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Melbourne – Nơi tổ chức ĐHTNTG-2010 
 
Trong thời gian qua Trần Bá Hồng Minh đã giới thiệu nước Úc và Sydney trong các Bản tin. 
Hôm nay, tôi xin nói qua thành phố Melbourne, nơi chúng ta sẽ họp mặt trong Đại Hội Thụ Nhân 
Thế Giới 2010 (ĐHTNTG-2010). 
 
1. Tiểu bang Victoria: 
 
Melbourne là thủ phủ (capital) của tiểu bang Victoria. Mặc dù dân số tiểu bang Victoria đứng 
hàng thứ nhì sau New South Wales, nhưng Victoria là tiểu bang nhỏ nhất trên đất liền của 
Úc. Victoria có diện tích 237,629 km2 (91,749 sq mi) và dân số khoảng 5 triệu rưỡi, nên đã 
trở thành tiểu bang có mật độ dân cư cao nhất (không kể lãnh thổ ACT hay thủ đô 
Canberra). Trước khi giới thiệu Melbourne, xin vài hang nói về tiểu bang Victoria: 
 

 
Victoria rất nhỏ so với các Tiểu bang khác 

 

 
Cờ của tiểu bang Victoria 

 
(a) Hành chánh: 
 
Trở thành tiểu bang của Úc năm 1901 và trong khi chờ đợi xây dựng Canberra, Melbourne đã 
là Thủ đô của cả nước Úc từ năm 1901 đến năm 1927. Trong khoảng thời gian đó Melbourne 
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là thành phố lớn nhất Úc và chỉ đứng sau Luân-đôn (London) trong toàn bộ Vương quốc Anh 
(British Empire).  
 
Là 1 tiểu bang, Victoria có hệ thống chính quyền riêng, hiến pháp riêng. Dựa theo hệ thống 
Westminster (đại nghị ?), Victoria có lưỡng viện quốc hội và đảng (hay liên đảng) có đa số 
ghế trong Hạ viện (lower house) được nắm chính quyền. Trong hạ viện, lãnh tụ của đảng 
cầm quyền làm Thủ hiến (Premiere). Các bộ trưởng đều phải là dân biểu hoặc nghị sĩ. Các 
bộ trong chính phủ tiểu bang thường rập khuôn các bộ trong chính phủ liên bang ngoại trừ 
vài bộ tiểu bang không có như quốc phòng và ngoại giao. Hiện đảng Lao động Úc đang cầm 
quyền ở Victoria. Ngoài các vị dân cử, Victoria cũng có 1 vị toàn quyền (Governor) đại diện 
cho Nữ hoàng Anh do Thủ hiến đề nghị. 
 
Đại đa số dân Victoria sống quanh Melbourne (trên 70%). Khoảng 90% dân số Victoria sống 
ở thành thị nên Victoria là tiểu bang có dân số thành thị cao nhất Úc. Các thành phố lớn 
đông dân là Geelong, Ballarat, Bendigo, Shepparton, Mildura, Warrnambool và khu vực 
Latrobe Valley. Theo thống kê, có đến 25% dân số Victoria sẽ "già" trên 60 tuổi vào năm 
2021 (chỉ cần vài năm nữa thì 100% TNA ở Victoria đạt tiêu chuẩn). Cũng theo thống kê, 
gần 61% dân Victoria khai là theo đạo Thiên Chúa, trong đó gần một nửa là Công giáo 
(Roman Catholics). Đạo Phật được phát triển khoảng 30 năm trở lại đây cùng thời gian có 
người Việt định cư và rất được chính phủ tiểu bang hỗ trợ. 
 
(b) Giáo dục: 
 
Hệ thống giáo dục của Victoria cũng tương tự các tiểu bang khác của Úc: tiểu học (7 năm, từ 
lớp prep đến lớp 6) và trung học (6 năm, từ lớp 7 đến lớp 12). Học sinh có thể bắt đầu thi 
một vài môn để tốt nghiệp phổ thông (bằng VCE, tương đương Tú tài của mình) từ lớp 10. 
Nhưng tuyệt đại đa số dùng điểm và các môn học của hai lớp cuối cùng. Đa số học sinh học 
trường công, số còn lại học trường tư. Hầu hết là trường thuộc các giáo xứ Roman Catholics. 
Giá học phí trường tư có thể lên đến gần 20 ngàn Úc kim cho những năm cuối trung học. 
Victoria cũng có 2 trường tuyển nổi tiếng (1 nam, 1 nữ). Trẻ em gốc Á châu đã một thời làm 
vẻ vang cho 2 trường này. Kể từ năm 2010, bộ Giáo dục tiểu bang mở thêm 2 trường tuyển 
hỗn hợp (co-ed) nữa ở 2 vùng ngoại ô Melbourne. 
 
Về đại học, Victoria có 9 viện đại học. Cổ kính nhất là Đại học Melbourne và lớn nhất là đại 
học Monash (đông sinh viên nhất Úc). Ngoài các viện đại học, Victoria có 18 trường kỹ thuật 
với khoảng gần nửa triệu học/sinh viên. Các trường kỹ thuật cấp phát nhiều loại văn bằng 
khác nhau nhưng chủ yếu là các văn bằng tay nghề. 
 
(c) Kinh tế: 
 
Kinh tế Victoria tụt xuống hạng nhì sau New South Wales kể từ ngày thủ đô Úc dời về 
Canberra năm 1927. Bộ cuối cùng rời văn phòng trung ương (Central Office) về Canberra 
năm 1989 (làm tôi từ công chức biến thành tư chức). Đóng góp lớn nhất của Victoria vào liên 
bang Úc là ngành tài chánh và bảo hiểm. Victoria có một số kỹ nghệ nhẹ nhưng do khủng 
hoảng tài chánh toàn cầu gần đây nên đã trở thành tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất 
Úc.  
 

• Nông nghiệp: Tuy đất đai nhỏ bé nhưng Victoria có nền nông nghiệp khá quan trọng: 
trồng trọt và chăn nuôi. Chỉ khoảng 1% lực lượng lao động, Victoria cung cấp khoảng 
60% lượng sữa bò cho toàn nước Úc, hàng triệu tấn lúa mì, thịt xuất cảng và rất 
nhiều loại trái cây ôn đới. 

• Sản xuất: máy móc, dụng cụ, hoá chất và xe cộ với 3 hãng chính là Toyota, Ford & 
Holden (GM). Úc đủ sức sản xuất xe trong nước và xuất cảng sang Trung Đông nhưng 
khách hàng ngày càng mua xe nhập cảng có nguồn gốc châu Âu hoặc Đại Hàn (South 
Korea). 

• Hầm mỏ: dầu, than đá và nhất là khí đốt. Victoria xuất cảng rất nhiều natural gas 
sang Trung hoa và Nhật. 

• Dịch vụ: phát triển rất nhanh trong đó có dịch vụ tài chánh, ngân hàng, bảo hiểm và 
nhà đất. 
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(d) Giao thông: 
 
Như hầu hết các quốc gia tân tiến, Victoria có một hệ thống đường xá rất tốt nhưng lúc nào 
cũng thiếu. Phương tiện chuyên chở công cộng là mối lo âu của chính phủ tiểu bang, nhất là 
từ vài năm nay khi giá xăng dầu tăng vọt. Melbourne là thành phố có hệ thống xe điện 
(tram) lớn nhất thế giới. Nhiều người đã đò bỏ nhưng coi bộ không thể bỏ được. 
 
(e) Thời tiết: 
 
Tuy diện tích rất nhỏ nhưng Victoria có nhiều khu vực thời tiết khác nhau. Nằm trong khu 
vực mưa nhiều, nhưng bị hạn hán khoảng 10 năm nay nên Victoria mất danh hiệu "Garden 
State" của Úc. Nhiệt độ trung bình mùa Hè (tháng 12, 1 & 2) ở Melbourne là 25.5 độ C (80 
độ F) và mùa Đông là 14.5 độ C (58 độ F). Thời tiết Melbourne khá đặc biệt đến độ nhiều 
người gọi Melbourne là thành phố ngày có 4 mùa. 
 
(f) Thể thao: 
 
Dân Victoria được coi là dân "mad" về thể thao nhất là bộ môn "football" mà hầu như ngoài 
Úc chẳng có nước nào chơi (nên thường gọi là Ausie Rule). Bảng "A" bộ môn này có 16 đội 
mà riêng Victoria đã có 10 đội. 6 đội còn lại ở các tiểu bang khác đều có nguồn gốc từ 
Victoria. Sân MCG (Melbourne Cricket Ground) với trên 100 ngàn chỗ ngồi là trung tâm của 
môn "football" này. Dân Victoria rất sợ một ngày nào đó phải dời trận chung kết qua nơi 
khác, khi không có đội nào của Victoria được tranh đấu. Bộ môn bóng tròn (soccer) hiện 
đang phát triển ở Úc nói chung và Victoria nói riêng. Số học sinh trung, tiểu học tham gia 
chơi soccer hiện đã hơn hẳn các môn thể thao khác. 
 

 
Melbourne Cricket Ground 

 
Ngoài ra, Victoria và Melbourne là nơi tranh giải tennis Australia Open, giải golf Master (còn 
nhớ Tiger mới đây), hiện đang là một "nhà" của Formula 1 GP và MotorCycle GP. Giải Surfing 
nổi tiếng trên thế giới được tổ chức ở Bells Beach (cách Melbourne khoảng 90 cây số/gần 60 
miles) một đường cao tốc vừa mở thêm để rút ngắn thời gian từ Melbourne đến vùng biển 
này. 
 
________ 
Source:  http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Australia) 

http://www.liveinvictoria.vic.gov.au/ 
các hình tìm trên Internet 


