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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Việt Nam là một “quốc gia biển” với đường bờ biển dài 3260 km trải dài từ Bắc xuống Nam, 

đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven biển, các quốc đảo và các lãnh thổ trên thế giới. Trong cả 

nước, Trung bộ là nơi có vùng biển dài và rộng nhất đất nước với nhiều cửa biển sâu, tất cả các 

tỉnh, thành phố ở đây đều giáp biển, đặc biệt nơi đây còn có hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và 

Trường Sa. Không chỉ vậy, biển đảo Trung bộ còn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng khi nằm 

ngay vị trí trung độ của đất nước, có một trong số 10 tuyến đường hàng hải lớn nhất thế giới đi qua, 

và nhất là rất giàu có về nguồn tài nguyên thiên nhiên biển. Do vậy, vùng biển này từ rất sớm đã trở 

thành tâm điểm thu hút không chỉ các nước thực dân mà còn có cả những nhóm cướp biển – những 

kẻ sống dựa vào biển cả.  

Trong lịch sử, cướp biển không chỉ là nỗi kinh hoàng của ngư dân và cư dân ven bờ, gây ra 

bao thiệt hại về kinh tế mà nó còn đe dọa đến an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Dưới triều 

Nguyễn, cướp biển hoạt động trên vùng biển đảo Việt Nam, đặc biệt  khu vực Trung Bộ diễn biến 

phức tạp hơn, hình thành từng bang đảng và có sự liên kết với nhau, mức độ cướp phá trắng trợn và 

thường xuyên hơn. Để đối phó với lực lượng này, vương triều Nguyễn đã có những biện pháp hữu 

hiệu phòng chống nạn cướp biển, bảo vệ ngư dân cũng như an ninh, chủ quyền biển đảo. 

Những nỗ lực của triều Nguyễn trong đối phó với lực lượng cướp biển sẽ là những bài học 

kinh nghiệm quý cho hậu thế trong công cuộc bảo vệ vùng biển đảo, phát triển đất nước. Đặc biệt, 

nó còn có ý nghĩa lớn hơn trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam đang đứng trước những thách 

thức lớn dần trên Biển Đông, không phải từ các nước xa lạ mà chính từ nước láng giềng. 

Hiện nay, trong điều kiện hội nhập quốc tế, vùng biển và hải đảo được Đảng, Nhà nước đặc 

biệt quan tâm. Nghiên cứu truyền thống quốc phòng, an ninh nói chung, bảo vệ biển nói riêng của 

triều Nguyễn sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề lịch sử và từ đó rút ra những bài học 

kinh nghiệm trong truyền thống giữ nước. Chính vì những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài “Hoạt 

động của cướp biển ở biển đảo Trung bộ Việt Nam và biện pháp đối phó của triều Nguyễn (1802 – 

1884)” có nhiều ý nghĩa thời sự, khoa học và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. 

2. Mục tiêu đề tài 

- Bước đầu dựng lại một cách tổng quan tình hình hoạt động của lực lượng cướp biển trên 

vùng biển đảo Trung bộ dưới triều Nguyễn, từ đó cho thấy tính chất nguy hiểm và hệ quả mà cướp 

biển gây ra đối với kinh tế, chính trị của đất nước cũng như chủ quyền biển đảo của quốc gia.  

- Nhận diện được các biện pháp đối phó với cướp biển ở biển đảo Trung bộ của triều 

Nguyễn, qua đó cung cấp một số bài học kinh nghiệm lịch sử cho công cuộc đấu tranh phòng 

chống cướp biển và bảo vệ chủ quyền đất nước trong bối cảnh hiện nay. 

- Sưu tầm, tập hợp các tài liệu liên quan đến cướp biển, đến công tác bảo vệ an ninh, chủ 

quyền trên biển của triều Nguyễn nhằm phục vụ cho công cuộc bảo vệ an ninh, chủ quyền biển 

đảo, đồng thời, góp phần giáo dục, tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho học sinh - sinh viên cũng 

như đông đảo người dân hiện nay. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: hoạt động của cướp biển và biện pháp đối phó của triều Nguyễn  

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Về không gian nghiên cứu: vùng biển và hải đảo khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình 

Thuận). 
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Về thời gian nghiên cứu: từ năm 1802 đến năm 1884 

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận:  

- Cách tiếp cận của đề tài là thông qua nguồn tư liệu thành văn. Trong đó, nguồn tư liệu quan 

trọng nhất là các tài liệu thư tịch đã được dịch thuật và xuất bản, gồm các bộ sử, địa lý, lịch sử 

chính thống viết về triều Nguyễn như: Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất thống 

chí, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Minh Mạng chính yếu...của Quốc sử quán triều Nguyễn; 

Châu bản triều Nguyễn…  

- Ngoài ra, các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài như tác phẩm của các tác giả 

Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Nhã, Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, Lê 

Tiến Công …, kỷ yếu hội thảo, đề tài khoa học và đặc biệt là các công trình gần đây của hội Khoa 

học Lịch sử Việt Nam là nguồn tài liệu để chúng tôi có thể kế thừa, khai thác. Tuy chưa có công 

trình nào thực sự đề cập trực tiếp đến đề tài mà thường chỉ tồn tại ở dạng tổng hợp, khái quát hoặc 

đi sâu vào từng khía cạnh nhỏ, nhưng những kiến thức từ các nguồn tài liệu này đã mang đến cho 

nhóm tác giả những hiểu biết hữu ích. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài này chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic để nghiên 

cứu. Trên thực tế đề tài thuộc chuyên môn Lịch sử Việt Nam trung đại, lại nghiên cứu về những vấn đề 

liên quan đến an ninh quân sự, quốc phòng nên để thực hiện, chúng tôi áp dụng kết hợp các phương 

pháp nghiên cứu như phương pháp so sánh, đối chiếu tư liệu, phương pháp thống kê… 

5. Bố cục của công trình  

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài dự kiến gồm 

03 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan  

Chương 2: Tình hình cướp biển trên vùng biển đảo Trung bộ dưới triều Nguyễn 

Chương 3: Biện pháp đối phó của triều Nguyễn đối với cướp biển ở vùng biển đảo Trung bộ 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN  
 

1.1. Tổng quan tài liệu 

1.1.1. Nguồn tài liệu thư tịch cổ 

Dưới triều Nguyễn, một khối lượng tư liệu đồ sộ có giá trị đã được biên chép, lưu giữ và 

bảo tồn cho đến tận ngày nay như Châu bản triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Khâm định 

Đại Nam hội điển sự lệ, Đại Nam nhất thống chí, Hoàng Việt luật lệ, Quốc triều chính biên 

toát yếu, Khâm định tiễu bình lưỡng kỳ nghịch phỉ phương lược chính biên, Minh Mệnh 

chính yếu, Đại Nam liệt truyện... Trong đó, tư liệu quan trọng nhất phục vụ cho nội dung đề 

tài là Châu bản triều Nguyễn và các bộ sách do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. 

Ngoài ra, tại các tỉnh ven biển Trung bộ hiện vẫn còn lưu trữ được khá nhiều các văn bản 

Hán Nôm gồm các sắc, bằng, chiếu, báo cáo của thủy quân; các văn bia, gia phả liên quan đến binh 

lính tham gia trong thủy quân triều Nguyễn, hoạt động của Đội Hoàng Sa, về công tác bảo vệ an 

ninh chủ quyền biển đảo của triều Nguyễn…  Nguồn tư liệu này tuy không nhiều nhưng đã cung 

cấp những thông tin hết sức quý giá về đóng góp của cư dân ven biển Trung bộ trong diệt trừ cướp 

biển, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. 

1.1.2. Nguồn tư liệu từ các công trình nghiên cứu khoa học 

Các tác phẩm nghiên cứu lịch sử của học giả Việt Nam và nước ngoài như Hệ thống phòng 

thủ Trung bộ dưới triều Nguyễn, Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa; Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa…; một số tác phẩm địa lý như 

Thiên nhiên Việt Nam, Địa lý tự nhiên biển Đông, Địa mạo bờ biển Việt Nam là nguồn tài liệu 

tham khảo giá trị, giúp ích rất nhiều cho đề tài. 

Các báo cáo kết quả công trình nghiên cứu khoa học, các luận án, luận văn, các bài báo khoa 

học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, các tham luận hội thảo quốc gia và quốc tế cũng 

là những nguồn tư liệu quan trọng được chúng tôi sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài. 

Tuy không mang giá trị về tính quý hiếm như các nguồn tài liệu đã nêu, của những công trình 

khoa học đã công bố, các tài liệu tra cứu các trang mạng từ công cụ tìm kiếm Google khá phong phú 

cũng được tham khảo, đối chiếu để xác minh sự kiện.  

1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề  

Có thể nói rằng, giai đoạn từ năm 1975 cho đến nay, các công trình nghiên cứu có liên quan 

đến lịch sử chủ quyền, an ninh biển đảo Việt Nam tuy chưa thật sự hoàn chỉnh nhưng đã có ý nghĩa 

lớn về giá trị khoa học bởi phương pháp nghiên cứu tiến bộ, đáng tin cậy. Đó là những kết quả mà 

chúng tôi có thể kế thừa trong công trình nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, các công trình trên phần 

lớn dành nhiều sự quan tâm cho vấn đề xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước; vấn 

đề chính sách của nhà nước trong bảo vệ an ninh biển đảo một cách rộng lớn trên phạm vi toàn bộ 

lãnh thổ, còn vấn nạn hải tặc ở vùng biển Trung bộ và biện pháp đối phó của triều Nguyễn chỉ được 

nhắc đến trong một số bài viết, hầu như chưa được nghiên cứu nhiều, nhiều vấn đề chưa được giải 

đáp. Có thể khẳng định, cho đến nay chưa có công trình nào chọn vấn đề này làm đối tượng nghiên 

cứu chính. 

1.3. Tổng quan vùng biển đảo Trung bộ dưới triều Nguyễn 

Nằm ngay vị trí trung độ của đất nước, Trung bộ được ví như chiếc “đòn gánh gánh hai đầu 

đất nước, không chỉ giúp các chúa Nguyễn “vạn đại dung thân” mà còn là cơ sở quan trọng để mở 

mang đất đai, là bàn đạp giúp các triều đại phong kiến tiến dần từng bước xuống phía Nam và cả 

Nam bộ. Dưới triều Nguyễn, Trung bộ được xem là phen dậu che chở cho kinh đô Huế; là đất phát 
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tích của dòng họ Nguyễn (Thanh Hóa); là trung tâm chính trị, văn hóa…của đất nước khi Gia Long 

chọn Phú Xuân (Huế) làm nơi đặt kinh đô.  

Trung bộ thời Nguyễn bao gồm phần đất từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày nay. Trải qua 

nhiều thế kỉ xác lập, đến thế kỉ XVII, thời các chúa Nguyễn, vùng biển đảo Trung bộ đã hoàn toàn 

thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cùng nhiều tiềm năng 

về kinh tế, chính trị, các chính quyền phong kiến nhà Nguyễn từ rất sớm đã nhận thấy và khai thác 

một cách hiệu quả, biến khu vực này thành trung tâm thương mại quốc tế sầm uất lúc bấy giờ. Và 

cũng chính từ đó vùng biển này trở thành tâm điểm thu hút không chỉ các nước thực dân phương 

Tây mà còn có cả những nhóm cướp biển – những kẻ cướp sống dựa vào biển cả. 

Tiểu kết chương 1 

Cho đến nay, đã có khá nhiều các công trình nghiên cứu có liên quan đến lịch sử biển đảo được 

công bố, phần lớn trong số đó là các nghiên cứu về quá trình xác lập, thực thi, phòng thủ và bảo vệ 

chủ quyền; hệ thống phòng thủ, hoạt động của nhà nước trong bảo vệ an ninh biển đảo, còn vấn nạn 

hải tặc ở vùng biển Trung bộ và biện pháp đối phó của triều Nguyễn chỉ được nhắc đến trong một số 

bài viết, mang tính giới thiệu là chính, còn nhiều vấn đề chưa được giải đáp. Có thể khẳng định, cho 

đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện về vấn đề này. 

Trải qua nhiều thế kỉ xác lập, đến thế kỉ XVII, thời các chúa Nguyễn, vùng biển đảo Trung 

bộ đã hoàn toàn thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cùng 

nhiều tiềm năng về kinh tế, chính trị, các chính quyền phong kiến nhà Nguyễn từ rất sớm đã nhận 

thấy và khai thác một cách hiệu quả, biến khu vực này thành trung tâm thương mại quốc tế sầm uất 

lúc bấy giờ. Và cũng chính từ đó vùng biển này trở thành tâm điểm thu hút không chỉ các nước 

thực dân phương Tây mà còn có cả những nhóm cướp biển – những kẻ cướp sống dựa vào biển cả. 
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CHƯƠNG 2: 
TÌNH HÌNH CƯỚP BIỂN TRÊN VÙNG BIỂN ĐẢO TRUNG BỘ  

DƯỚI TRIỀU NGUYỄN 

 

2.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước giai đoạn 1802 - 1884 

Được thành lập trong bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều biến chuyển nhưng triều 

Nguyễn vẫn cố gắng khôi phục, củng cố chế độ phong kiến tập quyền dựa trên học thuyết Nho giáo 

đã lỗi thời và trở nên bảo thủ. Từ chỗ coi phương Tây và Công giáo là mối đe dọa tiềm tàng đối với 

an ninh quốc gia, các vua đầu triều Nguyễn từ chỗ lạnh nhạt đến hạn chế, để rồi cuối cùng là thực 

thi chính sách cấm đạo một cách quyết liệt, cùng với đó là hạn chế giao thương với các nước 

phương Tây. Mặc dù kinh tế đất nước đã có bước phát triển, đời sống nhân dân phần nào được cải 

thiện hơn trước nhưng xã hội vẫn còn nhiều bất ổn, người dân vẫn chưa thực sự có cuộc sống yên 

bình. 

2.2. Hoạt động của cướp biển trên vùng biển Trung bộ dưới triều Nguyễn 

2.2.1. Nhận diện các nhóm cướp biển trên vùng biển Trung bộ thế kỉ XIX  

Trong các nguồn thư tịch của Việt Nam, cướp biển được nhắc đến với nhiều tên gọi khác 

nhau như: hải phỉ, giặc biển, giặc Tề Ngôi, Thanh phỉ, giặc Tàu Ô, giặc Đồ Bà, giặc Chà Và, giặc 

Nụy...  Thế kỉ XIX, vùng biển Trung bộ ghi nhận sự xuất hiện của hầu hết các nhóm cướp biển có 

nguồn gốc nước ngoài kể trên, thường xuyên nhất là cướp biển Trung Quốc và kế đến là cướp biển 

Chà Và.  

2.2.2. Địa bàn hoạt động và mục tiêu của cướp biển 

Trong thế kỉ XIX, ở các cửa biển cho đến ngoài khơi xa của Trung bộ đều có cướp biển xuất 

hiện nhưng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh 

Hòa. Bởi đây là các địa phương có nhiều đảo, cửa biển và đường bờ biển dài, địa phương giàu sản 

vật với nhiều hoạt động giao thương trên biển khá nhộn nhịp.  

Mục tiêu tấn công đầu tiên của cướp biển là các tàu vận tải của nhà nước, tàu của dân thường 

được triều đình giao vận chuyển gạo, tiền, hay của cải từ Kinh đô đến các cảng Bắc Kì hoặc Nam 

kì, thứ đến là tàu buôn nước ngoài và cả trong nước, tàu đánh cá của ngư dân ở ngoài khơi. Cũng 

có lúc cướp biển lên bờ hoạt động hết sức ngang nhiên, liều lĩnh. Ngay cả binh lính triều đình có vũ 

khí trong tay cũng không ít lần nếm chịu cay đắng từ bọn cướp biển và chắc chắn thiệt hại mà 

chúng gây ra không hề nhỏ. Điều đó cho thấy đây không phải chỉ là một đám giặc cỏ, là “những 

hồn ma lũ chuột” dễ bề tiêu diệt như vua Minh Mạng nghĩ mà công cuộc đối phó với loại giặc này 

cũng hết sức gian nan, cần phải có những chính sách hữu hiệu từ phía nhà nước.   

2.2.3. Thời gian, tần suất hoạt động của cướp biển 

Vùng biển Trung bộ vào tháng 2, tháng 3 cho đến tháng 8 tháng 9 thường khá tĩnh lặng, có 

gió Tây Nam thuận lợi cho tàu thuyền di chuyển cũng như cho các hoạt động đánh bắt thủy hải sản 

của ngư dân nên đây là lúc hoạt động buôn bán, tàu thuyền qua lại diễn ra nhiều và nạn cướp biển 

cũng theo đó gia tăng hoạt động.  

Về tần suất hoạt động của cướp biển trên vùng biển Trung bộ, từ ghi chép của Đại Nam thực 

lục, chúng tôi đã thống kê được cướp biển xuất hiện ở đây nhiều nhất là thời Tự Đức (47 lần), kế 

đến là Minh Mạng (25 lần), thời Thiệu Trị (6 lần), thời Gia Long (2 lần) (phụ lục 2). Theo số liệu 

này, nếu tính trung bình, mỗi năm cướp biển xuất hiện ít nhất 2 lần trên vùng biển này, nhưng chắc 

chắn trong thực tế còn nhiều hơn nữa. Đáng chú ý dưới thời Tự Đức, có khi trong một năm cướp 

biển xuất hiện nhiều lần ở nhiều địa phương.  
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2.2.4. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của cướp biển 

Những kẻ “sống ngoài vòng pháp luật” trên biển khơi để tránh sự đề phòng của ngư dân, sự 

truy bắt của quan quân triều đình, chúng phải thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động với 

nhiều thủ đoạn ranh mãnh. Cướp biển ở vùng biển Trung bộ cũng giống như cướp biển nói chung, 

cách phổ biến nhất là nấp sẵn ở những vùng biển vắng người, chờ đến lúc thuận lợi thì ra tay cướp 

bóc. Hoặc chúng giả dạng các thuyền đánh cá của dân thường hoặc thuyền đi buôn hợp pháp để khi 

có cơ hội là chúng hành động.  

Tiểu kết chương 2 

Thế kỉ XIX, tình hình trong nước và quốc tế đầy những biến động. Triều Nguyễn mới thành 

lập đã phải đối mặt với nhiều khó khăn của một đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh, 

chia cắt, kinh tế gặp nhiều khó khăn, chính trị bất ổn bởi sự chống đối của nhiều thế lực chính trị. 

Trong bối cảnh đó, triều Nguyễn lại phải quản lý một lãnh thổ rộng lớn nhất trong các triều đại 

phong kiến, không chỉ trên đất liền mà cả hải đảo xa xôi trong điều kiện phương tiện kĩ thuật còn 

nhiều thiếu thốn, nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây cũng đang cặn kề… 

Cùng với những khó khăn của tình hình trong nước và quốc tế, ở ngoài biển đảo Trung bộ, 

các toán cướp biển lại gia tăng hoạt động. Thông qua ghi chép của các sử gia triều Nguyễn đã cho 

thấy sự hiện diện, mức độ nguy hiểm của cướp biển trên vùng biển này và hệ lụy mà nó gây ra cho 

xã hội. Bản chất, phương thức và thủ đoạn cướp bóc của cướp biển trên các vùng biển nước ta cơ 

bản là giống nhau, nhưng, xét về quy mô của các toán cướp biển cũng như mức độ cướp phá, hung 

tợn của chúng thì không bằng cướp biển các vùng biển khác. Dẫu vậy, cướp biển trên vùng biển 

Trung bộ cũng đã trở thành vấn đề thường trực, đe dọa đến kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng 

của quốc gia chứ không phải chỉ là những đám cướp lẻ tẻ như các thời kì trước. Giải quyết được 

vấn nạn này cũng đồng nghĩa với việc đem lại sự an bình, phát triển cho đất nước, bảo vệ được chủ 

quyền quốc gia trên biển. 
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CHƯƠNG 3: 
BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ CỦA TRIỀU NGUYỄN 

ĐỐI VỚI CƯỚP BIỂN VÙNG BIỂN ĐẢO TRUNG BỘ 

 

3.1. Tuần tra, kiểm soát vùng biển 

Nhận thức đầy đủ tính nguy hiểm và những mối đe dọa đến từ cướp biển, các vua Nguyễn 

luôn quan tâm đến công tác phòng chống cướp biển với nhiều biện pháp, trong đó quan trọng nhất 

là các hoạt động tuần tra, kiểm soát vùng biển đảo. Bốn vị vua đầu triều Nguyễn đều có những chỉ 

dụ, quy định chỉ tiết về công tác này. 

3.2. Truy bắt cướp biển 

Để đối phó với sự gian manh của cướp biển, các biện pháp tuần bắt giặc biển phải được tiến 

hành linh hoạt và mưu mẹo mới mong đắc dụng. Ngay cả trong chiến đấu trực diện, các chiến 

thuật bắt giặc biển cũng phải được đặt trong tính linh hoạt và tương thích với hoàn cảnh cụ thể.  

Dưới triều Nguyễn, các võ quan được cử đi đảm trách tuần phòng chủ yếu là những người 

quen thuộc, thông thạo và có tài về đường biển như Nguyễn Công Trứ, Đoàn Văn Trường, 

Nguyễn Đăng Giai... Họ không phải lúc nào cũng tiến hành binh pháp dàn trận, đánh trực diện 

để tiêu diệt cướp biển. Các biện pháp đấu trí như giả dạng thuyền buôn, thuyền đánh cá nhằm 

tiếp cận và đánh bất ngờ thuyền giặc cũng là một biện pháp được đề cao. Trong khi truy bắt giặc 

biển, các lực lượng tuần tra trên biển phải thường xuyên phối hợp với nhau và phải huy động cả 

nhân dân với nhiều biện pháp mới mong bắt được chúng.  

3.3. Thực hiện chính sách thưởng, phạt và các chế độ khác  

Để việc tuần tra, đuổi bắt cướp biển được hiệu quả, triều Nguyễn đã có những chính sách 

thưởng, phạt rõ ràng. Sử triều Nguyễn đã chép nhiều trường hợp quan quân được triều đình thăng 

chức, ban cho nhiều tiền và các phần thưởng khác khi tích cực truy bắt cướp biển. Nhà vua cũng tỏ 

ra công tâm, thưởng phạt rất rõ ràng, có những trường hợp đã bị giáng chức do thất bại trong truy 

bắt cướp biển nhưng sau đó họ lại lập được công thì vẫn được triều đình ban thưởng và cho phục 

chức . 

Nhằm động viên kịp thời những người làm công tác tuần khám, bên cạnh các hình thức ban 

thưởng, nhà vua luôn dành nhiều sự quan tâm, tỏ rõ sự đồng cảm với những khó khăn, hiểm nguy 

của lực lượng này thông qua các chỉ dụ.  

Bên cạnh việc dành nhiều sự quan tâm cho quan binh hoạt động trên biển, truy bắt cướp biển 

với nhiều phần thưởng lớn thì triều Nguyễn cũng xử phạt rất nghiêm minh nếu ai không làm tròn 

trách nhiệm của mình. Đại Nam thực lực chép nhiều trường hợp các quan thủ ngự các tấn sở, thậm 

chí cả quan đầu tỉnh bị kỉ luật nặng, giáng chức do không tích cực trong việc truy bắt cướp biển 

Đặc biệt, có một số trường hợp nhà vua cho xử chém cả quan binh do hèn nhát không chiến đấu 

đến cùng để cướp biển chạy thoát  

3.4. Huy động nhiều lực lượng vào việc tuần tra, truy bắt cướp biển 

Lực lượng trực tiếp thực hiện các hoạt động tuần tra, truy bắt cướp biển dưới triều Nguyễn 

rất đa dạng, gồm cả lực lượng chính quy trong biên chế Nhà nước,  lực lượng dân gian, và 

phối hợp cả với lực lượng nước ngoài. Trong số đó, lực lượng chính quy là lực lượng chính yếu, 

chuyên trách, được Nhà nước tổ chức, huấn luyện một cách chuyên nghiệp.  

3.5. Trang bị vũ khí, phương tiện cho các lực lượng tham gia chống cướp biển 

· Trang bị vũ khí 

Vũ khí cho thủy quân thời đầu triều Nguyễn gồm các vũ khí trang bị trên các thuyền chiếc và 
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vũ khí trang bị cho các binh lính.  

Đối với địa bàn cư trú của ngư dân ở ven biển, nhất là ở những nơi mà cướp biển có thể tấn 

công thì cũng được vũ trang để trấn giữ khi cần thiết. Khi chưa có lệnh cấm ra biển, thuyền buôn 

tất cả các tỉnh thành trong cả nước ra biển buôn bán đều được Nhà nước cấp vũ khí. Mục đích của 

việc cấp khí giới là để tăng khả năng tự vệ của thuyền buôn trước các vấn nạn trên biển, nhất là 

cướp biển.  

* Trang bị tàu thuyền, phương tiện. 

Các vua đầu triều Nguyễn đều ý thức được vai trò quan trọng của thuyền chiến đối với vấn 

đề xây dựng thủy quân, đặc biệt đây là lực lượng quan trọng nhất để đối phó với cướp biển nên hầu 

hết các vua đầu triều Nguyễn, từ đời vua Gia Long đến Thiệu Trị đều chú trọng đóng chiến thuyền.  

Trước quy mô hoạt động ngày càng lớn và phương tiện chiến đấu hiện đại của bọn cướp 

biển, các vua đầu triều Nguyễn đã ra lệnh cho các xưởng đóng tàu thuyền phải nghiên cứu để thiết 

kế ra những con tàu có sức chiến đấu cao hơn, hiện đại hơn. Bên cạnh trang bị tàu thuyền, quân 

khí, để tăng cường hiệu lực tuần tra truy bắt cướp biển, nhà Nguyễn còn cấp cho thuyền tuần biển 

những công cụ đi biển hiệu quả như kính thiên lý, đồng hồ cát, bản đồ.  

Qua những tư liệu trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy các vị vua đầu triều Nguyễn, đã chi rất 

nhiều ngân khố của nhà nước cho vấn đề trang bị phương tiện chiến đấu cho lực lượng tuần tra, 

kiểm soát vùng biển. Sự quan tâm đó nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác phòng chống cướp 

biển, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân cả nước nói 

chung và ngư dân sống ở vùng ven biển nói riêng. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì vũ khí, phương 

tiện của triều Nguyễn vẫn còn chưa đáp ứng được cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhìn chung, các 

vua đầu triều Nguyễn đã có những có gắng nhất định trong việc cải tiến các loại vũ khí, thuyền 

chiến nhằm hiện đại trang thiết bị cho thủy quân nói riêng. Tuy vậy, so với sự tiến bộ của khoa học 

kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ XIX thì các loại vũ khí, phương tiện do triều Nguyễn chế tạo đã lạc hậu 

nên vấn đề đối phó với cướp biển còn có nhiều hạn chế. 

3.6. Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm 

Vùng biển đảo Trung bộ rộng lớn không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng mà còn giàu có, 

phong phú về tài nguyên thiên nhiên, vì thế bên cạnh những yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế, 

vùng biển này cũng đã trở thành điểm đến đầy hấp dẫn của các nhóm cướp biển, trong đó phổ biến 

là cướp biển Trung Quốc và Chà Và với mục đích kinh tế là chính. Tuy về quy mô, mức độ cướp 

phá của chúng không bằng cướp biển ở các vùng phía Bắc, nhưng những thiệt hại mà các nhóm 

cướp biển này gây ra không chỉ là những thiệt hại về kinh tế, không chỉ đối với ngư dân nơi cửa 

biển, hải đảo mà nó đã trở thành mối nguy hại lớn đối với an ninh, chính trị của đất nước bởi lẽ 

Trung bộ là nơi đóng đô của triều đình nhà Nguyễn, là cầu nối của hai miền Bắc – Nam… 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển đảo cũng như mức độ nguy hiểm của nạn cướp biển, 

triều Nguyễn – triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam và cũng là triều đại sở hữu một 

lãnh hải thống nhất, rộng lớn nhất trong lịch sử phong kiến, đã sớm có chính sách an ninh phòng thủ 

biển đảo cùng nhiều biện pháp đối phó với vấn nạn cướp biển. Triều Nguyễn đã dành nhiều sự quan 

tâm cho công tác tuần tra, kiểm soát vùng biển đảo, xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh về 

thủy chiến, tập trung xây dựng hạm đội chiến thuyền, huấn luyện thủy quân, đầu tư binh khí… Đặc 

biệt, triều đình cũng đã tích cực kêu gọi lực lượng ngư dân các làng chài, huy động lực lượng nước 

ngoài cùng nhà nước tiến hành các hoạt động bảo vệ biển đảo, truy bắt cướp biển. Nhờ đó, trong 

hầu hết những lần đụng độ với cướp biển thì phần thắng vẫn thuộc về thủy quân nhà Nguyễn, nhiều 
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toán cướp biển lớn đã được tiễu trừ, đảm bảo an toàn cho nhiều đoàn vận tải trên biển cũng như 

ngư dân làm ăn sinh sống trên biển. 

Bên cạnh những thành công nhất định, trong chống cướp biển cũng có không ít những hạn 

chế, nhiều lúc quân binh triều đình cũng phải bất lực trước sự ma mãnh, xảo quyệt của chúng, hệ 

quả là nhiều quan thủ ngự các tấn sở, thậm chí cả quan đầu tỉnh bị kỷ luật nặng. Tại sao cướp biển 

khó đánh dẹp đến vậy? Đó là câu hỏi mà vua quan triều Nguyễn đã phải mất rất nhiều công sức vẫn 

không có lời giải đáp thỏa đáng và điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải trả giá hàng ngày trên 

biển. Thống kê hàng năm, chỉ riêng dưới triều Tự Đức, số thuyền công sai phái bị gió và cướp là 

447 chiếc [2, 307]. Ngay cả thuyền tuần tiễu cũng yếu thế trước giặc biển. Ví dụ như tháng 2.1865, 

giặc biển tràn vào tỉnh Thanh Hóa với nhiều khí giới, chúng làm loạn tại Nê Sơn 30 chiếc, Biện 

Sơn 21 chiếc. Quan địa phương phải xin phái thêm thuyền đồng 2-3 chiếc, để họp lại đánh dẹp. 

Vua bèn phái 2 chiếc thuyền đồng là Thần Giao và Tĩnh Dương cùng 3 chiếc thuyền đi tuần, đến 

ngay để hội họp đánh dẹp. Thế rồi thuyền Thần Giao bị đắm, Quản cơ Nguyễn Trì và hơn 100 binh 

lính bị chết đuối [43, 904]. Hay sự kiện tháng 6.1867, thuyền cướp vào cửa biển Sa Kì tới 22 chiếc 

và có đến 300 tên tràn lên bờ trong khi quân lính tại đây chỉ có 150 người. Càng về sau nhất là giai 

đoạn cuối thời Tự Đức, khi mà đất nước ngày càng rơi vào thế bị động trước lực lượng ngoại xâm 

thì công tác này càng kém hiệu quả.  

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của công tác tiễu trừ cướp biển, trước hết đến từ chính 

những người thừa hành. Điều này đã được vua Minh Mạng phân tích qua các chỉ dụ năm 1837 và 

1838: “ từ trước đến nay, quan đi bắt giặc phần nhiều không có đắc lực, các người hèn nhát 

thường thường không dám ra xa ngoài biển, gián hoặc có người dám đi, lại không chịu hết sức tìm 

bắt giặc. Lại có kẻ cầu công làm bậy mong được thưởng, sinh ra mối tệ, như thế cũng là có tiếng, 

không có sự thực [41, 36]. “Nhà nước ta trong ngoài yên ổn, trộm giặc im hơi, duy một dải bờ biển 

dài suốt gần đây bọn giặc biển ngầm nổi lên, cướp bóc người đi buôn, không phải một lần, toàn 

bởi các người tuần tiễu sợ hãi , tất chờ lúc sóng lặng gió êm, mới dám đi ra ngoài biển xa, thì lúc 

đó còn có giặc đâu để đi bắt. Mỗi khi có , bèn đậu thuyền ẩn lánh ở biển trong và các hòn đảo, 

giặc bèn nhân đó nhòm lúc sơ hở, đón cướp no chán rồi chạy xa, thế là tuy có tiếng đi tuần bắt, mà 

rút cục không có sự thực”. [41, 340] 

Như đã nói ở phần đầu, thành phần cướp biển khá phức tạp cũng là một nguyên nhân làm 

cho công tác phòng chống gặp nhiều trở ngại. Thuyền buôn cũng có thể là cướp biển khi có cơ hội 

và chúng cũng có thể tham gia buôn lậu, và đều được xếp vào hạng tội phạm. Chính nhờ lí lịch 

mong mang đó nên mặc nhiên chúng có đất sống. Chính quan binh triều đình cũng đã không ít lần 

nhầm lẫn thuyền buôn với cướp biển. Điển hình như vụ án diễn ra từ năm 1874 tại Quảng Ngãi, 

đến tháng 3.1877 sau khi xét kĩ mới viết đó là việc giết nhầm thuyền buôn nước Thanh. Chính họ 

bị cướp biển đuổi mới chạy tới, không ngờ bị giết nhầm. Thậm chí đến lời nghị bàn vẫn còn lúng 

túng, khó phân biệt: “Cứ theo nguyên đơn kêu, thì nhất định là người đi buôn, cứ theo lời khai thì 

nhất định là giặc, mà các chứng cứ phức tạp thì là người đi buôn hay là giặc, còn có một chút đáng 

ngờ, duy có cầu công giết bậy, thực là thảm độc” [44, 310]. 

Bên cạnh đó, một lý giải cho những hạn chế của các vị vua đầu triều Nguyễn trong đảm bảo an 

ninh, phòng thủ biển, chống cướp biển chính là những hạn chế về trình độ khoa học, về phương tiện 

kỹ thuật, nhất là tàu thuyền vượt biển. Dù khẳng định rằng phương tiện đi biển và kỹ thuật hàng hải 

của nhà Nguyễn có nhiều bước tiến so với các triều đại trước và nhà Nguyễn cũng có nhiều cố gắng 

trong việc thu thập tin tức, học tập, tiếp nhận, cải tiến và sáng tạo những tiến bộ của thành tựu khoa 

học kỹ thuật hàng hải phương Tây song đó mới chỉ là những tiếp cận nhỏ bé, không liền mạch. Vì 
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vậy, so với phương tiện và kỹ thuật hàng hải của một số quốc gia biển trong khu vực và ngay cả với 

các toán cướp biển thì phương tiện và kỹ thuật đường biển của triều Nguyễn vẫn còn những hạn chế. 

Nhìn chung, công cuộc đối phó với cướp biển của triều Nguyễn có cả thành công và hạn chế, 

và đó cũng sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá cho hậu thế chúng ta hôm nay bởi lẽ cho đến hiện tại 

và cả trong tương lai gần, cướp biển vẫn là nỗi ám ảnh đối với các ngư dân ngoài biển khơi, là mối 

đe dọa thường trực đối với chủ quyền biển đảo không chỉ của Việt Nam mà cả đối với hầu hết các 

quốc gia có biển. Theo báo cáo của Viện đào tạo và nghiên cứu Liên hợp quốc cho thấy, trong năm 

2013 đã xảy ra hơn 150 vụ tấn công của cướp biển ở khu vực Đông Nam Á. Chỉ riêng trong 3 

tháng đầu năm, tại khu vực này đã ghi nhận 23 vụ tấn công của Hải tặc. Viện Nghiên cứu chiến 

lược quốc tế (IISS) đã nhận định: “nạn cướp biển là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn 

cầu. Mặc dù cộng đồng quốc tế đã tăng cường hợp tác trong hoạt động tuần tra trên biển và trên 

không nhằm kịp thời trấn áp các nhóm hải tặc, song số vụ tấn công có vũ trang vẫn có nguy cơ 

tăng cao”[58]. Tình trạng gia tăng nạn cướp biển trong thời gian gần đây càng khiến cho những bài 

học kinh nghiệm được rút ra từ hoạt động đối phó với nạn cướp biển của triều Nguyễn càng thêm 

cần thiết. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau: 

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong chống cướp biển, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo 

2. Nâng cao nhận thức về tiềm năng, vị thế của biển đảo  

3. Xây dựng và hoàn thiện các quy định, chính sách phục vụ công tác bảo vệ an ninh chủ 

quyền biển đảo 

Tiểu kết chương 3 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của vùng biển Trung bộ cũng như mức độ nguy hiểm 

và những thiệt hại mà cướp biển gây ra cho kinh tế, an ninh chính trị của đất nước nên các vua triều 

Nguyễn đều đã quan tâm đến công tác tiễu trừ cướp biển với nhiều biện pháp đối phó như tổ chức 

tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên biển, kiên quyết truy bắt cướp biển, huy động nhiều lực 

lượng tham gia phòng chống cướp biển, trang bị vũ khí, phương tiện cho quan binh và ngư dân 

vùng ven biển… Những biện pháp tích cực của triều Nguyễn cũng đã đáp ứng được một cách 

tương đối yêu cầu về an ninh trên biển trước nạn cướp biển trong suốt thế kỉ XIX. Dù vậy, xuyên 

suốt từ thời Gia Long cho đến Tự Đức, cướp biển vẫn còn hoạt động trên vùng biển này, thực tế chỉ 

hạn chế chứ không thể loại bỏ một cách triệt để.  Từ thực tiễn hoạt động chống cướp biển của triều 

Nguyễn, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra có thể giúp ích cho công cuộc bảo vệ chủ quyền 

đất nước trong giai đoạn hiện nay cũng như để có một chiến lược lâu dài cho sự phát triển đất 

nước trong thế kỷ XXI, “thế kỷ của đại dương”. 
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KẾT LUẬN 

 

Với không gian lãnh hải rộng lớn, án ngữ ở vị trí chiến lược trên vùng biển Đông, cùng với 

đó là sự giàu có về tài nguyên biển, đến thế kỉ XIX, vùng biển Trung bộ đã trở thành địa bàn hoạt 

động thường xuyên của các nhóm cướp biển. Không chỉ là nỗi ám ảnh đối với ngư dân ngoài biển 

khơi, cướp biển còn là mối đe dọa thường trực đối với an ninh, chính trị và kinh tế quốc gia. Trong 

suốt thời gian trị vì, triều Nguyễn luôn ý được được vấn đề này và đã có những biện pháp chủ động 

ngăn chặn, đẩy lùi. Trước hết đó là hoạt động thường xuyên của lực lượng thủy quân thường trực 

có nhiệm vụ tuần tiễu trên biển theo quy định. Các địa phương cũng có nhiệm vụ đưa thủy quân 

của mình cùng phối hợp hoặc tuần tra trong phạm vi mình quản lý để ngăn ngừa giặc biển. Bên 

cạnh đó, biện pháp phối hợp với người dân ở các đảo và ven biển cũng được triều Nguyễn khuyến 

khích. Biện pháp này tạo điều kiện cho việc bảo vệ chủ quyền trên vùng biển kết hợp với chủ 

quyền lãnh thổ một cách hợp lí. Cách thức tổ chức quản lý đó vừa có ý nghĩa khẳng định chủ quyền 

trên vùng biển đảo vừa tạo khả năng để tổ chức lực lượng khai thác nguồn lợi và giữ gìn an ninh 

trên vùng biển của tổ quốc. Ngoài ra, các hoạt động phối hợp với nước ngoài cũng được vận dụng, 

tuy không thường xuyên. 

Trong số các vua triều Nguyễn, vua Minh Mạng là người đã tích cực nhất trong đối phó với 

cướp biển cũng như bảo vệ, xác lập chủ quyền biển đảo. Trong 20 năm trị vì, ông đã ban hành 

nhiều quy định liên quan đến hoạt động chống cướp biển, bảo vệ biển đảo, thường xuyên nhắc nhở, 

động viên lực lượng trung ương và địa phương cùng với các cơ quan chức năng nghiêm túc thực 

hiện việc tuần phòng, kiểm soát vùng biển đảo, cũng như có chính sách thưởng phạt hợp lý. Tất cả 

những việc làm tích cực đó đã giúp cho công tác này đi vào quy củ, mang lại hiệu quả cao khắc 

phục được tình trạng trốn tránh, chay lười của một bộ phận quan binh trong khi thi hành nhiệm vụ. 

Hệ thống những quy định quy củ, chặt chẽ được xây dựng trong thời kì này đã đặt nền tảng cho 

chính sách an ninh, phòng thủ biển nói chung và công tác đối phó với vấn nạn cướp biển nói 

riêng của các triều vua kế tiếp.  

Nhìn chung, nhà Nguyễn đã cố gắng và có nhiều biện pháp phòng chống cướp biển, và nạn 

cướp biển phần nào cũng đã được giải quyết, song ở một mức độ nào đó vẫn chưa thể triệt để, thậm 

chí nhiều khi bất lực. Xuyên suốt thế kỉ XIX, hằng năm cướp biển vẫn gây ra hậu quả cho thuyền 

bè của dân, thậm chí đã nhiều lần thuyền công bị chúng tấn công cướp bóc. Báo cáo của những sự 

việc cướp biển cướp bóc về triều đình cho thấy, không phải lúc nào quan quân triều đình cũng phát 

hiện sớm cướp biển để truy kích, dù các lực lượng tuần tra luôn thực hiện theo lệ định. Trên thực 

tế, thông thường là cướp biển gây hại xong thì thủy quân mới tiến hành truy đuổi. Kết quả không 

phải lần nào cũng thành công, thậm chí nhiều lúc thể hiện sự bất lực trước một lực lượng cướp biển 

đông đảo và liều lĩnh. Vì vậy, dưới triều Nguyễn, mối đe dọa cướp biển chỉ được hạn chế phần nào 

chứ không thể loại bỏ một cách triệt để. 

Dù có những hạn chế nhưng xét một cách khách quan, một lần nữa chúng ta không thể hoàn 

toàn phủ nhận những hiệu quả và ý nghĩa nhất định mà nhà Nguyễn đã đạt được trong đối phó 

với vấn nạn cướp biển. Từ hiệu quả và hạn chế của công tác này, chúng ta có thể rút ra một số 

bài học kinh nghiệm hữu ích cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước hôm nay, đó là bài học về 

nâng cao nhận thức về tiềm năng, vị thế của biển đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp trong chống 

cướp biển, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo; xây dựng và hoàn thiện các quy định, chính sách 

phục vụ công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo. 


