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LỜI GIỚI THIỆU
Cảng Đà Nẵng là một hải cảng quan trọng, nằm trên dải đất duyên hải
miền Trung giàu tiềm năng về biển.
Cổ sử chép rằng, từ đầu thế kỷ XV đã có những con thuyền buôn nước
ngoài qua lại cửa biển Đà Nẵng; và từ các thế kỷ XVI, XVII, XVIII, khi
Thương cảng Hội An đang phát triển rực rỡ, thông qua con sông Cổ Cò nối
sông Hàn với sông Thu Bồn, cảng Đà Nẵng đã trở thành một “tiền cảng” của
Hội An, một cửa ngõ quan trọng đón đưa những thương thuyền của các nước
như: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc... ra vào Faifoo, Faifo,
Hải Phố - tức Hội An, thành phố của xứ trầm hương và tơ lụa.
Từ thế kỷ XIX, khi nhà Nguyễn không cho phép các tàu hàng hải của
phương Tây vào buôn bán trực tiếp tại Hội An và sang đầu thế kỷ XX, khi Hội
An dần mất đi vai trò lịch sử của mình, thì cảng Đà Nẵng với các yếu tố thiên
thời, địa lợi của mình đã vươn lên trở thành một hải cảng lớn của đất nước, thay
thế vị trí của thương cảng quốc tế Hội An chỉ còn là vang bóng một thời.
Năm 1901, thực dân Pháp chính thức khởi công xây dựng cảng Đà Nẵng
nhằm phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và
Đông Dương. Cảng Đà Nẵng trở thành một hải cảng quan trọng trong hệ thống
quân cảng và thương cảng của thực dân Pháp và sau này là đế quốc Mỹ.
Từ ngày miền Nam nước ta được giải phóng, Tổ quốc thống nhất, cảng Đà
Nẵng được xác định là hải cảng quan trọng của đất nước, một trong ba thương
cảng lớn nhất của Việt Nam.
Cảng Đà Nẵng có một bề dày lịch sử và một chiều sâu về truyền thống yêu
nước và cách mạng; là nơi từng diễn ra những sự kiện mang dấu ấn đậm nét
trong lịch sử cận, hiện đại của dân tộc Việt Nam. Đội ngũ công nhân Cảng
được hình thành và phát triển, gắn bó mật thiết với nông dân và các tầng lớp lao
động khác, đặc biệt là đối với cư dân ở dọc sông Hàn và Cẩm Lệ; sớm giác ngộ
giai cấp, có tinh thần yêu nước nồng nàn và tinh thần cách mạng triệt để. Trải
qua những chặng đường đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc do
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đội ngũ công nhân Cảng đã lập nên những
thành tích rất đáng tự hào.
Từ những ngày đầu hoạt động, Đảng đã bám rễ vào công nhân Cảng. Chi
bộ Đảng đầu tiên của công nhân Cảng ra đời cách đây hơn 70 năm, vào tháng
7-1937. Từ mùa thu Tháng Tám 1945 cho đến mùa xuân đại thắng 1975, Ban
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cán sự B36, công đoàn Phạm Bửu rồi chi bộ K60 đã trực tiếp lãnh đạo phong
trào Cảng. Các chủ trương của Đảng, của cấp uỷ địa phương thông qua các tổ
chức trên mà đến tay công nhân. Tuy ở trong vòng kìm kẹp của địch, phong
trào công nhân Cảng vẫn luôn đi đúng hướng, đúng với chủ trương đường lối
của Đảng vạch ra.
Từ ngày thành phố Đà Nẵng và miền Nam được hoàn toàn giải phóng, với
tinh thần cách mạng tiến công, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức của Cảng
- gồm những chiến sĩ cách mạng từ chiến khu xuống, những cán bộ từ miền
Bắc về, những chiến sĩ hoạt động trong lòng địch và đội ngũ công nhân tại chỗ
- đã tích cực bắt tay vào công tác khôi phục và xây dựng lại Cảng, biến một hải
cảng nặng tính chất quân sự của chế độ cũ thành một hải cảng - thương cảng xã
hội chủ nghĩa. Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Bộ Giao thông vận tải,
Cục hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam và của Tỉnh uỷ
Quảng Nam - Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng và được sự giúp đỡ của các địa
phương, ban ngành và các cảng bạn, tuy có nhiều khó khăn trở ngại song Cảng
Đà Nẵng đã không ngừng phấn đấu vươn lên và đã đạt được những thành tựu
quan trọng, luôn luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Diện
mạo của cảng Đà Nẵng thay đổi, khang trang và hiện đại hơn trước; đời sống
vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức của Cảng ngày càng được
cải thiện và nâng cao.
Từ năm 2003, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 33 “về xây dựng và
phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước”, cảng Đà Nẵng đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động nhằm tiếp tục
phát triển và góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố cảng, đầu mối
giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế của nước
ta.
Nhằm ghi lại các hoạt động và phong trào công nhân Cảng qua thời kỳ
cách mạng, để giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, đặc
biệt là đối với những cán bộ, công nhân viên chức trẻ tuổi, trong hai năm 1989 1990, tập thể lãnh đạo Cảng đã quyết định tổ chức nghiên cứu biên soạn và xuất
bản cuốn Truyền thống cảng Đà Nẵng. Năm 2011 này, nhân dịp kỷ niệm 110
năm thành lập cảng Đà Nẵng (1901 – 2011), Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cảng
quyết định chỉnh lý, bổ sung các phần đã biên soạn, viết thêm giai đoạn từ năm
1991 đến năm 2011 và xây dựng phần kỷ yếu của tập sách.
Để tập sách được hoàn thành, Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn sưu tập và bổ
sung nhiều nguồn tư liệu quí, tổ chức những cuộc toạ đàm và nhiều cuộc gặp
gỡ các cán bộ, đảng viên, công nhân hoạt động lâu năm ở Cảng để ghi chép, thu
thập và xác minh tư liệu. Tuy nhiên bên cạnh những mặt được, do nguồn tài
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liệu thu thập chưa nhiều, công tác sưu tầm tài liệu và biên soạn còn hạn chế...
nên cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.
Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cảng Đà Nẵng rất mong nhận được sự góp ý của
các đồng chí cán bộ, công nhân viên Cảng, đặc biệt là những đồng chí đã từng
hoạt động và chỉ đạo phong trào Cảng, của các cơ quan ban ngành và bạn đọc,
để lần tái bản được tốt hơn. Đảng ủy và Ban lãnh đạo cảng Đà Nẵng chân thành
cảm ơn tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên, công nhân viên; các đồng chi hưu
trí, tập thể tác giả và Nhà xuất bản Đà Nẵng đã giúp đỡ chúng tôi biên soạn và
xuất bản cuốn sách này.
Với ý nghĩa đó, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cảng Đà Nẵng xin trân trọng
giới thiệu tập sách Truyền thống cảng Đà Nẵng với các bạn đọc.
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2011
NGUYỄN THU
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng
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I
HẢI CẢNG QUAN TRỌNG CỦA MIỀN TRUNG
Đứng trên đèo Hải Vân nhìn về phía Đông Nam, trước mắt ta là một vịnh
biển xanh biếc nối liền với một con sông lớn của thành phố Đà Nẵng. Vịnh biển
xanh biếc ấy là vịnh Đà Nẵng. Và con sông ấy chính là con sông Hàn ta vẫn
thường gặp trong sử sách và thơ ca. Đoạn cuối của dòng sông và vịnh biển là
khu vực cảng Đà Nẵng.
Nhìn trên bản đồ, ta thấy cảng Đà Nẵng nằm ở trung độ của đất nước, có
tọa độ 16o 17'30" vĩ tuyến Bắc và 108o20'30" kinh tuyến Đông, cách thủ đô Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh một khoảng cách gần bằng nhau, chừng 800
km.
Vịnh Đà Nẵng rộng 12 km2, độ sâu từ 10-17m, được bao bọc bởi núi Hải
Vân và bán đảo Sơn Trà, kín gió cùng với đê chắn sóng dài 450m thuận lợi cho
tàu bè neo đậu và bốc dỡ hàng hóa quanh năm. Sách Đại Nam nhất thống chí
(tỉnh Quảng Nam) của Quốc sử quán triều Nguyễn chép rằng: “Vịnh Đà Nẵng
ở phía Bắc huyện Hòa Vang lại có tên là vũng Trà Sơn, phía Đông là núi Sơn
Trà, phía Bắc là núi Hải Vân; phía tây là tấn Cu Đê, dài rộng ước chừng 29
dặm linh, phía Đông Nam là vũng Trà Sơn là vũng biển lớn, vừa rộng vừa sâu
có thể chứa được hàng ngàn ghe thuyền, phía ngoài có núi che, không phải lo
về sóng, tàu thuyền đi lại gặp lúc chưa tiện đều đỗ ở đây”1.
Theo các tài liệu hiện còn lưu trữ đến nay, người phương Tây đầu tiên đến
Đà Nẵng là Antonio de Faria - người Bồ Đào Nha, là thuyền trưởng của tàu
Albuquerque, đến Đà Nẵng năm 1533. Ông đi thăm núi Ngũ Hành và theo sông
Cổ Cò để vào thương cảng Hội An. Có lẽ cửa biển Đà Nẵng hồi bấy giờ trong
con mắt của Antonio de Faria chỉ là cửa ngõ đi vào thương cảng Hội An đang
thời vang bóng. Song càng về sau các nhà hàng hải và các nhà truyền giáo
phương Tây đã nhận ra vị trí quan trọng của Cảng Đà Nẵng.
Giáo sĩ Christforo Borri đến Đà Nẵng năm 1618 và ở lại Đàng Trong đến
năm 1622, đã ghi chép đến mối liên hệ giữa Hội An và Đà Nẵng như sau: “Hai
ngõ vào ấy là cửa biển Fulln Cianiallo (Cù Lao Chàm) và Turon (Đà Nẵng),
hai cửa biển ấy ban đầu cách nhau 3, 4 dặm rồi rẽ xa nhau và đi sâu vào nội
địa như hai con sông lớn cách biệt nhau. Sau cùng gặp nhau ở một điểm, ở địa
điểm đó người ta thấy nhiều tàu thuyền vào bằng cửa này hay cửa khác” 2.
1

Quốc sử quán triều Nguyễn: “Đại Nam nhất thống chí (tỉnh Quảng Nam)”, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1992, tr
368.
2
Dẫn theo Hoàng Văn Lân - Ngô Thị Chính, “Lịch sử Việt Nam, 1858 - cuối XIX”, Nxb Giáo dục, Hà Nội,
1976, tr 530.
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Năm 1778, một thương gia người Anh của Công ty Đông Ấn là
Chapman, đến xứ Đàng Trong, nhận xét: “Bờ biển có nhiều cảng tiện lợi, nhất
là Đà Nẵng là nơi trú ẩn vững chắc cho các tàu thuyền mọi trọng tải trong mọi
thời tiết xấu”3. Một người Anh khác là Macartney, đến Đà Nẵng năm 1793, ghi
lại rằng: “Người ta có thể cho thuyền chạy khắp bờ biển mà không gặp tai nạn.
Đáy biển sâu đều đặn từ 17 đến 20 sải. Vịnh Đà Nẵng xứng đáng mang danh là
một hải cảng hơn là vịnh, đó là một trong những hải cảng lớn và vững chắc
nhất được tìm thấy... Nó rất sâu nên khi cần thiết phải di chuyển các tàu bè vẫn
yên ổn dù gió to bão lớn. Đáy biển đầy bùn nên bỏ neo rất bám” 4. Năm 1909,
một sĩ quan hải quân Nga là K.Xtanhinkôvích đến Đà Nẵng trên chiếc tàu Rạng
Đông cũng đã viết: “Con tàu chúng tôi trên đường từ Hải Phòng vào Sài Gòn
ghé vào thành phố Turane ở cách Huế, kinh đô của An Nam chừng 40 hải lý.
Chúng tôi bị sóng tròng trành mạnh, vì thế chúng tôi rất vui mừng khi được
nghỉ ngơi trong vịnh được che chắn 4 bề bằng núi. Con tàu chúng tôi dừng gần
hòn đảo Tiên Chà”5.

Toàn cảnh cảng Tiên Sa ngày nay

Nhìn chung, vào các thế kỷ XVI, XVII, XVIII, nhà nước phong kiến Việt Nam
và nhiều người phương Tây đều xem cảng Hội An là hải cảng duy nhất ở xứ
Đàng Trong, Đà Nẵng chỉ là “tiền cảng” của thành phố Faifoo giàu có tơ lụa,
3

Dẫn theo Thành Thế Vỹ: “Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỷ XVII, XVIII và đầu XIX”, Nxb Văn Sử Địa, Hà
Nội,1969, tr 242.
4
Dẫn theo Võ Văn Dật: Luận án cao học “Lịch sử Đà Nẵng 1306-1950” (Bản đánh máy, lưu tại Ban Tuyên
giáo Thành ủy Đà Nẵng).
5
Tiên Chà là một tên gọi khác, rất xa xưa của Tiên Sa. Dẫn theo: “Những tiếp xúc đầu tiên của người Nga với
Việt Nam” (nhiều tác giả), Nxb Văn Học, Hà Nội 1997, tr 114.
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trầm hương và đồ gốm sứ, song cũng đã nhận thấy thế mạnh tiềm năng của hải
cảng Đà Nẵng. Với họ, nhất là với các nhà hàng hải phương Tây, cảng Đà Nẵng
có đầy đủ các yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa để xây dựng thành một
cảng biển lớn. Trên thực tế, khi có cơ hội để phát triển, Cảng Đà Nẵng ngày
càng đóng vai trò là một trong những cảng biển lớn nhất của đất nước, là cửa
ngõ giao thương của Việt Nam với các nước Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình
Dương và thế giới. Cảng Đà Nẵng có vùng hậu phương rộng rãi và thông
thoáng, rất thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa và nền ngoại thương của
nước nhà.
Hiện nay, Cảng Đà Nẵng gồm có hai khu cảng chính là Cảng Tiên Sa và
Cảng Sông Hàn, với 1.493 mét cầu bến, thiết bị xếp dỡ và các kho bãi hiện đại,
năng lực khai thác của cảng có thể đạt 6 triệu tấn/năm, trong đó cảng Tiên Sa –
còn gọi là cảng sâu, là cảng biển nước sâu tự nhiên, có độ sâu lớn nhất là 12m
nước, chiều dài cầu bến là 965 mét, bao gồm 2 cầu nhô và 1 cầu liền bờ chuyên
dụng khai thác container; có khu bến container, hệ thống kho bãi, đê chắn sóng,
thiết bị chuyên dụng hiện đại, phục vụ giao thương hàng hóa và phát triển kinh
tế, du lịch cho vùng hậu phương gồm các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam
Lào, Đông Bắc Thái Lan thông qua tuyến hàng lang kinh tế Đông Tây. Cảng
Tiên Sa có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 45.000 DWT, tàu
container đến 2.000 teus và tàu khách đến 75.000 GRT, là một trong số ít các
hải cảng tại Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi và tiềm năng để phát triển
thành một trong những cảng biển lớn nhất của Việt Nam.
Cảng Sông Hàn nằm ở hạ lưu Sông Hàn trong lòng Thành phố Đà
Nẵng, chiều dài cầu bến là 528 mét, thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa
nội địa. Trước kia, cảng sông Hàn là nơi tàu bè ra vào bốc dỡ hàng hóa tấp nập,
hoạt động như là cảng chính của cảng Đà Nẵng; song càng về sau này, khi cảng
Tiên Sa ngày càng được mở rộng và nâng cấp, đồng thời theo quy hoạch về xây
dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng nói chung và phát triển cảng Đà
Nẵng nói riêng, cảng sông Hàn ngày nay không còn nhiều bến cảng neo đậu tàu
bè như trước, song lượng bốc dỡ hàng hóa thông qua cảng này hằng năm vẫn
tiếp tục tăng lên. Cùng với các hải cảng khác, cảng Đà Nẵng phối hợp tạo nên
một trục vận hành đường biển trong nước rất liên hoàn từ Quảng Ninh, Hải
Phòng đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang đến Phan Thiết, Sài Gòn, Hà Tiên
như một vòng tay ôm trọn nước non dáng hình chữ S.
Cảng Đà Nẵng còn quan trọng vì nó ở vị trí thuận lợi của đường hàng hải
quốc tế, cách những thương cảng nổi tiếng của vùng biển Thái Bình Dương với
những khoảng cách không xa lắm. Từ Đà Nẵng đi Hồng Kông chỉ vượt có 550
hải lý, từ Đà Nẵng đi Đài Loan 850 hải lý, đi Manila chừng 740 hải lý, từ Đà
Nẵng đi Singapo chưa tới một ngàn hải lý, chỉ có đi Yô-kô-ha-ma thì dài hơn,
mất chừng 2340 hải lý. Các đầu mối giao thông đường bộ đã nối liền Cảng Đà
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Nẵng với các tỉnh bạn và các nước láng giềng ở phía tây như Lào, Thái Lan tạo
thành một mạng lưới thông thương đường biển - đường bộ vô cùng thuận lợi.
Nhờ quốc lộ 1 và đường xe lửa xuyên Việt, Cảng Đà Nẵng liên lạc máu thịt với
Thừa Thiên, Quảng Trị và xa hơn nữa là Hà Nội ở phía bắc Quảng Ngãi, Quy
nhơn và xa hơn nữa là Sài Gòn ở phía Nam. Nhờ quốc lộ 1 nối với quốc lộ 9 và
quốc lộ 4, và đặc biệt là tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây của tiểu vùng sông
Mê Kông, Cảng Đà Nẵng liên lạc dễ dàng với đất nước Vạn Tượng (Lào) và
với đất nước Thái Lan bên kia sông Mê Kông.
Ở cách Cảng Đà Nẵng không xa về phía Tây Nam là sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Có thể nói, Cảng Đà Nẵng đứng ở vị trí thuận lợi cả ba phương diện: Đường
biển, đường bộ và đường hàng không. Đến cảng Đà Nẵng, chắc ai cũng nhận
thấy, cảng được tạo lập bởi một địa thế thiên nhiên vừa xinh đẹp vừa thuận tiện.
Vịnh Đà Nẵng với cảnh gió mát trăng thanh và những con thuyền Lộ Hạc đã đi
vào những câu thơ của vị vua thi sĩ Lê Thánh Tông xưa:
Tam canh dạ tĩnh, đồng long nguyệt.
Ngũ cổ phong thanh, lộ hạc thuyền.
(Đêm khuya trăng rọi Đồng Long.
Thuyền buôn Lộ Hạc gió ròng canh thâu)
Sự hợp nhất của sông Cẩm Lệ và sông Vĩnh Điện đã tạo thành sông Hàn,
một nhánh sông ngắn, rộng và sâu. Có nhà thơ đã giải thích sông Hàn là con
sông lạnh, cũng có người cho rằng đó là dòng sông có nhiều con đò qua lại hàn
gắn sự cách trở giữa hai vùng đông tây Đà Nẵng... Con sông này có độ sâu
trung bình từ 4 đến 5 mét, có chỗ sâu tới 9 mét. Sông Hàn ăn thông với vịnh Đà
Nẵng, có độ sâu trung bình từ 9 đến 12 mét, chỗ sâu nhất là 20 mét làm thành
thế liên hoàn giữa vịnh và sông. Được sự che chắn của núi Hải Vân và núi Sơn
Trà, vịnh Đà Nẵng trở thành một nơi tàu bè có thể ẩn nấp khi thời tiết xấu, sóng
to gió lớn.
Đứng ở vị trí địa lý và vị trí chiến lược quan trọng như vậy nên từ lâu
Cảng Đà Nẵng đã trở thành một hải cảng không những có vị trí kinh tế lớn mà
còn là một vị trí có chiến lược quân sự quan trọng. Thực tế lịch sử cho ta thấy
từ thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ đều mở đầu những cuộc xâm lược đất nước
ta bằng việc tấn công Đà Nẵng.
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II
TỪ "THAI NHI" ĐẾN "CHÀNG TRAI LỰC LƯỠNG"
Rẻo cát trắng với những ngôi nhà lá đơn sơ của những người dân chài
ngày ấy - tiền thân của thành phố lớn Đà Nẵng hôm nay xưa kia thuộc vùng đất
phên dậu phía cực nam của Tổ quốc. Suốt một thời gian dài của lịch sử, nơi đây
vẫn là chiến trường của những cuộc tranh chấp liên miên. Đà Nẵng phải sống
trong thử thách đầy phập phồng, bất trắc của miền biên địa đã tạo cho cư dân
truyền thống tự lực tự cường đấu tranh giữ nước.
Mãi đến lúc vua Lê Thánh Tông lập thừa tuyên Quảng Nam (1471) Đà
Nẵng mới được hưởng những năm tháng thanh bình xây dựng. Tuy vậy, hải
cảng Đà Nẵng vẫn chưa được phát huy lợi thế hàng hải trong thế kỷ XV, XVI
vì phải chờ cho vùng kinh tế Quảng Nam có thì giờ phát triển. Đến giữa thế kỷ
XVI, tác giả Ô Châu cận lục đã tả lại vùng này: "Nhân dân làm giàu bằng thóc,
nhà nông đạp lúa bằng trâu. Đường bộ thì có xe, đường sông thì có thuyền. Xã
Mạc Châu cần nhiều hoa hồng, xã Lan Châu sản nhiều lụa trắng". Những
thuyền buôn Lộ lạc bắt đầu đi lại trao đổi hàng hoá với người bên ngoài. "Con
trai cầm quạt tàu. Người sang kẻ hèn bát đũa đều vẽ rồng, vẽ phượng, người
hơn kẻ kém sống áo toàn màu đỏ, màu hồng".
Vào thời kỳ phồn thịnh của Hội An, nhờ lợi thế của mình, Cảng Đà Nẵng
đóng vai trò tiền cảng cho Hội An. Tàu thuyền lớn vào thả neo ở Vịnh Đà
Nẵng, bốc dỡ hàng xuống ghe nhỏ để chở vào Hội An qua đường sông Hàn nối
với sông Cổ Cò (tên chữ là Lộ Cảnh Giang). Chính do hai con sông này mà
người phương Tây lui tới đàng trong. Vào thời kỳ đó Đà Nẵng và Hội An được
xem như một hải cảng duy nhất với hai ngõ vào, và trên bản đồ ghi một tên
chung: Hải cảng Kẻ Chiêm hay hải cảng Kẻ Hàng.
Giở lại những trang quốc sử do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn và
nhuận sắc, ta nhận thấy nhà nước phong kiến Việt Nam đã rất chú ý đến vị trí
chiến lược của các cửa biển trước nguy cơ xâm lăng của các nước tư bản
phương Tây. Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn đã tổ chức hệ thống phòng
thủ Đà Nẵng rất vững chắc và đã chọn cảng Đà Nẵng làm cửa ngõ giao thương
với phương Tây. Thời vua Minh Mạng, nhà vua đã ra đạo dụ, qui định: “Lệ tàu
Tây đậu tại cửa Hàn, còn các cửa biển khác không được tới buôn bán, phép
nước rất nghiêm chẳng nên trái... Từ nay về sau người Tàu phải đi tàu buôn
nước Tàu mới cho vào cửa biển buôn bán; người Tây phải đi tàu buôn nước
Tây vào cửa Hàn thông thương không được ghé vào cửa biển khác. Có lỗi!”6.

6

Quốc sử quán triều Nguyễn, “Quốc triều chính biên toát yếu”, Huế, 1923, tr 205.
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Như vậy, theo quy định của Nhà Nguyễn, các tàu buôn phương Tây chỉ
được phép đến buôn bán tại cửa Hàn, xét về mặt ngoại thương là một thuận lợi
để cảng Đà Nẵng trở thành nơi tàu bè nước ngoài cập bến nhộn nhịp; tất nhiên
cảng Đà Nẵng chỉ làm nhiệm vụ thông qua các thủ tục an ninh và thuế quan,
thực hiện bốc dỡ hàng hóa, trong lúc Hội An vẫn là trung tâm thương mại
chính. Dòng sông Cổ Cò nối liền Đà Nẵng với Hội An là tuyến đường thủy
quan trọng, các tàu thuyền mà chủ yếu là các thuyền tam bản đi lại tấp nập,
chuyển hàng từ các tàu thuyền phương Tây vào buôn bán tại Hội An và chuyển
hàng hóa mua được từ Hội An ra các thương thuyền đang chờ hàng ở cảng Đà
Nẵng. Theo thời gian, con sông Cổ Cò chạy dọc vùng cát Hòa Vang và Điện
Bàn bị bồi lấp dần. Lịch sử ghi rằng, vào năm 1902, những thuyền tam bản đáy
sông cỡ 30 cm cũng phải nằm tại Cửa Hàn, chờ thuỷ triều lên cao mới đi được
Hội An. Về sau, sông Cổ Cò gần như bị lấp hẳn, chỉ để lại một số dấu vết: ao,
hồ, lạch nước… như vẫn thường thấy ở các con sông lấp khác.
Trước yêu cầu phát triển của Hội An, trong thời gian xây dựng tuyến
đường sắt Huế - Đà Nẵng, vào năm 1904, thực dân Pháp ở Trung Kỳ đã cho
xây dựng tuyến đường sắt nội bộ Đà Nẵng - Hội An nhằm tiếp tục nối “tiền
Cảng” Đà Nẵng với thương cảng Hội An. Song tuyến đường này chỉ hoạt động
trong vòng 12 năm; đến ngày 27 tháng 10 năm 1916, do nhiều bị bão cát, hư hại
nhiều đoạn, đã phải ngừng hoạt động và tháo dỡ. Sông Cổ Cò bị bồi lấp, đường
sắt Đà Nẵng - Hội An bị huỷ bỏ báo hiệu sự chấm dứt thời kỳ thịnh vượng của
thương cảng Hội An, mở đầu cho quá trình cảng Đà Nẵng từ một “thai nhi” trở
thành “chàng trai lực lưỡng”. Với lợi thế của mình, Đà Nẵng đã tạo điều kiện
cho Hội An trở thành một trung tâm thương mại sầm uất trong mấy trăm năm
và rồi chính Đà Nẵng đã tự mình vươn dậy để trở thành một thương cảng quan
trọng ở miền Trung.

III
“TỪ NGÀY TÂY LẠI CỬA HÀN”7
Vì đứng ở vị trí quan trọng và thuận lợi nên từ lâu cảng Đà Nẵng đã lọt
vào mắt của tư bản phương Tây. Bước đầu là việc tiếp xúc để tìm hiểu như việc

7

Cao dao chống Pháp của nhân dân Đà Nẵng:
Từ ngày Tây lại cửa Hàn
Đào sông Câu Nhí, bòn vàng Bồng Miêu
Dặn lòng ai dỗ đừng xiêu
Ở nương với phụ mẫu sớm chiều có nhau
Câu ca dao này có nhiều dị bản, nhất là câu cuối như: Mưa mai có bạn, sớm chiều có ta....
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tàu Bồ Đào Nha và hai giáo sĩ Tây Ban Nha đến Cảng. Cuối cùng chúng muốn
chiếm cảng Đà Nẵng để làm "cảng riêng" phục vụ cho việc buôn bán của mình.
Vào thế kỷ XVII, người Anh đã lui tới cảng Đà Nẵng nhiều lần. Năm
1778, Chapman, sau khi viếng thăm Đàng Trong đã phúc trình cho toàn quyền
Anh ở Ấn Độ là Varren Phetuigs như sau: "Xứ ấy có nhiều sản vật, vị trí buôn
bán ở Viễn Đông rất thuận lợi. Có nhiều hải cảng tốt, nhất là Đà Nẵng". Sau
người Anh, người Hà Lan cũng đáo qua đáo lại cảng Đà Nẵng để nhóm ngó.
Hải quân Hà Lan bị Nguyễn Phúc Tần đánh cho một trận liểng xiểng năm 1642
nên có phần nhụt chí. Người Pháp đến chậm hơn nhưng ý đồ muốn chiếm cảng
Đà Nẵng để làm căn cứ thương mại lại mạnh hơn cả. Năm 1759, Peivre xin
phép Võ Vương cho mở một thương điếm ở Đà Nẵng. Nhưng sau đó vì có
những rắc rối nên không thực hiện được.
Vào khoảng năm 1758 - 1759, Charles Hecter, người Pháp lại thử vận
may bằng cách vạch kế hoạch tấn công chớp nhoáng vào Phú Xuân trong 3
ngày để đoạt vàng bạc, châu báu rồi vòng vào chiếm Đà Nẵng. Charles Hecter
cho rằng: "Vịnh Đà Nẵng là một trong những hải cảng đẹp nhất thế giới. Với
100 lính Âu châu và 150 lính Phi châu phòng ngừa bằng một pháo đài mà gỗ có
sẵn tại chỗ... thì có thể giữ vững". Sau Hecter còn có thương thủ Bộ hải quân
Pháp Chei Senl Praslin, thương thủ Bộ ngoại giao De Sartinchei Valir, thống
đốc Chanderne đều có âm mưu chiếm cảng Đà Nẵng nhưng không thực hiện
được.
Năm 1787 Bá Đa Lộc cùng hoàng tử Cảnh, đại diện cho Nguyễn Ánh để
xin viện trợ Pháp "Dọc theo bờ bể chỉ có một hải cảng quen thuộc là Đà Nẵng.
Hải cảng này vừa rộng vừa an toàn. Nếu cuộc đổ bộ thực hiện ở cảng Đà Nẵng
với ít tổn phí và khó khăn, thì tại đây ta có thể thiết lập một cửa ngõ vững chắc
và tiện lợi bảo vệ lối vào hải cảng và cũng bảo đảm cho sự rút lui trong trường
hợp cần thiết".
Sau nhiều lần bị thúc ép và mua chuộc, Nguyễn Ánh ký hiệp ước
Vecxây, trong đó có điều khoản nhượng đảo Côn Lôn và Hội An cho Pháp.
Nhưng hiệp ước không được thi hành.
Sau nhiều lần gây hấn, ngày 1 tháng 9 năm 1858, liên quân Pháp – Tây
Ban Nha đã ồ ạt tấn công vào Đà Nẵng. Nhưng dưới sự chỉ huy của Lê Đình Lý
rồi Nguyễn Tri Phương, nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng cùng với quân triều
đình nhà Nguyễn anh dũng đối đầu và giành thắng lợi, ngăn chặn đội quân xâm
lược cùng chủ trương đánh nhanh thắng nhanh của liên quân Pháp – Tây Ban
Nha.
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Không chiếm được Đà Nẵng, Pháp ghìm sự hậm hực đánh vòng vo vào
Nam Kỳ, ra Bắc Kỳ rồi sau đó, ngày 20 tháng 8 năm 1883 mới quyết liệt tấn
công vào Thuận An nhằm khuất phục nhà Nguyễn. Để cứu giữ ngai vàng của
mình, nhà Nguyễn hạ khí giới đầu hàng. Mấy năm sau, Đồng Khánh lại một lần
nữa chịu nhục ký đạo dụ năm Mậu Tý (ngày 3-10-1888) nhượng chủ quyền
những vùng đất máu thịt của Việt Nam là Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng cho
Pháp. Theo phụ đính của đạo dụ này, ở Đà Nẵng Pháp được quyền đóng ở các
xã Hải Châu, Phước Ninh, Thạch Thang, Nam Dương và Nại Hiên Tây. Ngày
25 tháng 2 năm Canh Tý (15-1-1901) Thành Thái lại ký thêm một đạo dụ mới
nới rộng nhượng địa Đà Nẵng cho Pháp. Từ đó, chính thức cái tên Tourane
được thay thế cho Đà Nẵng trên công văn giấy tờ.
Cảng Đà Nẵng là một phần xương thịt của Việt Nam thời gian này đã bị
nhà Nguyễn cắt nhường cho Pháp. Sau khi làm "ông chủ" cảng Đà Nẵng, Pháp
bắt đầu đặt kế hoạch cai trị và xây dựng cảng để phục vụ cho mục đích kinh tế
và quân sự. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, vì phải lo đối phó với những phong
trào nổi dậy của nhân dân trong vùng và cả nước nên Pháp chưa có thời gian để
chăm lo cảng Đà Nẵng.
Thời gian đầu, viên chức trông coi hải cảng tên là Lieu tenat, khi viên
chức này chết không có người thay thế. Đến năm 1897, phòng thương mại
Trung Kỳ được thành lập và trực tiếp quản lý cảng Đà Nẵng. Ngày 01 tháng 9
năm 1901 Toàn quyền Pháp ký quyết định xây dựng cảng Đà Nẵng. Đây có thể
được xem như là mốc thời gian quan trọng trong sự phát triển của cảng Đà
Nẵng, từ một “tiền cảng” của Hội An đã vươn lên thay thế Hội An trong vai trò
là một thương cảng lớn ở Trung Kỳ. Song công việc xây dựng Cảng diễn ra khá
chậm chạp. Cho đến tháng 11 năm 1902, như báo cáo của Phòng thương mại
Trung Kỳ, tình hình của Cảng vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu: "Thành phố
này có một con sông tuyệt vời, liên lạc dễ dàng với các miền lớn nhất trong xứ
bảo hộ bằng các kênh đào hay các sông khác. Ở cửa sông, có hải cảng thật đẹp,
rất kín gió nhờ những ngọn núi ngăn hải cảng với biển cả và liên lạc với thành
phố Tourane bằng hai thuỷ lộ là đường lớn và đường nhỏ. Từ 15 năm nay, con
sông và các thuỷ lộ đều lưu thông được. Đường nhỏ dùng cho thuyền buồm có
đáy sâu đến 1,5m. Đường lớn dùng cho các tàu hơi nước nhỏ có trọng tải từ 100
đến 200 tấn”. Chính vào lúc ngành hàng hải, thương mại ở giai đoạn phát triển
nhất thì các sông và thuỷ lộ bị cát bồi, những thuyền buồm lớn chỉ có thể ra vào
khi thuỷ triều lên. Hải tiêu không còn chỉ đúng hướng luồng chính xác và hải
cảng thiếu cơ quan thủ ngữ...".

14

Liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công vào cảng Đà Nẵng 1858-1860

Khi Đà Nẵng đã trở thành nhượng địa, Pháp muốn xây dựng một hệ thống giao
thông hoàn chỉnh tại đây, nhưng do phải đối phó với các phong trào đấu tranh
của nhân dân Quảng Nam và cả nước nên tiến độ xây dựng diễn ra chậm chạp.
Cũng cần nói thêm rằng năm 1905 Ga xe lửa Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng
nhưng mãi đến năm 1908 thì tuyến xe lửa Đà Nẵng – Đông Hà dài 174,5 km
mới được đưa vào sử dụng và năm 1926 sân bay Đà Nẵng mới được khởi công
xây dựng. Người ta thấy trong những năm 1908, 1922 cảng có được nạo vét,
nhưng không phải do Pháp làm mà phần lớn do các xáng bè đảm nhiệm. Tới
năm 1932, cảng mới được mở (hữu xáng Cullemete nạo vét) nhờ thế tàu thuyền
đi lại dễ dàng hơn. Các tàu có trọng tải dưới 1500 tấn có thể yên tâm cập bến ở
tả ngạn. Tuy vậy, các tàu viễn dương, tàu có trọng tải lớn hơn vẫn còn neo đậu
ở ngoài Vịnh. Việc xây dựng cầu tàu và trang bị cần trục để tạo điều kiện cho
tàu cập bến và bốc dỡ hàng cũng được tiến hành chậm chạp. Mãi đến năm 1930
ở cảng mới có 2 cần cẩu hơi nước loại 1,5 tấn Sa Ríc có thể cất được những
kiện hàng 2,5 tấn. Nếu có loại hàng nặng hơn, cảng phải đi mượn cần cẩu bên
Hoả xa. Đến năm 1933, hải cảng mới có 13 cầu tàu lớn nhỏ vừa là của Nhà
nước, vừa của tư nhân, trong đó có 3 cầu tàu công cộng đặt ở Zlêt, ga chợ Hàn
và trước Ty kiểm hoá Quan thuế. Nhưng đó cũng chỉ là những cầu tàu cỡ nhỏ,
tạm bợ chưa bảo đảm chất lượng. Cũng trong thời gian này Cảng đã xây dựng
được một sân bãi rộng 1800m2. Các hải đăng, hoả hiệu, thủ ngữ được xây dựng
sớm hơn. Hải đăng với 1 hoả hiệu được xây dựng ở Zlết (1903), cột cờ được
xây dựng ở Zlết và Mỹ Khê (1913) nhưng vẫn ở trong tình trạng thiếu thốn,
không xứng đáng với một hải cảng lớn nhất miền Trung.
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Số lượng tàu thuyền vào trao đổi hàng hóa tại cảng Đà Nẵng mỗi năm cũng có
tăng lên song nhìn chung vẫn còn rất hạn chế và không tấp nập như ở cảng Hải
Phòng và Sài Gòn. Năm 1930 có 648 lượt tàu đường dài và tàu ven biển vào ra
cảng. Năm 1914 có 66.770 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua cảng. Năm
1919 có 75.683 tấn. Năm 1924 có 112.320 tấn. Xuất từ nhu cầu hàng hóa thông
qua cảng ngày càng nhiều, thực dân Pháp đã xây dựng và mở rộng thêm các
bến cảng. Cho đến những năm 30, 40 của thế kỷ XX, cảng Đà Nẵng bao gồm
một bến tàu dài 360m rộng 9.868m2 cùng 6 bến phụ để cho các loại tàu có trọng
tải lớn có thể vào ra. Tại cảng luôn có khoảng 2.000 công nhân khuân vác làm
việc suốt ngày đêm.
Nhằm kiểm soát các hoạt động thuế quan tại cảng, thực dân Pháp đã lần
lượt thành lập ở Đà Nẵng 3 bộ phận quan thuế gồm: Sở quan thuế và công quản
Trung kỳ, Ty hành thu quan thuế và Ty kiểm hoá quan thuế; đồng thời thành
lập Sở cảnh sát cảng và “một Sở mật thám đặc biệt về an ninh biên giới biển,
do một nhân viên kiểm soát an ninh đặc biệt điều khiển, viên cẩm phụ trách”.
Tại Sở cảnh sát cảng có “1 thanh tra mật thám, 9 nhân viên người bản xứ của
sở cảnh sát thành phố đưa qua”cùng một chiếc ca nô để kiểm soát tàu thuyền
và “phải cùng với nhân viên thương chánh hợp tác để bắt các vụ buôn lậu, và
cùng với cảnh sát trên bờ, xử lý các vụ phạm pháp dân sự, cùng với sở an ninh
họ phải cộng tác để tim kiếm những tên bị tình nghi tuyên truyền phá hoại hoặc
âm mưu chống phá an ninh công cộng... trên bến cảng”8.
Trong khi thực dân Pháp khủng bố phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, nhiều
chiến sĩ cộng sản bị địch bắt tra tấn và giam cầm, trong một báo cáo mật gửi
B

Sở mật thám Đà Nẵng: Báo cáo chi tiết về sở mật thám Đà Nẵng, ngày 31.5.1931, tài liệu lưu trữ tại Ban
tuyên giáo Thành ủy, ký hiệu 15-VIII-A.
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Khâm sứ Trung kỳ ngày 31 tháng 5 năm 1931 về tình hình tại cảng Đà Nẵng,
Mật thám Đà Nẵng đã cảnh báo rằng, thành phố cảng này trông bề ngoài yên
tỉnh song tất cả đó chỉ là vẻ bề ngoài vì họ “đã trông thấy trong thành phố ấy
những người An Nam đã thành lập những công ty thương mại có vẻ nghi ngờ
trên mọi phương diện”9. Những người lao động cảng vẫn một lòng một dạ nêu
cao tinh thần độc lập dân tộc, chống áp bức, bóc lột của bọn thực dân thông qua
các phong trào đấu tranh cùng với đồng bào Quảng Nam, Đà Nẵng.

9

Sở mật thám Đà Nẵng: Tài liệu đã dẫn.
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IV
NHỮNG NGƯỜI MANG KHĂN LÓT VAI
Sự hình thành và phát triển đội ngũ công nhân cảng Đà Nẵng gắn liền với
sự hình thành và mở rộng cảng nhằm mục đích phục vụ chiến tranh xâm lược
và sự thống trị của đế quốc.
Thời kỳ mới xâm lược nước ta, do phải đối phó với phong trào nổi dậy
của nhân dân nên Pháp chưa chú ý khai thác nhiều. Cảng Đà Nẵng được xây
dựng chậm và chưa hoạt động thường xuyên nên chưa có điều kiện hình thành
đội ngũ công nhân chuyên nghiệp làm việc ngay trong cảng. Tuy vậy cũng đã
có một số người kéo tàu, bốc dỡ hàng hoá thuê cho các chủ hàng.
Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) mặc dù Pháp là nước
thắng trận nhưng nền kinh tế bị kiệt quệ thảm hại. Để cứu vãn nền kinh tế đó,
Pháp đã thi hành triệt để chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai, mà nước ta
là một trọng tâm. Pháp tăng cường đầu tư vào việc mở mang đồn điền, đường
sắt và hải cảng, trong đó có cảng Đà Nẵng. Hãng Serchie được giao độc quyền
khai thác. Do vậy, đội ngũ công nhân chuyên nghiệp tập trung đã hình thành ở
Đà Nẵng. Đến năm 1928, công nhân cảng có khoảng 100 người, chủ yếu làm
công việc bốc dỡ hàng hoá.
Dần dần, do phải tăng cường hoạt động của Cảng để phục vụ cho việc
chuyên chở vũ khí, đạn dược, hàng hoá vào Đông Dương phục vụ chiến tranh,
Pháp đã xây dựng thêm hệ thống kho tàng, đập, kè và chiêu mộ phu khuân vác.
Các hãng buôn xuất nhập khẩu của tư sản người Pháp, người Hoa và người Việt
cũng phát triển, trong đó các hãng buôn của Pháp vẫn chiếm ưu thế. Đội ngũ
công nhân cảng Đà Nẵng tăng về số lượng, bao gồm tài xế, thợ máy, thủy thủ
và rất đông công nhân khuân vác làm việc tại các hãng buôn và tại các bến
cảng. Cạnh đó, còn có số người quản lý bốc hàng dưới nước (docker), các nhân
viên hành chính như thư ký, nhân viên văn phòng, sở thuế quan và ban quản lý
cảng.
Công nhân cảng Đà Nẵng hầu hết xuất thân từ nông dân, bị chính sách
bần cùng hoá với việc đánh thuế cao và cướp đoạt ruộng đất của thực dân Pháp
xô đẩy khỏi ruộng đồng quen thuộc, đi vào thành phố tìm việc làm để kiếm
miếng ăn sống lay lắt qua ngày. Đơrútxô đã khẳng định: "Bọn nhà quê chỉ chịu
xa rời làng mạc đi kiếm miếng ăn nơi ở khác khi chúng đang chết đói cho nên,
chúng ta muốn mộ phu phải làm cho nông dân nghèo kiệt"10.

10

Vũ Huy Phúc "Một số vấn đề về lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam" tr. 97, NXB Lao động, năm 1984.
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Họ lao động vô cùng nặng nhọc, lại bị bóc lột nặng nề. Ở cảng Đà Nẵng,
lương tài xế, thủy thủ được trả từ 9 đến 12 đồng tháng, lương công nhân khuân
vác được từ 20 đến 30 xu một ngày. Mỗi ngày phải làm việc từ 10 đến 12 giờ,
có ngày phải làm đến 18 giờ, trừ một số ít lãnh lương tháng, còn số đông lãnh
lương ngày. Ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày mưa, ngày không có việc, ngày ốm,
ngày bị tai nạn lao động không có lương. Bị tai nạn lao động mang thương tật
vẫn không được chủ bồi bồi thường, mà tai nạn thì thường xuyên xảy ra.
Riêng công nhân khuân vác, người Pháp gọi là "Cu li" thì lại càng vất vả
và cực khổ hơn. Họ thường xuyên làm việc dưới ánh mặt trời nóng bỏng, phải
cõng trên lưng hàng tạ hàng. Nghề bốc vác làm cho quần áo của họ chóng rách
nát. Để cho khỏi trầy da, mỗi người đều lót trên lưng trần của mình một tấm vải
bao bố mà họ gọi là khăn lót vai, một chiếc khăn không thể thiếu và lâu ngày đã
trở thành biểu tượng của đội ngũ công nhân khuân vác.
Để quản lý công nhân, các chủ hảng xuất nhập khẩu qua cảng Đà Nẵng
đã sử dụng chế độ cai, gồm cai đốc công (Contrainactré) và cai thầu
(Tàoheron), trong đó cai đốc công ăn lương của chủ, thay mặt chủ điều khiển
công nhân, còn cai thầu nhận thì đứng ra hợp đồng với các hãng tàu và giao
việc cho các trưởng kíp tìm người làm. Vì người không có việc làm thì đông
mà số thợ trong kíp hạn chế nên muốn xin vào làm công nhân phải hạ mình lạy
lục, xin xỏ, hối lộ để các trưởng kíp nhận mình. Khổ nhục nhất là chị em phụ
nữ từ nông thôn ra, không có nơi sinh sống, muốn xin được việc đôi khi phải để
bọn cai làm những trò bỉ ổi. Người công nhân phải nuốt nước mắt để cho bọn
cai đánh mắng, bởi nếu cưỡng lại, chúng sẽ đuổi việc, cúp lương, cả nhà sẽ bị
chết đói. Lợi dụng quyền hành, bọn chúng hống hách, muốn dùng ai thì dùng,
bỏ ai thì bỏ. Khi có việc làm, chúng kêu số người trong kíp đi ít hơn số người
chúng đăng ký với chủ thầu rồi ngang nhiên bỏ túi số tiền những người vắng
mặt và bắt công nhân làm việc nhiều hơn để kịp công việc. Thường thường
người công nhân phải còng lưng làm việc quần quật suốt 13 - 14 giờ trong
ngày. Trong khi đó họ không được bảo hộ lao động. Người công nhân khuân
vác chỉ tự sắm cho mình chiếc khăn lót vai để vác những bao hàng nặng 50kg
lên tầng hàng thứ chín, thường họ chỉ vác tới tầng 6 - 7 là phải nghỉ để lấy sức.
Đứng chênh vênh trên những tầng hàng, sinh mạng họ luôn bị đe doạ bởi nạn
đổ bao hàng, bởi ngã xuống bị bao đè. Có những người rơi từ tầng cao xuống
đã hộc máu, chết ngay. Có người phải chịu tàn phế suốt đời. Tội nghiệp hơn cả
là các chị em phụ nữ và các em nhỏ, thường phải bốc hàng rời như than, bột
quặng. Các chị, các em phải đội thúng hàng nặng hơn trọng lượng bản thân,
bước trên những chiếc cầu tre, cầu ván bập bênh, sảy chân là ngã nhào xuống
sông. Mùa nắng, than quặng làm bỏng da đầu, da mặt, cháy tóc. Mùa mưa,
nước than, quặng chảy ròng ròng lên mặt, lên người. Bụi than, quặng bám vào
da gây ra ghẻ lở, ngứa xót không chịu nổi. Làm việc quá nặng nhọc nhưng mỗi
ngày, phụ nữ, trẻ em và cả những người đàn ông mạnh khoẻ cũng chỉ được mấy
19

đồng xu. Đồng lương chết đói ấy còn bị teo lại bởi bọn cai, ký ăn bớt ăn xén vì
những cớ không đâu vào đâu như đi chậm, nghỉ hơi nhiều, rồi tiền hao mòn
dụng cụ, tiền thuốc thang... Đã thế muốn có việc thường xuyên, nhân những
ngày lễ tết họ phải biết "tặng quà" cho cai ký.
Nhiều công nhân già thường nói nửa đùa nửa thật rằng: "Làm phu bến
cảng đầu đội trời chân đạp đất" bởi họ làm gì có chỗ trú giữa những bờ bãi trơ
trụi. Họ phải ngồi chờ tàu đến hoặc hì hục với những kiện hàng nặng nề có khi
nặng gấp đôi trọng lượng bản thân giữa mưa nắng. Rồi sau một ngày cực nhọc,
vất vả, kẻ tất bật về với cha mẹ già, kẻ vội vội vàng vàng về với con dại đang
đợi ở trong những mái nhà không ra nhà, lụp sụp, bẩn thỉu. Xung quanh, mùi
bùn, mùi cống rãnh, nơi những váng phân nổi lều bều hôi thối, suốt ngày ruồi
chuột hoành hành. Có kẻ không nhà cửa thất tha thất thểu lê bước trên đường
phố hay la cà trong những quán rượu đốt cuộc đời mình để chờ tiếng còi hú vào
lúc rạng ngày mai, tiếp tục kiếp sống cu li.
Đời sống tinh thần của người công nhân càng khốn khổ. Vì sợ công nhân
"truyền nhiễm" tư tưởng cách mạng nên chúng cấm đọc sách, báo, bưng bít mọi
tin tức. Chúng còn nhốt con em họ vào đêm tối của nạn mù chữ, hòng biến đời
họ, con cái họ mãi mãi chỉ biết làm việc, làm việc rồi lôi kéo vào những sòng
bạc, tiệm hút, tiệm rượu để vừa giật lại đồng tiền chúng vừa thả vào tay họ, vừa
tiêu diệt nhuệ khí đấu tranh của người công nhân.
Nhưng chúng đã nhầm!
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V
"KHÔNG LÀM NÔ LỆ ĐỨNG LÊN THÔI"11
"Kẻ dạy cho ta bài học đấu tranh chính là kẻ thù" - Các Mác đã nói như
vậy. Người còn nói thêm "ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh". Đó là những
chân lý được đúc rút từ bao kinh nghiệm của loài người qua các thời đại.
Những cuộc đấu tranh của công nhân cảng Đà Nẵng là thực tế gần gũi, sinh
động góp phần chứng minh những chân lý đó.
Ban đầu, do cuộc sống quá cực khổ, công việc làm nặng nhọc, lại bị cai
ký đánh đập, người công nhân có những phản ứng tự phát: "Tại sao ông đánh
tôi? " hoặc "Tại sao các ông bắt chúng tôi làm việc nhiều vậy?". Có người do
uất ức quá xông vào đánh lại bọn cai ký rồi bỏ trốn. Những lúc chuyển hàng
ngoài giờ mà không được trả tiền công, họ mang hàng ném xuống sông, cố ý
vứt mạnh cho hàng bị vỡ tung toé hoặc ăn cắp hàng. Nhưng rồi, những phản
ứng manh mún ấy dần được thay thế bằng những cuộc đấu tranh có tính chất
tập thể vừa mang đặc trưng của ý thức giai cấp vừa quyện chặt vào cuộc đấu
tranh chung của dân tộc.
Vào những năm 1925, 1926, 1927, hoà chung với phong trào yêu nước
rầm rộ ở khắp Bắc, Trung, Nam, nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung và
công nhân cảng Đà Nẵng nói riêng đã hăng hái tham gia đòi ân xá Phan Bội
Châu, truy điệu nhà ái quốc Phan Châu Trinh. Họ bắt đầu đọc những tờ báo
"Người cùng khổ" "Việt Nam hồn" mà bạn bè lén lút đưa theo tàu Pháp vào
cảng Đà Nẵng. Những bài báo làm cho họ "sáng mắt sáng lòng" 12, hé mở cho
họ thấy được vận mệnh của họ gắn liền với vận mệnh đau thương của dân tộc.
Chính vì thế, khi tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội được
thành lập ở Đà Nẵng (năm 1927) và xây dựng "hội ái hữu" trong các giới, thì
công nhân cảng đã có người tham gia. Đó là Phạm Hữu Mỹ tham gia hội ái hữu
tài xế làm việc tại hãng Đơmi Phơre (Denis Freres) hãng đại diện cho Công ty
Duyên hải Trung Kỳ. Tổ chức cách mạng ngày càng "nứt nhánh đâm chồi".
Người công nhân bắt đầu hành động cách mạng mà đỉnh cao của giai
đoạn này là cuộc đình công của 100 công nhân bốc vác làm kíp đêm cho hãng
Sacsic phản đối việc để xảy ra tai nạn ngày 26 tháng 1 năm 1929. Đây là cuộc
đấu tranh tập thể lớn nhất của công nhân từ khi thực dân Pháp bắt tay vào xây
dựng Cảng. Trận bão đen của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã xô đẩy
mọi tầng lớp nhân dân vào vực thẳm của bần cùng hoá một cách nhanh chóng.
Từng đoàn nông dân kiệt sức bởi sưu cao thuế nặng, mất mùa, dịch bệnh, bỏ
11
12

Thơ Tố Hữu
Thơ A Ra Gông.
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đồng ruộng lết ra thành phố kiếm việc làm. Đấy là lúc bọn thực dân Pháp và tay
sai mua sức lao động của họ rẻ mạt nhất. Cuộc sống khổ cực của họ như một lò
than âm ỉ cháy, chỉ đợi một bàn tay cời khêu là bùng cháy thành ngọn lửa.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 rồi Đảng bộ
Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1930 chính là
người đã kịp thời khêu ngọn lửa ấy. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã vận động
mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có công nhân cảng tham gia các phong trào
ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, rãi truyền đơn treo cờ kỷ niệm ngày 1 tháng 5 năm
1930 đòi giảm thuế chợ, thuế đò vào ngày 27 tháng 7 năm 1930.
Ngọn lửa cách mạng mỗi lúc một bùng lên mạnh mẽ trong công nhân
cảng. Vào năm 1933, công nhân cảng nổ ra hai cuộc đấu tranh đòi tăng lương,
trả lương đúng hạn, giảm giờ làm, tăng phụ cấp đắt đỏ, đòi bảo hiểm xã hội,
chống lạc quyên để nuôi chiến tranh đế quốc. Dần dần công nhân cảng phối
hợp với công nhân các ngành khác, tổ chức những cuộc đấu tranh rộng lớn hơn.
Đó là cuộc phối hợp chặt chẽ giữa công nhân cảng, công nhân mỏ vàng Bồng
Miêu, công nhân xưởng Staca, công nhân xưởng chè Fia ở Tam Kỳ vào năm
1936, đòi tăng lương, ban hành chế độ lao động, chống cai đầu nậu ăn quỵt tiền,
đòi hạ thấp tiền hoa hồng của cai xuống 1 xu.
Tháng 1 năm 1936, Mặt trận Bình dân Pháp được thành lập, chính phủ
phái tả lên cầm quyền (6-1936). Đó là thời kỳ có những điều kiện thuận lợi cho
cách mạng Việt Nam vươn lên. Trung ương Đảng chủ trương phát triển các
đoàn thể quần chúng, dấy lên phong trào đòi dân sinh dân chủ. Hưởng ứng chủ
trương trên, vào tháng 5 năm 1936, công nhân Quảng Hoà Mỹ phát động cuộc
đấu tranh bằng cách viết đơn đòi tăng lương, tăng tiền công bốc vác, vận động
lấy chữ ký (hoặc dấu tay) và cử các anh Nguyễn Chương, đại diện cho công
nhân sà lan sà lúp, Phạm Nhỏ, đại diện cho công nhân khuân vác và anh cai
Nguyễn Văn Cẩn lên gặp chủ hãng yêu cầu giải quyết. Trước khí thế đấu tranh
của công nhân, chủ hãng phải chấp nhận yêu sách: tăng lương cho công nhân sà
lan sà lúp từ 10 đồng lên 12 đồng, tăng tiền công bốc một bao gạo 100 kg từ 1
đồng lên 1,5 đồng, 1 bao đường 50 kg từ 0,5 đồng lên 1 đồng cho công nhân
khuân vác. Cuộc đấu tranh như ngọn lửa lan dần sang các hãng của người Việt
như Lê Văn Tập, Trương Côn rồi tiếp tục lan sang các hãng Sacsic, Lucia, Deni
Fere, Đêcua Cabô của người Pháp.
Cuộc đấu tranh này ghi một dấu son đậm nét trên trang sử Cảng Đà
Nẵng: lần đầu tiên trên đất cảng có một cuộc đấu tranh công khai với sự tham
gia của hàng ngàn công nhân, đã thu được thắng lợi, góp phần củng cố niềm tin
vào sức mạnh đoàn kết của công nhân. Trên cơ sở này, phong trào công nhân
đã hoà nhập với phong trào quần chúng lao động trong tỉnh.
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Ngày 8 tháng 2 năm 1937, 5000 công nhân, lao động đã tham gia cuộc
biểu tình đón Gô Đa, phái viên của Mặt trận bình dân Pháp, tại Đà Nẵng.
Khoảng 2 giờ chiều hôm ấy, trên quãng đường từ ga xe lửa chợ Hàn đến toà
Đốc lý Đà Nẵng (địa điểm Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hiện nay) đại
biểu các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương, phụ nữ, thanh niên
đã hàng ngũ chỉnh tề đứng chật hai bên đường. Mỗi giới tham gia trong đoàn
biểu tình đều mang biểu tượng riêng của giới mình. Đoàn công nhân khuân vác
Cảng Đà Nẵng mang khăn lót vai, dẫn đầu đoàn đi biểu tình giương cao các
khẩu hiệu: Ủng hộ Mặt trận Bình dân Pháp", "Tự do nghiệp đoàn". Khi đoàn xe
của Gô Đa xuất hiện, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, mọi người tràn ra mặt
đường hô vang những khẩu hiệu trên. Gô Đa vừa đi đến khu vực đội ngũ công
nhân cảng, anh chị em nâng cao biểu ngữ, giơ thẳng cánh tay trái và hô khẩu
hiệu. Tay phải chìa kiến nghị đấu tranh13.
Trên đà thắng lợi này, công nhân Cảng tiếp tục hoà vào phong trào chung
của nhân dân Đà Nẵng, tham gia các cuộc vận động bầu cử Phan Thanh rồi
Đặng Thai Mai vào viện dân biểu Trung Kỳ, tổ chức lấy chữ ký theo từng hãng
tập hợp lên, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi giảm thuế chợ của chị em tiểu thương
Đà Nẵng.
Từ phong trào của quần chúng, Đảng đã phát triển đội ngũ của mình.
Đến tháng 7 năm 1937, ở Đà Nẵng đã thành lập được hai chi bộ trong đó có 1
chi bộ của công nhân cảng. Đó là chi bộ hãng Quảng Hoà Mỹ (lập từ tháng 7
năm 1937 đến tháng 10 năm 1937 được trên công nhận) gồm các đồng chí: Hà
văn Tính (phụ đi tàu), Nguyễn Chương (trưởng sà lan), Phạm Nhỏ (phụ sà lan),
do đồng chí Hà Văn Tính làm bí thư14. Có hạt nhân lãnh đạo, phong trào công
nhân Cảng càng trở nên sôi nổi. Hưởng ứng quyết định của cuộc họp tỉnh uỷ
Quảng Nam Đà Nẵng tháng 8 năm 1937 về việc phát triển rộng rãi các tổ chức
ái hữu, các hội bành trướng, suốt ba năm liền (1937 - 1939) hội ái hữu công
nhân khuân vác cảng Đà Nẵng liên tục đưa đơn lên toà đốc lý Đà Nẵng nhằm
hợp pháp hoá tổ chức. Cuộc đấu tranh này khởi nguồn từ cuối năm 1937, có sự
chỉ đạo trực tiếp của chi bộ Quảng Hoà Mỹ do đồng chí Hà Văn Tính chủ
xướng dấy lên. Đầu năm 1938, một ban trị sự lâm thời của "Hội ái hữu công
nhân khuân vác cảng Đà Nẵng" được thành lập gồm 10 người do Nguyễn Văn
Sanh làm hội trưởng, Nguyễn Chương, hội phó và Hà Văn Tính, thư ký15. Mặc
dù toà đốc lý không công nhân, nhưng hội vẫn chính thức hoạt động, đề ra
chương trình, điều lệ và tiếp tục viết đơn cho toà Khâm sứ Trung Kỳ xin phép
để hợp pháp hoá. Hội ái hữu công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng, ban đầu có
13
14

15

Báo Tiếng Dân, ngày 9-3-1937.
Đến năm 1939, khi có thêm chi bộ hiệu sách Việt Quảng, Thành uỷ Đà Nẵng được thành lập do đồng chí
Nguyễn Đức Thiệu làm Bí thư, đồng chí Hà Văn Tính - Phó Bí thư (theo hồi ký đ/c Hà văn Tính - tài liệu ở
cảng Đà Nẵng).
Công văn mật số 459/S ngày 11.7.1939 của Sở mật thám Đà Nẵng.
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1000 hội viên, bao gồm công nhân viên chức ở các hãng Quảng Hoà Mỹ,
Trương Côn, Lê Văn Tập, Nguyễn Hữu Thí. Về sau, phong trào lan rộng sang
các hãng buôn người Pháp như Sacsic, Đêcua Cabô, Đơni Phơre, nâng số hội
viên lên 2000 người.
Qua năm 1938, phong trào công nhân nói chung và hội ái hữu công nhân
khuân vác Đà Nẵng nói riêng phát triển khá mạnh. Hội đã vận dụng các hình
thức thích hợp để giác ngộ tinh thần giai cấp, tinh thần cách mạng cho công
nhân, từ đó phong trào đòi dân sinh dân chủ không dừng lại ở những yêu sách
đòi cải thiện đời sống, tăng lương, giảm giờ làm, chống cúp phạt, sa thải mà đã
đi vào vạch trần bộ mặt tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, lên án chế độ bóc lột
khắc nghiệt, điều kiện lao động tồi tệ ảnh hưởng đến tính mạng con người, lên
án sự coi rẻ con người.
Tiểu biểu như vào ngày 1 tháng 9 năm 1938, công nhân hãng buôn xuất
nhập khẩu Quảng Hòa Mỹ nổ ra đấu tranh đòi tăng lương yêu sách vác một bao
gạo từ 1 xu lên 1 xu rưỡi, vác 1 bao đường tăng từ nửa xu lên 1 xu, lương tháng
tài xế ca nô từ 12 đồng lên 15 đồng, lương tài xế phụ và thủy thủ từ 9 đồng lên
12 đồng. Liền sau đó, công nhân khuân vác ở các hãng Sacric, L'Ucia, Denis
Frères, Descurt et Cabaud, Lê Văn Tập, Nguyễn Hữu Thí, Trương Côn gồm
trên 700 người nhất tề hưởng ứng bãi công và đưa yêu sách giống như công
nhân Quảng Hòa Mỹ. Công nhân bãi công làm công việc bốc dỡ hàng hóa trên
cảng hoàn toàn đình đốn. Biểu hiện tập trung nhất là cuộc bãi công của công
nhân khuân vác cảng Đà Nẵng ngày 10 tháng 11 năm 1938, đòi chính quyền
phải thi hành những điều luật bảo vệ sinh mạng của người lao động, đòi bồi
thường xứng đáng khi gặp tai nạn. Lúc bấy giờ, nhân việc anh Trần Mùi và Lê
Đức Phòng, phu hãng Sacsic, trong khi làm việc dưới tàu bị hai giỏ than rơi
xuống làm chết ngay tại chỗ, Hội ái hữu công nhân khuân vác dưới sự chỉ đạo
của Chi bộ Đảng đã tập hợp công nhân đưa yêu sách lên chính quyền thực dân
Pháp. Báo Tin tức16, số 36, ra ngày 8 tháng 9 năm 1938 đã đăng bài "Tinh thần
đoàn kết của anh em lao động chung quanh cái chết của anh Trần Mùi", nhằm
biểu dương tinh thần đoàn kết đấu tranh của công nhân Cảng Đà Nẵng: “Đà
Nẵng - anh Trần Mùi làm cu li cho hãng Quảng Hòa Mỹ, chết một cách thê
thảm lúc 8 giờ tối 13 tháng 8 năm 1938. Lúc ấy anh đang vác hàng xuống ghê
phải đi ngang qua đường xe lửa phía sau ga Đà Nẵng chợ, bị hai toa tàu kẹp
anh vào giữa. Anh chết ngay bụng bể, xương ống chân lòi ra ngoài. Để
tỏ
tình đoàn kết với người bất hạnh, tất cả anh em cu li và các cai sở tổ chức đưa
đám ma anh Mùi. Anh em tự khiêng quan tài từ nhà thương lên ga Phong Lệ,
mới đến đất chôn anh, đường xa 8 cây số. Ngoài ra anh em còn giúp đỡ gia
đình anh Mùi số tiền 10 đồng để chi phí mọi việc chôn cất. Đến huyệt, anh em
16

Báo TIN TỨC là cơ quan ngôn luận công khai của Đảng bộ Bắc Kỳ và là cơ quan vận động của Mặt trận Dân
chủ Đông Dương.
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đọc một bài điếu văn kể tình cảnh lao động hiện thời dưới cái ách tư bản dã
man, xem mạng người như rác và hô khẩu hiệu "tinh thần đoàn kết muôn năm".
Báo Dân Tiến, số 4, ra ngày 15 tháng 12 năm 1938, đăng bài “Lại tai
nạn lao động”, viết về cái chết của anh Lê Đức Phòng: “Lúc 3 giờ sáng ngày
16 November, anh Lê Đức Phòng ở làng An Hải làm phu khuân vác cho hãng
tàu Sacris, trong lúc đương làm dưới hầm tàu bị cáp cẩu máy trục hàng đứt, 2
giỏ than rơi xuống đập nhằm anh chết ngay tại chỗ.
Tai nạn của phu khuân vác thường xảy ra luôn, mới rồi anh Lưu cũng vì tai nạn
ấy mà chết, vợ con anh chỉ được bồi thường có 25 đồng, đối với số tiền ấy thật
không đủ vào đâu.
Chúng tôi - toàn thể cu- li khuân vác, yêu cầu Sở thanh tra lao động can thiệp
vào vụ chết của anh Phòng và đặt ra một luật nhất định đối với những tai nạn
mà chúng ta sẽ phải gặp như cơm bữa sau này để cho chúng tôi có chút pháp
luật công đảm. Culi Porteur”
Bước sang năm 1939, tình hình kinh tế ngày một khó khăn, vật giá leo
thang từng ngày, đời sống anh chị em công nhân, đặc biệt là công nhân khuân
vác rơi vào tình trạng khó khăn điêu đứng. Vì vậy Hội ái hữu đã đứng ra vận
động công nhân khuân vác toàn Đà Nẵng - khoảng 1000 người - tổng bãi công.
Hội tổ chức cho anh chị em làm việc ở các hãng đưa đơn đòi tăng tiền công bốc
vác lên các chủ hãng trong cùng một ngày, yêu sách đòi bốc một bao gạo 100
kg từ 1,5 xu lên 2 xu, 1 bao đường 50 kg từ 1 xu lên 1,5 xu. Cuộc đấu tranh nổ
ra ngày 6 tháng 3 năm 1939. Hôm ấy các chủ hãng chưa chịu giải quyết. Sang
ngày thứ hai có một chiếc tàu vào Vũng Thùng, bọn chủ bối rối yêu cầu công
nhân trở lại làm việc. Công nhân kiên quyết không chịu đi làm.
Trong lúc này, chủ trương của hội: thấy hãng buôn lớn nhất Đà Nẵng là
hãng buôn Nguyễn Hữu Thí, nơi anh Nguyễn Văn Sanh, hội trưởng làm việc,
nên phân công anh trực tiếp gặp Đốc Thí buộc Đốc Thí phải chấp nhận yêu
sách. Thắng lợi của công nhân hãng Nguyễn Hữu Thí đã tác động đến các hãng
khác. Số chủ ở Quảng Hoà Mỹ, Lê Văn Tập... cũng phải chấp nhận yêu sách
của công nhân. Cuộc đấu tranh của công nhân đã thắng lợi.
Nhưng ở chân trời đã đùn lên những đám mây đen...
Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ như một khối lửa lớn trùm
lên nhiều vùng đất quan trọng của địa cầu. Nước Pháp là một trong những nước
nhảy vào vòng tham chiến. Lúc này Mặt trận Bình dân Pháp17 bị đổ, bọn tư sản
cầm cây quyền trượng bước vào toà nhà của chính phủ, công nhiên giải tán
Đảng cộng sản và rút hẹp mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân. Nước ta cũng
bị lôi kéo vào quỹ đạo này. Thực dân Pháp cấm Đảng và các tổ chức do Đảng
17
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lập ra hoạt động. Chúng thực hiện chủ trương kinh tế thời chiến, cưỡng bức lao
động đối với công nhân, tăng giờ làm (tới mức 60 giờ/tuần cho đàn ông và 54
giờ/tuần cho đàn bà), phạt tù nếu ai không thi hành (hạn giam từ 6 ngày tới 3
tháng), phạt tiền (từ 100 đồng đến 1000 đồng). Dẫu vắt kiệt sức người công
nhân, nhưng do chiến tranh, nền kinh tế trong nước vẫn bị đình đốn, nạn thất
nghiệp vẫn phát triển. Đời sống công nhân vô cùng khó khăn. Các cuộc đình
công, bãi công của công nhân lao động nhằm đòi các quyền dân sinh, cải thiện
đời sống vẫn tiếp tục xảy ra.
Ngày 9 tháng 6 năm 1939, 50 công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng tổ
chức đình công. Ngày 28 tháng 7 năm 1939, tất cả thợ lái tàu kéo của hiệu
buôn Quảng Hoà Mỹ đình công phản đối hành động đánh đập của bọn cai, phản
đối chủ giãn đuổi thợ thuyền. Tuy nhiên, tình hình mỗi lúc một căng thẳng. Bủa
quanh công nhân lao động và các Hội Ái hữu là một màn lưới mật vụ, cảnh sát
dày đặc, mang sẵn súng ống, còng sắt nhăm nhăm tìm bắt những người công
nhân đã từng tham gia các cuộc đấu tranh.
Ngày 28 tháng 10 năm 1939, toàn bộ ban trị sự "Hội ái hữu công nhân
khuân vác Cảng Đà Nẵng" bị bắt giam ở nhà lao Đà Nẵng mười lăm ngày. Sau
đó bị tuyên án phạt 6 tháng tù treo. Tiếp đó, tháng 4 năm 1940, các đảng viên
trong chi bộ Quảng Hoà Mỹ cũng bị bắt. Kể từ ngày 28 tháng 7 năm 1941 nhân
dân ta lại bị thêm một vòng thòng lọng áp bức nữa là phát xít Nhật. Hai tên đế
quốc "đứa đè cổ, đứa lột da"18 thi nhau vơ vét bóc lột dân ta. Nhân dân ta nói
chung cũng như công nhân Cảng nói riêng phải sống một cuộc sống vô cùng
điêu đứng.
Không thể chịu mãi cảnh "một cổ hai tròng", các hội nghị Trung ương
lần thứ 6 (1939), lần thứ 7 (1940) đặc biệt là lần thứ 8 (5-1941) quyết định
thành lập Mặt trận Việt Minh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân đứng lên
đánh Pháp đuổi Nhật. Để tập trung mũi nhọn chống kẻ thù trước mắt là phát xít
Nhật, Đảng bộ tỉnh chủ trương vận động công nhân cảng làm ở các tàu Nhật lãn
công, đình công, phá hoại máy móc.
Sau ngày Nhật hất cẳng Pháp 9 tháng 3 năm 1945, phong trào cách mạng
càng dâng lên như nước thuỷ triều. Thành uỷ Đà Nẵng được thành lập (5-1945)
do đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ làm bí thư, quyết định những công tác khẩn cấp
phục vụ cho việc tổng khởi nghĩa. Các công sở, xí nghiệp, trong đó có Cảng Đà
Nẵng đều thành lập uỷ ban khởi nghĩa chuẩn bị cho việc chỉ đạo giành chính
quyền tại chỗ. Đội tự vệ công nhân cảng được tuyển chọn từ những công nhân
ưu tú khoẻ mạnh, ngày đêm bí mật luyện tập và sắm sửa vũ khí chờ thời cơ.
Tám giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm 1845, khi tiếng còi tầm thành phố liên tục
hú lên những hồi còi báo động, cũng như ở các công sở khác, các đồng chí đảng
18
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viên và uỷ ban khởi nghĩa của cảng lãnh đạo công nhân chiếm lĩnh toàn bộ khu
vực cảng, treo cờ, giăng biểu ngữ, tập hợp công nhân đọc lệnh khởi nghĩa,
tuyên bố xoá bỏ chế độ cũ, thiết lập trật tự cách mạng, bảo vệ toàn vẹn các tài
sản và cơ sở sản xuất, tạo điều kiện cho hoạt động của cảng sau khởi nghĩa
thuận lợi.
Đứng trên đỉnh cao của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhìn lại cả
chặng đường đi qua, chúng ta thấy công nhân cảng Đà Nẵng dù phải sống và
làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, gánh trên vai nhiều tầng áp bức
nặng nề nhưng vốn mang sẵn dòng máu kiên cường và bất khuất ngàn đời của
nhân dân ta, khi đã được sự chỉ lối đưa đường của Đảng, đã vùng lên đấu tranh
liên tục, từ việc đòi quyền lợi hàng ngày, đến hoà nhập vào phong trào đấu
tranh chính trị của dân tộc, từng bước củng cố đội ngũ của mình ngày một vững
mạnh. Đó là hành trang chắc chắn chuẩn bị cho công nhân cảng để họ cùng với
nhân dân thành phố Đà Nẵng và cả nước lao vào cuộc trường kỳ kháng chiến
chống thực dân Pháp vô cùng gian khổ và ác liệt.
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VI
GIỮ VỮNG LỜI THỀ ĐỘC LẬP
Đất nước sau những ngày đầu Độc lập lại phải đứng trước khó khăn
chồng chất. Chính quyền cách mạng của thành phố cũng gặp muôn vàn khó
khăn.
Cuối tháng 8 năm 1945, khoảng 5.000 ngàn tàn quân Nhật ở rải rác khắp
miền Trung kéo về Đà Nẵng chờ ngày xuống tàu, rút về nước. Tiếp đó, vào đầu
tháng 9, hơn 3000 quân Tưởng kéo vào chiếm đóng Đà Nẵng, Hội An, Vĩnh
Điện, khiến tình hình thành phố càng thêm rối ren, bất ổn.
Giữa bao mối khó khăn chồng chất, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã chủ trương nhanh chóng xây dựng và củng cố chế độ mới do dân làm chủ,
lấy khối công nông binh làm nền tảng, do giai cấp công nhân lãnh đạo. Đảng
bộ, chính quyền thành phố tăng cường công tác công vận, hướng dẫn các cơ sở
có nhiều công nhân phát triển Hội công nhân cứu quốc.
Tại Đà Nẵng, trên cơ sở 30 phân bộ công nhân khuân vác, Đảng bộ và
chính quyền thành phố đã nhanh chóng tổ chức Hội Công nhân cứu quốc cảng
Đà Nẵng; đến năm 1946, đổi tên thành Công đoàn Công nhân cảng Đà Nẵng,
do đồng chí Phạm Bửu (tức Phạm Nhỏ) làm bí thư, đồng chí Kế làm phó bí thư.
Công đoàn công nhân cảng là sợi dây thắt chặt mối quan hệ giữa công nhân
cảng với công nhân các ngành khác, tăng cường đoàn kết và thống nhất hành
động để bảo vệ các cơ sở kinh tế quan trọng của tỉnh. Các đảng viên tích cực
hoạt động trong công đoàn, hướng dẫn công nhân họp hành, hội thảo, chăm lo
công việc, đời sống. Lúc này, theo chủ trương của chính quyền cách mạng,
quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và tài sản của Pháp kiều vẫn được bảo đảm,
chủ Pháp vẫn ở lại cảng Đà Nẵng nhưng uy thế chính trị không còn nữa. Ta
buộc chúng thực hiện đúng các chế độ lao động của công nhân: ngày làm 8 giờ,
không được tự do sa thải, chúng phải báo trước và trả lương 1 tháng cho những
người nghỉ việc. Đời sống công nhân bước đầu có thay đổi. Họ được trị bệnh
khi đau ốm, được tự do ngôn luận và hội họp. Đêm đêm, những người công
nhân, từ mái đầu xanh đến mái tóc điểm bạc ngồi trong lớp bình dân đánh vần
từng chữ. Những đứa con lem luốc hốc hác của họ ngày nào, nay hớn hở như
bầy chim nhí nhảnh tung tăng cắp sách đến trường học. Mỗi bữa nấu ăn, người
công nhân biết tự mình dành từng nhúm gạo bỏ vào "hũ gạo nuôi quân", đóng
góp từng chiếc nhẫn cưới, từng đôi khuyên, hưởng ứng "Tuần lễ vàng" của
chính phủ. Họ hãnh diện đi giữa thanh thiên bạch nhật bỏ phiếu lựa chọn những
người đại diện cho mình vào Quốc hội (ngày 6-1-1946), vào Hội đồng Nhân
dân tỉnh (17-2-1946). Những thanh niên trai tráng xung vào đội tự vệ công nhân
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cảng, ngày đêm luyện tập, canh gác, tuần tra, giữ trật tự trị an trên bến cảng
thân yêu của mình.
Theo Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, một tiểu đoàn quân
Pháp được chính phủ ta đồng ý cho đến Đà Nẵng thay thế quân Tưởng rút đi.
Chúng chỉ được đóng quân ở trại khố đỏ và một số điểm dọc đường Trần Phú,
Bạch Đằng ngày nay.
Vừa đặt chân lên thành phố quân Pháp đã thu thập tình hình, liên hệ với
công chức cũ hòng tổ chức bộ máy tiến tới lật đổ chính quyền của ta; nhưng
những lời đường mật của quân Pháp không quyến rũ nổi công nhân lao động và
công chức cũ vừa được sống những ngày độc lạp, tự do dưới chế độ mới.
Riêng tại cảng Đà Nẵng, quân Pháp ngang nhiên kiểm soát tàu bè, sử
dụng hệ thống bến bãi dọc sông Hàn và những kho ngoài cảng vào việc tiếp
nhận hàng hoá phục vụ chiến tranh...
Trước tình hình đó, ta chủ trương kiềm chế, vừa tránh khiêu khích để bảo
vệ hiệp định, tranh thủ xây dựng chính quyền, vừa bí mật tổ chức những cuộc
đấu tranh hợp pháp. Công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng đã tìm cách làm rơi
vãi hoặc thả xuống sông những súng đạn, hàng hoá quân sự của Pháp, rồi sau
đó tổ chức thu nhặt lại cho bộ đội, tự vệ. Anh em còn đấu tranh không chịu
khuân vác hàng hóa cho Pháp.
Trong tháng 6 năm 1946, cùng với công nhân lao động Đà Nẵng, công
nhân Cảng tổ chức 2 cuộc tổng bãi công, phản đối những hành động khiêu
khích, đánh đập công nhân của quân Pháp19. Càng gần đến ngày Toàn quốc
kháng chiến, mâu thuẫn giữa ta và thực dân Pháp như một quả bom nổ chậm
sắp chập kíp. Ta khẩn trương chuẩn bị cuộc chiến. Công nhân Cảng cũng như
các ngành khác, nhanh chóng chuyển máy móc, hàng hoá ra vùng tự do, tạo nên
tình trạng hụt hẫng trống vắng cho địch.
Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn
quốc kháng chiến. Ngay đêm hôm đó, một số công nhân cảng lên chiến khu,
một số khác rút vào bí mật để hoạt động tại thành phố, một số đồng chí được
phân công bám cảng, chuẩn bị thế đấu tranh với địch. Đa số công nhân đã nghỉ
việc. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, quân Pháp báo động,
nã pháo từ hạm tàu vào Đà Nẵng. Cuộc chiến đấu bắt đầu! Các đơn vị tự vệ
của thành phố, trong đó có tự vệ công nhân cảng đã cùng Vệ quốc quân quyết
tâm quần đánh, giam chân địch ngay trong lòng thành phố. Quân Pháp bị tổn
thất nặng nề mới chiếm được thành phố.
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Từ tháng 3 năm 1947 trở đi con sông Bà Rén trở thành ranh giới tạm thời
để phân chia ra vùng tự do của ta và vùng tạm chiếm của địch, trong đó thành
phố Đà Nẵng cũng như cảng Đà Nẵng nằm trong vùng địch kiểm soát.
Cuối năm 1947, thực hiện chủ trương “hồi cư”, đồng bào và công nhân
lao động thành phố lần lượt trở về lại thành phố. Suốt trong những năm 1948 1954 việc làm ăn kinh doanh buôn bán trong thành phố dần dần ổn định, đội
ngũ công nhân lao động cũng dần tăng lên. Việc kinh doanh của những nhà tư
sản - chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của quân Pháp - dần ổn định và phát triển,
song đời sống của người lao động vẫn khó khăn, thiếu thốn. Các cuộc đấu tranh
của công nhân dưới nhiều hình thức vẫn tiếp tục diễn ra như: phá máy móc, lấy
trộm băng ca và “thép gió”, hàng hoá… của Pháp chuyển ra vùng tự do.
Trong các tháng 4, 5, 7 và 10 năm 1947, công nhân lao động cảng Đà
Nẵng liên tiếp tổ tổ chức các cuộc lãn công, bãi công; đấu tranh đòi tăng lương,
điều chỉnh giá cước, đòi quy định giờ làm trong ngày, đòi tăng phụ cấp ca đêm.
Đặc biệt, vào tháng 11 năm 1947, công nhân lao động vận tải thuyền Đà Nẵng
lấy được 35 nghìn lít xăng tại bến Lucia (Bạch Đằng), vượt qua đồn bốt địch,
đưa an toàn ra vùng tự do cho cách mạng. Thắng lợi này của công nhân lao
động cảng Đà Nẵng xuất phát từ yêu cầu của Liên khu 5 cần có xăng dầu để
chạy Đài phát thanh và theo sự chỉ đạo của Liên khu ủy 5 và Thành ủy Đà
Nẵng, đồng chí Lê Văn Quý – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo việc
vận động các cơ sở trong công nhân lao động cảng Đà Nẵng nhân lúc chở dầu
cho Pháp đã tìm cách chuyển thẳng về căn cứ cho ta. Để thực hiện thành công
kế hoạch này của Thành ủy, anh em thợ thuyền, thợ bạn và 4 chủ thuyền cùng
với 16 anh em tự vệ biết chèo lái để đưa 4 thuyền xăng của địch (350000 lít) về
vùng tự do của ta20. Số xăng dầu này đã được Liên khu 5 sử dụng cho quân sự,
quân giới và đặc biệt là cho Đài phát thanh chạy máy nổ.
Trong khoảng thời gian 1947 - 1949, ta đã lấy lại thế chủ động, liên tiếp
quật những đòn trời giáng vào quân Pháp trên chiến trường Việt Bắc. Thực dân
Pháp chống đỡ bằng chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" "dùng người
Việt đánh người Việt", ra sức khai thác công nghiệp, trước hết tập trung sửa
chữa cầu đường bị ta phá huỷ, xây dựng lại các xưởng công chính, tu sửa các
bến cảng để tàu bè ra vào mang hàng hoá vũ khí phục vụ chiến tranh. Cảng Đà
Nẵng cũng nằm trong quỹ đạo khai thác này.
Năm 1949, Cao uỷ Pháp ở Đông Dương ký với Phòng thương mại Đà
Nẵng một bản giao kèo, chính thức giao cho cơ quan này quản trị và đặc quyền
khai thác cảng Đà Nẵng. Các hiệu buôn của người Pháp như Môranh phore,
lucia... và một số hiệu buôn của Hoa kiều, người Việt lại được phép nổi lên
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kinh doanh. Trên bến cảng, tàu bè lại ra vào tấp nập. Các hãng thầu được phép
sử dụng công nhân cũ đi làm trở lại và hối hả tuyển dụng thêm công nhân mới
từ các tỉnh và nông thôn ra để lấp vào chỗ trống do một số công nhân có kinh
nghiệm đã bỏ ra vùng kháng chiến.
Thực dân Pháp đã giăng lên một "màn lưới sắt" để kiểm soát công nhân.
Chúng dùng bọn "cai đầu nậu" dò xét, thúc ép từng người. Mỗi công nhân được
cấp 1 chiếc thẻ, luôn luôn phải mang trong người để trình diện khi vào cảng. Ai
chậm trễ hoặc quên trình diện lập tức sẽ nghe tiếng la thét và một họng súng
đen ngòm chĩa ngay trước ngực. Tại bến tàu hoặc các cửa kho hàng quân sự,
bọn lính cầm súng đứng gác suốt ngày đêm, chưa kể đến đội tuần tra cứ hằm
hằm đi qua đi lại.
Đời sống vật chất và tinh thần của người công nhân vô cùng thảm hại.
Trong thời gian đầu, để phỉnh nịnh mua chuộc công nhân, chúng thực hiện ngày
làm 8 giờ và tung tiền ra để trả lương hậu hĩ, nhưng dần dần, do bản chất bóc
lột, do ngân sách chiến tranh thiếu hụt nên chúng hạ lương, kéo dài thời gian
làm việc của công nhân. Chúng cắt giảm bảo hộ lao động, thực hiện chế độ ăn
công làm khoán. Từ năm 1949 trở đi, cuộc sống của người công nhân vùng tạm
chiếm trở nên bi đát nhiều mặt. Tai nạn lao động như cơm bữa 21. Một cuộc
sống phập phồng lo sợ trước những đòn roi, phạt vạ, cúp lương đánh, đuổi của
bọn cai ký, chủ thầu, trước đôi mắt cú vọ sẵn sàng lăm lăm chĩa súng vào ngực
của bọn lính. Chế độ làm khoán khắc nghiệt mà lương chỉ có 1 hào/1 ngày.
Ngoài ra không được 1 khoản trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp đau yếu nào khác.
Ngoài việc phân định công nhân làm việc ở từng vị trí cố định và chỉ chuyên
làm cho một chủ cố định, họ ăn ở ra sao chúng không cần biết đến. Không hề
có 1 công trình công cộng nào phục vụ công nhân, kể cả những lán trại cơ sài
để cho công nhân ngồi chờ bốc hàng hay tạm trú qua mưa gió. Cũng như thời
trước năm 1945, người công nhân chỉ biết còng lưng làm việc để sau đó tất tả
quay về lo chăm sóc cha mẹ, con cái dưới những căn lều lụp xụp hay đốt đời
mình trong những quán rượu. Họ không hề được cầm đến một quyển sách, một
tờ báo, không được đến rạp xem phim, con em không được bước chân tới
trường. Thâm hiểm hơn, khoảng đầu những năm 1950 chúng công khai tổ chức
nghiệp đoàn "để bảo vệ quyền lợi của công nhân" nhưng thực chất là đưa tay
chân vào để theo dõi kìm chân công nhân. Chúng muốn kìm kẹp, áp bức, đè
đầu cưỡi cổ người lao động.
Nhưng những người công nhân cảng vẫn ngẩng cao đầu, vẫn giữ vững
bản chất kiên cường đấu tranh của mình.
Đảng ta rất hiểu và tin yêu những công nhân ở vùng bị tạm chiếm nên ra
sức tập hợp, đào tạo đưa họ vào hàng ngũ chiến đấu. Hội nghị cán bộ Trung
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ương từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 1947 đã chỉ rõ: "Những nơi địch chiếm
đóng mà công nhân còn làm việc thì phải tổ chức ngay công đoàn bí mật để
tranh đấu, phá hoại làm tê liệt bộ máy kinh tế địch"22.
Thực hiện chủ trương trên, Liên đoàn lao động tỉnh đã rút một số cơ sở,
trong đó có cơ sở của công nhân cảng ra ngoại thành bồi dưỡng, tổ chức hoạt
động bí mật, đồng thời bố trí một số cán bộ người Đà Nẵng đang ở vùng tự do
về hoạt động trong lòng địch. Từ đó một số cơ sở cách mạng bị vỡ lở trong
những ngày đầu kháng chiến được củng cố lại. Riêng cảng Đà Nẵng, được sự
đùm bọc che chở của công nhân nên công đoàn công nhân cảng được thành lập
từ năm 1946, vẫn tồn tại, tích cực hoạt động. Những cuộc sinh hoạt theo tổ
nhóm, phân bộ được duy trì làm cho công nhân vẫn được tiếp thu tư tưởng cách
mạng, hiểu rõ vai trò của mình trong cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc.
Do vị trí cực kỳ quan trọng của cảng Đà Nẵng, năm 1948 đòng chí Huỳnh Ngọc
Huệ và một số đồng chí lãnh đạo khác đã đến thăm và nắm tình hình nhằm
củng cố xây dựng tổ chức cách mạng. Tuy vậy, ban đầu ở cảng chưa có tổ chức
Đảng riêng mà các đảng viên hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khu
Đông Đà Nẵng. Dần dần, do tình hình phát triển, số lượng quân đội và hàng
hoá quân sự của Pháp đổ vào cảng Đà Nẵng ngày càng nhiều, lực lượng công
nhân cũng tăng vọt, trên chỉ đạo thành lập Ban cán sự quân hải cảng Đà Nẵng
vào tháng 4 năm 1949 với bí số là B.36, do đồng chí Trần Chiến phó bí thư
Khu Đông kiêm bí thư B.36. B.36 đóng căn cứ cùng chỗ với khu Đông tại Sơn
Trà (căn cứ này còn gọi là Diên An hay Phước Cu).
Lúc bấy giờ, tại cảng Đà Nẵng ngoài lực lượng công nhân làm tàu trên
đất liền còn có các đội thuyền vận tải, chuyên chở hàng hóa, phương tiên chiến
tranh từ Đà Nẵng đi các nơi cho địch. Được sự chỉ đạo của Ban cán sự quân
hải cảng Đà Nẵng, các công nhân của các đội thuyền vận tải đã khôn khéo lấy
được nhiều súng, đạn các loại và thuốc tây, thiết bị thông tin, bột mì, gạo... của
Pháp để vứt xuống biển, rồi báo cho lực lượng dân quân du kích của ta biết, để
đêm đến lặn xuống nước lấy đem về cho cách mạng.
Trong giai đoạn này hoạt động của phong trào công nhân lao động của
Cảng là tập trung vào khâu phá hoại kinh tế, gây cho địch nhiều thiệt hại, đồng
thời góp phần bồi dưỡng lực lượng ta. Mặt khác, trong đấu tranh kinh tế, bên
cạnh việc đòi tăng lương, giảm giờ làm, công nhân lao động Cảng còn kết hợp
chặt chẽ với phá hoại kinh tế địch bằng những cuộc “lãn công truyền thống”
như: nghỉ việc nửa giờ, một giờ, buộc chủ chấp nhận một vài yêu sách nhỏ như
giảm cự ly vận chuyển, trang bị bảo hộ lao động cho từng bộ phận... hoặc làm
rơi vãi đạn dược, lương thực, thực phẩm trong lúc xếp dỡ
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Để tránh tai mắt của địch, lúc bấy giờ, các cán bộ hoạt động thành phố
thường sắm ghe thuyền xuống nước. Ghe, thuyền trở thành phương tiện di
chuyển, ẩn nấp thuận tiện, đậu chật các bến và bất cứ nơi nào có cồn nổi giữa
lòng sông. Ngư dân sống trên sông biển khá đông đúc và hầu hết là cơ sở hay
quần chúng cách mạng. Từ đó, khu Sông Đà được hình thành, chỉ rõ một vùng
cơ sở hoạt động của ta kéo ranh giới từ cầu Cẩm Lệ ra hòn Hành, hòn Chảo,
đến tận chân đèo Hải Vân. Ta tổ chức thành các đoàn ghe để hoạt động. Đoàn 1
là đoàn ghe giã ở Thuỷ Tú Thanh Khê gồm 70 đến 80 chiếc, chuyên đánh cá
chuồn ở ngoài khơi xa. Đoàn 2 là đoàn ghe giã của Hoà Đa, Mỹ Thị. Ngoài ra
còn có các đoàn ghe tấp nập dưới chân cồn Khoai, cồn Dồi, cồn Án, cồn Dâu.
Trước xu thế phát triển này, trên quyết định sáp nhập Sông Đà vào B.36 và tách
B.36 khỏi Khu Đông. Tới năm 1952, B.36 do đồng chí Trần Chiến làm tưởng
ban, các đồng chí khác: Võ Tỵ, Cao Văn Đông, sau đó thêm Trần Viết Thăng là
các uỷ viên ban. Sau này, khi đồng chí Trần Chiến được rút về thành phố, B.36
do đồng chí Cao Văn Đông làm trưởng ban.
Trong hoạt động, B.36 rất chú ý đến đặc điểm công việc của từng bộ
phận công nhân cảng để tổ chức chân rết của mình.
Bộ phận công nhân Vịnh (RASH) rất đông, gồm 13 manh hay còn gọi là
kiếng (đội khuân vác) chuyên bốc dỡ hàng hoá quân sự cho Pháp rất đáng chú
ý. B. 36 tổ chức được 1 cơ sở Đảng với bí số B.02 do đồng chí Mai Đăng Cử
phụ trách. Tại đây, cảng lập một tổ chức công đoàn gọi là công đoàn Trần
Cung. Tổ chức này đã nắm được 2/3 số công nhân trong bộ phận. Tại bộ phận
sà lan sà lúp, ta tổ chức được 1 nhóm cảm tình Đảng gồm có Nguyễn Quyền,
Nguyễn Tâm, Năm Cấn, Chín Chàng do Nguyễn Quyền phụ trách. B.36 còn tổ
chức được 1 cơ sở Đảng ở bộ phận Thuỷ lục lọ với bí số H.04 do Nguyễn Văn
Kinh phụ trách. Riêng bộ phận hàng hải, tổ chức theo hình thức đơn tuyến do
đồng chí trưởng ban B.36 trực tiếp nắm từng người, là Ông Thái (người thắp
đèn ở cảng Tiên Sa), ông Cảng, vợ chồng ông Mười Cặn (Phùng) được phân
công làm nhiệm vụ liên lạc với các tàu biển từ Hải Phòng vào và từ Sài Gòn ra,
tạo thành đường dây vận chuyển tài liệu, sách báo, thư từ giữa hai miền Nam
Bắc. Những thư từ tài liệu phần lớn được viết bằng nước gạo, khi đọc phải xoa
i-ốt lên mới hiện ra chữ. Thông qua những ghe bầu chở vật dụng xây dựng căn
cứ Hoàng Sa của Pháp, các cơ sở này còn nắm tình hình của hòn đảo yêu quý
xa xôi với đất liền.
Cũng trong thời gian này, dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ Đà Nẵng, Ban
cán sự Khu Nam do đồng chí Nguyễn Duy Hưng làm bí thư cùng các đồng chí
Nguyễn Trung Thanh (Ủy viên Ban cán sự Khu Nam, phụ trách phong trào
công nhân), Nguyễn Thị Lai (tức Tám Lai) - Ủy Ban cán sự Khu Nam đã chọn
một số cơ sở tốt trong công nhân khuân vác Khu Nam thành lập Công đoàn
Phạm Bửu, để thông qua đó Đảng chỉ đạo phong trào công nhân. Nhiệm vụ
chính của công đoàn Phạm Bửu là củng cố phương thức hoạt động, phát triển
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cơ sở, xây dựng lực lượng du kích ngầm, cung cấp tin tức, góp quỹ nuôi quân
và làm nòng cốt hướng dẫn quần chúng đấu tranh chống phá địch. Phạm vi hoạt
động của công đoàn Phạm Bửu từ kho bảy chợ Hàn đến cầu Đà Lát. Phương
thức hoạt động theo kiểu "Vết dầu loang" nứt nhánh. Trong một số bộ phận
công nhân cảng công đoàn đã tổ chức được cơ sở của mình: Tại kho xăng Nại
Hiên có một tổ Đảng gồm 3 đồng chí do đồng chí Phạm Thị Biên làm tổ
trưởng. Bộ phận công nhân khuân vác tại các bến tàu, kho hàng có đồng chí
Nguyễn Thị Lai, ông Lê Văn Xuyến. Các cơ sở đơn tuyến như ông Lê Văn Thi
ở bộ phận ghe bầu, Phạm Văn Dư bộ phận sà lan sà lúp. Những nơi không có tổ
chức thì dựa vào các tổ chức công khai như hội tương tế để lồng vào nội dung
sinh hoạt của Ta. Ngoài ra, Ta còn có những cơ sở nội tuyến hoạt động đơn
tuyến nhằm cung cấp tình hình cho tình báo.
Cùng với B.36, công đoàn Phạm Bửu, một số cơ quan tình báo quân đội
cũng đưa người của mình vào làm công nhân cảng để nắm tình hình cung cấp
cho ngành, vận động phát triển cơ sở để hoạt động trong công nhân. Đó là
trường hợp đồng chí Thái Thị Y, được khu đội bộ khu Trần Phú đưa vào làm ở
kho xăng Nại Hiên đã phát triển một số cơ sở trong công nhân như: Võ Thị
Chiên, Võ Thị Em, Trịnh Văn Lợi, Hồ Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Viễn, Hà Văn
Tồn, Võ Thị Chốc, Nguyễn Thị Năm, tạo thành một tổ chức để hoạt động.
Những tổ chức trên không những tồn tại suốt cả giai đoạn chống Pháp mà còn
duy trì ở giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ góp phần chỉ đạo, làm
dấy lên phong trào cách mạng của công nhân cảng. Bọn địch đã săn lùng, đánh
phá, bắt bớ một số đồng chí như các cán bộ của ta vẫn giữ vững khí tiết. Các tổ
chức cách mạng vẫn được duy trì.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc đấu tranh của công nhân cảng đã nhích
dần từng bước, theo tiến tình phát triển của cuộc kháng chiến. Ban đầu, công
nhân quyết giữ vững chủ quyền thuế quan, tàu nào đóng thuế quan đúng mức
quy định thì họ mới bốc dỡ. Dần dần nổ ra những cuộc bãi công chống Pháp
đánh đập công nhân, đòi tăng lương giảm giờ làm, hưởng lương gấp đôi vào
ngày chủ nhật, tạo điều kiện làm việc và sinh sống. Công nhân cảng còn đảm
nhận việc đưa tin tức của địch ra vùng tự do. Hàng ngày, hàng tháng đều có cơ
sở bí mật trong công nhân báo cáo về tình hình tàu đi, tàu đến, số lượng các loại
hàng xuất nhập, sơ đồ vị trí cất giấu hàng hoá của địch, tạo điều kiện cho việc
chỉ đạo của cách mạng. Bị thua đau, thực dân Pháp quẫy cựa thực hiện chính
sách "dùng người Việt đánh người Việt' hòng bắt người Việt Nam làm bia đỡ
đạn cho chúng. Cùng với toàn dân, công nhân ra sức đấu tranh chống bắt lính,
tuyên truyền tư tưởng cách mạng trong binh lính, lôi kéo binh lính địch bỏ súng
quay về với nhân dân. Công nhân cảng đã ý thức rõ số phận mình gắn chặt với
vận mệnh của dân tộc. Đêm đêm, họ tổ chức họp hành theo nhóm phổ biến cho
nhau nghe tin tức ngoài mặt trận, kiểm điểm công tác, chuẩn bị tiến hành các
công tác được giao.
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Thực hiện chủ trương "phá hoại kinh tế địch, bồi dưỡng kinh tế ta", công
nhân đã sử dụng mọi hình thức để kéo dài thời gian vận chuyển, giả vờ làm đổ
vỡ, hư hỏng hàng hoá, đóng đinh vào thùng rượu, mở nắp các phuy xăng, dựng
nghiêng các thùng chứa hàng chất lỏng cho đổ ra ngoài. Họ còn tìm cách vứt vũ
khí, hàng hoá quân sự xuống sông rồi sau đó những đoàn ghe của Sông Đà thu
vớt lên chuyển cho cách mạng. Tiêu biểu cho hình thức hoạt động này là công
nhân Trương Văn Y, anh đã được tặng danh hiệu chiến sĩ thu đua tại Đại hội
chiến sĩ thi đua toàn Khu. Anh là người đầu tiên của công nhân cảng đạt danh
hiệu Chiến sĩ thi đua toàn Khu23. Dần dần công nhân cảng Đà Nẵng đã có
những hành động táo bạo hơn như tìm cách phá huỷ tàu bè, kho tàng của địch.
Đây là những hoạt động có quy mô lớn, đòi hỏi phải có sự chuẩn kỹ càng, theo
dõi địch chặt chẽ, có bố trí khéo léo và bí mật. Đồng thời người thực hiện phải
có tinh thần dũng cảm mưu trí và được hỗ trợ đắc lực của tập thể công nhân.
Năm 1948, công nhân cảng đã đánh chìm 2 chiếc tàu chở 300 thùng dầu
của địch. Đầu năm 1949, công nhân bốc xếp Nguyễn Văn Xuyến đặt mìn đánh
tàu Petrenl gây thiệt hại lớn cho địch. Tàu bị lật úp ngay tại cảng Sông Hàn khu
vực kho đá (tức kho số 3), hàng hoá và phụ tùng trên tàu bị thiêu huỷ hoàn
toàn. Nổi bật nhất là sự kiện đốt kho xăng Nại Hiên vào tháng 4 năm 1951, của
nữ công nhân Phạm Thị Biên. Chấp hành chỉ thị của Đảng uỷ Khu Nam, ngay
từ năm 1950, chị đã mưu trí đặt mìn vào khu vực kho xăng, nhưng mìn không
nổ. Năm sau, với quyết tâm đánh cho bằng được, chị lại bí mật đem mìn định
giờ vào giấu sẵn. Để tránh thiệt hại đến tính mạng của công nhân, chị chọn thời
điểm đánh lúc tan tầm. Mìn nổ. Cả một trời lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ
khu vực kho. Kho xăng đã cháy suốt 2 ngày đêm, thiêu huỷ 2 triệu lít xăng,
160.000 lít dầu cùng với một tiểu đội lính lê dương canh giữ kho. Chiến công
này đã làm hao tổn nhiên liệu của địch, gây trở ngại cho hoạt động của kho
cảng, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở công nghiệp của địch trong thành
phố. Sau vụ đốt kho xăng, kẻ địch vừa hùng hổ đàn áp vừa lo sợ hoang mang,
chúng tăng cường kìm kẹp và tỏ ra phỉnh nịnh bằng cách tổ chức các nghiệp
đoàn và dùng hình thức "ban đại diện công nhân", "hội đồng hoà giải", "uỷ ban
xí nghiệp", "các đoàn thanh tra" hứa hẹn cải thiện đời sống công nhân. Nhưng
bộ mặt thật của chúng vẫn bị công nhân lao động vạch trần. Công nhân cảng
vẫn tiếp tục "phá hoại kinh tế địch, bồi dưỡng kinh tế ta" và đấu tranh vì quyền
lợi của giai cấp mình.

23

Theo hồi ký của đồng chí Trần Chiến.
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Tại cảng Đà Nẵng, công ty Saffo do hai hãng Sacric và Denis frere đầu
tư, gồm 3 chiếc tàu, 50 xà lan, chuyên khâu làm thuê bốc vác và từ ngoài Vũng
Thùng lên bờ. Ngoài ra, còn có nhiều đại lý vận chuyển hàng hóa như hãng
Dương Phương của hai người Pháp là Crgini và Leetri đại lý 3 chiếc tàu: Phong
Châu, Hương Khánh và Khánh Hòa; hãng Ga tạm có 2 chiếc: Nguyễn Văn Dai
và Encovat, hãng Quảng Hòa Mỹ - chủ hãng là người Hoa kiều, đại lý tàu Việt
Nam...
Cảng tiếp tục được tổ chức làm 2 bộ phận: Port (cảng) - công nhân bốc
hàng từ xà lan lên bờ và Rade (vũng) - công nhân bốc hàng từ tàu xuống xà lan.
Tổ chức công nhân ở rade được gọi là B.02 tức công đoàn Trần Cung. Trong
B.02 chia làm 2 cánh Bắc, Nam. Lúc đầu, đồng chí trực tiếp phụ trách cánh
Nam sau đó chuyển qua cánh Bắc. Phần đông số công nhân B.02 ở tập trung từ
An Hải Bắc đến Mân Quang. Trong B.02 có 13 ê kíp do 1 cai quản lý, số lượng
của mỗi công nhân trong e kíp ít hay nhiều đều do cai quyết định tuyển chọn.
Phương thức hoạt động của B.02 là công khai hợp pháp, nhưng công đoàn và
Đảng thì hoạt động bí mật.
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Công nhân Cảng Đà Nẵng, nhất là công nhân B.02, luôn có tinh thần
tương trợ, đoàn kết thống nhất thành một khối, có tinh thần đấu tranh cách
mạng cao. Có được những ưu thế trên chính do xuất phát từ cuộc sống của họ
quá cực khổ, đời sống thất thường khi đủ khi thiếu nên họ rất cảm thông với
những người cùng cảnh ngộ, cùng giai cấp. Lại thêm B.02 làm việc phải theo
từng ê kíp, thiếu đi 1 hoặc 2 công nhân là dây chuyền sản xuất trở nên khó khăn
không đều đặn. Ngay đến người cai mỗi kíp cũng thấy hòa hợp với công nhân
mặc dầu họ thường quan hệ với bọn Tây và ăn lương theo phần trăm của công
nhân. Nhờ thế, khi bọn chủ biết trong công nhân rade có bàn tay của "cộng sản"
nhưng chúng không thể gài tay chân vào đây để phá hoại được. Dưới sự lãnh
đạo có tổ chức của Đảng mà trực tiếp là đồng chí Võ Tỵ, công nhân B.02 đã
nhiều lần đấu tranh, bãi công dưới nhiều hình thức phong phú, với những yêu
cầu vừa thiết thực, cụ thể vừa bảo đảm về lâu về dài.
Những cuộc đấu tranh của công nhân bao quanh các vấn đề:
- Bao vây phá hoại, chiếm đoạt kinh tế địch, được tổ chức dưới nhiều
hình thức như đổ hàng hóa xuống biển khi đang bốc hàng từ tàu qua xà lan nhất
là hàng hóa dấu ở các ghềnh (như xi măng...), lấy hàng dấu trong quần áo hoặc
trong khăn khuân vác (gạo..).
- Đòi thực hiện dân sinh dân chủ như: phải có chế độ tiền thưởng, tiền
phụ trội, tiền truy lãnh. Trong tháng 3-1953, có cuộc đấu tranh của công nhân
X.04 (bộ phận xà lan xà lúp) đòi bọn chủ phải trả tiền truy lãnh, kết quả bọn
chủ phải nhượng bộ, mỗi công nhân bọn chúng trả 4-5 tháng lương. Bên cạnh
đó, còn có những cuộc đấu tranh đòi không được hành hung đánh đập và sa thải
công nhân...
- Đòi thực hiện bảo hiểm xã hội: mỗi tháng ước tính trung bình có 27 vụ
tai nạn, có khi gây chết người. Trong khi bọn chủ không lập trạm y tế cấp cứu
tại chỗ, lại không có chế độ bảo hiểm lao động. Lợi dụng tình trạng đó, ta lại
phát động công nhân đấu tranh đòi phải cấp cứu tại chỗ, đòi bảo hiểm lao
động24.
`
Trong tháng 3 năm 1953, công nhân X.4 (xà lan, sà lúp) đã tổ chức đấu
tranh đòi tiền truy lĩnh, buộc chủ phải nhượng bộ, công nhân được trả từ 4 đến
5 tháng lương. Một số cuộc đấu tranh khác cũng đã nổ ra, trong đó nổi bật nhất
là cuộc đấu tranh ở tàu Courlis vào tháng 3 năm 1954. Khi tên phó nhất đánh
công nhân, lập tức công nhân trên tàu và cả công nhân đang làm ở các tàu bên
cạnh bỏ việc kéo đến la hét ầm ĩ. Họ dùng bất cứ vật gì trong tay làm vũ khí

24

Hồi ký đồng chí Võ Tỵ, hiện lưu tại Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng.
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chống lại bọn chủ tàu. Sau đó bằng những chứng cớ và lý lẽ của mình, họ làm
cho địch không có cớ gì để đàn áp công nhân.
Những cuộc đấu tranh, lúc âm ỉ, lúc quyết liệt của công nhân cảng trong
lòng địch diễn ra liên tục, bằng nhiều hình thức đã góp phần không nhỏ cho sự
thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chống thực dân Pháp
xâm lược.
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VII
CHO MỘT NGÀY TOÀN THẮNG
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã kết thúc thắng lợi,
hòa bình được lập lại song mục tiêu thống nhất, độc lập của nhân dân ta chưa
được thực hiện trọn vẹn. Theo qui định của Hiệp định Giơnevơ ngày 21 tháng 7
năm1954, đất nước ta phải tạm thời chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh
giới, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam tạm thời do đối phương
kiểm soát, chờ 2 năm sau sẽ tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất
đất nước.
Tuy vậy, ngay khi Hội nghị Giơnevơ đang họp, ngày 7 tháng 7 năm
1954, Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng thay Bửu Lộc. Ngày 8
tháng 8 năm 1954, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ do Tổng thống Aixenhao
chủ trì chính thức quyết định chủ trương thay chân Pháp, nhảy vào miền Nam,
âm mưu chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của
Mỹ. Thông qua hình thức viện trợ cho chính quyền Sài Gòn, Mỹ nắm mạch
máu của nền kinh tế, đẩy nền công thương nghiệp miền Nam đi vào quỹ đạo
của nền công thương nghiệp thuộc địa do Mỹ chi phối. Song để phục vụ chiến
tranh của Mỹ, một số ngành công nghiệp thương mại và dịch vụ cũng phát
triển, đội ngũ công nhân lao động đông hơn và phát triển nhanh hơn trước.
Tại cảng Đà Nẵng, do nhận rõ đây là một vị trí quan trọng, thông qua đó
để đưa quân đội, vũ khí, đạn dược, hàng hóa chiến tranh nên chúng ra sức củng
cố bộ máy quản lý và khai thác.
Nha Thương cảng Đà Nẵng đặt dưới sự quản lý của Tổng Nha thương
cảng do một tên mặc áo lính làm giám đốc. Dưới Nha có 4 phân cuộc (hành
chính và kế toán, công tác, khai thác khu thương cảng Sông Hàn, khai thác khu
hải cảng sâu Thống Nhất) và 3 ty (Ty hải cảng Qui Nhơn, Ba Ngòi, Nha Trang)
với 1 phòng an ninh. Nhiệm vụ chủ yếu của Nha thương Cảng Đà Nẵng là quản
lý tài sản, tu bổ xây dựng cơ sở phương tiện, trang thiết bị cho cảng, cho thuê
bất động sản, phương tiện, thiết bị, tổ chức cho tư nhân đấu thầu công việc bốc
dỡ phương tiện hàng hóa. Cảng không đảm nhiệm việc bốc dỡ hàng mà do 2
công ty tư nhân Vitabo và Sovita phụ trách. Vì phục vụ chính cho hàng hóa
quân sự nên chủ yếu chúng tu bổ những cơ sở cũ của Pháp để lại như nâng đập
Bắc Nam dài thêm 220m, xây thêm 1 đập nhỏ ở tả ngạn sông Hàn để ngăn cát
bồi từ hướng nam và 3 đập xiên ở hữu ngạn sông Hàn để chỉnh dòng nước chảy
ra ngoài luồng. Ngoài ra, chủ yếu chúng chỉ xây dựng một cách dã chiến những
gì có thể đảm bảo cho sự vận chuyển, lưu trữ trang thiết bị chiến tranh của
chúng như cầu tàu, kho bãi và nhất là những đường ống dẫn dầu Liên Chiểu,
Mỹ Khê, Thanh Bình, Thanh Khê. Từ tháng 8 năm 1954 một bộ phận của Hạm
đội 7 của Mỹ đã cập cảng Đà Nẵng, gồm 20 chiếc tàu chiến, đậu từ cảng Tiên
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Sa ra đến Lăng Cô (Thừa Thiên). Đây là dấu hiệu đầu tiên của Mỹ đang mưu
đồ xâm chiếm nước ta và thiết lập căn cứ quân sự sau này. Chúng chở vũ khí,
đạn dược vào Khu Đông (Đà Nẵng). Bọn Mỹ - ngụy còn lập các Hải đoàn và
Hải duyên vùng I chiến thuật để kiểm soát cảng Tiên Sa và cảng Đà Nẵng, tuần
tra canh gác cửa biển và ven sông Hàn.
Đặc biệt từ năm 1965, bọn Mỹ quản lý hẳn khu cảng sâu Tiên Sa để phục
vụ riêng cho các loại hàng quân sự, đến 1972 chúng rút đi mới giao lại cho Nha
thương cảng Đà Nẵng.
Để phục vụ cho mục đích khai thác, chúng tăng cường tuyển mộ công
nhân. Số lượng công nhân Cảng tăng vọt lên. Chỉ riêng bộ phận hành chính
phục vụ ở Nha đã có 114 người. Công nhân bốc vác lên tới 2450 người, chưa
kể công nhân ở các hãng tư nhân khác.
Chính sách khai thác và bóc lột của Mỹ - Ngụy đã khiến đời sống công
nhân cảng Đà Nẵng bị bần cùng hóa. Mặc dù năm 1956, chính quyền Ngô Đình
Diệm qui định mức lương tối thiểu của công nhân là 41 đồng/ngày cho lao
động nam, 36 đồng/ngày cho lao động nữ và 18 đồng/ngày cho lao động dưới
18 tuổi, song trên thực tế bọn chủ không khi nào trả đúng theo qui định. Họ
hưởng theo phương thức có hàng có tiền. Lúc có tàu đến thì có chút thu nhập,
lúc vắng tàu hay mùa mưa bão thì nằm nhà nhịn đói. Không những thế, họ còn
bị bọn cai ký bớt xén, ăn quịt. Người công nhân còn phải đóng nhiều thứ thuế:
thuế nhà cửa, thuế phục vụ đô thành, thuế rác...
Cùng với đồng lương chết đói, vật giá ngày càng leo thang, nạn thất
nghiệp, sa thải diễn ra thường xuyên khiến đời sống công nhân cảng cũng như
các tầng lớp công nhân lao động khác càng khốn đốn, bấp bênh, ăn bữa sáng
phải lo bữa tối.
Tuy chính quyền Diệm qui định ngày làm việc 8 giờ nhưng trên thực tế
bọn chủ kéo dài thời gian làm việc của công nhân, công nhân cảng Đà Nẵng
phải làm việc tới 13 - 14 giờ một ngày, không được nghỉ chủ nhật và ngày lễ.
Trong quá trình lao động, công nhân còn bị bọn đốc công đối xử tàn tệ. Họ phải
còng lưng vác những kiện hàng nặng hàng trăm ký giữa trời nắng chang chang,
phải trầm thân giữa những hầm tối, nóng bức bụi bặm. Có những sản phụ mới
sinh chưa đầy tháng, mặt mũi còn xanh xao đã phải lê những bước chân run run
đi cõng giữa tiếng quát của bọn đốc công. Việc phòng hộ lao động rất kém nên
tai nạn lao động xảy ra thường xuyên, đe dọa tính mạng công nhân lao động.
Nhiều trường hợp công nhân cảng Đà Nẵng bị rơi từ trên cao xuống chết ngay
tại chỗ hoặc bị thương, tật nguyền suốt đời. Năm 1954 có 12 vụ. Năm 1960 có
22 vụ đến năm 1964 số vụ tai nạn đã tăng lên 38 vụ. Khi bị tai nạn, chủ không
chịu trả viện phí, vì vậy việc chăm sóc không chu đáo, bị coi khinh, "sống chết
mặc bay". Còn điều kiện làm việc hết sức khốn khổ, trong thời gian chờ tàu tới,
họ không có nơi nghỉ ngơi, phải nằm ngồi dọc bờ kè, bờ sông dưới mưa nắng.
Về chính trị, đầu năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm công khai phát
động chiến dịch "tố cộng", "diệt cộng", khủng bố nhân dân, trả thù những người
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tham gia kháng chiến, thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của công nhân lao
động.
Về tổ chức nghiệp đoàn, Diệm – Nhu đề ra "nghiệp đoàn đa nguyên", bề
ngoài các nghiệp đoàn này (như Tổng Công đoàn lao động, Tổng liên đoàn lao
động) có vẻ tự do dân chủ nhưng thực chất nhằm "chống cộng" và chia rẽ lực
lượng công nhân. Nằm trong quỹ đạo của quốc sách "chống cộng", "tố cộng",
chúng mở những chiến dịch Trương Tấn Bửu, Thoại Ngọc Hầu... chĩa mũi
nhọn đánh phá phong trào công nhân, giải tán các nghiệp đoàn bênh vực quyền
lợi công nhân.
Đối với nghiệp đoàn công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng được thành lập
từ thời kháng Pháp, chủ trương loại trừ những người lãnh đạo có tư tưởng tiến
bộ và đưa tên Tư Nô cùng những bọn theo đóm ăn tàn như Dương Vị, Ngô Văn
Em vào nắm các nghiệp đoàn để chúng dễ bề sai khiến. Núp dưới chiêu bài dân
chủ cùng với hành động khủng bố trắng nhằm khống chế đàn áp công nhân
cảng, chúng cho thành lập Nghiệp đoàn công nhân khuân vác thương cảng Đà
Nẵng “để cho công nhân sinh hoạt có tổ chức và đấu tranh can thiệp với chủ
giành quyền lợi cho công nhân, phản ánh nguyện vọng của công nhân”. Thực
chất chúng nắm một số tên chóp bu để khống chế công nhân, tìm cách phá hoại
phong trào từ bên trong. Nhưng lợi dụng tổ chức này với trò dân chủ giả hiệu
của chúng, công nhân ta đã tổ chức những cuộc đấu tranh giành quyền lợi cho
mình. Năm 1973, chúng chấp nhận cho sự ra đời của nghiệp đoàn tự do Hoàng
Đức Nhã gồm những kẻ thất nghiệp và phá phách hòng tranh chấp với phong
trào công nhân Cảng. Bọn này đã gây ra những xung đột gay gắt trong công
nhân để tìm cách phát hiện, loại trừ những công nhân tích cực ở cảng.
Sử dụng thủ đoạn trấn áp công khai hoặc xoa dịu như lập các nghiệp
đoàn chưa đủ, chúng tăng cường tổ chức lực lượng kiểm soát và công an mật
vụ để trà trộn, theo dõi, khám phá phong trào công nhân cảng. Ngay từ khi mới
tiếp quản, chúng đã đưa lực lượng cảnh sát tới cảng. Năm 1954, có 25 tên cảnh
sát để giữ gìn trật tự, “khám phá những tổ chức ăn cắp hàng”, nhưng thực chất
là theo dõi áp chế công nhân. Năm 1962 ở cảng có 30 tên cảnh sát với 3 khẩu
tiểu liên, chia làm 3 toán luân phiên nhau canh gác. Năm 1965, chúng tăng
cường thành 1 chi cảnh sát trực thuộc ty cảnh sát Gia Long. Bề ngoài là tổ chức
bảo vệ các hoạt động của tàu bè, nhưng bên trong cầm nắm hồ sơ cá nhân, phát
giấy ra vào cảng, canh phòng những hoạt động mà chúng nghi ngờ, tìm cách
phân loại công nhân để ứng phó kịp thời. Khi tình hình trở nên căng thẳng, do
sự phối hợp chặt chẽ của công nhân cảng với các lực lượng bên ngoài, chúng
thành lập Cục cảnh sát quốc gia với một mạng lưới tình báo dày đặc giăng bẫy
khắp mọi nơi trên cảng. Lúc cần chúng còn điều động biệt đoàn 163/GC với
nhiều phương tiện hiện đại như đèn pha, máy ra đa, máy truyền tin trợ giúp.
Diệm – Nhu tung ra một màn lưới tình báo, mật vụ len lỏi trong công
nhân nhằm ngăn chặn, đánh phá phong trào công nhân từ bên trong, làm gián
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đoạn sự liên lạc với bên ngoài và với lãnh đạo cấp trên. Vì vậy, một số cơ sở
của ta bị phát hiện và bị bắt như các đồng chí Trần Bạn, Trần Dưỡng, Huỳnh
Nhung...
Chúng còn cho lực lượng quân đội bên ngoài ngang nhiên vào cảng bắt
công nhân đi lính làm bia đỡ đạn cho chúng để giảm bớt lực lượng nam công
nhân, lực lượng mà chúng lo sợ nhất.
Tuy vậy, các âm mưu, thủ đoạn của chính quyền Ngô Đình Diệm không
che giấu được bản chất bán nước của chúng. Với bản chất cách mạng của mình,
công nhân cảng Đà Nẵng nói riêng và công nhân miền Nam nói chung vẫn giữ
vững lập trường giai cấp và cách mạng vững vàng bước vào cuộc đấu tranh
quyết liệt với Mỹ - Diệm trên cơ sở pháp lý Hiệp định Giơnevơ, chống trả thù,
bảo vệ quyền lợi và tài sản của nhân dân.
Theo chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, tổ chức hoạt động của Công đoàn
thành phố có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình. Ở Khu Nam nơi có nhiều
công nhân khuân vác Cảng Đà Nẵng và gia đình họ sinh sống, Thành ủy bố trí
đồng chí Trần Mỹ Lợi làm bí thư, cùng các đồng chí Nguyễn Duy Hưng(1),
Phạm Dư, Huỳnh Đôn, Trần Ngọc Hiện nắm tình hình và chỉ đạo phong trào
công nhân và quần chúng ở đây.
Lúc này, trong công nhân khuân vác, đa số là công nhân khuân vác cảng
Đà Nẵng, có một chi bộ do Thành ủy quản lý. Ngay tại cảng Đà Nẵng, Thành
ủy đã phân các đồng chí: Cao Văn Đông, Võ Ty, Trần Công Thành phụ trách.
Các đồng chí này hòa nhập vào trong công nhân, nắm các nghiệp đoàn công
khai và chỉ đạo công nhân đấu tranh.
Ngày 1 tháng 8 năm 1954, mở đầu phong trào đấu tranh của nhân dân
thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước là cuộc đấu tranh rầm rộ
của ngư dân Sông Đà với sự phối hợp của công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng,
Nhà đèn, Hỏa xa và công nhân lao động thuộc các ngành nghề khác, cùng chị
em tiểu thương thành phố và các vùng phụ cận. Đây là cuộc biểu dương lực
lượng của công nhân và nhân dân Đà Nẵng mừng hòa bình được lập lại, chiến
tranh chấm dứt và đòi thả số thanh niên bị địch bắt lính. Chỉ đạo trực tiếp lực
lượng ngư dân là Ban cán sự Đảng bộ Sông Đà. Khi cuộc đấu tranh nổ ra, các
đồng chí Đoàn Tiềm và Trương Trọng Cảnh, Thành ủy viên tham gia chỉ đạo.
Các đồng chí Huỳnh Thị Lai, Huỳnh Tương, Nguyễn Y làm nòng cốt cho lực
lượng công nhân Cảng Đà Nẵng và nhân dân Khu Nam tham gia cuộc đấu tranh
này. Từ tờ mờ sáng hôm ấy, hàng ngàn công nhân lao động, phần lớn là phụ nữ
tập trung trước đồn Võ Tánh là nơi có khá đông thanh niên bị bắt vào lính, đòi
(1)

Sau này đồng chí Nguyễn Duy Hưng bị bắt, đã thoát ngục trở về hoạt động. Cuối năm 1957 cấp trên cho ra
Bắc chữa bệnh và 1960 trở lại miền Nam, bắt mối lại với các cơ sở và phong trào ở đây.
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xin gặp người nhà. Một số chị em tràn vào đồn. Hai chị Phùng Thị Tương và
Đặng Thị Trợ tiến đến cột cờ ở giữa sân đồn, hạ cờ tam tài xuống và kéo cờ đỏ
sao vàng lên. Bọn địch từ trong đồn bắn ra. Chị Phùng Thị Tương hy sinh tại
chỗ và chị Đặng Thị Trợ bị thương nặng. Công nhân lao động và nhân dân
châm lửa đốt phá các kho tàng, xe quân sự và giải thoát số thanh niên bị địch
bắt lính đang bị giam giữ tại đây. Thi hài chị Phùng Thị Tương được bà con
đưa về Cẩm Lệ mai táng. Chị Đặng Thị Trợ được đưa vào bệnh viện Việt Nam
cứu chữa. Suốt 2 ngày 1 và 2-8-1954 công nhân cảng cùng nhân dân Đà Nẵng
tổ chức đình công, bãi thị, ủng hộ các cuộc biểu tình. Ngày 3 tháng 8 năm 1954,
chị Đặng Thị Trợ hy sinh vì vết thương quá nặng. Sáng 4 tháng 8 năm 1954,
đám tang của chị được tổ chức trọng thể. Chị Đặng Thị Trợ được đưa về mai
táng tại Cồn Bồi, quê hương Sông Đà của chị.
Bước sang năm 1955, theo Hiệp định Giơnevơ, chính phủ Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa nhiều lần ra tuyên bố và gởi công hàm kêu gọi chính quyền Sài
Gòn ngồi vào bàn hội đàm hiệp thương hai miền, tiến tới tổ chức tổng tuyển cử
để thống nhất nước nhà. Ngô Đình Diệm đã từ chối không chịu hiệp thương.
Trong tình hình đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và nhà nước ta, công nhân
cảng Đà Nẵng cùng công nhân lao động Đà Nẵng tổ chức liên tiếp các cuộc đấu
tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử.
Ngày 1 tháng 5 năm 1955, nhân kỷ niệm ngày quốc tế lao động, công
nhân cảng Đà Nẵng cùng công nhân lao động ở tất cả 28 khu phố trong thành
phố đều tổ chức mít tinh, biểu tình, nêu cao các khẩu hiệu đòi chính quyền Sài
Gòn phải cải thiện đời sống, chấm dứt những hành động khủng bố, trả thù, thi
hành Hiệp định Giơnevơ, hiệp thương thống nhất nước nhà.
Tiếp theo, ngày 21 tháng 8 năm 1955, hàng ngàn công nhân lao động ở
Cảng Đà Nẵng và Nhà máy đèn, Hỏa xa, ngư dân sông Đà cùng bà con tiểu
thương ở các chợ tổ chức đấu tranh. Vào ngày này, áp phích và truyền đơn
được dán và rải khắp nơi trên địa bàn thành phố, tại các nhà máy, công sở, xí
nghiệp, bến đò, chợ, trường học... nhiều khẩu hiệu đấu tranh của công nhân lao
động được kẽ trên tường, trên sà lan... với các nội dung như đòi địch phải thi
hành Hiệp định Giơnevơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước,
đòi bãi bỏ lệnh giới nghiêm để công nhân tự do đi lại làm ăn...
Ngoài những cuộc đấu tranh trên, công nhân cảng còn cùng với công
nhân các ngành và nhân dân thành phố tổ chức viết đơn, kiến nghị gửi chính
quyền các cấp của địch, đã tập hợp được 2000 bản kiến nghị gửi ủy hội quốc tế
tại Đà Nẵng với nội dung yêu cầu địch nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định
Giơnevơ, tổ chức hiệp thương hai miền và tổng tuyển cử để thống nhất đất
nước.
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Phát huy thắng lợi các cuộc đấu tranh trên, trong năm 1955, công nhân
cảng đã tham gia đấu tranh chống cuộc "trưng cầu dân ý" của Ngô Đình Diệm
tổ chức vào ngày 23 tháng 10 năm 1955, nhằm truất phế Bảo Đại để đưa Diệm
lên làm Tổng thống. Bọn tay chân của Diệm âm mưu lợi dụng các nghiệp đoàn
của công nhân lao động để tuyên truyền ủng hộ Diệm, song các nghiệp đoàn cơ
sở, trong đó có nghiệp đoàn Cảng Đà Nẵng chống lại, viện cớ nghiệp đoàn là tổ
chức nghề nghiệp không đảng phái, chỉ vì quyền lợi của công nhân nên không
chấp hành lệnh của Liên hiệp nghiệp đoàn Đà Nẵng ủng hộ Diệm. Bọn Liên
hiệp nghiệp đoàn Đà Nẵng răn đe để khủng bố tinh thần công nhân nhưng
không thành công. Đây là thắng lợi của công nhân lao động Đà Nẵng, đặc biệt
là các cơ sở của ta nằm trong hệ thống nghiệp đoàn.
Tuy nhiên, hình thức đấu tranh phổ biến trong cuộc chống "Trưng cầu
dân ý" của Ngô Đình Diệm là công nhân không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu
không theo ý của Diệm.
Song song với các cuộc đấu tranh chính trị, công nhân Cảng Đà Nẵng
còn liên tiếp đấu tranh kết hợp đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ với đòi hiệp
thương thống nhất đất nước. Vào tháng 10 tháng 1954 đang mùa mưa giá gạo
đắt đỏ, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, khu phố
ủy Khu Nam, nơi có nhiều công nhân cảng sinh sống, đồng chí Trần Mỹ Lợi, bí
thư chủ trương vận động công nhân, lao động ở đây đấu tranh đòi địch bán gạo
cho dân. Từ sáng sớm, 2000 công nhân lao động tập trung trước quận đường
Hòa Vang đề nghị Quận trưởng giải quyết. Cuối cùng Hà Văn Công, quận
trưởng Hòa Vang đành hứa sẽ cho các xã ngoại ô thành phố bán lúa cho dân. Ta
chỉ đạo xã nào về xã nấy buộc bọn chính quyền xã thực hiện lời hứa.
Trên đà thắng lợi đó, từ năm 1956 đến 1958, công nhân cảng Đà Nẵng cùng
công nhân lao động thành phố liên tiếp tổ chức các cuộc đấu tranh với những
khẩu hiệu thiết thực như đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống sa thải, đánh đập
với nhiều hình thức như đưa yêu sách, bãi công, đình công, tổ chức đại hội
nghiệp đoàn.
Một đặc điểm đáng lưu ý trong giai đoạn này là công nhân, viên chức và
lao động của thành phố đã lợi dụng tổ chức công đoàn địch làm chỗ dựa trong
quá trình đấu tranh của mình, tiêu biểu như cuộc đấu tranh của 300 công nhân
khuân vác bến tàu và công nhân hãng Sapto phản đối tên đốc công sa thải công
nhân, cuộc đấu tranh của 50 công nhân khuân vác hãng BGI nổ ra vào tháng 5
năm 1958, được công nhân khuân vác nói chung, trong đó có công nhân khuân
vác cảng Đà Nẵng hỗ trợ.
Ngày 1 tháng 5 năm 1958, nhân ngày lễ kỷ niệm Quốc tế lao động, công
nhân cảng Đà Nẵng cùng với công nhân lao động Đà Nẵng tổ chức đại hội đưa
yêu sách cho chính quyền địch với nội dung đòi ấn định mức lương tối thiểu
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cho các ngành thợ mộc, thợ nề, thợ rèn ở đô thị và xúc tiến việc lập trú xá cho
công nhân thương cảng và xóm lao động... Việc lợi dụng các tổ chức nghiệp
đoàn do địch lập ra là một trong những nét nổi bật của phong trào công nhân
lao động thành phố, trong đó có công nhân cảng Đà Nẵng.
Nhằm thực hiện chính sách "tố cộng", "diệt cộng", Mỹ - Diệm đã áp
dụng những thủ đoạn thâm độc là đưa một số tên phản động đứng ra "tố cộng"
hoặc tuyên bố ly khai, xé cờ Đảng, kêu gọi cán bộ, đảng viên ta ra hàng... khiến
một bộ phận quần chúng hoang mang, dao động, song nhìn chung đại bộ phận
công nhân lao động, trong đó có công nhân cảng vẫn giữ vững lập trường cách
mạng.
Trong suốt thời kỳ khó khăn của cách mạng, trước khi tiếp thu đường lối
mới của Đảng, trong sự kìm kẹp, khủng bố của địch, bọn cảnh sát mật vụ ngày
đêm rình rập, sẵn sàng bắn giết, cùng với các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi về
kinh tế và các quyền dân sinh dân chủ, công nhân cảng Đà Nẵng cùng với công
nhân lao động thành phố đã kiên cường tổ chức nuôi giấu, bảo vệ cán bộ, đảng
viên trụ bám cơ sở xây dựng phong trào.
Tại khu Sông Đà, nơi có nhiều công nhân khuân vác Cảng Đà Nẵng và
gia đình họ sinh sống, làm ăn, trong các đợt "tố cộng" của địch, mặc dù bị địch
đánh phá ác liệt nhưng các cơ sở ta vẫn giữ vững. Bà con ở đây có nhiều sáng
kiến che chở, nuôi giấu cán bộ đảng viên như dùng thuyền đưa cán bộ đảng
viên vào Qui Nhơn tập kết, làm hầm bí mật trên thuyền để đón cán bộ, đảng
viên đứng chân hoạt động. Khu Sông Đà được xem như là "căn cứ" nổi của
cách mạng, là chỗ đứng chân hoạt động vững chắc của Thành ủy và Đảng ủy
Khu Đông, là bàn đạp ra vào nội thành Đà Nẵng. Bà con ở đây cũng đã tích cực
tham gia bảo vệ đường dây trên biển, do đồng chí Trần Nhành, trưởng ban cán
sự Sông Đà phụ trách. Năm 1956, chuyến hàng đầu tiên của Trung ương chi
viện cho Khu V đã vào Vũng Thùng an toàn.
Bước sang năm 1959, trước sự phát triển của phong trào cách mạng miền
Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành luật 10-59 gây ra nhiều tội ác dã
man với nhân dân ta. Trong bối cảnh đó, trước yêu cầu của cách mạng miền
Nam, tháng 1 năm 1959 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) đã ra Nghị
quyết 15 lịch sử, khẳng định con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền
Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
Chủ trương của Đảng được nhanh chóng phổ biến trong toàn Đảng bộ,
tạo ra luồng sinh khí mới và sự chuyển biến cơ bản cho phong trào cách mạng
tại Đà Nẵng nói chung và phong trào công nhân lao động Đà Nẵng nói riêng.
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Trong thời gian này, Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng đã phân công một
số đồng chí từ miền Bắc mới về như Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hồng Minh,
Nguyễn Hữu Khoan... vào Ban cán sự Đà Nẵng. Các đồng chí cùng các đồng
chí trong Ban cán sự Đà Nẵng cũ tìm cách móc nối, liên lạc, tổ chức cơ sở
nhằm đưa phong trào công nhân lao động Đà Nẵng, trong đó có công nhân cảng
phát triển.
Từ đầu năm 1961, Mỹ buộc phải thay đổi chiến lược từ “chiến tranh một
phía” sang chiến lược "chiến tranh đặc biệt”. Mỹ - Diệm đã không ngừng tăng
cường quân số, xây dựng Đà Nẵng thành căn cứ quân sự. Lượng hàng hóa nhập
khẩu thông qua cảng Đà Nẵng ngày càng tăng. Công nhân Cảng so với trước
cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, chính sách đàn áp, khủng bố của Mỹ - Diệm
và các thủ đoạn bóc lột của các chủ hãng khiến đời sống công nhân rất khổ.
Nạn thất nghiệp là bạn đường của họ. Thêm vào đó là sự mất giá của đồng bạc
khiến cho đời sống công nhân càng thêm khốn đốn. Họ phải lo chạy ăn từng
bữa, lo con cái học hành, thuốc men chữa bệnh vô cùng khó khăn.
Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam
Việt Nam ra đời.Dưới ngọn cờ Giải phóng của Mặt trận dân tộc Giải phóng
miền Nam Việt Nam, phong trào cách mạng miền Nam càng vững bước đi lên.
Ngày 17 tháng 4 năm 1961, Hội Lao động giải phóng miền Nam ra đời
(sau đổi là Liên hiệp công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam). Cùng với
việc thành lập Hội lao động giải phóng miền Nam, Trung ương Đảng chỉ ra
hoạt động chủ yếu của phòng trào công nhân trước mắt là lợi dụng các tổ chức
công khai hợp pháp để hoạt động.
Với những nỗ lực vượt bậc, từ năm 1960 đến năm 1962, đồng chí
Nguyễn Duy Hưng đã móc nối được toàn bộ cơ sở cách mạng ở Sông Đà. Tại
Trung Lương, xã Hoà Đa, huyện Hòa Vang, nằm bên bờ nam của sông Cẩm Lệ,
là nơi có nhiều công nhân lao động làm việc tại Cảng Đà Nẵng, đồng chí đã
liên lạc được số cơ sở trong công nhân khuân vác ở cảng như các anh Trần
Dưỡng, Sáu Bửu, Nguyễn Nhọn, chị Sồn, chị Trần Thị Tề... và thành lập Ban
cán sự khuân vác và xích lô, xây dựng Trung Lương trở thành căn cứ cách
mạng và bàn đạp của thành phố Đà Nẵng. Những công nhân, lao động ở Trung
Lương trở thành bộ phận nòng cốt trong công nhân khuân vác tại Cảng Đà
Nẵng, góp phần đấu tranh với địch, dấy lên sức mạnh cho phong trào công nhân
lao động thành phố.
Cùng với sự phát triển cơ sở cách mạng, các đồng chí Hà Kỳ Ngộ,
Nguyễn Duy Hưng còn xây dựng các cơ sở đảng.
Từ Ban cán sự khuân vác và xích lô, năm 1964, Thành ủy đã phát triển
cơ sở Đảng ở Khu Nam. Lúc này, số công nhân khuân vác ở cảng và một số
hãng thuộc sự quản lý của Khu Nam đã lên tới 2500 người. Trong đó, ta đã kết
46

nạp được 2 đảng viên, xây dựng đội ngũ nòng cốt 100 người và một số đối
tượng đảng là Huỳnh Thị Nổi, công nhân khuân vác ở Quảng Hòa Mỹ, Trần
Thị Tề, công nhân khuân vác ở Vitabo, Trần Dương công nhân khuân vác ở ga
chợ; Huỳnh Nhung, công nhân hãng Sovita; Huỳnh Nhu, Nguyễn Bằng,
Nguyễn Nghi, Trần Phước Khả, Huỳnh Nam, công nhân khuân vác hãng tàu
Đông An. Để chỉ đạo kịp thời trực tiếp phong trào công nhân ở đây, Thành ủy
Đà Nẵng quyết định tách lực lượng công nhân khuân vác ra để thành lập chi bộ
K60, được tổ chức tại nhà đồng chí Trần Bạn ở Trung Lương. Đồng chí
Nguyễn Duy Hưng, ủy viên Thường vụ Thành ủy phụ trách Khu Nam đọc
quyết định thành lập chi bộ do đồng chí Trần Tam làm bí thư chi bộ, còn có các
đồng chí Trần Ban (đảng viên), Huỳnh Thị Nổi, Trần Thị Tề, Trần Dưỡng,
Huỳnh Nhung, Nguyễn Nghi, Trần Phước Khả, Nguyễn Bằng (đối tượng đảng).
Khu vực K60 quản lý là số công nhân khuân vác trong các bộ phận tàu,
bờ và kho hàng từ cầu 7 đến cầu Đờ lát; gồm các cầu tàu của Quảng Hoà Mỹ,
Ga chợ, Dũ Xương, Đồng An và các hàng hiệu Dũ Thái, Nghĩa Lợi. Nhiệm vụ
K60 là phát triển cơ sở đảng trong công nhân, lãnh đạo quần chúng đấu tranh đi
từ đòi quyền lợi hàng ngày đến đấu tranh chính trị, dấy lên những phong trào
chống Mỹ - ngụy. K60 còn có nhiệm vụ động viên nhân tài vật lực cho cách
mạng, nắm tình hình địch, phục vụ cho lực lượng quân sự hoạt động ở nội
thành, phá hoại phương tiện chiến tranh của địch.
Để kiện toàn và củng cố tổ chức, sau khi thành lập, K60 đã giới thiệu với
Thành ủy kết nạp các đồng chí Trần Dưỡng, Huỳnh Thị Nổi, Trần Thị Tề,
Huỳnh Nhung, Huỳnh Mua vào Đảng. Các đồng chí được phân công phụ trách
các khu vực để nắm sát các lực lượng công nhân:
- Trần Tam, bí thư, phụ trách chung
- Trần Dưỡng: tổ tàu bờ Lâm Mỹ Bạch Tuyết
- Trần Bạn: Tổ hàng và kho hàng Quảng Hòa Mỹ
- Trần Thị Tề: Tổ nữ công nhân Vitabo
- Huỳnh Thị Nổi: Tổ nữ công Quảng Hòa Mỹ
- Huỳnh Nhung: Tổ công nhân sà lan
- Huỳnh Mua: Tổ tàu bờ Đông An
Do quá trình thuyên chuyển công tác, bị địch bắt, các đồng chí bí thư
được thay đổi như sau: 1968 đồng chí Trần Bạn làm bí thư. Đến tháng 1-1973
đồng chí Trần Dưỡng làm bí thư K60.
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Trong việc đóng góp quỹ nuôi quân, các đồng chí ở K60 hoạt động rất
sôi nổi. Chỉ riêng năm 1972, K60 đã thu được 180.000 đồng (bằng khoảng 72
lạng vàng). Nơi có nhiều thành tích trong việc đóng góp quỹ nuôi quân nhất là
công nhân khuân vác hãng Đồng An.
Các tổ chức cơ sở Đảng ra đời có tác động rất lớn trong việc tuyên truyền
giáo dục công nhân lao động, hướng phong trào công nhân lao động đi vào
chiều sâu theo hướng lãnh đạo của Đảng.
Mặc dù Mỹ - Diệm ra sức đàn áp khốc liệt phong trào đấu tranh của nhân
dân ta, song phong trào đấu tranh của công nhân cảng Đà Nẵng trong những
năm 1961 - 1962 đã liên tiếp nổ ra, với đặc điểm nổi bật là có sự phối hợp chặt
chẽ giữa đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh dân chủ với đấu tranh chính trị. Đó là
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việc công nhân Cảng ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy đèn tháng
12 năm1961, đòi chủ nhà máy bán gạo và thực phẩm cho công nhân; đó là việc
ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân các xã Xuân Đán, Phục Đán, Xuân Hòa
không chịu dời nhà cửa, mồ mả, chùa, đình làng đi để Diệm xây sân bay, cuối
cùng chúng phải bồi thường mỗi ngôi nhà ngói 400 đồng 1m2, nhà tranh 200
đồng 1m2. Cạnh đó, công nhân khuân vác Cảng còn nổi lên chống sự bóc lột
của bọn cai thầu bốc vác hàng hóa.
Tháng 5 năm 1963, Diệm - Nhu ra lệnh cấm không cho treo cờ Phật giáo
trong ngày lễ Phật đản và đàn áp đẫm máu cuộc đấu tranh của phật tử và nhân
dân Huế trước Đài phát thanh Huế vào ngày 8 tháng 5 năm1963. Phong trào
chống Mỹ - Diệm đàn áp Phật tử liền nổ ra sôi nổi tại các tỉnh thành ở miền
Nam. Tại Đà Nẵng, nhiều cuộc biểu tình lên tới hàng ngàn người, trong đó có
nhiều công nhân cảng Đà Nẵng tham gia nhằm phản đối chính quyền Ngô Đình
Diệm đàn áp đồng bào phật tử. Trong một cuộc biểu tình, công nhân và quần
chúng phật tử đã đánh chết một tên đại úy ngụy, tước súng, đốt xe ô tô khi hắn
cản trở đoàn biểu tình kéo về chùa Tỉnh Hội. Các cuộc biểu tình ở chùa Tỉnh
Hội có nhiều công nhân lao động cảng Đà Nẵng và đồng bào phật tử tham gia
đã lên án gay gắt chế độ độc tài phát xít của Diệm, trương các khẩu hiệu:
"chống đàn áp phật giáo", "chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm".
Cùng các cuộc đấu tranh trên, công nhân Cảng còn đấu tranh đòi giải
quyết việc làm, chống sa thải, bóc lột công nhân.
Từ cuối năm 1963 sang đầu 1964, trước sự khủng hoảng ngày càng gia
tăng của chế độ Sài Gòn, phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam ngày
càng lớn mạnh, quân ta đã tiến công và làm chủ đại bộ phận vùng nông thôn
đồng bằng. Phong trào đấu tranh ở đô thị tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh đó,
cùng với việc ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy dệt Sicovina Hòa
Thọ, cuộc đấu tranh của công nhân hỏa xa đòi tăng phụ cấp gia đình, công nhân
cảng Đà Nẵng đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh đòi tăng lương, chống sa thải,
giải quyết việc làm, đòi bảo hộ lao động, chống bọn cai thầu ăn xén, ăn bớt.
Phong trào đấu tranh của công nhân Cảng lên đến đỉnh cao là cuộc đấu
tranh rầm rộ vào ngày 24 tháng 8 năm 1964 nhằm chống Nguyễn Khánh ký
"Hiến chương Vũng Tàu" (ngày 6-8-1964) bán đất cho Mỹ, mà trước tiên là
2500 học sinh các trường trên địa bàn thành phố với các khẩu hiệu "Bãi khóa
toàn diện, bãi thị triệt để, đấu tranh đòi tự do dân chủ, tẩy chay "Hiến chương
Vũng Tàu". Hưởng ứng cuộc đấu tranh của học sinh, công nhân Cảng cùng
công nhân lao động các xí nghiệp, nhà máy tại thành phố xuống đường. Cuộc
biểu tình tập trung hàng ngàn người kéo qua các ngả đường Hùng Vương,
Thống Nhất, Nguyễn Hoàng, Lê Lợi, Đống Đa rồi tiến thẳng tới Tòa thị chính
Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng với các khẩu hiệu đòi Nguyễn Khánh từ chức,
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hủy bỏ "Hiến chương Vũng Tàu". Công nhân cảng Đà Nẵng, nhà đèn, tài xế,
thợ máy, ngư dân Sông Đà với các tầng lớp nhân dân thành phố sát cánh bên
nhau, hô vang khẩu hiệu đấu tranh, tạo thành khí thế mạnh mẽ, khiến bọn ngụy
quân, ngụy quyền vô cùng hoảng sợ.
Khi đoàn biểu tình đến trước khách sạn Đà Nẵng (cuối đường Đống Đa
giáp với đường Bạch Đằng) liền bị bọn Mỹ ở khách sạn khiêu khích. Chúng
bắn súng chỉ thiên để hăm dọa. Bọn phản động ở khu phố Thanh Bồ - Đức Lợi
dùng vũ khí gậy gộc tấn công đoàn biểu tình làm một số công nhân lao động,
đồng bào và học sinh bị chết và bị thương.
Chiều 24 tháng 8 năm 1964, đoàn biểu tình chiếm Tòa thị chính. Lực
lượng công nhân lao động và học sinh đã thành lập Ban An ninh để giữ trật tự
và làm chủ thành phố Đà Nẵng từ 24 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 1964.
Trong 9 ngày làm chủ quần chúng đã tấn công bọn phản động đang ẩn nấp ở
Tam Tòa, Thanh Bồ, Đức Lợi, truy bắt nhiều tên ác ôn... Bộ máy kìm kẹp của
địch ở Đà Nẵng tạm thời bị tê liệt.
Phong trào đấu tranh rầm rộ và quyết liệt của công nhân lao động và nhân
dân miền Nam nói chung và công nhân lao động và nhân dân Đà Nẵng nói
riêng đã góp phần lật đổ Nguyễn Khánh.
Sau khi Nguyễn Khánh bị lật đổ, Trần Văn Hương lên thay, công nhân
lao động và nhân dân miền Nam lại tổ chức đấu tranh chống Trần Văn Hương.
Công nhân lao động tại nhiều nhà máy, xí nghiệp, trong đó có công nhân cảng
Đà Nẵng tham gia đình công.
Tại cuộc biểu tình ngày 27 tháng 1 năm 1965, công nhân Cảng cùng
hàng chục ngàn công nhân, lao động, học sinh, tiểu thương tham gia, trong đó
có 2 đại đội lính ngụy cũng tham gia biểu tình cùng đồng bào. Cờ của Mặt trận
Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được treo ở vườn hoa Diên Hồng.
Hàng ngàn truyền đơn chống Mỹ - ngụy đòi ngừng bắn trong dịp Tết âm lịch
được rải trên các đường phố Bạch Đằng, Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo...
Những cuộc đấu tranh trong thời gian này đã gây tiếng vang lớn, làm cho ngụy
quân, ngụy quyền hoảng sợ. Cùng với những cuộc đấu tranh trên, công nhân
cảng Đà Nẵng liên tục có những cuộc đấu tranh về quyền lợi dân sinh, dân chủ.
Ngày 18 tháng 3 năm 1965, công nhân Cảng cùng công nhân các ngành
và nhân dân thành phố xuống đường biểu tình. Trong ngày này công nhân các
nhà máy đình công, các chủ hiệu đóng cửa để ủng hộ cuộc đấu tranh.
Bên cạnh đó, công nhân Cảng còn hưởng ứng tích cực các đợt tuyên
truyền vận động do ta tổ chức, tham gia rải truyền đơn, treo cờ mặt trận, tiêu
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biểu như vào ngày 10 tháng 2 năm 1964 có 500 truyền đơn các loại rải trên
đoạn đường từ thương cảng đến Câu lạc bộ Mỹ ở Trẹm, vụ cắm cờ Mặt trận
trên đồn cảnh sát cảng Đà Nẵng. Riêng ở Khu Nam từ ngày 1 tháng 11 năm
1963 đến ngày 30 tháng 1 năm 1964 đã có 30.000 truyền đơn được rải và 25 lá
cờ Mặt trận được treo ở nhiều nơi.
Công nhân cảng Đà Nẵng còn cùng nhân dân lao động và nhân dân thành
phố tích cực vận động thanh niên thoát ly ra vùng giải phóng tham gia lực
lượng vũ trang và các ngành khác. Vào cuối năm 1964 đầu 1965 đã có hàng
trăm thanh niên xếp bút nghiên lên đường giết giặc. Các phong trào góp quỹ
nuôi quân, quà tết... cũng được công nhân Cảng tham gia tích cực.
Nhìn chung, trong giai đoạn chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của
đế quốc Mỹ, bất chấp sự đàn áp khống chế của Mỹ - ngụy, công nhân Cảng Đà
Nẵng cùng công nhân lao động thành phố đã liên tiếp tổ chức đấu tranh. Phong
trào này diễn ra khá liên tục với khí thế mạnh mẽ cùng những hình thức linh
hoạt, sáng tạo từ đấu tranh bằng đình công, bãi công đến biểu tình tuần hành,
đưa yêu sách. Trong đấu tranh, công nhân đã kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh
đòi các quyền lợi về kinh tế với đấu tranh chính trị, tấn công vào bọn tay sai ở
các nhà máy, xí nghiệp và bọn ác ôn ở các khu phố, xóm, phường. Nổi bật nhất
trong giai đoạn 1961 - 1965 là phong trào đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Diệm Nhu và sự kiện đấu tranh "9 ngày đêm làm chủ thành phố". Công nhân Cảng
Đà Nẵng cùng công nhân lao động đã liên kết chặt chẽ với nhân dân, đặc biệt là
lực lượng thanh niên học sinh tạo thành sức mạnh dẫn đến thắng lợi của phong
trào. Dưới sự lèo lái, chỉ đạo của các cơ sở Đảng, các cơ sở cách mạng, công
nhân đã tích cực vận động binh lính ngụy tham gia ở từng lúc từng nơi.
Phong trào công nhân lao động, trong đó có công nhân cảng Đà Nẵng đã
có bước tiến đáng kể, góp phần cùng nhân dân thành phố và miền Nam đánh
thắng chiến lược "chiến tranh đặc biệt" và chuẩn bị cơ sở để chống lại "chiến
tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ khi quân Mỹ đổ bộ vào nước ta.
*

*

*
Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" bị phá sản, trước tình thế nguy khốn
của chính quyền tay sai, Mỹ quyết định đưa quân Mỹ và các nước chư hầu vào
miền Nam nước ta, thực hiện chiến lược "chiến tranh cục bộ", đồng thời đẩy
mạnh chiến tranh phá hoại ra miền Bắc bằng hải quân và không quân.
Trước sự chuyển biến của tình hình, Hội nghị lần thứ 11 (tháng 3-1965)
và Hội nghị lần thứ 12 (tháng 12-1965) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khoá III) đã chủ trương động viên lực lượng của toàn Đảng, toàn quân, toàn
dân ta kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất
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kỳ tình huống nào, nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta chuyển sang
giai đoạn mới đầy khó khăn và thách thức.
Ngày 8 tháng 3 năm 1965, mở đầu cho kế hoạch đưa quân Mỹ vào tham
chiến ở miền Nam nước ta, lữ đoàn 9, sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ
vào Đà Nẵng. Những ngày sau đó, các đơn vị lính Mỹ gồm bộ binh, công binh,
pháo binh, thiết giáp và không quân Mỹ ùn ùn kéo vào Đà Nẵng, xây dựng Đà
Nẵng trở thành khu căn cứ liên hợp Hải-lục-Không quân lớn nhất ở miền Nam.
Tại cảng Đà Nẵng, Mỹ xây dựng mở rộng cảng Sông Hàn và cảng Tiên
Sa, trong đó dành riêng cho việc xây dựng cảng Tiên Sa thành cảng quân sự
(quân cảng). Từ sau trận bão năm Thìn (1964), các chuyên gia Mỹ đưa ra dự án
dựng hải cảng sâu trong vũng Tiên Sa và hải cảng sâu Thống Nhất trong vũng
Nam Thọ để các tàu viễn dương cập bến dễ dàng hơn so với bến sông Hàn.
Tính đến đầu những năm 70, trên quân cảng Tiên Sa đã xây dựng được một
đường lạch vào cảng sâu 12m và 2 cầu Finegrpie 185m, sâu 12m (cầu tàu số 1
và số 2) và 4 bến đậu cho tàu viễn dương có trọng tải lớn, nâng năng lực bốc dỡ
hàng hóa tại cảng này lên đến 1 triệu tấn/năm, cùng với nhiều cầu tàu được xây
dựng dọc hai bên bờ sông Hàn nhất là ở phía bờ Tây, thuộc quận Nhì, để đón
nhận, bốc dỡ vũ khí, đạn dược, xe cộ, quân trang, quân dụng.
Quân Mỹ vào, nạn cướp đất để mở sân bay, nạn bắt lính, lạm phát, thất
nghiệp, vật giá leo thang, các tệ nạn xã hội do chính sách tăng cường chiến
tranh của Mỹ - ngụy gây nên đã đẩy đời sống công nhân Cảng vào bước đường
cùng. Phong trào công nhân cảng Đà Nẵng do vậy nổ ra rất mạnh mẽ ngay từ
khi Mỹ đổ bộ lên thành phố.
Trước hết, khi quân Mỹ vừa đổ bộ, công nhân cảng Đà Nẵng cùng công
nhân lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố đã hưởng ứng "Tuần lễ tự
trọng dân tộc" nêu cao ý thức dân tộc trước họa ngoại xâm và hưỡng ứng cuộc
đấu tranh tố cáo lính Mỹ vào chùa Khuê Bắc đập phá, gây cản trở, xúc phạm
quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân và phóng uế bừa bãi tại đây. Quân Mỹ
phải xin lỗi và bồi thường xây dựng lại chùa.
Tiếp theo, vào đêm 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1965, tổ biệt động
Sông Đà dùng 40 kg thuốc nổ TNT đánh hỏng tàu vận tải US.LST550 có trọng
tải hàng vạn tấn đang chở đầy xe, pháo, đạn dược và nhiều phương tiện chiến
tranh khác của quân Mỹ tại cầu cảng số 1 Sông Hàn. Sự kiện này đã gây tiếng
vang lớn ở Đà Nẵng và các đô thị ở miền Nam lúc bấy giờ.
Từ ngày 1 tháng 6 năm 1965, công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng đã bãi
công suốt 7 ngày liền, không chịu bốc vũ khí cho quân Mỹ. Cuộc bãi công này
được sự đồng tình ủng hộ của nghiệp đoàn khuân vác Đà Nẵng.
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Ngay tại sân bay Đà Nẵng, một căn cứ quân sự kiên cố, Mỹ - ngụy cũng
không yên ổn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đặng Trung Kiên, Quận
ủy quận 4 Sông Đà, công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng sống ở Khu Nam cùng
đồng bào Trung Lương đã đưa Tiểu đoàn 1 (tức đơn vị R20 vừa thành lập ở Đại
Lộc) qua các bến Đò Toản, Đò Xu đột nhập vào sân bay tiêu diệt nhiều máy
bay và quân Mỹ. Trong sổ vàng truyền thống Cảng Đà Nẵng đã ghi tên các anh:
Nguyễn Lực, Hồ Thế Thuẫn, Trần Xiềm, công nhân sà lan Tân Khai đã hy sinh
anh dũng để bảo vệ bộ đội rút quân an toàn giữa lúc máy bay địch trút đạn xối
xả xuống lòng sông. Anh Huỳnh Lâm Trúc người công nhân kiểm hóa cảng Đà
Nẵng đã mưu trí, dũng cảm, dùng xe honda chở một bó hoa để che giấu chất nổ
bên trong, đánh vào khách sạn Gia Long diệt 11 sĩ quan cố vấn Mỹ và một thời
gian sau anh lại đánh tiếp khách sạn Hòa Bình làm cho bọn Mỹ ở Đà Nẵng
hoảng sợ mất ăn mất ngủ.
Vật giá leo thang từng ngày, bức xúc trước cuộc sống ngột ngạt, việc làm
thất thường cùng với việc nhận rõ bộ mặt thật của bọn đế quốc xâm lược, hàng
chục cuộc đấu tranh đòi tăng lương, hạ giá sinh hoạt, chống tình trạng khan
hiếm thực phẩm, chống giảm thợ, đuổi thợ, đòi các quyền tự do dân chủ của
công nhân trong đó có công nhân cảng Đà Nẵng đã nổ ra.
Bước sang năm 1966, do những thất bại nặng nề trên các chiến trường và
do tranh giành quyền lực lẫn nhau, nội bộ chính quyền tay sai Mỹ xảy ra mâu
thuẫn gay gắt, dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị mới của ngụy quyền và mở
đầu là việc Hội đồng quân sự do Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ cầm
đầu cách chức Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh Quân đoàn 1 và Vùng I chiến thuật
vào ngày 10 tháng 3 năm 1966.
Lợi dụng cơ hội này, cơ sở cách mạng hoạt động trong thành phố đã
hướng dẫn thanh niên, học sinh, công nhân lao động, trong đó có công nhân
Cảng, tiểu thương và tăng ni, phật tử ở Đà Nẵng xuống đường phản đối Thiệu
Kỳ, tổ chức đình công, bãi thị, bãi khóa, biểu tình làm chủ thành phố suốt 76
ngày đêm từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 25 tháng 5 năm 1996, mở ra phong trào
đấu tranh chính trị rộng khắp 29 thành phố, thị xã toàn miền Nam.
Trong không khí đó, ngày 25 tháng 3 năm 1966, thông qua 16 nghiệp
đoàn khuân vác, có lực lượng tài xế, thợ máy và học sinh sinh viên hỗ trợ, 1500
công nhân khuân vác họp mít tinh tại cảng Đà Nẵng. Tên mật vụ nghiệp đoàn
vàng Dương Vị ra mắt, định lợi dụng tuyên truyền đánh phá phong trào công
nhân đã bị đả đảo. Công nhân tuyên bố thành lập "Lực lượng khuân vác tranh
thủ cách mạng" lấy bến cảng làm nơi tập kết chỉnh đốn hàng ngũ để tiếp tục
xuống đường cùng công nhân Đà Nẵng chiếm Đài phát thanh, lấy khách sạn Đà
Nẵng làm nơi hoạt động biên tập, sử dụng các phương tiện của địch để chống
địch.
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Ngày 31 tháng 3 năm 1966, thực hiện "thành phố chết", công nhân Cảng
đã dừng việc bốc dỡ ở sông và ở vịnh, làm cho việc bốc dỡ hàng hóa bị tê liệt.
Công nhân và quần chúng cấm tàu buôn, tàu quân sự vào cảng, cấm không cho
xe, tàu vận chuyển trên cầu Trịnh Minh Thế và trên sông. Tên Luydơđantơ, Tư
lệnh thủy quân lục chiến ở miền Nam phải ra lệnh cho lính Mỹ tự bốc dỡ hàng
hóa quân sự ở Nam Thọ, Sơn Trà. Tình hình này kéo dài đến 20 tháng 4, bến
cảng, sân bay tê liệt.
Trong ngày 1 tháng 4 năm 1966, 25.000 quần chúng trong đó có công
nhân Cảng, tổ chức thành đội ngũ theo các ngành các giới, cùng công chức,
binh lính ngụy, lao động các khu phố, các xã vùng ven, tham dự lễ "Giỗ tổ
Hùng Vương" tại công trường Quách Thị Trang. Nội dung sinh hoạt có tác
dụng kích động mạnh mẽ tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập
chủ quyền quốc gia.
Ngày 18 tháng 4 năm1966, 2000 công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng,
cùng với 1500 quần chúng lao động Sông Đà, khu An Hải, Nại Hiên Đông, Mỹ
Khê tập hợp tại bến cảng. Sau khi quần chúng xếp thành đội ngũ, 3 công nhân
cảng đi trước dắt 3 con chó mặc bao bột mì mỗi con ghi một tên Thiệu, Kỳ, Có
(con vàng là Thiệu, con đen là Kỳ, con xám là Có). Xe mang loa phóng thanh
của lực lượng công nhân lao động cùng với thanh niên, học sinh hỗ trợ đoàn
biểu tình diễu qua các phố tiến về khu chợ Mới, đi tới đâu cũng được quần
chúng tham gia, nâng tổng số đoàn biểu tình lên tới 4 vạn người. Các phóng
viên báo chí trong và ngoài nước bám theo quay phim, chụp ảnh.
Ngày 1 tháng 5 năm 1966, Thành ủy Đà Nẵng chủ trương vận động lấy
lực lượng tài xế, thợ máy làm nòng cốt, hợp đồng với công nhân khuân vác
Cảng Đà Nẵng và các lực lượng tiểu thương, thanh niên hỏa xa, xích lô, học
sinh, sinh viên xuống đường, nhân đó đình công bãi thị luôn. Sáng hôm sau, 15-1966 có khoảng 2000 quần chúng, trong đó có công nhân cảng Đà Nẵng tham
gia mít tinh tại trụ sở tài xế, thợ máy.
Ngày 12 tháng 5 năm 1966, Mỹ - Thiệu đưa quân ra đàn áp phong trào
đấu tranh của nhân dân Đà Nẵng. Công nhân cảng Đà Nẵng cùng các lực lượng
quần chúng khác chia từng nhóm nhỏ luồn lách trong các ngõ hẻm ném lựu đạn
và bắn súng đánh lại chúng. Suốt 10 ngày lực lượng nhân dân tranh thủ quyết
chiến đấu với quân Mỹ - Thiệu nhưng vì chúng quá mạnh nên ngày 25 tháng 5
năm 1966, quân Thiệu Kỳ chiếm lại thành phố, chấm dứt 76 ngày đêm làm chủ
của nhân dân Đà Nẵng.
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Cuộc nổi dậy của lực lượng công nhân lao động và nhân dân Đà Nẵng
làm chủ thành phố 76 ngày đêm đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho Mỹ
ngụy, làm cho địch mất ổn định trầm trọng trong một thời gian dài.
Sau sự kiện này, công nhân cảng Đà Nẵng cùng công nhân lao động
thành phố vẫn tiếp tục đấu tranh. 1000 công nhân Cảng đã tổ chức đấu tranh đòi
tăng lương.
Ngày 10 tháng 6 năm 1966, Ban Công vận Quảng Đà được thành lập.
Sau khi thành lập, Ban Công vận Quảng Đà đã khẩn trương tổ chức phát triển
hình thành bộ máy ở các nơi trọng yếu từ Ban hành động cách mạng, Ban cán
sự tiến tới thành lập chi bộ Đảng, chi đoàn thanh niên. Cảng Đà Nẵng cũng là
trọng điểm mà Ban công vận chú ý. Ban Công vận củng cố, phát triển thêm
đảng viên và đối tượng ở chi bộ công nhân khuân vác để làm nòng cốt cho công
nhân cảng.
Trong tháng 8 và 9 tháng 1967, công nhân cảng Đà Nẵng cùng công
nhân lao động và nhân dân Đà Nẵng tích cực vận động tẩy chay cuộc bầu Tổng
thống và phó Tổng thống (không bỏ phiếu cho Thiệu - Kỳ).
Cuộc vận động đã gây dư luận lên án Thiệu - Kỳ, thúc đẩy phong trào
chống Mỹ, bài Mỹ ở các vùng Mỹ đóng quân. Trong điều kiện bị kèm kẹp, đàn
áp gắt gao nhưng hàng năm đến ngày Quốc tế lao động, công nhân Cảng cùng
công nhân lao động và quần chúng Đà Nẵng vẫn tập hợp biểu dương lực lượng,
tổ chức đấu tranh đòi địch thực hiện các quyền dân chủ dân sinh.
Sau cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ 2 (1966 - 1967) của Mỹ
ngụy, thực hiện chủ trương của Đảng, tháng 4 năm 1967, Tỉnh ủy Quảng Đà
chủ trương chuyển đấu tranh chính trị vào chiến trường chính là Đô thị và vùng
yếu. Phong trào công nhân Cảng nói riêng, công nhân lao động Đà Nẵng nói
chung lại tiếp tục nổ ra mạnh mẽ liên tục và quyết liệt hơn trước.
Tháng 12 năm 1967 và tháng 1 năm 1968, trên cơ sở thắng lợi về quân
sự, chính trị và ngoại giao, Hội nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa 3) chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa tết
Mậu Thân. Thời gian vào dịp Tết Mậu Thân 1968, chiến trường chính là Sài
Gòn - Gia Định và Trị Thiên Huế, trọng điểm là Sài Gòn, Huế và các đô thị lớn
miền Nam. Ở khu 5, Khu ủy quyết định trọng điểm là Đà Nẵng và Đặc khu
Quảng Đà.
Để chuẩn bị cho tổng tấn công và nổi dậy, tại Quảng Đà, Đà Nẵng thực
hiện những công tác về nhân sự, chuyển vũ khí vào thành phố và qui định các
mục tiêu đánh chiếm. Tại trung tâm Đà Nẵng, cảng Đà Nẵng là một mục tiêu
quan trọng.
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Trong tháng 12 năm 1967, Chi bộ K60 triệu tập cuộc họp bất thường tại
nhà đồng chí Trần Phước Khả ở kiệt 7 Hoàng Diệu. Cuộc họp có các đồng chí
Trần Bạn, Huỳnh Thị Nổi, Trần Phước Khả và 3 cơ sở khác trong thành phố.
Tại đây chi bộ đã phân cho từng đồng chí lãnh đạo các bộ phận công nhân vận
chuyển cất giấu vũ khí, nuôi nấng cán bộ để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công và
nổi dậy.
Theo kế hoạch, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy ở Đà Nẵng sẽ nổ ra vào
đêm giao thừa Tết Mậu Thân tức vào đêm 29 rạng 30 tháng 1 năm 1968.
Nhưng sau có lệnh chuyển sang đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1. Nhiều đơn vị
không nhận được lệnh nên vẫn nổ ra vào đêm 29 rạng 30-1-1968.
Vào lúc 13 giờ ngày 30 tháng chạp (tức 29-1), K60 nhận được lệnh huy
động toàn bộ công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng đang ở Trung Lương cấp tốc
vào thành phố để lúc giờ G (lúc giao thừa) khi bộ đội đánh vào thì kéo xuống
chiếm lĩnh làm chủ cảng Đà Nẵng.
Rạng sáng mồng Một tết Mậu Thân (tức 30-1), công nhân Cảng cùng
đồng bào Khu Nam tập trung ghe thuyền đưa bộ đội qua sông vào thành phố.
Bộ phận đi đầu qua sông trót lọt, triển khai đội hình đánh vào Quân đoàn 1 của
ngụy. Số còn lại tiếp tục qua sông. Trời sáng dần, bọn Mỹ ở trong 2 lô cốt ở Đò
Xu phát hiện, bắn ra dữ dội. Một số bộ đội, công nhân và đồng bào hy sinh.
Sau Tết Mậu Thân, Mỹ - ngụy ra sức lùng sục đánh phá phong trào công
nhân Cảng cũng như công nhân lao động thành phố và vùng ven. Đồng chí
Trần Bạn, bí thư K60 bị địch bắt. Nhưng chi bộ vẫn đứng vững. Phong trào
công nhân Cảng vẫn được duy trì và phát triển.
Ngày 14 tháng 4 năm 1968, Bộ Chính trị họp nhận định tình hình và chủ
trương mở chiến dịch hè 1968. Phục vụ cho chiến dịch này, công nhân cảng
cũng như công nhân lao động Đà Nẵng, các cơ sở công vận đã bí mật chuyển
vũ khí vào thành phố cho các lực lượng biệt động đánh địch.
Tháng 5 tháng 1968, Liên hiệp công đoàn giải phóng thành phố Đà Nẵng
đã được thành lập tại thôn La Thọ, xã Điện An (Điện Hòa) huyện Điện Bàn do
đồng chí Trần Văn Tân làm thư ký. Phong trào công nhân lao động Đà Nẵng
nói chung và công nhân cảng Đà Nẵng nói riêng có những bước phát triển mới.
Sau những đòn choáng váng của ta trong năm 1968, đặc biệt là cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, đế quốc Mỹ phải chuyển chiến lược
"Chiến tranh cục bộ" sang "phi Mỹ hóa chiến tranh" rồi "Việt Nam hóa chiến
tranh. Trong giai đoạn này, ở Đà Nẵng, địch tăng cường củng cố bộ máy kìm
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kẹp, như chia lại các khu phố, phường khóm để dễ quản lý, tăng cường mỗi
quận 1 đại đội đặc vụ (công an đặc biệt), 2 đại đội cảnh sát dã chiến, 1 đến 2 đại
đội tuần cảnh, thường xuyên bố ráp, lùng sục, kiểm tra căn cước, tìm bắt cán bộ
và cơ sở cách mạng, gây không khí căng thẳng trong công nhân lao động.
Riêng ở quận 3 và khu vực cảng Đà Nẵng, ngoài các cứ điểm quân sự trước
đây, trong năm 1972, chúng lập thêm nhiều căn cứ dày đặc: Căn cứ hải quân
đóng ở Sơn Trà, kho nhiên liệu phía đông khu An Thượng, trại huấn luyện Trần
Khánh Dư... Ở khu vực quân sự Cảng Tiên Sa - Sơn Trà địch củng cố giao
thông hào, đào công sự ngầm, lập sân bay dã chiến, tăng cường tàu rọi, dùng bo
bo rải quân bắn phá nơi chúng nghi ngờ dọc sông Hàn đến Sơn Trà, bắt ngư
dân chúng nghi ngờ, đánh đập tra khảo. Chính quyền Sài Gòn ra luật 10/68 vịn
cớ tình trạng chiến tranh để cấm biểu tình, hội họp, đình công, bãi thị của công
nhân lao động. Chúng nắm chặt Liên hiệp nghiệp đoàn Lao động Đà Nẵng do
Huỳnh Giáo làm Chủ tịch, gồm 15 nghiệp đoàn trực thuộc với 14.000 đoàn
viên để kìm kẹp công nhân lao động, trong đó có 5000 đoàn viên gia nhập đảng
công nông của Trần Quốc Bửu. Theo chiếc gậy chỉ huy và tiền viện trợ của Mỹ,
Trần Quốc Bửu hô hào "Hữu sản hóa công nhân" đặt chương trình "tân sinh
hoạt đời sống" xây dựng trung tâm xã hội, "khu cư xá cho công nhân", lập
"Hợp tác xã tiêu thụ" để bán hàng cho công nhân theo giá rẻ. Bọn cầm đầu công
đoàn Đà Nẵng tuyên truyền chủ trương này của Bửu nhằm làm công nhân ngộ
nhận “sự quan tâm" của chúng, thoả hiệp, xa rời đấu tranh.

Cảng Tiên Sa năm 1971

Lúc này, thực trạng kinh tế công thương nghiệp Đà Nẵng phát triển
không bình thường, mất cân đối, nên đời sống công nhân lao động càng điêu
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đứng. Tuy vậy, một số ngành phát triển để phục vụ cho nhu cầu quân sự và tiêu
dùng của chúng, trong đó có cảng Đà Nẵng. Cảng được tu bổ và xây dựng mới
một số cơ sở vật chất kỹ thuật như xây dựng và tu bổ thêm các cầu cảng ở cảng
Tiên Sa và dọc sông Hàn, trang bị các cần cẩu có công suất lớn và hiện đại, mở
rộng các kho bãi, hệ thống đường sá trong khu vực cảng, xây dựng cơ sở phát
điện riêng (không phụ thuộc vào nhà máy đèn thành phố như trước) để phục vụ
cho khu vực Cảng.
Về nghiệp đoàn công khai, ở Đà Nẵng có 47 nghiệp đoàn trong đó có
nghiệp đoàn công nhân khuân vác, chủ yếu là công nhân khuân vác ở Cảng.
Nhìn chung, các nghiệp đoàn công khai được ngụy quyền nâng đỡ, lôi kéo
nhằm chống lại ta. Song chúng không lái được phong trào công nhân lao động,
phong trào công nhân vẫn tiếp tục phát triển.
Về ta, trên thực tế, sau Hiệp định Paris (1973), Liên hiệp công đoàn giải
phóng Quảng Đà mới thành lập, nhưng từ năm 1969 Ban Công vận Đặc khu
Quảng Đà đã được củng cố và chú trọng rất nhiều đến công tác thành phố Đà
Nẵng. Ban Công vận chú trọng xây dựng cơ sở, lãnh đạo phong trào công nhân
lao động trong đó có công nhân Cảng đấu tranh vì các quyền lợi dân sinh dân
chủ và chống Mỹ - Thiệu. Ban Công vận tiếp tục đưa người vào nắm hầu hết
các nghiệp đoàn công khai, kể cả Nghiệp đoàn công nhân khuân vác.
Phong trào công nhân lao động nói chung và công nhân cảng Đà Nẵng
nói riêng những năm chống "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ đã phát triển
hơn trước và có những nét mới đặc sắc về nội dung và hình thức, số lượng và
qui mô của các cuộc đấu tranh.
Ngay trong năm 1969, năm đầu tiên chống "Việt Nam hóa chiến tranh"
của Mỹ, công nhân lao động Đà Nẵng trong đó có công nhân Cảng đã tổ chức
hàng chục cuộc đấu tranh qui mô lớn, thu hút hàng vạn lượt người tham gia.
Phong trào đấu tranh vì các quyền lợi dân sinh, dân chủ phát triển rộng, cạnh đó
là các cuộc đấu tranh chống bắt lính, gia tăng thuế, sa thải công nhân.
Giữa tháng 4 năm 1969, công nhân lao động thuộc 20 nghiệp đoàn
thương cảng Sài Gòn liên tục tổ chức đấu tranh, đỉnh cao là cuộc bãi công của
5000 công nhân thuộc nhiều nghiệp đoàn bến cảng Sài Gòn vào ngày 7 tháng 5
năm 1969. Cuộc bãi công đã làm đình trệ toàn bộ công việc bốc dỡ, vận chuyển
hàng hóa quân sự của Mỹ, buộc địch phải bỏ lệnh sa thải 105 công nhân kiểm
hóa tại cảng Sài Gòn. Hưởng ứng cuộc đấu tranh này, nghiệp đoàn khuân vác
Đà Nẵng tổ chức bãi công đòi tăng lương và không bốc dỡ phương tiện chiến
tranh. Hơn 1500 công nhân cảng Đà Nẵng tham gia bãi công.
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Giữa lúc phong trào công nhân cảng Đà Nẵng đang phát triển thì ngày 2
tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Trong niềm xúc động và
thương tiếc vô hạn, công nhân cảng Đà Nẵng đã tổ chức truy điệu Bác bằng
nhiều hình thức. Nhiều công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng cư ngụ ở Quận III
đã cùng đồng bào, phật tử ở đây truy điệu và dâng hương tại chùa Khuê Bắc, ở
“căn cứ lõm K20” của ta.
Tháng 10 tháng 1969, Thiệu - Kỳ tăng thuế kiệm ước, đánh vào 1500
mặt hàng, đẩy giá cả tăng vọt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống công
nhân. Ngày 25 tháng 10 năm 1969, 3000 công nhân vận tải miền Nam tuyên bố
bãi công được công nhân Cảng cùng công nhân lao động Đà Nẵng hưởng ứng,
tổ chức biểu tình với khẩu hiệu chống Thiệu Kỳ tăng thuế kiệm ước, đòi chấm
dứt chiến tranh.
Trong năm 1970, công nhân cảng Đà Nẵng cùng công nhân lao động
miền Nam tổ chức đấu tranh nhân ngày 1 tháng 5 năm 1970; đặc biệt ngày 8
tháng 5 năm 1970, tại chùa Tỉnh Hội, công nhân cảng cùng nhân dân và phật tử
Đà Nẵng cầu siêu, lên án Mỹ - Thiệu đồng lõa cùng Lon Non tàn sát Việt kiều
ở Campuchia. Ngày 17 tháng 5 năm 1970, công nhân Cảng cùng nhân dân và
phật tử thành phố Đà Nẵng xuống đường nhân ngày Phật đản đòi Mỹ rút quân
khỏi miền Nam, đòi vãn hồi hòa bình. Đồng thời, công nhân Cảng Đà Nẵng
cùng công nhân dệt Hòa Thọ, Nhà máy điện đấu tranh đòi tăng lương từ 10 30% cho toàn thể công nhân. Cạnh đó công nhân Cảng còn tham gia các cuộc
đấu tranh chống sa thải vô lý, đòi trừng trị bọn đốc công lộng quyền.
Phát huy những thắng lợi năm 1970, sang năm 1971, công nhân Cảng
cùng công nhân lao động Đà Nẵng tổ chức nhiều cuộc đấu tranh về quyền dân
chủ, dân sinh, chống chiến tranh, đòi hòa bình.
Phong trào công nhân Đà Nẵng, trong đó có công nhân cảng chống bắt
lính, chống quân sự hóa học đường, chống "phong trào cản sinh" (địch cài gián
điệp trong học sinh) phát triển mạnh. Nữ công nhân lao động ở Cảng cùng nữ
công nhân lao động Đà Nẵng hưởng ứng phong trào phụ nữ đòi quyền sống
(phong trào này gởi đơn đòi Tổng thống Mỹ Ních - xơn rút quân Mỹ khỏi miền
Nam).
Ngày 15 tháng 4 năm 1971, 5000 công nhân khuân vác, chủ yếu là công
nhân khuân vác cảng Đà Nẵng xuống đường biểu tình chống sa thải, phạt vạ
công nhân vô lý, chống những hành động đàn áp của cảnh sát và binh lính địch.
Ngày 28 tháng 4 năm 1971, công nhân cảng cùng công nhân lao động thành
phố tham gia mít tinh (trên 10.000 người) ở ngã ba Cai Lang tố cáo tội ác của
Mỹ Thiệu đối với đồng bào ta.
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Đặc biệt, ngày 1 tháng 5 năm 1971, đại biểu công nhân Cảng đã đến trụ
sở Nghiệp đoàn Lao động Đà Nẵng đấu tranh chống 7 biện pháp kinh tế của
ngụy quyền, bác bỏ sắc thuế hành nghề kinh doanh dịch vụ đánh vào công nhân
lao động, đồng thời bày tỏ thái độ không tín nhiệm Thiệu - Kỳ. Nhiều khẩu
hiệu xuất hiện ở cảng như: "Yêu cầu Liên đoàn nghiệp đoàn can thiệp đòi
quyền sống cho công nhân và lao động", "Cơm áo hòa bình", "Huỷ bỏ thuế
lương bổng đánh vào công nhân, quân nhân, viên chức".
Trong tình hình kinh tế khó khăn, việc đấu tranh đòi quyền sống trở
thành nhu cầu bức thiết của công nhân. Vì vậy nhiều cuộc đấu tranh đòi tăng
lương, chống sa thải xảy ra, tiêu biểu là cuộc đấu tranh đòi tăng lương 50% của
Liên đoàn Công nhân hỏa xa Việt Nam nổ ra từ 1970 đến 1971 đã lôi kéo công
nhân lao động, trong đó có công nhân cảng Đà Nẵng hưởng ứng.
Công nhân cảng Đà Nẵng còn tham gia phong trào đấu tranh chống cuộc
bầu cử Hạ viện vào tháng 9-1971 và đặc biệt là cuộc bầu cử Tổng thống vào
ngày 3 tháng 10 năm 1971. Thực hiện chủ trương của Đặc khu ủy Quảng Đà,
các cơ sở và đảng viên trong công nhân cảng đã đưa người của ta vào các tổ
chức hợp pháp, các nghiệp đoàn và vận động báo chí mở chiến dịch lên án Mỹ
Thiệu, vạch trần trò hề “độc diễn” của Thiệu.
Ngày 1 tháng 10 năm 1971, công nhân cảng cùng đông đảo công nhân
lao động, học sinh, tiểu thương, phật tử Đà Nẵng xuống đường tẩy chay bầu cử.
Ngày 3 tháng 10 năm 1971, tức là ngày bầu cử, công nhân cảng Đà Nẵng cùng
hàng ngàn công nhân và quần chúng tập trung về chùa Tỉnh Hội với các khẩu
hiệu "Đả đảo Đế quốc Mỹ", "Đả đảo trò hề độc diễn của Nguyễn Văn Thiệu".
Công nhân Cảng cùng quần chúng tuần hành qua các con đường chính trung
tâm thành phố. Bọn cảnh sát dã chiến phải co cụm về một số điểm trọng yếu
nhằm ngăn chặn đoàn biểu tình tiến về Tòa thị chính.
Năm 1972, theo chỉ thị của Mỹ, Nguyễn Văn Thiệu ra chương trình
"Cách mạng kinh tế mùa xuân" mà thực chất là bóc lột tận xương tủy các tầng
lớp nhân dân thành thị bằng chính sách kinh tế thâm độc, đã bị công nhân lao
động và nhân dân miền Nam nói chung, công nhân cảng và nhân dân Đà Nẵng
nói riêng phản ứng quyết liệt.
Tháng 4 tháng 1972, dưới danh nghĩa nghiệp đoàn ngư nghiệp, ngư dân
Sông Đà, nơi có nhiều công nhân cảng và gia đình họ sinh sống tổ chức đấu
tranh đòi ngụy quyền thành phố giảm giá xăng dầu, giải tỏa giới nghiêm trên
biển để ngư dân tự do hành nghề. Cuộc đấu tranh này được nghiệp đoàn công
nhân khuân vác (chủ yếu là công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng) và các nghiệp
đoàn khác ở Đà Nẵng hưởng ứng mạnh mẽ.
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Nhân ngày lễ Phật đản (27-5-1972) theo chỉ đạo của Ban công vận Đặc
khu Quảng Đà, công nhân cảng cùng công nhân lao động, học sinh, tiểu
thương, phật tử Đà Nẵng tổ chức cuộc xuống đường lớn nhằm đưa phong trào
đấu tranh chính trị lên cao, giành quyền làm chủ cơ sở. Song vào ngày 16-5 và
các ngày tiếp theo, Ban Chấp hành Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng bị địch bắt,
ngụy quyền mở chiến dịch "Sao chổi 1", "Sao chổi 2", truy bắt các cơ sở cách
mạng. Phong trào công nhân cảng cũng như công nhân Đà Nẵng phải chựng lại
một thời gian để rồi tiếp tục bùng lên mạnh mẽ trong giai đoạn 1973 - 1975.
Sau 5 năm đàm phán, trước những thắng lợi to lớn của quân dân ta ở hai
miền Nam Bắc, trên cả các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao đã buộc
chính phủ Mỹ chấp nhận ký vào văn bản Hiệp định Paris về chấm dứt chiến
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973). Tuy vậy, Mỹ hà hơi tiếp sức
chính quyền Sài Gòn ngang nhiên xé bỏ Hiệp định, tiến hành chiến tranh "tràn
ngập lãnh thổ", liên tiếp mở các cuộc hành quân lấn chiếm vùng do chính phủ
cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam kiểm soát.
Với tinh thần tập trung mũi nhọn vào đế quốc Mỹ, đẩy lùi và thắng địch
từng bước đi đến xóa bỏ chế độ thực dân mới ở miền Nam, tiến tới giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước, theo chỉ đạo của Đặc khu ủy Quảng Đà, bộ
máy chỉ đạo phong trào thành phố Đà Nẵng được củng cố. Các Ban dân vận,
Mặt trận thành phố và Ban Công vận được tăng cường. Ở các quận đều có cán
bộ chuyên trách. Các công đoàn cơ sở ở các xí nghiệp và các ngành ở thành phố
hầu hết đều lập Ban cán sự. Công nhân khuân vác Cảng Đà Nẵng ở Trung
Lương có 1 Ban chấp hành công đoàn, 30 tổ, 90 đoàn viên.
Chào mừng thắng lợi của Hiệp định Paris, công nhân Cảng Đà Nẵng
công khai mở đài nghe văn bản Hiệp định, bàn bạc tin thắng lợi của ta, thất bại
của địch, tổ chức Hội thảo về Hiệp định, tố cáo tội ác Mỹ - Thiệu vi phạm Hiệp
định, đòi chúng tôn trọng và thi hành triệt để Hiệp định.
Từ tháng 1-1973 trở đi, nhiều cuộc đấu tranh chống bắt lính, chống sa
thải, đòi quyền dân sinh, dân chủ giải quyết việc làm nổ ra. Từ ngày 29-4 đến
19-5-1973 có đến 13 cuộc đấu tranh của công nhân lao động, trong đó có công
nhân Cảng, gồm 4500 người tham gia, đưa 42 đơn lên khu phố và Tòa thị chính
Đà Nẵng đòi giải quyết việc làm.
Cuối năm 1973, những cuộc đấu tranh đòi tăng lương, chống sa thải, đòi
giảm các loại thuế xe, thuế đường, đòi tăng phụ cấp của công nhân khuân vác
cảng Đà Nẵng ở An Cư cùng các ngành khác đã nổ ra liên tục.
Vào hè thu 1974, khi ta mở các chiến dịch Nông Sơn - Trung Phước Thượng Đức, nhiều nữ công nhân cảng cùng nữ công nhân lao động các ngành
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khác đến bệnh viện Duy Tân, Đà Nẵng kêu khóc, đòi xác chồng con, tố cáo tội
ác lấn chiếm của Mỹ - Thiệu làm ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính, gây
nên phong trào phản chiến ở một số đơn vị. Cũng trong dịp này công nhân cảng
còn tham gia đấu tranh đòi hòa giải dân tộc, tố cáo Thiệu vi phạm hiệp định,
kéo dài chiến tranh gây đau thương chết chóc cho nhân dân đã nổ ra. Tháng 7
năm 1974, công nhân cảng cùng nhân dân Đà Nẵng tẩy chay cuộc bầu cử hội
đồng đô thị của chúng.
Thắng lợi của ta ở Nông Sơn - Trung Phước và Thượng Đức có tác dụng
lớn đến phong trào công nhân Đà Nẵng nói chung và công nhân cảng nói riêng
tạo nên luồng không khí phấn khởi, lại gây nên không khí hoang mang thất bại
trong hàng ngũ quân ngụy.
Trước tình hình này, thực hiện chủ trương của Đặc khu ủy Quảng Đà,
Ban Công vận Quảng Đà đã chỉ đạo chặt chẽ phong trào đấu tranh của công
nhân lao động Đà Nẵng trong đó có công nhân cảng, tập trung mũi nhọn vào
chống tham nhũng của chính quyền Sài Gòn dưới các hình thức mít tinh, hội
thảo và công khai đòi Thiệu từ chức. Tiếp đó là các cuộc đấu tranh đòi thi hành
nghiêm chỉnh Hiệp định Paris, đòi hòa giải dân tộc, đòi tự do báo chí, đòi dân
sinh dân chủ.
Từ trong các cuộc đấu tranh trên, công nhân cảng cùng công nhân lao
động và nhân dân thành phố tổ chức ủy ban Nhân dân đòi thi hành Hiệp định
Paris, ủy ban Nhân dân cứu đói, lực lượng hòa giải dân tộc, ủy ban đòi tự do
báo chí xuất bản miền Trung, ủy ban Nhân dân đòi công ăn việc làm với khẩu
hiệu "chống tham nhũng, đòi Thiệu từ chức, đòi hòa bình, hòa giải dân tộc, cứu
đói, tự do dân chủ". Việc thành lập các tổ chức này đánh dấu một bước phát
triển mới trong phong trào đấu tranh của công nhân lao động thành phố cũng
như công nhân Cảng, chứng tỏ phạm vi đấu tranh đã được mở rộng và có sự
phối hợp rộng rãi, rằng công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân phải đoàn
kết, thống nhất hành động mới giành được thắng lợi.
Phong trào cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam càng ngày càng phát
triển mạnh mẽ. Thế và lực của địch càng ngày càng suy sụp. Sau thắng lợi của
chiến dịch Tây Nguyên, từ ngày 18 đến 20 tháng 3 năm 1975 Bộ Chính trị nhận
định: Thời cơ chiến lược đã tới và hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trước
mùa mưa 1975 và để hoàn thành mục tiêu đó, cần tiến hành một trận quyết
chiến chiến lược giải phóng Huế, Đà Nẵng, tiêu diệt quân đoàn 1 ngụy, không
cho chúng co cụm về Sài Gòn.
Chấp hành chủ trương này, ngày 24 tháng 3 năm 1975, Thường vụ Khu
ủy 5 và Đặc khu ủy Quảng Đà đã họp để lập phương án giải phóng Đà Nẵng.
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Thực hiện chỉ thị của Đặc khu ủy Quảng Đà, Ban Công vận Quảng Đà đã
đưa nhiều cán bộ, đoàn viên từ căn cứ vào lót trong thành phố để tổ chức lực
lượng, thành lập và lãnh đạo các ủy ban khởi nghĩa trong lực lượng công nhân
lao động, trong đó có công nhân cảng Đà Nẵng. Các đồng chí đảng viên và cơ
sở cách mạng trong công nhân cảng đã đi vận động từng gia đình công nhân
đào hầm nuôi giấu cán bộ, chuyển vũ khí từ vùng giải phóng vào thành phố, cất
giấu an toàn. Đồng thời tổ chức quyên góp lương thực, thực phẩm chuẩn bị tiếp
tế cho bộ đội, cán bộ vào thành phố. Các cơ sở còn bố trí xe thồ, ngụy trang
dưới nhiều hình thức đưa 30 cán bộ vào thành phố. Hệ thống liên lạc từ bên
ngoài vào thành phố cũng được tổ chức và củng cố. Ta còn vận động công nhân
chuẩn bị cờ, khẩu hiệu, loa phóng thanh và thành lập các đội tự vệ.
Sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975, khi có lệnh quần chúng toàn thành phố
nổi dậy hỗ trợ cho lực lượng vũ trang thì công nhân cảng Đà Nẵng từ Trung
Lương, Hòa Xuân, Hòa Phát, Hòa Cường kéo vào thành phố cùng lúc xông vào
chiếm lĩnh cảng. Công nhân đã chủ động đấu tranh quyết liệt với tên trung tá
ngụy lấy tàu Hải Vân bắt họ chở chúng đi di tản. Công nhân nhanh chóng
chiếm kho tàng của Mỹ, chiếm trụ sở nghiệp đoàn thương cảng, giữ gìn hàng
hóa, kho tàng, bến bãi, tàu bè, ngăn chặn âm mưu phá hoại của địch. Cùng lúc
công nhân tổ chức truy bắt bọn ác ôn, tước vũ khí của bọn cảnh sát, kêu gọi anh
em binh lính ra trình diện cách mạng, thu hồi chiến lợi phẩm nộp lên cấp trên,
dọn dẹp bến bãi ùn ùn rác rưởi, xác người chết do địch bắn giết và do họ chen
lấn tranh nhau xuống tàu di tản. Một số công nhân tự đảm nhận việc quyên góp
lương thực tiếp tế cho cán bộ, bộ đội. Cuộc chiến đấu của công nhân cảng Đà
Nẵng diễn ra sôi nổi, nhạy bén trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ Cảng và
trở thành mũi nhọn xung kích trong cuộc nổi dậy của nhân dân Đà Nẵng.
11 giờ 30 phút ngày 29-3-1975, ta đã treo cờ giải phóng trên nóc Tòa thị
chính ngụy và vào lúc 15 giờ các cánh quân của ta đã hội quân ở bán đảo Sơn
Trà. Thành phố Đà Nẵng đã hoàn toàn giải phóng.
Sáng 30-3-1975, Ban quân quản thành phố đã làm việc. Thực hiện chỉ thị
của Ban Quân quản, công nhân cảng cùng với công nhân Đà Nẵng đã vận động
nhiều ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện. Cảng Đà Nẵng cùng với một số
ngành đã nhanh chóng hoạt động trở lại, phục vụ nhân dân.
Ngày 3-4-1975, Ban Chấp hành Liên hiệp công đoàn giải phóng Đà
Nẵng được thành lập tại 34 Pasteur do đồng chí Nguyễn Duy Hưng làm Thư
ký. Liên hiệp công đoàn giải phóng Quảng Đà đã tổ chức nhiều đợt học tập cho
các ủy viên chấp hành công đoàn cơ sở và đoàn viên, trong đó có công đoàn
cảng Đà Nẵng, nhằm nâng cao tư tưởng, ý thức giai cấp, nhiệm vụ bảo vệ trị an,
tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Từ đó, vận động công
nhân ngành mình thi đua tăng năng suất, tiết kiệm nguyên liệu, hoàn thành công
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tác chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, giúp
công nhân có điều kiện học tập văn hóa, chính trị, tham gia các công tác xã hội
để xứng đáng với sứ mệnh là giai cấp tiên phong của cách mạng trong thời kỳ
mới - thời kỳ cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.
*

*

*
Nhìn lại, phong trào đấu tranh của công nhân cảng Đà Nẵng trong suốt
thời kỳ chống Mỹ, cứu nước đã diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đấu tranh
phong phú và trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội thể hiện tinh thần yêu nước
nồng nàn và tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân Việt Nam.
Ròng rã suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những cuộc đấu
tranh của công nhân cảng Đà Nẵng đã diễn ra liên tục, từ những cuộc đấu tranh
nhỏ lẻ có tính tự phát đến những cuộc đấu tranh có qui mô lớn đầy ý thức giác
ngộ giai cấp; từ việc đấu tranh phản đối giới chủ, cai ký bóc lột, hà hiếp, ăn
xén, đánh đập đến những cuộc đình công, biểu tình lên án Mỹ - ngụy, đòi dân
sinh dân chủ, hòa bình thống nhất đất nước, từ những cuộc đấu tranh kinh tế
đơn thuần đến những cuộc đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang đánh địch.
Từ các cuộc đấu tranh đó, tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng trong công nhân
Cảng được xây dựng, phát triển, làm hạt nhân lãnh đạo phong trào.
Để chiến đấu trong lòng địch, một mặt ta phải biết lợi dụng các tổ chức nghiệp
đoàn công khai do địch xây dựng để xây dựng cơ sở, lực lượng nòng cốt của ta.
Mặt khác, ta phải biết sử dụng sức mạnh tổng hợp của các lực lượng quần
chúng, nhất là học sinh, sinh viên, đồng bào tôn giáo có xu hướng yêu nước.
Phong trào đấu tranh của công nhân cảng nói riêng và công nhân Đà
Nẵng nói chung trong chống Mỹ, cứu nước đã có những ảnh hưởng đến các
tầng lớp nhân dân thành phố và có sự liên kết chặt chẽ với phong trào nông dân,
thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức, phật tử, cả với những người trong hàng
ngũ địch đứng về phía nhân dân, góp phần làm suy yếu tinh thần và sinh lực
địch, đưa cách mạng ngày một tiến lên. Công sức và xương máu của công nhân
cảng nói riêng và công nhân Đà Nẵng nói chung đã đổ xuống cho ước mơ giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước được thực hiện.
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VIII
CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
Ngày 30 tháng 3 năm 1975, ngay sau ngày Đà Nẵng được giải phóng một
ngày, một số cán bộ của Ban Giao thông vận tải được cử đến tiếp quản cảng Đà
Nẵng. Lúc này, tình hình Đà Nẵng còn rất lộn xộn: địch tháo chạy để lại một
thành phố hỗn độn, một hải cảng hoang tàn, đầy rẫy những xác xe các loại, xà
lan, tàu kéo bị hư hại. Thêm vào đó, đồng bào di tản các nơi đến chiếm dụng
các công sở, nhà xưởng; một số kẻ xấu lợi dụng tình hình lộn xộn tháo gỡ tài
sản của cảng đem đi. Cảng Đà Nẵng trở thành một hải cảng vô chủ.
Trước tình hình đó, ta đã dựa vào một số nòng cốt, tổ chức lực lượng tiến
hành quản lý toàn bộ các cơ ngơi, phương tiện làm việc của Cảng, đồng thời
kêu gọi nhân viên và công nhân cũ đến tiếp tục làm việc. Trong công tác tiếp
quản, lực lượng công nhân Cảng Đà Nẵng đã đóng góp một phần tích cực. Anh
em đã tự tổ chức lực lượng bảo vệ hồ sơ, tài sản của cảng, giữ gìn và giao lại bộ
phận tiếp quản để khôi phục sản xuất, nhất là anh em công nhân cơ khí, kỹ
thuật. Trong một thời gian ngắn, ta đã tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất của cảng
Đà Nẵng.

Cảng Tiên Sa năm 1975

Trước năm 1975, Cảng Đà Nẵng chủ yếu cho thuê kho tàng, cầu tàu,
phương tiện, thiết bị, thu lệ phí và thu cước vì vậy lực lượng công nhân bốc xếp
do nghiệp đoàn bốc vác tự quản, lực lượng tham gia sản xuất quản lý tại Cảng
được kết cấu bằng nhiều tổ chức, đảng phái phản động (có cả CIA, thám báo,
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mật vụ)... Vì vậy, ngay sau khi tiếp quản, ta phải giải quyết hàng loạt công việc
như: tổ chức lại bộ máy quản lý, xây dựng các mặt kế hoạch sản xuất kinh
doanh, sắp xếp lại lực lượng cho phù hợp với yêu cầu mới; khôi phục cơ sở vật
chất, kỹ thuật và từng bước đầu tư phát triển Cảng với qui mô, trình độ ngày
càng cao. Nhiệm vụ chính của Cảng lúc là tổ chức tiếp nhận, bốc xếp, bảo quản
hàng hoá phục vụ cho công cuộc giải phóng miền Nam; cảng hoạt động sản
xuất kinh doanh theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập.
Thời gian đầu hoạt động, Cảng Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn như: cầu
bến, kho bãi, phương tiện, luồng lạch... bị hư hỏng, thiếu hụt nặng, gần như
không hoạt động được trong khi yêu cầu khối lượng tiếp nhận hàng hoá phục
vụ cho chiến trường miền Nam là rất lớn. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của cảng
chưa ổn định, chức năng nhiệm vụ chưa rõ ràng, phương thức quản lý chưa đi
vào nề nếp và chế độ cụ thể. Cán bộ quản lý, nghiệp vụ thiếu và yếu. Guồng
máy hoạt động phần lớn sử dụng lại nhân viên cũ, đã quen với nếp suy nghĩ và
cách làm ăn kinh doanh cũ, giác ngộ cách mạng chưa cao. Thêm vào đó, lực
lượng công nhân bốc xếp cảng chưa quản lý được mà do Công đoàn bốc xếp
thành phố quản lý, nên trong việc sắp xếp bố trí lao động và giải quyết một số
chế độ chính sách cho công nhân gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, bên
cạnh những khó khăn trên vẫn có những thuận lợi cơ bản sau: Cuộc tiến công
giải phóng Đà Nẵng của quân và dân ta là một nguồn động viên, cổ vũ rất lớn
đối với cán bộ, công nhân viên cảng Đà Nẵng. Cảng được sự quan tâm và chỉ
đạo chặt chẽ của Đặc khu uỷ Quảng Đà, của Bộ và Cục, nhất là cán bộ, công
nhân cảng Đà Nẵng có nhiệt tình, hăng hái, lao động cần cù, tích cực và thực sự
là người chủ nhân của cảng nên việc sắp xếp, ổn định tình hình đi vào sản xuất
tại cảng Đà Nẵng nhanh chóng được thực hiện.
Niềm vui đại thắng đã giúp những chiến sĩ từ căn cứ xuống vượt lên
những bỡ ngỡ ban đầu để dồn hết tâm lực vào một công tác vừa đột xuất vừa
phức tạp, vừa lạ lẫm đối với họ. Các anh đã cùng với lực lượng công nhân cũ
tiến hành dọn dẹp cầu bến, kho bãi, sửa chữa khôi phục tàu kéo, dò lại luồng
lạch sông Hàn... Một vấn đề đặt ra cấp bách ngay sau khi tiếp quản với cảng Đà
Nẵng là phải làm sao nhanh chóng tiếp nhận được hàng hoá từ hậu phương, để
chi viện đến phục vụ kịp thời cho việc giải phóng các tỉnh phía Nam, lúc đó
được Bộ Chính trị và Trung ương Đảng chỉ đạo khẩn trương và dồn dập. Trước
yêu cầu đó, một mặt chúng ta huy động lực lượng công nhân dọn dẹp lại hiện
trường còn ngổn ngang, cấp tốc sửa chữa khôi phục lại 2 tàu kéo Hải Vân và
Hà Thân bị hỏng, dò lại luồng lạch vào cảng, tu bổ lại cầu bến, kho bãi, tổ chức
lực lượng đón nhận hàng.
Và rồi, ngày 7 tháng 4 năm 1975, 3 con tàu Giải Phóng đã cập bến sông
Hàn trước sự chào đón nồng nhiệt của đại diện các tầng lớp nhân dân và học
sinh Đà Nẵng. Tiếp đến, ngày 9 tháng 4, con tàu Bến Thuỷ vào neo giữa dòng
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sông Hàn, chờ thủy triều hôm sau có đủ mớm nước để cập vào cầu Cảng. Ngày
2 tháng 5, con tàu JIGUANI từ đất nước Cu Ba anh em cũng đến Cảng Đà
Nẵng... Nếu những ngày cuối tháng 3 tháng 1975 cảng Đà Nẵng nhàu nát bởi
cái gọi là "tuỳ nghi di tản" của Mỹ - Ngụy, thì giờ đây cảng Đà Nẵng trở dậy
trong sinh khí mới. Mặc dù thiếu phương tiện, năng lực tổ chức bốc dỡ hàng
hoá giải phóng tàu của ta còn yếu, nhưng với một khí thế cách mạng sôi sục và
sự tự giác của đội ngũ công nhân khuân vác, hàng hoá trên các con tàu vừa vào
cảng, đã được bốc dỡ nhanh chóng, kịp thời. Đó là một cố gắng rất lớn của lãnh
đạo, công nhân Cảng Đà Nẵng lúc bấy giờ.

Đón chuyến tàu đầu tiên đến cảng Đà Nẵng sau ngày giải phóng

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn được giải phóng, giang sơn từ đây
thu về một mối, đất nước ta được thống nhất hoàn toàn.
Nước nhà thống nhất, khí thế cách mạng lên cao, được sự chỉ đạo sâu sát
của cấp trên làm cho tinh thần hăng hái, sáng tạo của cán bộ, công nhân tại
Cảng Đà Nẵng nâng lên gấp bội. Tuy nhiên, một núi công việc đang bày ra
trước mắt đòi hỏi cán bộ lãnh đạo và công nhân cảng phải đương đầu. Và giản
dị, chân quê như một lão nông, mái nhà dột thì phải che, cái tường lở thì phải
trát vôi vữa lại, giám đốc Phạm Văn Quát rồi giám đốc Lê Anh Cầm cùng với
các đồng chí có trách nhiệm đã quyết định bước đi đầu tiên của cảng bằng việc
khôi phục cơ sở vật chất, kỹ thuật từng bước đi vào sản xuất. Chỉ sau 9 tháng
tiếp quản, Cảng Đà Nẵng đã lập được những thành tích đáng khích lệ như:
Phục hồi và đưa vào hoạt động xáng Cần Thơ, nạo vét luồng lạch với 1.467
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mét dài, 60 mét rộng, với khối lượng 79.735 mét khối; đưa luồng xuống âm 5
mét, tạo điều kiện đưa tàu 3.000 tấn vào đến bến sông Hàn. Điều này trước đây
cảng chưa bao giờ thực hiện được, nên đã giảm được chi phí chuyển tải hàng từ
vũng Thùng vào đến kho hàng. Khôi phục, tu bổ lại các kho sông Hàn, các kho
vật liệu, lợp lại trên 3.000 m2 mái nhà. Sửa chữa khôi phục lại các cầu tàu của
cảng sâu và cảng sông Hàn như cầu tàu số 1; phục hồi 2 máy phát 250KVA tại
cảng sâu, các máy phát 50KVA, 25KVA tại cảng sông Hàn để làm hàng. Ngoài
ra sửa chữa và tu bổ các phương tiện cơ giới thuỷ bộ bị hư hỏng, bảo đảm 90 95% đầu phương tiện hoạt động liên tục. Khôi phục lại hệ thống hải đăng Tiên
Sa và củng cố lại một số phao tiêu…Nhờ vậy, trong 9 tháng đã thực hiện được
tổng sản lượng hàng hoá xuất và nhập thông qua cảng là 568.032 tấn.
Mạnh dạn đưa tàu trọng tải 18.000T - 20.000T vào cảng dầu Mỹ Khê an
toàn. Lần đầu tiên tàu dầu dài 140m cập cảng dầu Liên Chiểu, đưa tàu 1.200T 2.000T vào kho dầu Nại Hiên (trước năm 1975, chỉ đưa được tàu 800T). Đưa
tàu Singha Fortune lần đầu tiên cập cầu sông Hàn an toàn, nên đó sau ta mạnh
dạn đưa được nhiều tàu có trọng tải lớn hơn vào cập trực tiếp, giảm được khâu
chuyển tải.
Ngày 22 tháng 3 năm 1976, theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải,
đồng chí Lê Anh Cầm được phân công làm Giám đốc và 3 Phó Giám đốc là:
Phạm Văn Quát, Vũ Đình Thượng và Nguyễn Nhị.
Bước sang năm 1976, Cảng Đà Nẵng bắt đầu thực hiện việc sản xuất
kinh doanh theo kế hoạch được duyệt. Việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch
Nhà nước giao đối với Cảng Đà Nẵng có nhiều khó khăn cũng như thuận lợi
như: Cảng Đà Nẵng là một cảng biển nằm ở trung điểm của đất nước, sát
đường hàng hải quốc tế, nằm trong vũng có độ sâu tự nhiên tốt, dựa sát núi
nhưng lại ngang gió, ngang nước, ngang sóng. Chỉ cần sóng gió cấp 5, tàu
không thể cập cầu cảng Tiên Sa làm hàng được. Cảng Đà Nẵng là nơi tiếp nhận
hàng hoá trong, ngoài nước để phân bổ cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên;
là nơi tiếp nhận hàng quá cảnh cho nước bạn Lào đồng thời cũng là nơi tập kết
để xuất cảng hàng hoá của cả khu vực. Trước năm 1975, cảng Đà Nẵng chủ yếu
phục vụ cho nhu cầu chiến tranh nên cầu, bến xây dựng theo kiểu dã chiến, tạm
bợ. Nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác bốc xếp, vận chuyển được
chế tạo tại các nước tư bản, nên vật tư phụ tùng thay thế sửa chữa khan hiếm.
Phương thức quản lý kiểu cũ không còn phù hợp, đến giữa năm 1976 vẫn chưa
thống nhất về mặt nhà nước; cán bộ được giao nhiệm vụ làm việc tại cảng được
tập họp từ nhiều lực lượng và ngành khác nhau, nhân viên nghiệp vụ và công
nhân hầu hết là người vùng mới giải phóng. Bên cạnh đó, mặt bằng hoạt động
của Cảng tuy không lớn nhưng phân tán cách xa nhau, thông tin liên lực giữa
cảng Tiên Sa và cảng sông Hàn thường bị gián đoạn; chế độ chính sách chưa
ban hành hoặc ban hành không kịp thời, thiếu hợp lý. Tuy nhiên, được sự quan
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tâm và chỉ đạo chặt chẽ của Bộ giao thông vận tải mà trực tiếp là Cục đường
biển, của Thường vụ tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng, Cảng Đà Nẵng đã đạt
được những thành tích đáng khích lệ.
Trong năm 1976, Cảng đã đón nhận tổng cộng 114 lượt tàu nước ngoài
(trong đó có 74 lượt tàu xã hội chủ nghĩa, 40 lượt tàu tư bản), 315 lượt tàu nội
loại lớn, 14 tàu Giải phóng, 1001 tàu Tự Lực và 73 thuyền ra vào Cảng với tổng
sản lượng hàng hoá thông qua cảng là 535.207 tấn, có trên 50% số tàu đến cảng
được giải phóng vượt mức thời gian từ 6 đến 9 ngày. Năm đầu tiên thực hiện
sản xuất theo kế hoạch, Cảng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch pháp
lệnh của Nhà nước và bước đầu đi vào chế độ hạch toán kinh tế.
Cảng vụ đã quản lý chặt chẽ các tàu ngoại và nội ra vào Cảng được an
toàn. Công tác giải phóng tàu hàng được thực hiện nhanh và hiệu quả. Liên hệ
chặt chẽ với các đại lý tàu biển, khi nhận được tin xác báo của tàu, cảng lập tức
chuẩn bị đầy đủ người và phương tiện để bốc dỡ hàng; bất kể ngày thường, chủ
nhật hay ngày lễ đều làm thủ tục ngay, đưa tàu vào vị trí neo cập an toàn, kịp
thời không để tàu phải chờ đợi. Khi tàu đã vào cầu làm hàng, cảng thường
xuyên theo dõi chặt chẽ và đã xử lý kịp thời mọi tình huống, bảo đảm an toàn
cho tàu vào cầu. Mặc dù tàu lai dắt của cảng thiếu và yếu, có lúc chỉ còn 1 tàu
480CV (tàu Thu Bồn) nhưng do sử dụng hợp lý, biết kết hợp nhiều mặt, nên
cảng vẫn bảo đảm lai dắt tàu ra vào cảng kịp thời và an toàn.
Trong hai năm 1978 và 1979 nhờ tổ chức khai thác tốt, cảng Đà Nẵng đã
nâng cao uy tín, được nhiều hãng tàu trên thế giới và khu vực đến neo đậu làm
hàng. Năm 1977, Cảng đã đón 268 lượt tàu nước ngoài, 315 lượt tàu nội loại
lớn, 14 tàu Giải Phóng và 2.134 phương tiện nhỏ, với tổng sản lượng hàng hoá
thông qua cảng là 598.664 tấn.
Để có được thành công đó, Cảng đã chủ trương đẩy mạnh công tác bốc
xếp, giải phóng tàu và đề ra nội dung mới là: “Thực hiện hợp đồng có thưởng
phạt” đối với tàu nước bạn là Liên Xô. Vì trong các khoản ký kết với Liên Xô
có tính ràng buộc rất cao, nên chúng ta phải nhận mức năng suất bằng cảng Hải
Phòng và cảng Sài Gòn trong điều kiện trang thiết bị còn thấp so với hai cảng
bạn. Tuy nhiên, đến cuối năm 1977, Cảng Đà Nẵng đã đón tổng số 16 tàu Liên
Xô vào cảng (trong đó thực hiện chủ trương thưởng - phạt thì Cảng Đà Nẵng có
đến 11 tàu được giải phóng nhanh thuộc diện thưởng và 5 tàu ta chịu phạt).
Năm 1977, còn là năm cảng tập trung đầu tư vào công tác sửa chữa công trình
xây dựng cơ bản và đã đạt được những thành tích rất cụ thể, trội hẳn lên so với
những mặt công tác khác. Cảng đã khôi phục cầu tàu số 1, xây dựng cầu tàu số
2 ở cảng Tiên Sa, trục vớt tàu Trường Giang, xây dựng nhà nghỉ trưa cho công
nhân, đồng thời sắm mới được một cần cẩu 25 tấn.
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Tiếp đó, trong các năm 1978 - 1981, trong hoàn cảnh đất nước vừa có
hòa bình, vừa có chiến tranh, máu của bộ đội và nhân dân ta đang chảy ở biên
giới phía Tây nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc, cảng Đà Nẵng đã dốc sức
vào nhiệm vụ bốc dỡ những hàng hoá "trái cảng", "khó làm" với tất cả tấm lòng
của người công nhân yêu quê hương, đất nước. Tổng sản lượng hàng hoá thông
qua cảng năm 1979 là 602.020 tấn, đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh Nhà
nước. Năm 1980, tổng sản lượng xuất nhập khẩu hàng hoá thông qua cảng là
428.624 tấn, đạt 107,15% chỉ tiêu kế hoạch năm. Năm 1981, tổng sản lượng
hàng hoá xuất nhập khẩu thông qua Cảng là 457.607 tấn, đạt 108,23% chỉ tiêu
kế hoạch năm. Tuy nhiên, trong những năm này có tình trạng hàng trái cảng
chiếm nhiều diện tích kho bãi, mà rút đi lại quá chậm, hàng khó làm chiếm tỷ lệ
ngày một lớn. Nếu năm 1978, hàng khó làm chiếm 30,2% tổng sản lượng hàng
hoá nhập vào cảng thì sang năm 1979 tăng lên 51,46%, năm 1980 tăng lên
65%, năm 1981 là 55%. Trong quá trình đó dù cố gắng vượt bậc, xí nghiệp
cảng vẫn không tránh khỏi những hạn chế nhất định, nhất là trong công tác bốc
xếp giải phóng tàu.
Thời gian này, công tác quản lý vật tư, kể cả việc tiếp quản, bảo quản,
sắp xếp bố trí lại kho theo chủ trương “dễ thấy, dễ lấy và bảo quản tốt” của
cảng Đà Nẵng ngày một tiến bộ. Công tác quản lý tài chính có nhiều cố gắng.
Hội đồng sáng kiến của cảng được thành lập nhằm giúp giám đốc trong việc
quản lý sáng kiến, cải tiến và theo dõi tiến độ kỹ thuật. Cảng cũng tiến hành bồi
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dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên theo chủ trương "giỏi một việc biết nhiều
việc"... Sau nhiều năm lăn lộn với thực tiễn, những người làm công tác lãnh
đạo, công tác quản lý của cảng rút ra bài học tưởng chừng rất đơn giản này:
"Trước hết phải nắm vững nhiệm vụ chính trị hàng đầu của xí nghiệp là bốc
xếp giải phóng tàu nhanh vừa đảm bảo an toàn, giao nhận bảo quản hàng hoá
thật tốt. Từ đó có kế hoạch chỉ đạo những khâu then chốt, những chỗ yếu kém,
ách tắc trì trệ cho sản xuất"25.
Tháng 9 năm 1981, về làm giám đốc cảng thay cho đồng chí Lê Anh
Cầm nghỉ hưu, giám đốc Đoàn Nghị đã cùng Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh
niên và các đồng chí có trách nhiệm của Cảng đi sâu vào việc tháo gỡ những
ách tắc trong công việc giải phóng tàu. Anh đã báo áo phương án và mô hình
giải phóng tàu nhanh trước Đại hội công nhân viên chức xí nghiệp và Giải
phóng tàu nhanh đã trở thành một phong trào của toàn Cảng26. Chế độ thưởng
phạt cho công nhân cũng được quy định rõ ràng, cụ thể. Từ đó trở đi, việc giải
phóng các tàu hàng Liên Xô vào cảng sau khi lấy thưởng bù phạt bao giờ cũng
còn lại một khoản tiền thưởng khá lớn.
Trong năm 1982 trở đi, phong trào giải phóng tàu nhanh được phát động
và ngày càng đi vào nề nếp, đã có 170 lượt tàu Liên Xô vào cảng trong đó có 70
lượt tàu thuộc diện thưởng phạt và Cảng đã thực hiện: có 25 lượt tàu được
thưởng 159.732,84 rúp, có 10 tàu bị phạt 29.588,49 rúp - lấy thưởng bù phạt
còn lại số tiền thưởng là 130.144 rúp, quy ra tiền Ngân hàng Việt Nam là
2.213.453,95 đồng. Năm 1984 có tất cả 84 lượt tàu Liên Xô vào cảng trong đó
có 43 tàu trong diện thưởng phạt, lấy thưởng bù phạt, quy ra tiền Ngân hàng
Việt Nam là 2.412.448 đồng.

25

Cảng Đà Nẵng - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước, năm 1984 - tài liệu của phòng thi đua Cảng,
bản in ronéo, trang 10.
26
Hai khu bốc xếp Sông Hàn và Tiên Sa (năm 1986 được chuyển thành 2 xí nghiệp thành phẩm) kể từ ngày
1.7.1990 đã được hợp nhất thành Xí nghiệp xếp dỡ cảng Đà Nẵng.
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Để ngày càng phục vụ tốt hơn công tác bốc dỡ hàng, trong 2 năm 1985
và 1986, cảng Đà Nẵng đã tiến hành thực hiện một số công trình lớn như tự
đóng được sà lan 250 tấn, xây dựng nhà làm việc của cảng (4 tầng) tại đường
Bạch Đằng, sửa chữa lớn 500 mét kè Tiên Sa, nạo vét luồng lạch, mua sắm
thiết bị chuyên dùng như cẩu 25 tấn, xe nâng valmet; đại tu tàu kéo Trường
Giang và tàu kéo Hà Thân, 2 sà lan, 2 cần cẩu, 2 xe nâng, 1 xe ca, 1 đầu máy
kéo, 13 xe tải các loại, hoán cải 1 xe xúc gạt, phục hồi được 2 cần cẩu đã thanh
lý trị giá 186.827 đồng, sửa chữa đột xuất và trung tu 44 phương tiện khác... Vì
vậy, cảng Đà Nẵng xem năm 1985 là năm sửa chữa cơ khí. Trong báo cáo tổng
kết năm của cảng còn ghi lại một điều khá lý thú: "Giám đốc đã xác định song
song với sản xuất các mặt xí nghiệp phải phấn đấu làm tốt công tác sửa chữa cơ
khí và kết quả mang lại rất đáng phấn khởi dù phải vượt qua nhiều trở ngại về
vật tư, phụ tùng các loại khan hiếm". Vì vậy, năm 1987 khi tổng kết hoạt động
của xưởng, công nhân bậc 6/7 Trương Đình Phước đã cùng với tổ hàn và tổ
điện của Xưởng cơ khí đóng thành công sà lan 250 tấn, được biểu dương khen
thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua. Đây là niềm tự hào về ý thức tự lực tự cường
của cảng lúc bấy giờ.
Do cảng Đà Nẵng sản xuất kinh doanh trong điều kiện đất nước có chiến
tranh nên cảng đã đề ra khẩu hiệu: “năm bảo vệ hàng hoá”. Xí nghiệp cảng
nghiên cứu sắp xếp bảo quản tốt hàng có giá trị, quy định chế độ thưởng phạt
trong việc bảo quản hàng hoá, đồng thời tăng cường cán bộ vừa liêm khiết vừa
có nghiệp vụ để lãnh đạo, cho nghỉ việc một số bảo vệ kém tác dụng, tuyển mới
một số - trong đó có những đồng chí là bộ đội phục viên, nâng quân số tự vệ
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của cảng lên 460 đội viên (trong đó có 55 đảng viên 194 đoàn viên làm nòng
cốt). Tiểu đoàn tự vệ của cảng Đà Nẵng đã được Tỉnh đội Quảng Nam - Đà
Nẵng công nhân là Đơn vị quyết thắng. Năm 1987, Tiểu đoàn tự vệ cảng là một
trong hai đơn vị trong tỉnh được tặng thưởng huân chương chiến công hạng Ba.
Chính nhờ có tổ chức lại lực lượng bảo vệ, tổ chức lại việc sắp xếp bảo quản và
bảo vệ hàng hoá nên lượng hàng hoá, vật tư, thiết bị ít bị thất thoát, mất mát, hư
hỏng, được các chủ hàng tin tưởng và khen ngợi.
Bước sang năm 1989, năm đầu tiên cảng Đà Nẵng thực hiện “từng bước
tự trang trải theo chủ trương của ngành đường biển”, phong trào giải phóng
tàu nhanh càng phát triển mạnh. Trong năm có 46 lượt tàu Liên Xô vào cảng
trong diện thưởng phạt, có 33 tàu được thưởng gồm 165.648,06 rúp. Ngoài tàu
Liên Xô, các tàu mang quốc tịch khác vào cảng cũng được giải phóng nhanh và
đạt được số thưởng ngoại tệ khá hơn các năm trước nhất là các tàu xếp sắt phế
liệu và gỗ bạch đàn.
Thời gian này, Xí nghiệp Cảng thực hiện kinh doanh, từng bước tự trang
trải theo chủ trương chung của ngành: Tổng cục đường biển giao cho Cảng một
chỉ tiêu ngân sách gồm 3 phần: nộp lãi còn thiếu năm trước, nộp thu quốc
doanh và nộp kế hoạch cơ bản. Với cơ chế hoạt động mới, tập thể lãnh đạo
cảng và các đồng chí có trách nhiệm bàn bạc và nhận thấy khả năng làm ra lãi
là rất khó. Nhưng dưới ánh sáng của đường lối đổi mới của Đảng, được sự chỉ
đạo sâu sát của Tổng cục đường biển và của Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng,
Cảng đã vươn lên khắc phục cách làm ăn của thời bao cấp, từng bước chuyển từ
cơ chế quan liêu bao cấp sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Theo yêu
cầu mới, cung cách làm ăn đòi hỏi người lãnh đạo phải suy nghĩ, tìm tòi nhiều
hơn; phải có chủ trương, kế hoạch và biện pháp thực hiện đúng và phải có nghệ
thuật kinh doanh. Nghệ thuật ấy thể hiện qua việc giao dịch, trong ký kết, thực
hiện các hợp đồng kinh tế...
Ngày 24 tháng 5 năm 1989, cơn bão số 2 xảy ra, đã gây nhiều thiệt hại
cho Cảng về hàng hoá phương tiện tàu, sà lan và các công trình kho hàng nhà
xưởng rất lớn. Với tinh thần chủ động khắc phục hậu quả, chỉ sau 1 ngày Cảng
đã trở lại sản xuất tại cảng Sông Hàn; 2 ngày sau đó là cảng Tiên Sa tiếp tục
làm hàng... Bão số 2 gây thiệt hại lớn cho xí nghiệp, nhưng thực hiện tinh thần
đổi mới hoạt động kinh tế, từng bước tự trang trải đối với các cơ sở kinh tế
quốc doanh, năm 1989 xí nghiệp cảng đã phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu
Tổng cục đường biển giao cho: Nộp lãi năm trước: 26.663.806 đồng đạt 100%,
nộp kế hoạch cơ bản 115.000.000 đồng đạt 100% và nộp thu quốc doanh
215.229.965 đồng đạt 122% chỉ tiêu kế hoạch năm. Tiếp đó, năm 1990, Xí
nghiệp cảng đã bốc xếp tổng cộng 430.306 tấn hàng hoá, đạt 100,07% kế
hoạch. Về doanh thu đạt 7.610.000.000 đồng trong đó nộp ngân sách 1.120.351
đồng đạt 215% và tổng số tiền lãi cả năm là 990.342.565 đồng (bình quân lãi
668.698 đồng/người/năm). Có thể nói năm 1990 là năm thắng lợi nhất về mọi
mặt trong 15 năm sau ngày giải phóng quê hương của cảng Đà Nẵng. Có được
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những thành công đó, là sự lăn lộn cống hiến của tập thể cán bộ, công nhân
cảng là vai trò cá nhân của các Giám đốc Phạm Văn Quát, tiếp đó là giám đốc
Lê Anh Cầm và Giám đốc Đoàn Nghị, họ là những người nhạc trưởng của dàn
nhạc sông xanh vịnh biếc sông Hàn - Tiên Sa. Dưới ngọn đũa và bàn tay kheo
léo của các anh bản giao hưởng cảng Đà Nẵng được cất lên rộn ràng, phấn
khởi. Cũng có thể còn một vài âm hưởng nào đó chưa hài lòng người nghe
nhưng trên đại thể đấy là bản giao hưởng ngọt ngào và hùng tráng. Các nhạc
công đã sử dụng nhạc cụ, đã phối khí, hoà âm với tất cả sở trưởng và tình cảm
của mình.
Giám đốc Lê Anh Cầm vẫn "nhớ nhất" là sự nhiệt tình hăng say lao động
của đội ngũ công nhân và các bộ máy gián tiếp. Đội ngũ công nhân ấy là cái
vốn quý báu không phải ở nơi nào cũng có thể có được. Bộ máy gián tiếp ấy
vừa học tập cái hay của ngoài Bắc trong Nam và làm việc với tinh thần trách
nhiệm cao. Chăm lo bồi dưỡng cho đội ngũ công nhân viên chức chính là làm
cho lực lượng lao động Cảng vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của
Cảng.
Hằng năm, khi cái tết cổ truyền của dân tộc chớm đến người ta đã thấy
nhan nhản các loại lịch, lịch ảnh có, lịch bàn có bày la liệt trong các hiệu sách,
sạp báo, lịch của cơ quan này đem biếu cho cơ quan kia... Nhưng trong cái xã
hội lịch ấy người ta không tìm ra một tờ lịch nào của xí nghiệp cảng Đà Nẵng.
Giám đốc Đoàn Nghị cùng với các đồng chí có trách nhiệm của cảng hiểu rằng,
15 năm nay, đời sống của cán bộ công nhân viên của cảng tuy có được cải
thiện, có được nâng lên so với trước kia nhưng cái khó vẫn chưa hết nhất là đối
với công nhân khuân vác. Có hiểu đời sống của những người mang khăn lót
vai, có biết họ sắm hàng tết gồm những gì mới thông cảm với hoàn cảnh của
họ. Thời Mỹ - Nguỵ có nhiều công nhân khuân vác ban ngày làm ở các bến
cảng, kho hàng, tối lại ngủ ở ven đường. Có những gia đình đông con sống
trong những căn nhà không ra nhà, trại không ra trại, thiếu cơm ăn áo mặc.
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cái cảnh đau lòng ấy đã được gạt bỏ. Giám đốc,
Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cảng luôn luôn quan tâm đến vấn đề này.
Khu tập thể 2 Đống Đa đã được hoàn thành từ năm 1982 và những ngôi nhà
tình nghĩa đã và đang được dựng lên. Giám đốc Đoàn Nghị còn hy vọng trong 5
năm tới, Cảng sẽ cố gắng tạo điều kiện để cho mỗi nhà của công nhân làm việc
tại cảng có được 1 chiếc radio-cassette và một ti vi nhằm nâng cao một bước
đời sống tinh thân của họ.
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Thời gian trôi qua, hết thế hệ này đến thế hệ khác sẽ nối tiếp nhau làm
chủ Xí nghiệp cảng. Vì vậy, việc đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa làm một nhiệm
vụ đặt ra trước những người làm công tác lãnh đạo. Từ 15 năm sau chiến tranh,
đặc biệt từ khi có đường lối đổi mới của Đảng, giám đốc, Đảng uỷ rất chú ý đến
công tác đào tạo. Xí nghiệp Cảng có thể tự hào vì có được đội ngũ công nhân,
cán bộ trẻ trong đó có những cán bộ nữ có trình độ khoa học - kỹ thuật, có năng
lực công tác. Đó là đồng chí Trần Đức Hùng, phó giám đốc kinh doanh khai
thác, kiêm giám đốc xí nghiệp bốc dỡ cảng. Đó là đồng chí Nguyễn Thu - Phó
giám đốc kỹ thuật...
Sau 15 năm hoạt động trong hoàn cảnh “ta nâng niu, gom góp dựng cơ
đồ”, Cảng Đà Nẵng đã từng bước được phát triển, gây được tình cảm và tín
nhiệm đối với các nước anh em. Một nhà báo của xứ sở Vạn Tượng và những
bông hoa Chăm Pa tươi đẹp đã viết một bài báo nổi tiếng: "Nước Lào có biển".
Chính thông qua cảng Đà Nẵng, chúng ta có thể mở rộng giao lưu bằng đường
hàng hải với nhiều nước trên thế giới. Mười lăm năm tuy có nhiều khó khăn thử
thách nhưng Cảng đã có những bước đi vững chắc, liên tục hoàn thành các chỉ
tiêu kế hoạch pháp lệnh Nhà nước giao cho, đây là thời gian tích cóp kinh
nghiệm, xây dựng nền tảng để cảng Đà Nẵng vươn vai đứng dậy trong giai
đoạn đất nước mở cửa, đổi mới sau này.
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IX
PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Từ năm 1991, khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp
đổ, lượng hàng nhập và xuất qua cảng Đà Nẵng giảm sút mạnh mẽ. Cảng đứng
trước nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với lợi thế so sánh của mình,
trong tình hình chủ trương đổi mới bắt đầu phát huy hiệu quả, thị trường Châu
Á phát triển, lượng hàng hóa thông qua Cảng tăng lên, cảng Đà Nẵng phục hồi,
từ đó vươn lên và không ngừng phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc
thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại
khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Nghị quyết các Đại hội Đảng bộ Cảng Đà Nẵng lần thứ VII, VIII, IX và
X có ý nghĩa rất lớn, quyết định chiến lược phát triển của Cảng trước một bước
ngoặt mới của lịch sử trong tiến trình đổi mới đất nước.
Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu và cạnh tranh cùng với
các nền kinh tế lớn, với sự chênh lệch về trình độ khoa học công nghệ, trình độ
quản lý, Cảng đã không ngừng đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng khả
năng cạnh tranh và hết sức khẩn trương cải tiến công tác quản lý theo trình độ
hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trên cơ sở đó, Cảng đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiêu biểu
như việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 5 năm 2005 – 2010, như sau:
“Các chỉ tiêu kinh doanh đạt mức tăng trưởng khá, doanh thu tăng bình
quân 18%/năm so với Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đã đề ra là 13%/năm. Lợi
nhuận tăng 28%/năm. Ổn định việc làm và thu nhập bình quân tăng 25%/năm.
Đóng góp đầy đủ vào ngân sách địa phương theo qui định và liên tục được
Thành phố Đà Nẵng khen về chấp hành nộp ngân sách. Chủ tịch nước tặng
Huân chương Độc lập hạng nhì và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu thi
đua qua các năm 2006, 2007, 2009”27.
Đặc biệt, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị
quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa X) về Chiến lược kinh tế
biển Việt Nam đến 2020, Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát
triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX, phát huy lợi thế là cảng
biển lớn nhất ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, là cửa ngõ chính ra biển
27

Trích Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu lần thứ X của Đảng bộ cảng Đà Nẵng.
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Đông của tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây28; Đại hội Đảng bộ cảng Đà
Nẵng lần thứ X (4-2010) đã quyết định các chủ trương, nhiệm vụ và các giải
pháp nhằm ổn định và phát triển kinh doanh trong giai đoạn kinh tế thế giới suy
thoái và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Cảng
khi nền kinh tế thế giới phục hồi sau thời kỳ suy thoái.
Trong bảng thành tích chung, các hoạt động trên các lĩnh vực then chốt
sau đây đã góp phần quan trọng vào thành công của Cảng:
1. Đẩy mạnh kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị mở rộng thị trường
Việt Nam là một quốc gia có 3 mặt giáp biển, nằm trên tuyến đường giao
thông hàng hải huyết mạch nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là con
đường chiến lược của giao thương quốc tế, nơi có 5/10 tuyến đường hàng hải
lớn nhất của hành trình đi qua. Vì vậy, phát triển kinh tế biển là chủ trương lớn
và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc
tế.
Nhằm phát triển kinh tế biển, ngày 12 tháng 10 năm 1999, Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt
Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, theo đó các cảng được phân
chia thành 8 nhóm địa lý, với 3 trung tâm chính Bắc, Trung, Nam, gọi là các
cảng cửa ngõ quốc tế để tiếp nhận tàu trọng tải lớn, phục vụ cho các khu kinh tế
trọng điểm, trong đó cảng Đà Nẵng được xác định là cảng cửa ngõ chính ra
biển Đông của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
\
Với lợi thế là một cảng biển thuận lợi cho dịch vụ Container, cảng Đà
Nẵng đã không ngừng đầu tư mở rộng và hiên đại hóa để thích nghi với tàu
container. Từ đây, trong các giai đoạn kế hoạch, Cảng Đà Nẵng bắt đầu có sự
chuyển biến toàn diện; đặc biệt Cảng đã xây dựng được một bến container hiện
đại.
Các nguồn hàng chính của Cảng tập trung chủ yếu tại các khu vực Đà
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.... Các khu vực
này đã đem lại một lượng hàng hóa lớn thông qua Cảng, đồng thời là thị trường
tiềm năng phát triển.

28

Tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây dài 1.450 km nối liền 4 nước Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam sẽ tạo
điều kiện cho các nước trên tuyến tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế nhằm thúc đẩy giao lưu thương mại,
du lịch, đầu tư và phát triển giữa các nước, giảm chi phí lưu thông hàng hóa, hành khách trong khu vực, thu hút đầu
tư từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Chính vì những thuận lợi đó, Chính phủ các nước trên Tuyến đã tạo
điều kiện thuận lợi để Tuyến hành lang phát huy hết lợi thế của mình. Theo đó, Cảng Đà Nẵng là điểm cuối và là
cửa ngõ chính ra biển Đông cho hàng hoá quá cảnh giữa các nước trên tuyến hành lang này.
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Từ năm 2006 đến nay, Cảng Đà Nẵng không ngừng đẩy mạnh công tác
tiếp thị, đưa ra chính sách giá, năng suất, chất lượng dịch vụ và đặc biệt là tập
trung mở rộng vùng hậu phương. Bên cạnh đó, với lợi thế của cảng biển nước
sâu và điểm giữa của các di sản văn hóa thế giới tại miền Trung cùng với các
khâu tiếp đón tàu và khách du lịch chu đáo và an toàn nên đã thu hút nhiều tàu
khách và khách du lịch nước ngoài cập cảng. Hoạt động này của cảng Đà Nẵng
đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch Đà Nẵng và các tỉnh phụ cận tăng lên đáng
kể.
Trong xu thế cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt giữa các doanh nghiệp
với nhau là một tất yếu khách quan nhằm thỏa mãn nhu cầu tối đa của thị
trường. Khách hàng luôn đòi hỏi một chất lượng dịch vụ không chỉ về giá cả,
sự thuận tiện, an toàn mà còn cả yếu tố thời gian, không gian, phong cách và
thái độ phục vụ. Thêm vào đó, chỉ tính riêng khu vực miền Trung đã có tới 7
cảng biển trong khi nguồn hàng hóa không nhiều nên để tồn tại và phát triển,
cảng Đà Nẵng luôn tìm cho mình một hướng đi riêng, trên cơ sở những thuận
lợi riêng có của mình.
Cảng chú trọng việc tiến hành phân tích môi trường kinh doanh, đánh giá
môi trường nền kinh tế, mức tăng trưởng GDP của khu vực và thành phố, môi
trường tự nhiên ảnh hưởng đến khai thác hàng hóa của Cảng; đánh giá môi
trường bên trong, bao gồm các đối thủ cạnh tranh trong khu vực, khảo sát vùng
hậu phương, nghiên cứu khách hàng, hãng tàu, đánh giá các dịch vụ vận tải
đường bộ, đường sắt thu hút hàng hóa trên vùng hậu phương được thực hiện
thường xuyên. Cảng luôn tìm kiếm và hợp tác với các đối tác, khách hàng mới,
hợp tác với các nhà vận tải đường biển, đường bộ, đường sắt, hải quan, các nhà
giao nhận kho vận, các cảng biển khác để hình thành nên một dây chuyền cung
ứng dịch vụ cho khách hàng.
Với kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo Cảng chú trọng đến
yếu tố chất lượng dịch vụ, xem yếu tố chất lượng dịch vụ là mục tiêu hàng đầu,
vì vậy, luôn nâng cao năng suất xếp dỡ hàng hóa và tạo điều kiện giải phóng
tàu nhanh, giảm thiểu thời gian neo đậu tàu tại Cảng.
Cảng không ngừng chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu của
Cảng; tăng cường quảng cáo hình ảnh của Cảng qua các hệ thống website, qua
truyền hình, báo chí, qua các pano, bảng hiệu. Quảng cáo qua các ấn phẩm sẵn
có: tờ rơi, brochure, slide, phim ảnh tại các dịp hội chợ, hội nghị, triển lãm, gặp
gỡ khách hàng, đối tác và quảng cáo trực tiếp qua nhân viên với khách hàng, có
hình thức khuyến mại hợp lý đối với từng đối tượng khách hàng, tham gia tích
cực các hội thảo vùng miền và kinh tế, tham gia các hội chợ triễn lãm quốc tế
tại các vùng hậu phương hàng hóa lớn trong nước và quốc tế…
Cảng Đà Nẵng luôn hướng đến xây dựng và phát triển dịch vụ trọn gói
nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng; tăng cường
tìm kiếm, mở rộng và hợp tác chặt chẽ, tạo thuận lợi nhất để các khách hàng dễ
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dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ cảng; tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các
nhà xuất nhập khẩu với các đại lý, hãng tàu; đồng thời đã và đang có kế hoạch
song hành cùng các hãng tàu đến hành lang kinh tế Đông Tây nhằm thu hút
lượng hàng hóa tại khu vực này.
Những năm gần đây, công tác quan hệ đối ngọai, hội nhập quốc tế được
lãnh đạo Cảng chú trọng hơn. Cảng đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi khảo sát
tuyến hành lang kinh tế đông tây, tham gia thành công hội chợ quốc tế, Tuần lễ
Hành lang Kinh tế Đông Tây - EWEC - 2007 được tổ chức tại thành phố Đà
Nẵng, tham dự Hội chợ CAEXPO năm 2007 tại Nam Ninh (Trung Quốc), đây
là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh, giới thiệu năng lực và quy mô phát triển của
Cảng Đà Nẵng đến khách hàng cũng như các đối tác tiềm năng trong khu vực
và trên thế giới đồng thời khẳng định việc duy trì và phát huy các chính sách
marketing của Cảng29.

Lễ kí kết hợp tác giữa cảng Kawasaki (Nhật) và cảng Đà Nẵng

Bên cạnh việc xây dựng phương án tiếp thị, kế hoạch PR đến từng khách
hàng cụ thể, Cảng Đà Nẵng đã gửi đến các khách hàng những thông điệp về sự
đổi mới nhiều mặt của mình như Tầm nhìn chiến lược phát triển cảng, dịch vụ
trọn gói, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng, giá cả hợp lý, con người
chuyên nghiệp, an toàn, thuận tiện khi sử dụng dịch vụ tại cảng.
29

Trong năm 2007, thương hiệu Cảng Đà Nẵng được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam bình
chọn là thương hiệu top ten của năm 2007 và cúp vàng cho sản phẩm hội nhập WTO, điều đó cho thấy sự cố
gắng không mệt mỏi của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của Cảng Đà Nẵng trong diễn trình tham gia vào
WTO.
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Với việc năng động tìm kiếm khách hàng, xây dựng mạng lưới đối tác,
đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các hình thức phát triển thị trường,
thương hiệu cảng Đà Nẵng dần dần được xác lập trong ngành hàng hải Việt
nam. Nhờ vậy, trong 20 năm phát triển trong xu thế hội nhập với thế giới bên
ngoài, Cảng Đà Nẵng luôn tìm kiếm và hợp tác thêm nhiều đối tác khách hàng
mới. Cảng xem yếu tố chất lượng dịch vụ là mục tiêu hàng đầu. Luôn nâng cao
năng suất xếp dỡ, tạo điều kiện giải phóng tàu nhanh, giảm thiểu thời gian neo
đậu tàu tại Cảng, đảm bảo sự an toàn tàu biển, an toàn hàng hóa khi có tàu cập
Cảng làm hàng; đảm bảo dịch vụ cảng luôn sẵn sàng phục vụ 24/24.
Thông qua các hoạt động kinh doanh, quảng bá và mở rộng thị trường,
cảng Đà Nẵng gửi đến khách hàng, đối tác thông điệp của mình: “Chúng tôi
mong muốn phát triển bền vững như là cảng biển hàng đầu tại miền Trung Việt
Nam, bằng hệ thống quản lý chất lượng, cung ứng dịch vụ hoàn hảo và định
hướng lợi ích khách hàng”.
2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị
Trong những năm hoạt động của cảng rơi vào tình trạng suy thoái 19901994, đây cũng chính là thời gian Cảng tranh thủ củng cố năng lực của mình,
tập trung sửa chữa lớn cơ khí, công trình, đầu tư mới phương tiện, thiết bị xếp
dỡ, đặc biệt là thiết bị bốc xếp container, hàng nặng. Theo xu hướng phát triển
đội tàu thì cỡ tàu đến Cảng ngày càng lớn, trong khi đó luồng vào và thủy diện
cầu tàu Tiên Sa, Sông Hàn bị sa bồi sau nhiều năm khai thác, các cầu cảng cũ bị
hư hỏng, hệ thống đệm va và mặt cầu bị vỡ nứt. Để đáp ứng yêu cầu phát triển
trong giai đoạn mới theo dự báo, Cảng Đà Nẵng đã tập trung nạo vét luồng,
thủy diện cầu tàu, xây dựng 165 mét cầu 3 Tiên sa và sau này tiếp tục nối dài
đến 225 mét đủ sức tiếp nhận cỡ tàu container 2.000 TEU và gia cường các mặt
cầu cảng Tiên Sa 1&2. Các tàu cỡ lớn được cập trực tiếp vào cầu, hình ảnh “vợi
mớn” ngày xưa không còn, đội xà lan chuyển tải từ vịnh vào được giải bảng,
góp phần hạ giá bốc xếp cho chủ hàng.
Nếu trước đây, nguồn nước sinh hoạt cho gần 1.000 lao động tại Tiên Sa
chủ yếu dựa vào sự xẻ chia của Vùng 3 Hải quân và nguồn cung cấp bằng xà
lan chở hằng ngày từ Sông Hàn qua thì nay đã có nguồn cung cấp riêng, được
lấy từ suối về và qua hệ thống xử lý. Cán bộ công nhân Cảng phấn khởi về
những cải thiện đạt được trong điều kiện khó khăn nhiều mặt. Có được sự tiện
nghi ngày hôm nay, nhiều người vẫn không quên hình ảnh khó khăn ngày
trước, đặc biệt là công tác vệ sinh cho công nhân và lao động nữ.
Cảng Đà Nẵng được chọn làm cửa ngõ của dự án Hành lang kinh tế
Đông-Tây. Chính phủ và địa phương quan tâm giúp đỡ trong việc đầu tư dự án
nâng cấp và mở rộng Cảng Tiên sa bằng nguồn vốn Ngân sách và vốn vay
JBIC với tổng kinh phí gần 100 triệu USD, qua đó Cảng Đà Nẵng có được con
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đê chắn sóng, nhà điều hành, bãi container, kho CFS, thiết bị bốc xếp container
và chương trình phần mềm khai thác cảng, hệ thống giao thông vào cảng được
mở rộng thành 33 mét, cầu Tuyên Sơn và cầu vượt nút giao thông Hòa Cầm
được xây dựng. Người lao động Cảng thở phào nhớ lại hình ảnh chở hàng qua
cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Tứ Câu ọp ẹp vừa sợ vừa run như người phạm tội.
Đã qua rồi cái hình ảnh mỗi khi gió mùa Đông-Bắc đến là đóng nắp hầm tàu,
xếp cần cẩu, thu dọn cho tàu ra neo vịnh chờ đến khi gió mùa tan mới vào làm
hàng tiếp như anh em Cảng đã từng trăn trở:
Mưa dầm, nắng gắt can chi
Gió mùa Đông Bắc phải đi dời tàu...

Đê chắn sóng cảng Tiên Sa

Từ năm 1996 đến năm 2010 Cảng đã có những thay đổi lớn về công tác
đầu tư. Bằng nhiều nguồn vốn, trong đó nguồn vốn tự có từ áp dụng rút ngắn
thời gian khấu hao, cộng với quỹ phát triển sản xuất được trích từ lợi nhuận
kinh doanh để đầu tư thay thế dần các phương tiện cũ, sử dung kém hiệu quả,
tăng cường nguồn phương tiện xe nâng, xe cầu, xe xúc, các loại xe vận chuyển
hàng hóa và nhiều công cụ làm hàng phục vụ cho công việc xếp dỡ hàng nhanh
tại cảng, đáp ứng được yếu cầu nâng cao năng xuất, chất lượng dịch vụ. Hệ
thống nhà kho, bãi tại Tiên Sa được tu bổ thường xuyên và được xây mới,mở
rộng diện tích về phía Bắc, đáp ứng được lượng hàng hóa lưu kho, bãi ngày một
tăng cao. Cảng Sông Hàn trên 500m chiều dài cầu cũng đã được nâng cấp từ
năm 2000 bao gồm bến số 1 đến bến số 3, xây dựng mới bến thủy đội. Riêng
bến số 4 và số 5 cảng Sông Hàn được làm lại mới bằng nguồn vốn ngân sách30.

30

Đồng chí Trương Quang Được, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có lần
gặp gỡ và tâm sự với lãnh đạo Cảng: “Thành phố mình có bến cảng đẹp, bọn em cố gắng sửa sang lại cái tường
rào panel để nhân dân qua lại có thể nhìn mấy chiếc tàu khách trong Cảng và cố gắng nâng cấp bến cảng đã quá
cũ làm cho thành phố mình đẹp hơn lên một chút!”.
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Từ năm 2007 lượng hàng container qua Cảng tăng lên trong khi dịch vụ
logistics tại khu vực Đà Nẵng còn yếu, Cảng đã tập trung hoàn thiện năng lực
dự án khu kho bãi hậu cần cảng Tiên Sa với một diện tích 5.1 hecta vùng ao hồ,
triền núi thành phố giao cho Cảng san lấp, tạo kho, bãi với hơn 12.500m 2 nhà
kho xây dựng mới đúng chuẩn, diện tích còn lại là bãi bê tông kiên cố. Các
phương tiện xe tải, xe ben, xe xúc cũng được đầu tư để phát triển dịch vụ này,
góp nâng cao chất lượng dịch vụ hàng hóa thông qua Cảng. Tổng giá trị đầu tư
năm 2007 đạt 39,3 tỷ đồng. Đặc biệt, thiết bị bốc xếp container đã được đầu tư
bổ sung 01 cẩu gantry, các xe cẩu có sức nâng từ 50 đến 65 tấn, lắp đặt 02 cẩu
bờ cố định có sức nâng 40 tấn tại bến 4 Tiên Sa, góp phần nâng cao năng suất
bốc xếp và lượng hàng container qua Cảng Đà Nẵng. Năm 2008, Cảng Đà
Nẵng đã triển khai lập dự án đầu tư và thiết kế phần san lấp kè bảo vệ của dự
án xây dựng Cảng Sơn Trà, di dời kho 5 Sông Hàn, xây dựng và lắp đặt hệ
thống cấp điện cho bãi container lạnh tại Tiên Sa. Đầu tư xây dựng mới trạm
kinh doanh xăng dầu với 6 cột bơm, tiếp tục đầu tư 4 gàu ngoạm hoa thị thủy
lực chuyên dùng và ngoạm hàng rời 6, 3m đến 8,3m. Đặc biệt là bổ dung 01 xe
nâng chụp container với sức nâng 46 tấn để tăng cường bốc xếp hàng container
tại bãi. Ngoài ra, Cảng Đà Nẵng đã tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý và điều
hành khai thác cảng bằng việc xây dựng thành công hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 cho hoạt động quản lý và khai thác cảng
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Mua sắm phần mềm quản
lý và khai thác container bằng máy vi tính tự động hóa (CATOS), phần mềm
quản lý và khai thác hàng tổng hợp (CTOS) hướng đến khai thác chuyên nghiệp
trong môi trường hội nhập toàn cầu.

Cẩu giàn QCC tại bến container

Trong giai đoạn 2012-2015, Cảng Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Dự án nâng
cấp và mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II, hướng đến xây dựng các bền nước
sâu trên 13m để đón những tàu container 3.000 TEU, các tàu hàng tổng hợp có
sức chở đến 50.000DWT và các tàu khách đến 75.000 GRT; xây dựng khu kho,
bãi trung chuyển diện tích khoản 30 đến 50 ha, tổng giá trị đầu tư ước thực hiện
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60 triệu USD. Đặc biệt, với hệ thống bốc xếp container ngày một hiện đại, đã
làm tăng năng suất bốc xếp và lượng hàng container qua Cảng Đà Nẵng. Nhiệm
vụ đang đặt ra phía trước là vô cùng nặng nề trong bối cảnh kinh tế thế giới
chưa hồi phục.

Bến bãi container tại cảng Tiên Sa

Tất cả những đầu tư chiến lược trên, đã giúp cảng Đà Nẵng ngày càng trở
thành một thương hiệu mạnh trong các cảng biển Việt Nam và khu vực.
3. Nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ
Năng suất và chất lượng dịch vụ đồng nghĩa với nâng cao khả năng cạnh
tranh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và là thước đo hiệu quả của các hoạt động
sản xuất, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.
Trong suốt thập kỷ qua, các cảng biển lân cận tại miền Trung được xây
dựng với quy mô khá lớn và có các lợi thế về địa lý tương tự nhau như Chân
Mây, Kỳ Hà, Dung Quất, thì yêu cầu nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ
để tăng tính cạnh tranh là một yếu tố quan tâm hàng đầu của cảng Đà Nẵng.
Mặt khác, trong xu thế hội nhập quốc tế và phát triển hiện đại hoá, yêu cầu
trước tiên đối với cảng biển là phải vươn tới đạt chuẩn hoá của các cảng trong
khu vực; đạt năng suất xếp dỡ cao nhằm giảm tối đa thời gian tàu lưu tàu tại
bến, tăng vòng quay vận tải cho các tàu biến, giảm chi phí tiếp nhận hàng hoá
cho khách hàng; đạt chất lượng dịch vụ cao nhằm tạo môi trường xếp dỡ - vận
tải hàng hoá thuận tiện, an toàn, để cảng trở thành điểm đến và đi tin cậy cho
các khách hàng. Đó là những yếu tố quan trọng nhất đưa Cảng Đà Nẵng phát
triển, quảng bá mạnh mẽ thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.
83

Để đạt mục tiêu “ nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ”, Cảng đã thực
hiện nhiều giải pháp trong quản lý, trong đầu tư xây dựng để tăng cường nguồn
lực.
Năm 2005, lãnh đạo Cảng đã chọn mục tiêu “ năng suất và chất lượng dịch
vụ” cho hoạt động khai thác, nhằm tạo nên sự chuyển biến tích cực trong khâu
này.
Cảng đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các dự án để cải tạo và nâng cấp cơ sở
hạ tầng (hệ thống đê chắn sóng, cầu tàu, kho bãi, đường giao thông…), trang bị
thêm nhiều phương tiện thiết bị, công cụ xếp dỡ hàng hoá, đặc biệt là áp dụng
công nghệ xếp dỡ container hiện đại, mua thêm tàu lai dắt...
Cảng luôn chú trọng cải tiến quy trình công nghệ bốc xếp hàng hóa, ưu tiên
áp dụng các Quy trình tiên tiến, hiện đại, có tính cơ giới cao.
Có thể thấy sự thay đổi đó qua một số quy trình công nghệ tiêu biểu sau:
- Với hàng rời: Cảng đã loại bỏ thao tác xúc hàng thủ công dưới hầm tàu (chỉ
còn tồn tại thao tác này khi dọn hầm, lượng hàng còn lại rất ít).Hầu hết hàng rời
(clinker, phân bón, bột đá, đất sét,cát…) được bốc dỡ bằng cần cẩu - gầu
ngoạm, xe xúc gạt. Do đó, một ca máng trước kia phải dùng ít nhất 10 - 12 lao
động bốc xếp, bước công việc nặng nhất là dùng xẻng xúc hàng vào thùng ben,
thì nay chỉ cần 2-3 công nhân làm thao tác phụ trợ như điều chỉnh mã hàng, dọn
hàng rơi vãi, san hàng trên xe…
Với khâu đóng gói hàng rời tại cảng, quy trình công nghệ trước đây đổ đống
hàng trong kho, bãi, dùng lao động thủ công lấy xẻng xúc hàng vào bao, đặt
bao qua cân, khâu bao lại. Quy trình cải tiến lấy cần cẩu - gầu ngoạm đổ hàng
qua phễu trên cầu tàu, hàng chảy qua miệng phễu xuống bao, bao hàng sau khi
cân xong được may bằng máy và di chuyển trên băng tải để chất xếp lên
phương tiện vận chuyển. Với quy trình cũ, một ca máng phải bố trí 18- 20 lao
động thủ công khỏe, làm việc rất nặng nhọc đảm trách khâu đóng gói, chất xếp
các bao hàng trong kho.Nếu tàu phân rời chở 10.000 tấn hàng đến Cảng, phải
huy động cả ngàn công lao động tham gia đóng gói ròng rã cả chục ngày mới
xong tàu.Với Quy trình mới, một phễu đóng gói có 3 miệng phễu chỉ có 6 công
nhân làm thao tác phụ trợ nhẹ nhàng.
Đưa các thao tác cơ giới hoá, tự động hoá vào các quy trình bốc dỡ hàng hoá
đã giúp cho năng suất tăng lên, khâu an toàn lao động tại hiện trường được bảo
đảm tốt hơn và đòi hỏi trình độ thao tác vận hành của công nhân bốc dỡ phải
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vươn lên tầm cao mới; qua rồi những ngày giải phóng một tàu hàng rời 30.000
tấn phải mất cả tháng trời.
- Với hàng container: Cảng đã cải tiến quy trình công nghệ qua từng bước để
đạt quy trình tiến tiến nhất.
Quy trình đầu tiên là sử dụng cần cẩu tàu, dây cáp treo hàng tại cầu tàu;
trong bãi dùng cần cẩu ô tô, dây cáp. Quy trình này cho năng suất thấp, thao
tác phụ trợ của người công nhân chậm và khá vất vả. Năng suất chỉ đạt 6- 8
thùng/ giờ.
Quy trình cải tiến tiếp theo: Cần cẩu tàu dùng công cụ mang hàng là bộ
ngáng chuyên dùng ở cầu tàu; trong bãi dùng cần cẩu ô tô, bộ ngáng hoặc xe
nâng chuyên dùng. Ngay từ những năm đầu thập niên 90, khi lượng hàng
container qua cảng còn ít (một chuyến tàu chỉ xuất nhập khoảng 20 – 30 thùng)
Cảng đã mạnh dạn chi hàng chục tỷ đồng đầu tư cần cẩu Krupp có sức nâng 80
Tấn và xe nâng Kalmar chuyên dùng bốc dỡ hàng container; nhờ đó công nghệ
bốc dỡ container được cải thiện đáng kể về khâu năng suất và tăng tính an toàn
trong thao tác.Năng suất đạt 10 – 15 thùng/giờ.
Đặc biệt, quy trình áp dụng từ 2006 đến nay của Cảng là dùng cần cẩu
Gantry tại cầu tàu, cần cẩu RTG và xe nâng chuyên dùng trong bãi.Năng suất
đạt 20 – 25 thùng / giờ. Đây là quy trình tiên tiến với phương tiện thiết bị hiện
đại, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý điều hành, đặc biệt là sự đầu tư
nhân lực kịp thời. Bến container của cảng Tiên Sa đat trình độ khai thác hiện
đại nhất khu vực miền Trung. Sự ưu việt của quy trình tiên tiến này đã được
một bài báo phản ánh như sau: Giữa không gian khu vực cầu - bãi container
rộng cả ngàn mét vuông nổi lên những âm thanh phức hợp: tiếng ro ro liên hồi
phát ra từ hai giàn cẩu Gantry cao hơn 25m mang số No.1 và No.2 thương hiệu
Danang Port đang nhịp nhàng thao tác, tiếng máy rì rầm của 6 xe sơ-mi-rơmooc hạng nặng thoăn thoắt ra vào, lui tới dưới giàn cẩu Gantry để đón nhận
những thùng container mang nhiều nhãn hiệu khác nhau: Wanhai, Maersk,
K.Line và những thùng container mang tên nhiều hãng quốc tế mới như
Safmarines, Nedlloyd... Những container mang các thương hiệu mới đã nói lên
hướng giao lưu của Cảng Đà Nẵng ngày càng mở rộng. Các xe cẩu tự hành
K.Kamar, cẩu khung RTG có cùng công suất 36-42 tấn cần mẫn bốc xếp các
thùng hàng từ xe này xuống bãi, rồi lại từ bãi đưa các thùng hàng xuất ra xe kia,
lên tàu31.
31

Bài viết “Đầu năm trên Cảng Đà Nẵng “ đăng trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 23/2/2010, có đoạn phản ánh

sinh động hư sau: “Chẳng ai nói với ai lời nào, trừ những thông tin qua lại bằng máy bộ đàm, những cụm từ
chuyên môn bằng tiếng Anh trao đổi giữa nhân viên điều hành trên bờ với các sĩ quan, thủy thủ của tàu để phối
hợp công việc. Giờ đây, không những năng suất, hiệu quả tăng cao, thời gian bốc xếp giảm nhiều, mà cường độ
lao động và sự an toàn cho người và thiết bị được cải thiện hơn bao giờ hết. Đó là kết quả to lớn của nhiều năm
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Cùng với việc áp dụng quy trình công nghệ bốc xếp tiên tiến Cảng Đà Nẵng
từng bước nâng cao chất lượng trong công tác điều hành sản xuất; áp dụng hệ
thống tiêu chuẩn ISO, ứng dụng phần mềm CATOS, CTOS cho công tác khai
thác tàu, hàng. Nhờ đó, việc hoạch định kế hoạch, ghi chép phản ánh tình hình
bốc xếp hàng trong ca, theo dõi kiểm tra năng suất và chất lượng dịch vụ, khắc
phục những điểm không phù hợp luôn đầy đủ,kịp thời, chính xác.
Căn cứ vào năng lực hiện có, Cảng đã ban hành định mức về năng suất bốc
dỡ hàng tại tàu; theo đó, dây chuyền bốc dỡ phấn đấu thực hiện cho đạt hoặc
vượt định mức. Kết quả tính năng suất bốc dỡ hàng tháng của các Xí nghiệp
cảng là một tiêu chí để xét trả lương năng suất, xét thi đua. Quy định này giúp
cho các bộ phận quản lý luôn phải tìm biện pháp khắc phục khó khăn,năng
động trong công việc để đạt năng suất theo định mức. Định mức về năng suất
này cũng được Cảng đề nghị khách hàng phối hợp thực hiện nhằm giải phóng
tàu với khả năng tốt nhất của các bên, giảm thời gian tàu lưu bến, giảm các chi
phí phát sinh.
Cảng đồng thời tăng cường sự phối kết hợp các cơ quan, đơn vị có liên
quan như Cảng vụ Hàng hải, Công ty Hoa tiêu, Bộ đội Biên phòng, Hải quan
cửa khẩu, khách hàng (các chủ tàu, đại lý tàu, chủ hàng..) nhằm tạo môi trường
thông thoáng, thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho khách hàng và luôn bảo đảm các
điều kiên an toàn, an ninh bến cảng.
Quy trình bố trí cầu bến cho các tàu được cải cách hành chính từ năm 2005,
các yêu cầu về cầu bến và xác nhận việc bố trí cầu bến trước kia sử dụng công
văn gửi qua bưu điện hoặc Đại lý/ Chủ tàu mang trực tiếp đến Cảng, nay được
thay thế bằng bản fax hoặc Email trên vi tính.Khách hàng trên toàn quốc chỉ
việc “nhấp chuột” là nhận được chính xác kế hoạch tàu cập bến. Tác nghiệp này
được thực hiện cho hàng ngàn lượt tàu ra vào cảng mỗi năm, tiết kiệm nhiều
thời gian và chi phí hành chính,đi lại cho khách hàng..Tàu vào, ra Cảng luôn
được giải quyết thủ tục nhanh chóng suốt ngày, đêm với thời gian làm thủ tục
khoảng 15 phút. Quy trình bố trí cầu bến thực hiện qua mạng vi tính thực sự đã
mang lại tiện ích, bảo đảm tính công khai và minh bạch trong khâu cung ứng
dịch vụ của cảng.
Căn cứ vào Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển ( ISPS Code),
Cảng đã xây dựng Kế hoạch An ninh cảng biển ( PFSP) và phối hợp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt kế hoạch đó. Nhờ đó, bến cảng luôn đạt tiêu
Cảng Đà Nẵng liên tục triển khai hàng loạt các biện pháp đồng bộ, từ tổ chức quản lý, điều hành, cải tiến thủ
tục... tạo thuận tiện tối đa cho khách hàng, đến việc cải tiến, trang bị mới hàng chục máy móc, công cụ có tính
năng hiện đại phục vụ cho việc tiếp nhận, xếp dỡ, giải phóng tàu”.
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chuẩn an ninh, an toàn cho các tàu biển quốc tế đến bốc xếp hàng hoặc đưa đón
khách du lịch. Sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan kể trên cho Cảng có sức
hấp dẫn, lôi cuốn tốt hơn với khách hàng.
Không chỉ tiếp nhận tàu hàng, những năm qua, Cảng còn tiếp nhận hàng trăm
lượt tàu du lịch với hàng chục ngàn lượt khách quốc tế đến tham quan khu vực
miền Trung. Nhiều tàu cỡ lớn đã cập cảng an toàn, tiêu biểu như tàu Super Star
Leo có sức chở 2000 khách,chiều dài 268 m, chiều rộng 32 m, chiều cao tĩnh
không 52 m và trọng tải dung tích đến 76.000 GT đã ghé cảng nhiều lần.Cảng và
các Cơ quan có liên quan đã làm hết khả năng của mình để lịch trình của tàu
khách được đảm bảo, khách không bị lỡ “tour”.
Trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, khâu an toàn lao động cho người,
phương tiện và hàng hóa luôn là mục tiêu hàng đầu của chất lượng đạt kết quả
khả quan, hàng chục năm qua, không có vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào
xảy ra trong dây chuyền bốc xếp.
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, Cảng luôn chủ trọng nâng cao năng lực của
Đội tàu lai dắt, đào tạo đội ngũ thuyền viên có chuyên môn tốt, có chính sách
giá cả hợp lý. Do đó trong nhiều năm qua, dịch vụ tàu hỗ trợ tại Cảng Đà Nẵng
luôn bảo đảm an toàn, kịp thời cho các tàu biển cập, rời cảng. Các cảng biển
trong khu vực miền Trung như Vũng Áng, Chân Mây, Kỳ Hà, Dung Quất, Quy
Nhơn đều tín nhiệm, thuê tàu lai của Cảng đến đó làm dịch vụ. Nhiều trường
hợp cứu nạn trên biển cũng được Đội tàu lai Cảng thực hiện thành công.
Thương hiệu của Đội tàu lai Cảng đã đứng vững và ngày càng có uy tín cao
trên thị trường.
Từ những giải pháp trên, năng suất và chất lượng dịch vụ của cảng Đà
Nẵng không ngừng được nâng cao: năng suất của một số mặt hàng tiêu biểu
theo định mức bình quân năng suất bốc dỡ giải phóng tàu trong các năm từ
2005 đến 2010 là: Clinke tăng 28%, than tăng 18%, dăm gỗ tăng 38%, cát rời
tăng 28%, ximăng bao tăng 16%, thép xây dựng tăng 16%, thép phế liệu tăng
33%, container tăng 57%... Năng suất thực tế phấn đấu của CBCNV Cảng đều
lớn hơn bảng năng suất định mức trên. Đặc biệt các tàu lấy dăm gỗ của Công ty
VIJACHIP với sức chở 30.000 tấn, cảng làm với năng suất 8.500 tấn/ngày chỉ
gần 4 ngày xong tàu; tàu lấy cát với sức chở 30.000 tấn/ngày, Cảng làm với
năng suất 12.000 tấn/ngày chỉ gần 3 ngày xong tàu; các tàu hàng phân rời với
sức chở 20.000 tấn/ Cảng vừa đóng gói tại cầu tàu vừa đổ kho năng suất 3.000
tấn/ngày, nếu đổ kho toàn bộ năng suất đạt trên 4.200 tấn/ngày chỉ gần hơn 4
ngày xong tàu; có tàu chở hàng container Cảng sử dụng cẩu bờ Gantry đạt năng
suất 25 cont/giờ… Trong nhiều năm qua, các con tàu thuộc diện ký hợp đồng
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thưởng phạt, giải phóng tàu nhanh, cảng đều được thưởng không để bị phạt tàu
nào.
Về chất lượng dịch vụ: Tàu ra vào Cảng được giải quyết suốt ngày và đêm, với
thủ tục các cơ quan, ban ngành tại cảng chỉ giải quyết trong 15 phút so với qui
định 60 phút của Nghị định 71/2006/NĐCP của Chính phủ Việt Nam; chủ hàng
vào làm thủ tục nhận hàng tại Cảng, các đơn vị trong Cảng chỉ giải quyết từ 5 10 phút so với trước đây là 30 phút. Theo phiếu thăm dò của khách hàng về
chất lượng dịch vụ của Cảng hàng năm đều xác nhận: năm sau tốt hơn năm
trước.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy những dấu ấn đáng ghi nhận về
năng suất và chất lượng dịch vụ của Cảng; dấu ấn đó tạo nên dáng dấp của một
Cảng chuyên nghiệp, hiện đại, có bản sắc từ lâu đời; luôn là nơi “ bến hiền,
thuyền đậu”.
4. Đổi mới bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực
Kể từ khi tiếp quản Cảng Đà Nẵng năm 1975, bộ máy quản lý ban đầu
chỉ vài chục cán bộ, nhân viên từ chiến khu xuống, miền Bắc điều động về. Lực
lượng lao động phục vụ được sử dụng lại từ chế độ cũ. Lúc này, lực lượng công
nhân bốc xếp vẫn do Nghiệp đoàn bốc xếp quản lý. Để nhanh chóng đưa hoạt
động đi vào nề nếp, ngày 19/01/1976 Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số:
222-QĐ/TC thành lập Cảng Đà Nẵng, trực thuộc Cục đường biển. Tiếp đó ngày
28/01/1976, Cục trưởng Cục đường biển ra Quyết định số 69-QĐ/TC quy định
chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Cảng Đà Nẵng. Trong những ngày đầu
gian khó này, với lĩnh vực và công việc còn rất nhiều mới mẻ, vượt qua sự hạn
chế về kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm công tác, lực lượng cán bộ
công nhân Cảng đã từng bước học hỏi, khắc phục khó khăn, làm chủ máy móc,
công nghệ, thiết bị và góp phần không nhỏ vào việc tiếp tục duy trì hoạt động
sản xuất của Cảng.
Cùng với sự tăng trưởng về sản lượng hàng hóa và thực hiện chính sách
xã hội về việc làm cho nhân dân, lực lượng lao động của Cảng đã tăng lên
nhanh chóng. Đến năm 1986, sau hơn 10 năm tiếp quản, số lượng CBCNV
Cảng là 1.844 người, trong đó nữ là 644 người. Lực lượng lao động chủ yếu là
lao động giản đơn, bốc xếp thủ công, chưa qua đào tạo, chỉ có một số ít cán bộ
kỹ sư được đào tạo ở những nước XHCN, chủ yếu là Liên Xô, Ba Lan và một
số cán bộ kỹ sư đào tạo trong nước được bổ sung nhưng nhìn chung vẫn chưa
đáp ứng được so với nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời điểm đó của Cảng.
Lực lượng lao động tuy đông nhưng chất lượng không cao cùng với bộ máy
quản lý cồng kềnh là một trở ngại lớn khi Cảng bước vào cơ chế hạch toán tự
trang trải ở những năm tiếp theo.
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Những năm đầu của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, thực hiện
sự đổi mới cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước, Cảng Đà Nẵng đã
từng bước đổi mới mô hình quản lý theo hướng tinh gọn. Đi đôi với việc thành
lập, chia tách, sát nhập các Xí nghiệp, Phòng ban, Cảng đã tiến hành cổ phần
hóa Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp thành Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp, nay
là Công ty cổ phần Portserco vào năm 2002 đồng thời với việc sắp xếp lại và
tinh giảm lao động, đưa dần lao động nữ ra khỏi dây chuyền trực tiếp sản xuất.
Đến năm 1995, tổng số lao động của Cảng Đà Nẵng là 1.226 người, trong đó
nữ là 299 người. Mặc dù đã tinh giảm được nhiều lao động, sắp xếp lại bộ máy
quản lý, nhưng đội ngũ lao động lúc ấy vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu khi
nước ta đi vào thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa và nhất là chưa thể
thích nghi với cơ chế thị trường. Đây là một thách thức lớn đòi hỏi Cảng phải
tiếp tục giải quyết.
Những năm về sau, để thích ứng quá trình hội nhập khu vực và quốc tế,
Cảng tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý và mạnh dạn tinh giảm lao
động trên cơ sở từng bước cơ giới hóa, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị, đổi
mới công nghệ sản xuất. Năm 2005, thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp
được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, Cảng Đà Nẵng đã sắp xếp lại từ 14 đầu
mối Phòng (Ban), Xí nghiệp trực thuộc còn 12 đầu mối Phòng (Ban), Xí nghiệp
trực thuộc và giải quyết nghỉ chế độ cho 181 lao động theo Nghị định số
41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ. Tính đến ngày 31 tháng 12
năm 2010, tổng số lao động của Cảng Đà Nẵng là 794 người, trong đó có 87
nữ.
Tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động và thực hiện phương án sắp xếp đổi
mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ trưởng
Bộ Giao thông - Vận tải ra Quyết định số 3089/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2007
chuyển Cảng Đà Nẵng, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công
ty Hàng hải Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và
chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 10/05/2008 với bộ máy gồm 9 Phòng
ban và 4 Xí nghiệp trực thuộc. Trên cơ sở Phương án, đổi mới doanh nghiệp đã
được cấp trên phê duyệt, tháng 3 năm 2008 Cảng Đà Nẵng thành lập mới Công
ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, đến tháng 4 năm 2011 tiến hành cổ phần
hóa Xí nghiệp Công trình thành Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại
Cảng Đà Nẵng và đang triển khai cổ phần hóa Xí nghiệp Vận tải Thủy vào cuối
năm 2011, tiến đến chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng
hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.
Đổi mới bộ máy quản lý và tinh giảm lao động là yêu cầu cần thiết, nhưng
chất lượng nguồn nhân lực mới là yếu tố quyết định sự thành công của các
chiến lược phát triển Cảng nói chung, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
của Cảng nói riêng. Nhận thức sâu sắc được điều đó, công tác phát triển
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và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo Cảng Đà Nẵng
quan tâm đặc biệt, nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối về cơ cấu, trình độ
của đội ngũ lao động ở các ngành nghề, các bộ phận quản lý trong Cảng. Từ rất
sớm, Cảng Đà Nẵng đã thành lập một trường dạy nghề bên cạnh Xí nghiệp,
phục vụ công tác đào tạo trong nội bộ đơn vị. Qua đó, lực lượng lao động kỹ
thuật của Cảng đã được đào tạo chuyên môn bài bản, chủ yếu là các ngành nghề
chính của Cảng như công nhân bốc xếp tổng hợp, giao nhận hàng hóa, lái cẩu.
Những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển Cảng và đặc
biệt khi nước ta đã gia nhập WTO, thì nhiều kiến thức cũ mà đội ngũ lao động
đã được trang bị trước đây không còn phù hợp, nhiều kiến thức kỹ năng mới
cần phải được trang bị, bổ sung. Một số ngành nghề thiếu các cán bộ, chuyên
viên được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm thực tiển, nhất là trong lĩnh
vực quản lý và khai thác Container, dịch vụ Logistics. Yêu cầu nầy không chỉ
đặt ra đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo mà còn đối với cán bộ chuyên môn, nhân
viên nghiệp vụ và cả công nhân. Vì vậy, Cảng đã đẩy mạnh công tác đào tạo và
đào tạo lại đội ngũ CBCNV để có thể quản lý và điều hành SXKD theo phương
pháp quản trị tiên tiến và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị mới; mở rộng
các hình thức học tập bổ túc nghiệp vụ, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý,
cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu công
việc. Đi đôi với công tác tự đào tạo tại đơn vị, Cảng đã cử CBCNV đi học các
lớp đại học, trên đại học, các khóa học trong và ngoài nước về các chuyên
ngành mới có liên quan đến Cảng. Bên cạnh đó, Cảng khuyến khích các
CBCNV trong Cảng luôn tự đào tạo, cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng
chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính ... của bản thân. Ngoài ra, Cảng còn ưu tiên
tuyển dụng các cán bộ, công nhân trẻ có năng lực chuyên môn về Cảng công
tác.
Với những nổ lực vượt bậc trong công tác phát triển nhân lực, trong đó
trọng tâm là công tác đào tạo, tự đào tạo, số lượng cán bộ có trình độ đại học đã
tăng lên đáng kể. Nếu vào những ngày mới tiếp quản chỉ có một số ít cán bộ kỹ
sư được đào tạo ở những nước XHCN và một số cán bộ kỹ sư đào tạo trong
nước, thì đến năm 1991 có 68 người có trình độ đại học chiếm 7,2% tổng số
cán bộ công nhân viên và đến cuối năm 2000, trong khi tổng số lao động của
Cảng ngày càng tinh giảm về số lượng thì chất lượng nguồn nhân lực lại không
ngừng tăng lên, số lượng cán bộ có trình độ đại học là 110 người. Tính đến thời
điểm năm 2010, số lượng cán bộ có trình độ đại học và trên đại học là 146
người, chiếm gần 19% tổng số lao động.
Đến nay, về cơ bản Cảng Đà Nẵng có đội ngũ cán bộ quản lý được đào
tạo chính quy, cơ bản, có thể tiếp cận với cơ chế thị trường. Đội ngũ công nhân
lao động lành nghề nắm bắt các kỹ thuật tiên tiến, vận hành thành thạo, an toàn
các phương tiện thiết bị hiện đại để làm chủ các quy trình công nghệ bốc xếp
hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Cũng người công nhân lái cẩu đó, trước đây
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họ chỉ biết thao tác với các tay gạt điều khiển cẩu ô tô, cẩu tàu thế hệ cũ, nay họ
đã thành thạo với các bảng điện tử, các thiết bị tự động để vận hành các loại cẩu
hiện đại, đạt năng suất bốc dỡ container 25 - 30 thùng/giờ; những kiện thiết bị
nặng trên 60 tấn được bốc dỡ an toàn, nhanh chóng. Các bộ phận quản lý điều
hành đã ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, từ
khâu quản lý hàng hóa, lập sơ đồ chất xếp hàng, tác nghiệp điều động tàu cập,
rời bến, trao đổi thông tin nghiệp vụ với khách hàng và thông tin nội bộ…
Để thu hút và gìn giữ nhân tài đặc biệt là trong cơ chế thị trường, phát
huy năng lực của mọi cá nhân, Cảng đã có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, hợp lý
cho người lao động. Trong suốt quá trình hoạt động, Cảng Đà Nẵng luôn quan
tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Cảng đã từng
bước xây dựng, đổi mới hoàn thiện cơ chế trả lương cho người lao động. Trừ
những ngày tháng đầu mới tiếp quản, Cảng đã áp dụng hình thức trả lương theo
sản phẩm cho hầu hết những công đoạn liên quan trực tiếp trong dây chuyền
sản xuất và trả lương khoán cho những đối tượng còn lại. Cảng đã xây dựng và
thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế trả lương, thưởng và hệ thống
định mức lao động. Trong những năm khó khăn của thời kỳ bao cấp, được sự
cho phép của cơ quan quản lý cấp trên, Cảng đã thực hiện trả lương cho
CNCNV theo kết quả thực hiện chỉ tiêu sản lượng hàng hoá thông qua Cảng, trả
lương theo lượng calo cần thiết cho từng loại lao động. Bước vào thời kỳ đổi
mới, Cảng Đà Nẵng là một trong những đơn vị đầu tiên của ngành hàng hải
mạnh dạn áp dụng hình thức trả lương theo công việc. Đến nay, Cảng đã xây
dựng đầy đủ tiêu chuẩn các chức danh công việc của CBCNV và hệ thống định
mức lao động cùng đơn giá tiền lương sản phẩm cho hầu hết các công việc
trong dây chuyền sản xuất chính làm cơ sở cho việc trả lương theo kết quả thực
hiện công việc của từng bộ phận và từng cá nhân. Các quy chế trả lương,
thưởng, định mức lao động đều được công khai, đảm bảo dân chủ trong quá
trình xây đựng và thực hiện.
Do có chính sách trả lương hợp lý, trong những năm bao cấp đời sống
của người lao động nói chung gặp rất nhiều khó khăn nhưng đời sống của
CBCNV Cảng vẫn được duy trì tương đối ổn định, từng bước được cải thiện.
Những năm gần đây, với sự tăng trưởng về sản lượng hàng hóa, dịch vụ và hiệu
quả SXKD, đời sống của CBCNV Cảng được tăng lên đáng kể. Nếu thu nhập
bình quân 1 tháng của người lao động trong dây chuyền sản xuất chính trong
năm 1995 là 1.084.494 đồng, năm 2000 là 1.878.460 đồng, năm 2005 là
2.691522 đồng thì đến năm 2010 là 6.663.875 đồng. Nhớ lại những năm đầu
mới thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, chỉ có những cán bộ từ Trưởng Phó
Phòng Ban trở lên mới nộp thuế thì đến nay nhiều CBCNV trong đội ngũ công
nhân viên là đối tượng nằm trong diện nộp thuế. Thông qua chính sách
trả lương và nâng cao mức sống của CBCNV Cảng đã tạo được sự gắn bó giữa
người lao động với doanh nghiệp, thu hút được nhiều lao động có trình độ
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chuyên môn, có năng lực về làm việc tại Cảng, khuyến khích người lao động
hăng hái làm việc, tăng năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc,
hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ
SXKD của doanh nghiệp.
Cùng với việc nâng cao đời sống vật chất, Cảng Đà Nẵng cũng không
ngừng quan tâm bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc của người lao
động, bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động. Cảng đã hình thành rất sớm mạng
lưới những người làm công tác bảo hộ lao động, từ đồng chí Phó tổng giám đốc
Cảng đến các Phòng, Ban, Xí nghiệp thành viên; từ Ban chấp hành Công đoàn
Cảng đến các an toàn vệ sinh viên tại tổ sản xuất. Cảng đã không ngừng cơ giới
hóa dây chuyền bốc dỡ, đầu tư công cụ, thiết bị tiên tiến, đồng thời vận động
CBCNV phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để nâng cao
năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Lãnh
đạo Cảng phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức tuyên truyền, quán triệt
nhằm giúp người lao động nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác BHLĐ.
Không những thế, Cảng còn nâng cao kiến thức cho cán bộ công nhân viên về
công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thông qua huấn luyện
định kỳ hàng năm. Nội dung huấn luyện tập trung vào các quy tắc an toàn trong
quy trình công nghệ xếp dỡ, của các thiết bị cụ thể đang được sử dụng tại Cảng
và công tác bảo vệ môi trường. Cảng đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách
đối với người lao động. Thực hiện nghiêm túc chế độ trang cấp phương tiện bảo
vệ cá nhân, bồi dưỡng chống nóng, chống độc, chế độ đối với lao động nữ...
theo quy định của Bộ Luật Lao động, giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp cho các
trường hợp bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp. Công tác chăm sóc sức
khoẻ người lao động cũng lãnh đạo Cảng được chú trọng, từ việc đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm, khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên,
điều tra phát hiện dịch đến việc phun thuốc ngăn ngừa dịch bệnh, sơ cứu người
bị tai nạn trong khu vực Cảng đều được thực hiện đầy đủ. Tất cả các vụ TNLĐ
được điều tra, phân tích nguyên nhân và thông báo kịp thời cho toàn thể
CBCNV để rút kinh nghiệm, không để xảy ra trường hợp tương tự.
Do sự nổ lực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Cảng Đà
Nẵng, trong những năm qua mặc dù sản lượng hàng hóa thông qua Cảng liên
tục tăng nhưng số vụ tai nạn lao động xảy ra trực tiếp trong quá trình lao động
có xu hướng giảm, không phát sinh thêm trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp.
Đây là một kết quả đáng phấn khởi góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát
triển nguồn nhân lực để phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế xã hội
của Cảng và của đất nước.

*

*
*
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Trong 20 năm phát triển theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, cảng Đà
Nẵng đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, đã góp phần quan trọng
cho việc xây dựng, phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội thành phố Đà
Nẵng. Nhìn lại chặng đường đã qua, cho thấy vai trò to lớn của Đảng bộ Cảng,
lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên toàn cảng. Chính họ, với sự nhiệt tình, tâm
huyết, không ngừng phấn đấu, học hỏi, cống hiến, chăm chỉ, cần cù lao động đã
xây dựng nên một thương hiệu “cảng Đà Nẵng" uy tín, chất lượng đối với bạn
hàng trong khu vực và trên thế giới. Có được những thành quả đó là do cảng
luôn được Đảng và Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương… không ngừng đầu
tư, xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng, với thiết bị chuyên dụng hiện đại,
cùng với việc cảng đã chú ý cải tiến quy trình làm việc theo hướng hiện đại,
nhanh gọn, chính xác, minh bạch và trên lĩnh vực hành chánh, tiếp thị, điều
hành luôn được đổi mới và ngày càng hoàn thiện hơn.
Trong suốt 20 năm qua, lượng hàng qua cảng Đà Nẵng không ngừng tăng
lên: nếu năm 1994, sản lượng hàng hoá thông qua Cảng Đà Nẵng đạt 500.000
tấn thì năm 2004, là 2.308.973 tấn và năm 2010 đạt 3.303.036 tấn. Đồng thời,
sự nâng cấp hiện đại hóa bến cảng đã góp phần làm tăng lượng tàu khách đến
Cảng. Đến nay Cảng đã tiếp nhận an toàn, đúng kế hoạch cho hàng trăm lượt
tàu khách với vài chục ngàn du khách Quốc tế mỗi năm ghé thăm Thành phố
Đà Nẵng, góp phần cùng thành phố thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ du
lịch biển.
Tình hình chung của thế giới trong những năm tới là hoà bình, hợp tác và
phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn
nhiều bất trắc khó lường. Thời gian tới cũng khó có thể nhận định một cách
chính xác những diễn biến khi nền kinh tế nước ta hội nhập sâu với thế giới, tuy
nhiên với những tín hiệu lạc quan về kết quả chống suy thoái kinh tế của Việt
Nam trong thời gian vừa qua, chúng ta có thể tin tưởng thời gian tới xu hướng
phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo. Thành phố Đà Nẵng là thành phố cảng, là
trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của miền Trung; hệ thống giao thông đường
biển, đường sắt, đường bộ, đường hàng không và hệ thống công nghệ thông tin
ngày càng được nâng cấp hoàn thiện nhanh chóng sẽ là những lợi thế phát triển
đối với cảng Đà Nẵng. Đó là cơ sở và là điều kiện thuận lợi cơ bản để Đảng bộ
và cán bộ, công nhân viên cảng Đà Nẵng thực hiện mục tiêu do Đại hội Đảng
bộ cảng lần thứ X đề ra:
“Phát huy sức mạnh nguồn lực toàn Đảng bộ, không ngừng cải tiến thủ tục
hành chính, nâng cao năng lực quản lý và phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa
Cảng vụ, Hoa tiêu và Cảng trong kế hoạch khai thác tàu, hoàn thiện hệ thống
dịch vụ, tập trung phát triển hệ thống dịch vụ logistics góp phần nâng cao năng
lực cạnh tranh của Cảng Đà Nẵng. Lấy sự phát triển Cảng làm trung tâm, xây
dựng Cảng Đà Nẵng thành cảng container hiện đại để phát triển các đơn vị
trong toàn Đảng bộ nhằm xây dựng một trung tâm hàng hải mạnh tại Đà Nẵng
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góp phần cùng Thành phố xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế, xã hội
của miền Trung và là trung tâm kinh tế biển của cả nước theo tinh thần Nghị
quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4 và Nghị quyết 33 của Bộ
chính trị”.
Toàn Cảng quyết tâm tiếp tục đầu tư để duy trì và phát triển Cảng Đà
Nẵng là cảng biển lớn của khu vực và cả nước, là cảng container quốc tế hiện
đại, từng bước đưa trình độ quản lý và khai thác cảng biển ngang tầm với các
cảng trong nước và khu vực, xứng đáng là điểm đến và đi thuận lợi nhất đối
với hàng hóa xuất nhập khẩu và khách du lịch của khu vực và tuyến hành lang
kinh tế Đông-Tây.
Có thể nói, với vị trí chiến lược của mình, với sự hoạt động linh hoạt, hiệu
quả, cảng Đà Nẵng xứng đáng là một cảng biển quan trọng, góp phần thiết thực
thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên và xây dựng diện
mạo mới của thành phố Đà Nẵng, một thành phố anh hùng, phát triển, thân
thiện môi trường.

94

LỜI KẾT
Trên chặng đường dài gần năm thế kỷ phôi thai, hình thành và phát triển
ấy, đặc biệt trong một thế kỷ đấu tranh và xây dựng sau khi chính thức được
thành lập, Cảng Đà Nẵng với các thế hệ cán bộ công nhân kiên cường, bất
khuất và bền bĩ đã trải qua một chặng đường dài đầy gian lao thử thách và từng
bước trưởng thành, khẳng định hùng hồn sự lớn mạnh của mình trong sự lớn
mạnh chung của giai cấp công nhân Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Những
đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ công nhân Cảng Đà Nẵng trong một thế kỷ
đấu tranh hào hùng và xây dựng ngoan cường qua đã tạo nên những truyền
thống quý báu rạng rỡ làm nên những trang vàng lấp lánh cho lịch sử Cảng Đà
Nẵng nói riêng và lịch sử thành phố Đà Nẵng, lịch sử dân tộc Việt Nam hiện
đại nói chung.
Trưởng thành ở một vị trí đặc biệt, đầy sóng gió như cảng Đà Nẵng,
những người công nhân Cảng đã sớm chịu đựng, thấm thía số phận người dân
nô lệ. Các lực lượng đế quốc với âm mưu biến cảng Đà Nẵng thành căn cứ
quân sự phục vụ cho mục đích chiến tranh, đã tạo ra một bộ máy bóc lột, đàn áp
khủng bố khốc liệt đến cùng cực. Người công nhân Cảng đã phải trải qua bao
năm tháng sống một cuộc sống quằn quại đau khổ về vật chất lẫn tinh thần.
Nhưng vốn mang dòng máu quật cường của dân tộc Việt Nam, họ sớm hòa
nhập vào những phong trào yêu nước của nhân dân đất Quảng và nhân dân cả
nước. Từ khi có tổ chức tiền thân của Đảng, nhất là từ khi Đảng ra đời, họ đã
sớm tập hợp dưới ngọn cờ của Đảng, cùng với các tầng lớp nhân dân tham gia
các phong trào vận động cách mạng của Đảng, tiến tới giành chính quyền năm
1945. Và từ đó họ cùng với nhân dân cả nước lao vào cuộc trường kỳ kháng
chiến chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ liên tục suốt 30 năm. Được sự lãnh
đạo đúng đắn và toàn diện của Đảng, công nhân cảng Đà Nẵng đã dấy lên
những phong trào chống địch từ lãn công, đình công, bãi công đến những
những cuộc chiến đấu trực diện với kẻ thù và những cuộc biểu tình lớn mang
tính chất chính trị nhằm lật đổ chế độ thống trị của đế quốc và tay sai để đi đến
giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Từ ngày đất nước hoàn toàn thống
nhất hòa bình đến nay, người công nhân Cảng lại tiếp nối truyền thống anh
hùng trong chiến tranh bằng tinh thần ngoan cường trong xây dựng, kiên trì nỗ
lực không ngừng để khắc phục mọi khó khăn gian khổ thiếu thốn, từng bước
lớn mạnh trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc thiêng liêng yêu quý của chúng ta.
Với quá trình chiên đấu và xây dựng diễn ra liên tục, bền bĩ trong hơn
một thế kỷ qua, đội ngũ công nhân Cảng Đà Nẵng đã ghi vào sổ vàng truyền
thống của mình những truyền thống quý báu đáng tự hào. Trước hết là truyền
thống đoàn kết tương trợ nhau. Truyền thống này như một sợi chỉ đỏ xuyên
suốt quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ công nhân cảng Đà Nẵng.
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Nó bắt nguồn từ lòng thương yêu “lá lành đùm lá rách” trong cảnh cơ cực lầm
than từ thân phận người công nhân nô lệ trước kia của họ. Họ phải đoàn kết
tương trợ nhau để làm việc, để sống, để chiến đấu với các thế lực áp bức bóc
lột. Từ khi có Đảng, truyền thống ấy càng được nhân lên nhiều lần. Nó thể hiện
ở sự nhất trí chung với chủ trương của Đảng, ở sự gắn bó mật thiết trong cuộc
đấu tranh chung của đội ngũ công nhân Cảng, giữa đội ngũ công nhân Cảng với
các nghiệp đoàn bạn và các tầng lớp nhân dân khác. Nhờ có truyền thống này
mà từng người công nhân Cảng đã chiến thắng mọi âm mưu thâm độc của kẻ
thù dùng đàn áp, mua chuộc để tách họ ra khỏi đội ngũ và phong trào chung.
Qua những cuộc đấu tranh, sự đoàn kết nhất trí lại được củng cố thêm, ý thức tổ
chức kỷ luật càng được nâng cao để tạo nên những sức mạnh to lớn làm nên
những thắng lợi đáng ghi nhận trong sự nghiệp xây dựng và phát triển cảng Đà
Nẵng. Cuộc sống của đội ngũ công nhân Cảng tuy còn nhiều khó khăn nhưng
họ vẫn giữ truyền thống tương thân tương ái, nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ
Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nghĩa trang liệt sĩ và nhiều hoạt
động xã hội khác. Với đồng nghiệp, họ giúp đỡ nhau xóa nhà tạm, xây dựng
“mái ấm Công đoàn”, giúp nhau khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai hoạn nạn.
Đối với các anh chị em bị tai nạn lao động, lãnh đạo Cảng đều tạo điều kiện
nhận con em của họ vào làm việc tại Cảng, nhân dịp các ngày lễ tết đều đến
thăm viếng, tặng quà thể hiện truyền thống tương thân tương ái một cách sâu
sắc.
Truyền thống đoàn kết tương trợ là cơ sở để hình thành và được tiếp nối
bởi một truyền thống vàng khác của người công nhân cảng Đà Nẵng. Đó là
truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường. Truyền thống này vốn là hệ quả
tất yếu của truyền thống yêu nước, yêu quê hương giống nòi luôn nồng nàn,
mãnh liệt trong dòng máu người Việt Nam bất khuất mà mỗi công nhân Cảng
bao giờ cũng luôn ý thức được rằng trước hết mình là một công dân Việt Nam,
nhất là khi đất nước còn đang bị chia cắt, kẻ thù ngoại xâm luôn đe dọa nền độc
lập tự chủ của đất nước, của dân tộc. Truyền thống đấu tranh bất khuất kiên
cường được thể hiện hùng hồn ở ý chí không bao giờ chịu khuất phục kẻ thù
của các thế hệ công nhân Cảng. Nó vừa mang đậm tinh thần đấu tranh kiên
cường của cả dân tộc vừa mang những đặc điểm giai cấp biểu hiện ở tính triệt
để cách mạng, không khoan nhượng với mọi kẻ thù của dân tộc, của giai cấp.
Tinh thần ấy bắt đầu bùng lên từ việc đấu tranh chống cai ký, chủ thầu đến việc
sẵn sàng xuống đường biểu tình đấu tranh, không sợ súng, gươm, tù đày, chết
chóc và biểu hiện cao nhất ở những cuộc chiến đấu trực diện, những trận đánh
vang dội mà những người công nhân Cảng đã lập nên những chiến công hiển
hách làm kẻ thù run sợ. Trong thời kỳ hòa bình xây dựng, truyền thống đấu
tranh kiên cường này được thể hiện ở tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu
trách nhiệm, ở ý thức tự lực tự cường vượt qua những khó khăn gian khổ để
từng bước củng cố và phát triển Cảng Đà Nẵng từ những ngày đầu giải phóng
đến nay.
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Một nét truyền thống quý báu nổi bật khác của những người công nhân
Cảng Đà Nẵng là truyền thống sáng tạo. Sáng tạo trong chiến đấu và sáng tạo
trong hòa bình xây dựng. Nó được thể hiện rõ ràng ở tinh thần vượt qua những
khó khăn gian khổ “biến không thành có, biến khó thành dễ” để hoàn thành
nhiệm vụ, dù trong thời gian chiến đấu với kẻ thù trước đây hay trong công việc
bình thường hôm nay. Một Phạm Thị Biên phải huy động mọi sáng kiến và ứng
phó rất quyết đoán, kịp thời để lập nên chiến công vang dội thiêu hủy kho xăng
Nại Hiên của địch, một Hùng Lâm Trúc biết dùng hoa ngụy trang vũ khí để vào
khách sạn đánh Mỹ, một xí nghiệp cơ khí còn khó khăn về vật tư, tay nghề đã
tìm mọi cách để đóng mới một chiếc sà lan 250 tấn... Truyền thống sáng tạo ấy
tiếp tục được kế thừa và phát huy ở tinh thần phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật nhằm giải phóng bớt sức lao động, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản
phẩm trong công việc hằng ngày của những người cán bộ công nhân Cảng hiện
nay.
Mang bản chất của một giai cấp tiên phong, có vai trò lãnh đạo cách
mạng trong thời đại mới nhưng đồng thời cũng là con em của một dân tộc Việt
Nam bất khuất đang đặt trọng tâm vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khỏi
những xiềng xích nô lệ của các thế lực thực dân cũ và mới, trong cuộc đấu
tranh gay go và quyết liệt với quân thù, công nhân Cảng đã có truyền thống
gắn liền quyền lợi của giai cấp với quyền lợi của dân tộc. Họ nhận thức sâu
sắc rằng, muốn giải phóng giai cấp phải giải phóng dân tộc. Dân tộc và giai cấp
gắn liền nhau, nhất là công nhân Cảng vốn gắn bó với nông dân và dân nghèo
thành thị. Vì vậy, trong đấu tranh, tư tưởng chủ đạo là trước hết phải giành độc
lập dân tộc, giải phóng đất nước để cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, giải
phóng giai cấp. Ngày từ phong trào yêu nước những năm 20, 30 thế kỷ XX,
công nhân cảng Đà Nẵng đã sớm hoà nhập vào cuộc đấu tranh chung của nhân
dân đất Quảng, của dân tộc. Cuộc biểu tình đón Gô đa năm 1937, cuộc bao vây
đồn Võ Tánh ngày 1-8-1954, cuộc đấu tranh chống Thiệu, Kỳ, Có suốt 76 ngày
đêm từ 10-3 đến 25-5-1966 là những minh chứng hùng hồn cho truyền thống
gắn liền quyền lợi của giai cấp với quyền lợi của dân tộc của thế hệ công nhân
Cảng.
Một nét truyền thống mới mẻ, vừa phù hợp với tiến trình phát triển của
dân tộc đang bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng vừa thích nghi với xu thế của
thế giới hiện đại trong xu hướng hợp tác mang tính toàn cầu hóa đã được hình
thành từ lâu ở lịch sử phát triển Cảng Đà Nẵng. Đó là truyền thống giao lưu
hợp tác quốc tế. Ngay từ những năm 20, 30 thế kỷ trước, công nhân Cảng Đà
Nẵng đã có mối liên lạc với các thuỷ thủ nước ngoài. Họ đã tiếp nhận sách báo
tiến bộ, tình hình tin tức của các nước, nhất là nước Pháp do các thuỷ thủ người
Việt và thuỷ thủ nước ngoài mang đến. Điều ấy góp phần làm cho người công
nhân sớm giác ngộ chính trị, hiểu rõ tình hình thế giới, đặc biệt là tình hình đấu
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tranh chống đế quốc. Càng về sau, việc giao lưu hợp tác quốc tê trong các lĩnh
vực chính trị và kinh tế ở Cảng càng được chú ý mở rộng, đem lại những hiệu
quả tích cực, thiết thực, qua đó công nhân Cảng vừa có điều kiện học hỏi, vươn
lên trong việc hợp tác làm ăn với nước ngoài, vừa có điều kiện tuyên truyền cho
những cuộc đấu tranh của mình để tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng yêu
chuộng hòa bình trên thế giới. Từ ngày đất nước thống nhất hòa bình, truyền
thống này càng được quan tâm tiếp nối xây dựng phát triển. Việc mở rộng quan
hệ làm ăn với các nước là một khâu then chốt để thúc đẩy sự lớn mạnh của
Cảng. Sự tiếp xúc, ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng, các giao ước thi đua
với công nhân, thuỷ thủ các tàu nước bạn đã làm cho tình hữu ái giai cấp vượt
ra khỏi biên giới Tổ quốc. Hiệu quả trong việc mở rộng giao lưu hợp tác làm ăn
với các nước đã đem lại một uy tín rộng lớn và làm nên một thương hiệu có
tính quốc tế đối với cảng Đà Nẵng. Thấm nhuần đạo lý “một miếng khi đói
bằng gói khi no”, công nhân Cảng đã dành tiền lương của mình đóng góp ủng
hộ nhân dân Cuba, Nhật Bản. Tổ chức kết nghĩa với cảng Kawasaki, Oakland;
giao lưu với Công đoàn Cảng Hàn Quốc và được bạn giúp đỡ đào tạo chuyên
môn về khai thác Cảng.
Những truyền thống quý báu trên đã làm nên những trang sử vàng hào
hùng trong lịch sử hình thành và phát triển Cảng Đà Nẵng. Cuộc hành trình
được đặt dấu sơ khai cách đây năm trăm năm và được định hình, dựng nên nền
tảng và rồi cất bước mạnh mẽ, oai hùng, bền bĩ trong trên một trăm năm qua
của đội ngũ công nhân Cảng Đà Nẵng, với những bước ghi dấu ấn lớn mạnh,
trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam
- Đà Nẵng và Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng đã có biết bao mồ hôi, nước mắt và
máu của các thế hệ cán bộ công nhân Cảng. Những giọt mồ hôi thấm đẫm công
sức lao động ấy, những giọt nước mắt đau thương và căm thù ấy, những dòng
máu thắm đỏ tình yêu đất nước quê hương và tinh thần quật cường ấy đã đổ ra
để tô đậm những trang sử vàng truyền thống cảng Đà Nẵng.
Đặc biệt, trong giai đoạn mới của thời đại hội nhập và toàn cầu hóa hôm
nay, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên cảng Đà Nẵng càng ý thức
được tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng phát triển Cảng đáp ứng được
yêu cầu phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành “thành phố cảng biển lớn” như
tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (2003) “về xây dựng và phát triển
thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” đã
nhấn mạnh: “Đà Nẵng phải phấn đấu để trở thành một trong những địa phương
đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và cơ bản trở thành
thành phố công nghiệp trước năm 2020”.
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 33, cảng Đà Nẵng đã nghiêm túc đánh giá
lại toàn bộ cơ sở hạ tầng của mình, chấn chỉnh và đổi mới toàn bộ hoạt động chỉ
đạo, sản xuất kinh doanh, cơ chế làm việc của Cảng để đáp ứng cho thời kỳ
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mới. Công tác kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị mở rộng thị trường được đẩy
mạnh triệt để, cùng với việc triển khai hàng loạt các công tác quan trọng khác
như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị; tập trung đổi mới,
nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ; đổi mới bộ máy quản lý và phát triển
nguồn nhân lực.
Tự hào về những truyền thống quý báu, thiêng liêng của mình, với tinh
thần phát huy, tiếp nối một cách xứng đáng và đầy lòng tự tin bước vào một
thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ công nhân cảng Đà Nẵng đã và đang nỗ lực xây
dựng phát triển Cảng ngày càng hiện đại lớn mạnh hơn, thực sự trở thành một
hải cảng mang tầm vóc quốc tế.
Tự hào về những trang lịch sử vàng được làm nên bởi các thế hệ cha anh
đi trước, trên tinh thần dấn thân mạnh mẽ vào một thời kỳ mới khi cả đất nước
đang ra sức thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Cương lĩnh “Xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 2011 – 2010” được
Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn
định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên;
tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau”, đội ngũ cán
bộ công nhân cảng Đà Nẵng, nhất là lực lượng cán bộ công nhân trẻ, lực lượng
dồi dào sức lực lao động và tinh thần sáng tạo, càng ý thức được những nghĩa
vụ và trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng thiêng liêng của mình ở nơi Cảng
biển đầu sóng ngọn gió trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.
Ý thức chính trị sâu sắc ấy, lòng tự hào truyền thống chân chính ấy sẽ làm nên
những sức mạnh tổng hợp mới để những người công nhân Cảng vững vàng nối
bước cha anh, vượt qua những trở ngại thách thức, tiếp tục viết lên những trang
sử mới đầy cảm hứng hào hùng trong lịch sử hiện đại của cảng biển Đà Nẵng
thân yêu.
Với ý tưởng luôn sáng tạo, ý chí kiên cường và những thành tích đã đạt
được, qua những chặng đường cách mạng vẻ vang, cảng Đà Nẵng đã vinh dự
được Đảng và Nhà nước khen tặng những phần thưởng cao quý:
-

Huân chương độc lập hạng nhì
Huân chương độc lập hạng ba
Huân chương lao động hạng nhất
Huân chương lao động hạng nhì
Huân chương lao động hạng ba
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Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước khen tặng về những
thành tích, đóng góp và nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, đảng
viên, công nhân viên cảng Đà Nẵng.
Các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên cảng Đà Nẵng mãi mãi ghi
nhớ những truyền thống cách mạng vẻ vang của Cảng để thấm sâu hơn nữa lý
tưởng cao đẹp của Đảng, qua đó, ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm, hết
lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ra sức phát huy các tiềm
năng và các thế mạnh của mình để xây dựng cảng Đà Nẵng ngày càng hiện đại,
tích cực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
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