
 

Tiểu Bang Minnesota 
 

                             

Minnesota là tiểu bang nằm ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ.  

Tiểu bang Minnesota là tiểu bang thứ 32 gia nhập vào United State of America (Hiệp Chủng Quốc Hoa 

Kỳ) ngày 11 tháng 5 năm 1858. 

Minnesota State còn được biết dưới những tên khác như : 

North Star State, Land of 10.000 lakes, Gopher State. 

Với dân số 5.344.861 người và diện tích là 225.181Km2, Minnesota là tiểu bang đông dân thứ 21 và rộng 

thứ 12 trong USA 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Minnesota_in_United_States.svg


Thời tiết thì có bốn mùa rõ rệt Xuân,Hạ ,Thu và Đông.Nhiệt độ nóng nhất trong lịch sử là 46 độ C (114 độ 

F)đo được vào ngày 6 tháng 7 năm 1936 tại Moorhead,Minnesota và nhiệt độ thấp nhất là -51 độ C (-60 

độ F) đo được vào ngày 2 tháng 2 nam1996 tai Tower ,Minnesota 

Như vậy nhiệt độ chênh lệch giữa nóng nhất và lạnh nhất ở Minnesota là 97 độ C. 

Nơi cao nhất của Minnesota là Eagle Mountain cao 701m (2.301 feet) và nơi thấp nhất là đáy hồ 

Superior Lake (một trong Ngũ Đại Hồ)với độ sâu là 183m(601 feet)  

Con sông Mississippi nổi tiếng bắt nguồn tư phía bắc Minnesota đi qua các tiểu bang phía nam và đổ ra 

Vịnh Mexico. 

 

Trên hai bờ Đông và Tây của Mississippi River là hai thành phố lớn của Minnesota: St. Paul ở bờ Đông và 

Minneapolis ở bờ Tây ( còn được gọi là vùng  Twin City , người Việt hay gọi là Song Thành) 



Về tên gọi Land of 10.000 lakes cũng không phóng đại chút nào vì thật sự ở Minnesota có đến 11.842 hồ 

(mười một ngàn tám trăm bốn mươi hai hồ) rộng từ .040Km2 trở lên.  ) 

 

Nhà thờ Chánh Tòa Saint Paul ở thành phố St. Paul Minnesota rộng và đẹp.Nhà thờ bắt đầu xây dựng từ 

năm 1904 đến năm 1915 thì xong. 

 



 

 

 



Bên trong nhà thờ Chánh Tòa St.Paul 

 

 



 

 

 

Toàn bộ tường bên ngoài là bằng đá Rockvill granite lấy từ St. Cloud Minnesota. Mái vòm bằng đồng 

(copper) nổi bật trên một mảnh đất cao ráo.Một con đường thẳng trước nhà thờ dẫn đến trước mặt 

tiền của Capital (Thủ Phủ của Tiểu Bang). 

                    

                   Hình chụp Capital từ sân trước nhà thờ Chánh Tòa 

Vào ngày 25 tháng 3 năm 2009 Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã công bố nhà thờ Chánh Tòa Saint Paul 

Minnesota là National Shrine of the Apostle Paul. .(không biết dịch làm sao cho đúng,ai biết xin giúp 

dùm- có nên dich là Đền Thờ Thánh Phaolo Tông Đồ cấp Quốc Gia?) 

Bện Thành phố Minneapolis cũng có một nhà thờ lớn đó là Basilica of St. Mary (Vương Cung Thánh 

Đường Đức Bà Maria)Nhà thờ được xây dựng từ ngày 7 tháng 7 năm 1907 để thay thế nhà thờ Đức Bà 

Vô Nhiễm Nguyên Tội.Nhà thờ được chính thức mở cửa vào ngày 31 tháng 5 năm 1914 và tiếp tục hoàn 

thiện cho tới năm 1925 mới thực sự hoàn tất. 



 

 



Năm 1926 Đức Giáo Hoàng Pio thứ IX đã phong cho nhà thờ tước hiệu Tiểu Vương Cung Thánh 

Đường(minor basilica) và đây là Vương cung thánh đường đầu tiên của USA.  

(những dữ liệu trên đươc trích từ Wikipedia) 

Ở đây chỉ nhắc tới hai nhà thờ tiêu biểu cho Minnesota vì thật ra có rất nhiều nhà thờ ở 

Minnesota.Ngoài công giáo còn có các giáo phái Tin Lành , nhà thờ Tin Lành còn nhiều hơn cả nhà thờ 

Công Giáo cho nên đi đâu cũng gặp nhà thờ.Nếu các Cụ ta ngày xưa có thói quen ngả mũ,cúi đầu mỗi khi 

đi ngang nhà thờ thì các cụ ở Minnesota sẽ được cúi đầu mệt nghỉ.Minnesota có một tổng giáo phận và 

5 địa phận.Chỉ tính riêng Tổng Giáo phận S.Paul và Minneapolis không thôi thì đã có 215 nhà thờ.Trong 

đó có 3 cộng đồng công giáo Việt Nam do các LM người VN coi sóc.Nhà Thờ St. Anne St. Joseph Hiển ở 

Minneapolis ,Nhà thờ St.Columba và Nhà thờ St. Aldabert ở St. Paul. 

 Ở Minnesota còn có Mall of America  (còn được gọi là Mega Mall hay MOA, (được cho là lớn nhất nước 

Mỹ vào năm 1992 khi nó được khánh thành không biết bây giờ (2012) có còn giữ được vị trí này không) 

diện tích chung của bốn tầng trong Mall là 500.000 m2, không biết chi phí cho việc làm mát trong mùa 

hè và sưởi ấm cho mùa Đông của tòa nhà với diện tích tương đương 50 mẫu này là bao nhiêu.Chắc là 

phải nhiều lần hơn 6 con số . Diện tích của 520 cửa hàng trong mall là 230.000m2 và có 20.000 chỗ đậu 

xe ôtô. (Trích từ Wikipedia)  

 

 



 

 

Trong mall có khu vực vui chơi (amusement park) các cửa hàng ăn uống.Đi mua sắm mệt thì ngồi nghỉ ăn 

uống xong đi mua sắm tiếp.Trẻ em thì chơi những trò chơi ở amusement park rộng 27.100 m2. Mỗi môn 

chơi (ride) ở đây phải trả 4 hoặc 6 ticket (1 tới 1.5 dollard).Có thể mua wristband (ticket đeo ở cổ tay) 

với 24.99 dollard để dùng không giới hạn cho tất cả các môn chơi ở khu vực này cho 1 ngày. 



 

 



 

 



Nếu quí vị muốn đi hết một vòng Mall để tham quan và nếu quí vị dừng lại 5 phút cho một cửa hàng thì 

với 520 cửa hàng quí vì cần có hơn 43 tiếng đồng hồ cộng với thời gian di chuyển từ cửa hàng này sang 

cửa hàng khác. Do đó đây cũng là nơi lý tưởng để tập thể dục môn đi bộ trong những tháng mùa Đông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cũng có nhiều món giải trí khác như săn bắn nai,vịt trời,ngỗng, ,chim trĩ trong mùa Thu, gà lôi (turkey) 

trong mùa Xuân,còn câu cá thì quanh năm. 

         

 



 

 

Khi nói về tiểu bang Minnesosa  hay Land of 10,000 lakes (Xứ Vạn Hồ) mà không nói về thú câu cá thì 

thật là thiếu sót. 

Sau một ngày làm việc hoặc vào ngày cuối tuần rảnh rang,ra ngồi nơi bờ hồ gió mát câu cá cũng giảm 

stress được nhiều lắm. 



 

                                        Bass Lake , Minnesota 

Ở Minnesota nếu là dân cư ngụ trong tiểu bang thi giấy phép câu cá cho 1 năm là 23 dolard cho một 

người từ 16 tuổi cho đến 65 tuổi.Nếu mua giấy phép cho vợ chồng thì 32 dolard bao gồm những trẻ em 

trong gia đình dưới 16 tuổi. 

Còn nếu không phải là dân cư ngụ trong tiểu bang thì sẽ phải trả 39.5 dolard cho một người/năm. 



 

                                          Một cầu (fishing pier) dành cho người câu cá ở Fish Lake, Minnesota 

Khi mua giấy phép câu cá,bạn sẽ được phát một cuốn sách nhỏ chừng 50 trang.Trong đó là tất cả những 

luật lệ,qui định về câu cá, loại cá và số lượng cho phép giữ lại vv..vvv. Cần đọc cho kỷ để không vi phạm 

vì sẽ bị phạt rất nặng ( phạt tiền và có thể bị tù)nếu bị những nhân viên thuộc DNR (Department of 

Natural Resources) phát hiện vi phạm. 

Người Mỹ thì đa số họ ít ăn cá nên chủ yếu là họ câu cho vui (catch and release) con người Á Đông  (Việt 

,Miên,Lào,Hmong,Tàu vvv…thi ít có thả con cá nào lắm. Cá đã cắn câu thì chỉ có con đường vào nồi rồi 

lên bàn thôi. 

Có những loại cá được câu quanh năm(sun fish),dùng chữ câu nhưng đúng hơn là được phép câu và 

đem cá về.Còn câu mà thả xuống lại thì chẳng ai cấm miễn là có giấy phép câu cá. Có những loại chỉ 

được bắt trong thời gian nhất định trong năm.Về số lượng cá được bắt cho giấy phép câu thì có qui định 

số lượng cho từng ngày gồm cả số cá ăn chưa hết còn giữ lại trong tủ lạnh,trong nhà vvv. Thí dụ cá 

sunfish (giống như cá rô biển của VN)mỗi giấy phép được câu mỗi ngày 20 con. Nếu hôm nay bắt được 

20 con và ăn hết 10 con ,để dành lại 10 còn trong tủ lạnh thì ngày mai chỉ được bắt thêm 10 con cá nữa 

thôi. 



 

              Cá Sunfish 

Nhiều người Á Đông không biết điều này, cứ tưởng là qui định mỗi ngày được bắt 20 con cá là OK nên 

tích trữ cả mấy trăm con cá trong tủ đá (freezer) để ăn dần dần đến khi sảy ra chuyện thì mới hỡi ôi. 

Có nhiều loại cá ở hồ và sông ở Minnesota.Loại cá sống ở hồ ăn ngon và cũng khó câu nhất là cá walleye. 

Loại cá này chỉ được bắt vào khoảng tuần thứ hai của tháng 5 (ngày mother's day) cho tới tháng 2 sang 

năm khi tuyết bắt đầu tan cũng là mùa cá walleye mang trứng và đẻ..Tùy theo từng khu vực mà họ qui 

định kích thước được bắt (under size,over size) nhỏ quá cũng không được mà lớn quá cũng không được. 

Thông thường là phải từ trên 12 inches (30cm) và dưới 29 inches (70cm) 

Cá large mount bass hay small mount bass cũng vậy.Mùa câu cũng từ tháng 5 cho đến cuối tháng 2 sang 

năm. 

 

 

 

 



  

Cá Walleye. 

 

Cá Crappies 



Cá large mount bass,cá crappies (và các loại pan fish)vào mùa Xuân ăn ngon nhưng vào giữa và cuối mùa 

Hè thì có mùi hôi rong.Do thời tiết nóng nên nước hồ bắt đầu có các loại tảo và rong ảnh hưởng tới chất 

lượng của cá (ăn có mùi rong giống như cá sặc ở VN) 

 

                          Cá Large mount bass ở Pelican Lake,Minnesota 

Chuyện cũng đã dài , xin tạm dừng ở đây.Hẹn khi có dịp đi câu cá vào mùa Đông (ice fishing) sẽ tường 

thuật thêm với quí vị. 

Vũ cư Tuyến 

Minnesota …USA…. 

 


