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KeáT quAû KHAûO sAÙT CAÙC Di TíCH KHAûO COå HOÏC 
TReÂN ñAûO lONG sôN (vuÕNG TAøu) NAÊm 2008

Trương Đắc Chiến*

1. Đặt vấn đề
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trọng điểm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở miền 

Đông Nam bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây chính là cửa ngõ của vùng Đông Nam 
bộ hướng ra Biển Đông, hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển nhanh và toàn diện các ngành 
kinh tế biển, như: khai thác dầu khí ngoài khơi, cảng biển, vận tải biển, đánh bắt và chế 
biến hải sản, du lịch... Xã đảo Long Sơn nằm ở phía tây bắc của thành phố Vũng Tàu, với 
một vị thế địa lý rất đặc biệt: nằm án ngữ ngay cửa vịnh Gành Rái - “một vịnh biển từ ngàn 
xưa đã chiếm vị trí quan trọng trên con 
đường giao thoa văn hoá và kinh tế biển” 
(Đặng Văn Thắng và nnk 1998: 196). 
Chính bởi vậy, tiềm năng khảo cổ học 
của vùng ngập mặn ven biển Vũng Tàu 
nói chung và đảo Long Sơn nói riêng là 
rất lớn. Những đợt khảo sát trong các 
năm trước đây đã phát hiện một loạt các 
di tích khảo cổ trên đảo Long Sơn như: 
Bãi Cá Sóng, Giồng Ông Trượng, Giồng 
Lớn, Kênh Tập Đoàn, Gò Ông Kiến, Gò 
Găng... Những di tích, di vật phát hiện 
được cho thấy các địa điểm này có niên 
đại khoảng 2.500-2.000 năm cách ngày 
nay. Đây là nguồn sử liệu vô cùng quý 
báu để chúng ta tìm hiểu về lịch sử giai 
đoạn đầu Công nguyên của vùng đất Bà 
Rịa - Vũng Tàu nói riêng và miền Đông 
Nam bộ nói chung.

* Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Không ảnh khu vực tổ hợp hóa dầu Long Sơn 
(Bà Rịa - Vũng Tàu)
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Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đảo Long Sơn 
được chọn là địa bàn để xây dựng khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (theo Quyết định 
2327/QĐUB-VP ngày 09/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành 
lập Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn). Việc xây dựng này sắp tới chắc chắn sẽ làm thay 
đổi cảnh quan môi trường sinh thái đảo Long Sơn, ảnh hưởng các di tích khảo cổ học phân 
bố trên đảo. 

Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề, Sở Văn hoá, Thể thao & 
Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia) tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và trữ lượng các di tích, 
di vật khảo cổ trên đảo Long Sơn. Đợt khảo sát được thực hiện từ ngày 20/11 đến ngày 
02/12/2008, tập trung trong phạm vi 400ha khu vực xây dựng tổ hợp hoá dầu (thuộc khu tổ 
hợp lọc hoá dầu Long Sơn).

2. kết quả khảo sát
Trong không gian 400ha, Đoàn công tác đã triển khai khảo sát và thám sát 3 di tích là 

Giồng Ông Trượng, Bãi Cá Sóng và Hàng Xồm Lớn.
2.1. Giồng Ông Trượng
Địa điểm Giồng Ông Trượng nằm trong Khu tập đoàn muối, thuộc thôn Rạch Già, xã 

đảo Long Sơn. Đây là một giồng đất pha cát chạy theo hướng tây bắc - đông nam, nằm ở phía 
tây của đảo, cách mép biển khoảng vài chục mét. Vị trí kinh - vĩ của giồng là 10º29’25”N, 
107º03’55”E. Độ cao hiện tại của giồng so với mực nước biển là 1-2m, diện tích khoảng 
4000m2. Hiện nay trên giồng, người dân trồng một số cây lưu niên như me, dừa.

Toàn cảnh khu vực Giồng Ông Trượng
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Năm 2002, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Tổng hợp Bà Rịa Vũng - Tàu đã 
đến khảo sát địa điểm này. Quan sát trên bờ các đầm nuôi tôm, các cán bộ khảo sát thấy xuất 
lộ dày đặc những mảnh gốm áo trắng, xương đen với các kiểu miệng khum, sát gờ miệng 
tạo đường lõm nhẹ, là kiểu miệng đặc trưng trưng của bình Giồng Phệt. Các tác giả cho rằng 
đây là di chỉ sản xuất gốm có niên đại tương đương Giồng Phệt bên Cần Giờ (Vũ Quốc Hiền 
và nnk 2002: 27). 

Trong đợt khảo sát năm 2008, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Sở Văn hoá, Thể thao & 
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở lại phúc tra địa điểm này. Cùng với việc khảo sát, thu nhặt 
hiện vật trên bề mặt, chúng tôi còn mở 3 hố thám sát để kiểm tra địa tầng của di tích. Hai hố 
mở ở đầu phía đông nam, hố còn lại mở trên đỉnh giồng. Trong 2 hố ở phía đông nam, chúng 
tôi không tìm thấy hiện vật, chỉ thấy một lớp đất pha cát đen rồi đến lớp cát nhiễm phèn. Hố 
trên đỉnh giồng khả quan hơn, với địa tầng như sau:

- Trên cùng là lớp đất pha cát màu nâu đậm, kết cấu tơi xốp, dày khoảng 40cm.
- Tiếp đến là lớp đất màu nâu sáng, kết cấu chặt hơn, dày khoảng 20-30cm.
- Dưới nữa là lớp sét pha cát màu vàng, kết cấu chặt, dày khoảng 30cm. Trong lớp này 

xuất hiện một số mảnh gốm. Chúng tôi coi đó là dấu hiệu của tầng văn hoá.
Những mảnh gốm này có đặc điểm như sau:
+ 2 mảnh miệng khum quặp, màu xám trắng, khá cứng.
+ 3 mảnh thân, trong đó 2 mảnh xương xám xanh, 1 mảnh xương đỏ.
Những mảnh gốm này nhiều khả năng có mối quan hệ với gốm Giồng Cá Vồ.

Hiện vật gốm thu nhặt trên bề mặt Giồng Ông Trượng
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Bảng 1: Thống kê hiện vật khảo sát, thám sát tại Long Sơn - 2008

hiện vật 
Địa điểm 

Đồ đá Đồ gốm
Tổng Công cụ 

sản xuất
Các loại 

khác Miệng Thân Đáy - Đế Loại 
khác

Giồng Ông Trượng 0 0 21 6 1 0 28

Bãi Cá Sóng 3 6 24 22 9 10 74

Hàng Xồm Lớn 0 0 13 3 3 0 19

Tổng 3 6 58 31 13 10 121

Bảng 2: Thống kê mảnh gốm thu được tại Giồng Ông Trượng
Stt Vị trí Số lượng Đặc điểm Ghi chú

1 Hố thám 
sát 5

- 02 mảnh miệng khum quặp, 
màu xám trắng.
- 03 mảnh thân: 02 mảnh xương 
xám xanh, 01 mảnh xương đỏ.

2 Khảo sát 23

- 19 mảnh miệng:
+ Kiểu Gò Cây Me: 01 mảnh, 
miệng khum, văn thừng.
+ Kiểu Giồng Cá Vồ 1 (miệng 
khum quặp, văn in lá dừa): 12 
mảnh.
+ Kiểu Giồng Cá Vồ 2 (miệng 
khum, cắt vát): 02 mảnh.
+ Kiểu nồi vai gãy: 02 mảnh.
+ Kiểu bát bồng: 02 mảnh.
- Mảnh thân: 03 mảnh, trong đó 
01 văn thừng, 02 không hoa văn.
- Chân đế: 01 mảnh

* Gò Cây Me là tên 1 di chỉ 
Hậu kỳ Đá mới bên huyện 
Tân Thành, với kiểu gốm 
đặc trưng là miệng khum, 
thân hình cầu, đáy tròn, văn 
thừng.
* Giồng Cá Vồ là một di 
chỉ - mộ táng ở Cần Giờ, với 
loại gốm đặc trưng là miệng 
khum quặp, văn in lá dừa; 
bên cạnh đó là loại miệng 
khum, có vết cắt vát ở mép 
miệng. Giồng Cá Vồ thuộc 
Sơ kỳ Sắt.

Tổng 28 mảnh

Như trên đã nói, bên cạnh việc mở hố thám sát, chúng tôi còn thu nhặt hiện 
vật trên bề mặt. Hầu hết hiện vật thu được đều là đồ gốm, với những đặc điểm sau:

+ Mảnh miệng: có 19 mảnh, với các kiểu sau (ở đây chúng tôi gọi tên theo những di 
tích đã phát hiện được loại hình tương tự):

* Kiểu Gò Cây Me: 1 mảnh.
* Kiểu Giồng Cá Vồ 1 (miệng khum quặp, văn in lá dừa): 12 mảnh.
* Kiểu Giồng Cá Vồ 2 (miệng cắt vát): 2 mảnh.
* Kiểu miệng nồi vai gãy: 2 mảnh.
* Kiểu miệng bát bồng: 2 mảnh.
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+ Mảnh thân: 3 mảnh, trong đó 1 mảnh văn thừng, 2 mảnh không hoa văn.
+ Chân đế: 1 mảnh.
Bên cạnh những loại di hình di vật có niên đại sớm nói trên, trên giồng còn có một số 

ngôi mộ đá ong, niên đại khoảng vài trăm năm cách ngày nay. Cho dù có niên đại muộn và 
không có quan hệ nguồn gốc với những hiện vật tìm được, những ngôi mộ đá ong này cũng 
chính là một loại hình di tích cần phải quan tâm nghiên cứu.

2.2. Bãi Cá Sóng
Địa điểm Bãi Cá Sóng cũng thuộc thôn Rạch Già, có địa hình khá bằng phẳng. Bãi Cá 

Sóng thực chất là một dải giồng đất ven biển, kéo dài khoảng 2km, được bao bọc bởi dải 
rừng sú, vẹt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một mặt do sóng triều đánh lở, một mặt 
do người dân địa phương khai thác mặt bằng làm ruộng muối và đầm nuôi tôm cá, nên dải 
giồng này gần như đã bị xoá sổ.

Năm 2002, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Tổng hợp Bà Rịa - Vũng Tàu cũng 
đã đến khảo sát địa điểm này. Khi đó, các cán bộ khảo sát đã phát hiện một dải gốm kéo dài 
đến hơn 100m do người dân đào đất đắp đầm nuôi tôm làm xuất lộ. Căn cứ vào những đặc 
điểm như: gốm áo trắng, xương đen, văn thừng hoặc in ô vuông, miệng khum, dày, vành 
miệng gọt vát, các tác giả cho rằng di tích này tương đương với Giồng Cá Vồ giai đoạn sớm 
(Vũ Quốc Hiền và nnk 2002: 26-27).

Năm 2008 đoàn công tác cũng trở lại khảo sát địa điểm này. Dải gốm trước kia đã 
không còn nữa. Sóng biển đã xâm thực vào trong đến hàng chục mét. Dù vậy, qua khảo sát 
bề mặt, chúng tôi cũng thu được một sưu tập hiện vật khá phong phú. 

Địa điểm Bãi Cá Sóng
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Bảng 3: Hiện vật thu được tại địa điểm Bãi Cá Sóng

Nội dung

Chất liệu
Số 

lượng Đặc điểm Ghi 
chú

Đồ đá 9

- 01 bôn tứ giác, đá spilit màu xanh xám, hình thang, mài trau 
chuốt, đốc và thân nhiều vết vỡ, lưỡi mẻ một góc lớn. Kích 
thước:11,5 x 4,5 x 2,7 cm.
- 01 bôn có vai, đá spilit màu xám trắng, đốc dài, thân ngắn, có 
tạo vai nhưng không rõ rệt, lưỡi vỡ gần hết.
- 01 rìu tứ giác, đá spilit màu xanh xám, phong hoá mạnh, dáng 
gần vuông, mài trau chuốt. Kích thước: 4,5 x 4,0 x 1,1 cm.
- 03 mảnh công cụ.
- 02 đá nguyên liệu.
- 01 hòn ghè.

Đồ gốm 55 

- 24 mảnh miệng:
+ Kiểu Gò Cây Me: 02 mảnh.
+ Kiểu Giồng Cá Vồ 1: 01 mảnh.
+ Kiểu Giồng Cá Vồ 2: 09 mảnh.
+ Kiểu nồi vai gãy: 01 mảnh, miệng loe, vai gãy, áo hồng, hoa 
văn khắc vạch.
+ Kiểu nồi miệng đứng: 01 mảnh, vai xuôi, hoa văn ấn zích 
zắc ở thân.
+ Kiểu nồi miệng loe ngắn: 02 mảnh, vai xuôi, không hoa 
văn.
+ Kiểu nồi miệng loe cao: 06 mảnh, cổ thắt, thân hình cầu, có 
hoặc không có chân đế (01 mảnh có đường kính rất lớn).
+ Kiểu miệng bát bồng: 02 mảnh, miệng khum, thân thuôn, 
sâu lòng; bên ngoài trang trí hoa văn khắc vạch như văn mây, 
văn chữ F.
- 22 mảnh thân:
+ Văn thừng: 13 mảnh.
+ Văn chải: 05 mảnh.
+ Văn chải - sóng nước: 01 mảnh.
+ Văn in lá dừa: 01 mảnh.
+ Văn in ô trám: 02 mảnh.
- 9 mảnh đế - đáy:
+ Chân đế choãi thấp: 08 mảnh.
+ Chân đế cao: 01 mảnh, dạng vuông, cao 3,5cm, rộng 6,5cm, 
dày 1,0 cm. Đây cũng có thể là 1 loại nắp.

Loại khác 10

- 02 mảnh sành, thế kỉ 18 - 19.
- 01 vòi ấm, thế kỉ 18 - 19.
- 05 mảnh cà ràng.
- 02 mảnh gạch Giồng Am.

Tổng 74
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a. Đồ đá: có 9 tiêu bản, với những loại hình sau:
+ Bôn tứ giác: làm từ đá spilit, màu xanh xám, dáng hình thang, mài trau chuốt, đốc và 

thân có nhiều vết vỡ, lưỡi mẻ một góc lớn. Kích thước: 11,5 x 4,5 x 2,7cm.
+ Bôn có vai: đá spilit, màu xám trắng, đốc dài, thân ngắn, có tạo hai vai nhưng không 

rõ rệt, lưỡi vỡ gần hết.
+ Rìu tứ giác: đá spilit màu xanh xám, đang bị phong hoá, mài trau chuốt, dáng gần 

vuông. Kích thước: 4,5 x 4,0 x 1,1cm.
+ Mảnh công cụ: 3 tiêu bản.
+ Đá nguyên liệu: 2 tiêu bản.
+ Hòn ghè: 1 tiêu bản, cuội biển màu xanh xám, một góc bị bạt phẳng, xung quanh có 

vết sử dụng. Kích thước: 11 x 9 x 5,5cm.

b. Đồ gốm
- Mảnh miệng: có 24 mảnh. Bằng phương pháp loại hình học, chúng tôi nhận thấy đây 

là miệng của những loại đồ đựng sau:
+ Miệng nồi/vò: có 12 mảnh, với những kiểu sau:
* Kiểu miệng khum quặp Giồng Cá Vồ 1: 1 mảnh.
* Kiểu miệng cắt vát Giồng Cá Vồ 2: 9 mảnh, hoa văn ô trám hoặc để trơn.
* Kiểu Gò Cây Me: 2 mảnh, văn thừng.
+ Loại khác:
* Kiểu nồi vai gãy: 1 mảnh, miệng loe, vai gãy, áo hồng, hoa văn khắc vạch khá đẹp 

mắt.
* Kiểu nồi miệng đứng: 1 mảnh, vai xuôi, hoa văn ấn zích zắc ở phần thân.
* Kiểu nồi miệng loe, vai xuôi, không hoa văn: 2 mảnh.
* Kiểu nồi có vành miệng loe cao, cổ thắt, thân hình cầu, có hoặc không có chân đế: 6 

mảnh (1 mảnh có đường kính rất lớn).
* Kiểu miệng bát bồng: 2 mảnh, miệng khum, thân thuôn, sâu lòng. Bên ngoài trang trí 

các băng hoa văn khắc vạch khá đẹp: văn mây, văn chữ F.
- Mảnh thân: có 22 mảnh, với những kiểu trang trí sau:
* Văn thừng: 13 mảnh.

Một số rìu bôn đá tìm được tại địa điểm Bãi Cá Sóng
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* Văn chải: 5 mảnh.
* Chải + sóng nước: 1 mảnh.
* Lá dừa: 1 mảnh.
* Ô trám: 2 mảnh.
- Đế - đáy: có 9 mảnh
* 8 mảnh chân đế choãi thấp.
* 1 chân đế (hay nắp?) dáng vuông, cao 3,5, rộng 6,5, dày 1,0cm.

- Các loại khác:
+ Miệng sành: 2 mảnh, thế kỉ 18 - 19.
+ Vòi ấm: 1 tiêu bản, thế kỉ 18 - 19.
+ Cà ràng: 5 mảnh.
+ Gạch Giồng Am: 2 mảnh.
2.3. Hàng Xồm Lớn
Địa điểm Hàng Xồm Lớn nằm ở toạ độ 10º26’49”N, 107º03’31”E, cao độ khoảng 2m 

so với mực nước biển, nằm ngay ở ranh giới giáp ranh giữa Bãi Cá Sóng và Bãi Cá Xỉu. Di 
tích này hiện nay là đầm nuôi tôm của ông Út Huệ, diện tích khá rộng, khoảng vài hecta. 
Trong quá trình khảo sát, chúng tôi thấy trên bờ đầm dày đặc những mảnh gốm. Chúng tôi 
đã thu nhặt một số mảnh để nghiên cứu. Sau đây là kết quả chỉnh lý sơ bộ.

Một số mảnh gốm tìm được tại địa điểm Bãi Cá Song
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- Mảnh miệng: có 13 mảnh, với những kiểu sau:
+ Kiểu Gò Cây Me: 2 mảnh.
+ Kiểu miệng cắt vát Giồng Cá Vồ 2: 9 mảnh.
+ Miệng loe bẻ, cổ thắt: 2 mảnh.
- Mảnh thân: có 3 mảnh, với 2 loại trang trí:
+ Văn thừng:1 mảnh.
+ Văn in ô vuông: 2 mảnh.
- Chân đế: 3 mảnh, trong đó 1 mảnh hoa văn khắc vạch vòng tròn đồng tâm (các đường 

ren chạy vòng quanh đế - dạng Óc Eo).

Địa điểm Hàng Xồm Lớn

Một số mảnh gốm tìm được tại địa điểm Hàng Xồm Lớn
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Bảng 4: Thống kê mảnh gốm thu được tại địa điểm Hàng Xồm Lớn

loại hình Số lượng Đặc điểm Ghi chú

Miệng 13 
- Kiểu Gò Cây Me: 02 mảnh.
- Kiểu Giồng Cá Vồ 2: 9 mảnh.
- Kiểu miệng loe bẻ, cổ thắt: 02 mảnh.

Thân 3 - Văn thừng: 01 mảnh.
- Văn in ô vuông: 02 mảnh.

Chân đế 3
- 01 mảnh hoa văn khắc vạch vòng tròn đồng tâm (các đường 
ren chạy quanh chân đế - dạng Óc Eo).
 - 02 mảnh choãi, không xác định được độ cao.

Tổng 19
3. một vài nhận xét
Dựa trên kết quả khảo sát, chúng tôi có một số nhận xét và kiến nghị sau:
3.1. Trước hết, qua đợt khảo sát này cũng như dựa trên kết quả của các đợt nghiên cứu 

trước, chúng tôi nhận thấy, toàn đảo Long Sơn nói chung và phạm vi 400ha của đợt khảo sát 
năm 2008 nói riêng đều có dấu vết cư trú của con người thời Tiền - Sơ sử, ít ra là khoảng 
3.000 năm BP. Trong phạm vi 400ha của đợt khảo sát này, những dấu vết đó thể hiện rõ nét 
qua 3 địa điểm Giồng Ông Trượng, Bãi Cá Sóng và Hàng Xồm Lớn.

3.2. Cả 3 địa điểm này, tuy hiện nay có tên gọi khác nhau, nhưng chúng tôi cho rằng, 
trong quá khứ, chắc hẳn chúng có mối liên hệ khá mật thiết. Về mặt địa lý cảnh quan, thực 
chất chúng đều nằm trong một hệ thống giồng đất/cát ven biển. Nhìn trên bản đồ, ta thấy 
Giồng Ông Trượng, Bãi Cá Sóng và Hàng Xồm Lớn là một dải đất nối tiếp nhau chạy dọc 
ven biển phía tây của đảo Long Sơn. Ngoài ra, về mặt hiện vật, cả 3 di tích này đều có những 
kiểu đồ gốm khá đặc trưng của khu vực ngập mặn như Gò Cây Me (huyện Tân Thành) hay 
Giồng Cá Vồ (Cần Giờ) (Nguyễn Mạnh Thắng và nnk 2005). 

3.3. Qua sưu tập hiện vật thu được, dù chưa có tư liệu địa tầng hỗ trợ, chúng tôi nhận 
thấy, nhiều khả năng, trong quá khứ, tại khu vực này đã có một sự phát triển văn hoá khá 
liên tục từ Hậu kỳ Đá mới đến đầu Công nguyên. Những mảnh gốm kiểu Gò Cây Me, những 
chiếc rìu - bôn bằng đá là đại diện cho giai đoạn Đá mới Hậu kỳ, tương đương với nhóm di 
tích ngập mặn bên huyện Tân Thành, niên đại khoảng 3.000 năm BP. Tiếp đó, những mảnh 
miệng kiểu Giồng Cá Vồ, miệng quặp, văn in lá dừa là đại diện cho giai đoạn Sơ kỳ sắt, 
niên đại khoảng 2.500 năm BP. Những mảnh cà ràng, vòi ấm hay gạch Giồng Am là đại 
diện cho một giai đoạn muộn hơn, khoảng đầu Công nguyên, với những yếu tố của văn hoá 
Óc Eo nổi tiếng.

3.4. Trong các di tích khảo cổ phân bố trên đảo Long Sơn, tính đến nay, mới chỉ có di 
tích Giồng Lớn được khai quật. Kết quả hai đợt khai quật quy mô năm 2003 và 2005 cho 
thấy đây là một khu mộ táng có niên đại khoảng 2.000 năm BP. Đây là một di tích hết sức 
quan trọng, được các nhà khảo cổ học đánh giá là một trong những phát hiện lớn nhất đầu 
thiên niên kỷ mới. Qua so sánh những tư liệu thu được từ khu mộ táng này với các di tích 
như Giồng Ông Trượng, Bãi Cá Sóng và Hàng Xồm Lớn, chúng tôi cho rằng, nhiều khả 
năng, chủ nhân của các giồng đất ven biển này cũng chính là chủ nhân của khu mộ táng. Tất 
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nhiên, đây mới chỉ là giả thiết, và muốn làm sáng tỏ, không có cách nào khác hơn là phải 
tiến hành khai quật và nghiên cứu sâu kỹ các giồng đất này.

3.5. Trong 3 di tích nói trên, thì 2 di tích Giồng Ông Trượng và Bãi Cá Sóng là nằm 
trong phạm vi 400ha quy hoạch. Từ những kết quả thu được trên thực địa, chúng tôi thấy 
rằng, trước mắt cần khẩn trương tiến hành khai quật, di dời những di tích, di vật tại khu vực 
Giồng Ông Trượng, bởi giồng đất này còn nhiều khả năng nghiên cứu, nhưng lại đang hàng 
ngày, hàng giờ bị sóng triều xâm thực. Cần khai quật toàn bộ di tích, thu nhặt, di dời các di 
tích, di vật thu được, triển khai khai quật và di dời toàn bộ số mộ đá ong trên giồng. Những 
tư liệu thu được từ Giồng Ông Trượng chắc chắn sẽ giúp chúng ta hiểu biết thêm về lịch sử 
Vũng Tàu nói riêng và cả khu vực Đông Nam Bộ nói chung trong giai đoạn trước và sau 
Công nguyên - một giai đoạn lịch sử hết sức sôi động. 

Đối với di tích Bãi Cá Sóng, dù không còn khả năng khai quật, nhưng cũng phải triển 
khai ngay công tác khảo sát, thu nhặt hiện vật tại đây. Theo lời kể của nhân dân cũng như 
trực tiếp khảo sát trên thực địa, chúng tôi nhận thấy trữ lượng di vật khảo cổ tại Bãi Cá Sóng 
là rất lớn. Những hiện vật này rất phong phú về loại hình, chất liệu cũng như niên đại, cho 
thấy nhiều lớp cư dân đã cư trú ở đây. Do đó, chúng tôi cho rằng, việc tiến hành khảo sát, thu 
nhặt hiện vật ở Bãi Cá Sóng cũng là hết sức quan trọng, không chỉ có ý nghĩa nghiên cứu, 
mà còn có những giá trị khác, ví dụ như để trưng bày phục vụ nhân dân.

3.6. Với di tích Hàng Xồm Lớn, dù không nằm trong phạm vi 400ha quy hoạch đợt 
này, nhưng theo chúng tôi, các cơ quan chức năng cũng cần phải có biện pháp khoanh vùng 
bảo vệ di tích. Như trên đã nói, dấu vết văn hoá ở đây khá đậm nét, do đó cần phải khoanh 
vùng bảo vệ để di tích không bị đào phá thêm. Trên cơ sở đó, đến giai đoạn sau của dự án, 
bằng việc nghiên cứu bài bản theo phương pháp khảo cổ học, chắc chắn Hàng Xồm Lớn sẽ 
cung cấp cho chúng ta nguồn tư liệu quan trọng về lịch sử của những con người thời xa xưa 
trên mảnh đất này.
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THE SURVEY OF ARCHAEOLOGICAL SITES ON LONG SơN ISLAND 
(BÀ RịA - VũNG TÀU PROVINCE) IN 2008

Trương Đắc Chiến
From 20/11 to 02/12/2008, the Department of Culture, Sports and Tourism of 

Bà Rịa - Vũng Tàu cooperated with the National Museum of Vietnamese History to 
conduct an archaeological survey in order to assess the situation and amount of 
archaeological remains distributing on Long Sơn island. The survey focused within 
the area of 400 ha of the petrochemical complex construction (the complex of Long 
Son oil refinery). In this paper, the author presents some results of the survey:

- Through this survey as well as basing on the results of the previous studies, 
the surveyors found that there are resident traces of prehistoric people throughout 
Long Sơn island in general and in scope of the surveyed 400 ha in particular, at least 
about 3000 years BP. Within the scope of this surveyed 400 ha area, the imprints 
are clearly expressed on three sites of Giồng Ông Trượng, Bãi Cá Sóng and Hàng 
Xồm Lớn. In terms of geographical landscape, they belong to a soil/sand coastal 
dune system. Archaeological remains found from the sites reveal that, in this area, 
there has been a continuously cultural development from the Late Neolithic to the 
early Christian Era. Besides, by comparing the materials obtained from the three 
sites with those from the famous burial site Giồng Lớn, the surveyors believe that 
the owners of the soil coastal dune are also the owners of the cemetery.

- Basing on the fieldwork results, the surveyors propose the dealing for each of 
three sites. Regard to Giồng Ông Trượng, it is necessary to be carried out an urgent 
excavation on this site, because this dune contains researchable materials but it is 
being eroded daily and hourly by tidal waves. For Bãi Cá Sóng, although there has 
no chance for carrying out an excavation, but the artifacts distributing on the site 
need to be collected immediately. With Hàng Xồm Lớn, since the archaeological 
remains distributing on there are pretty density, so the authorities should take 
measures to protect the site against illegal aquaculture activities. In the next phase 
of the project, the site shall be studied in all manner of archeological method.


