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Chiều ngày 30/12/2016, Sở KH&CN tổ chức 
Hội nghị cán bộ công chức Sở KH&CN năm 
2017 với sự tham dự của hơn 100 cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động. Tham dự và chủ 
trì Hội nghị có ông Mai Thanh Quang, Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Sở KH&CN, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ 
tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Năm 2016, Sở KH&CN cơ bản hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển 
khai thực hiện những chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của nhà nước về KHCN liên quan tới 
phát triển KT-XH của địa phương. Hoạt động chuyên 
môn về KHCN từng bước được củng cố, tăng cường; 
năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức 
ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
được giao. 

Hoạt động tham mưu
Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng 

và ban hành Quyết định số 3380/QĐ-UBND về kế 
hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch này nhằm 
cụ thể hóa mục tiêu, nội dung đề án “Hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 
2025”. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh hỗ 
trợ phát triển ít nhất 200 dự án và 50 Doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời ban hành các 
quyết định về phê duyệt danh mục đề tài/dự án nghiên 
cứu khoa học và công nghệ năm 2016; phê duyệt danh 
mục nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, 
dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2017 của 
tỉnh; ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học 
công nghệ…

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ

Đây là công tác mang điểm nhấn trong năm 2016 
của hoạt động KH&CN tỉnh do chú trọng đến việc gắn 
kết giữa nghiên cứu và nhu cầu của thị trường nhằm 
nâng cao tỷ lệ ứng dụng của đề tài, tăng cường đặt 
hàng trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng 
dụng kết quả nghiên cứu, hỗ trợ đề tài sau nghiệm thu.

Trong năm, Sở đã tổ chức hội đồng tư vấn xác định 
nhiệm vụ nghiên cứu triển khai trong kế hoạch năm 

BR-VT: NĂM 2016 - NĂM KH&CN VỚI 
KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

|| Mai Hoàng Yến

2017 của tỉnh, kết quả đã xác định được 05 đề tài và 02 
dự án trong tổng số 69 đề xuất đạt tỷ lệ 10,14%. Đồng 
thời Sở đã tổ chức nghiệm thu 4 đề tài, dự án đến hạn; 
kiểm tra tiến độ theo hợp đồng 14 đề tài, dự án; xây 
dựng danh mục các đề tài, dự án thuộc kế hoạch hoạt 
động khoa học và công nghệ năm 2017 theo tiến độ. 

Công tác quản lý công nghệ và an toàn bức xạ 
hạt nhân

Trong năm, Sở đã cấp phép sử dụng thiết bị X-quang 
theo quy định; tiếp nhận và xử lý cấp phép 18 thiết bị 
X-quang cho 18 cơ sở; cấp 12 chứng chỉ nhân viên 
bức xạ; 06 hồ sơ cấp phép tiến hành công việc bức xạ 
dịch vụ công cấp độ 3; cấp 01 giấy phép vận chuyển 
hàng nguy hiểm cho công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh 
BR-VT. Hoàn thành công tác diễn tập ứng phó sự cố 
bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh BR-VT năm 2016 (Từ 
ngày 15-16/12/2016 tại KCN Đông Xuyên, TP.VT).

Công tác Quản lý KHCNCS
Trong năm qua, Sở đã ban hành văn bản Quy định 

trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến, kết quả nhiệm vụ 
KH&CN phục vụ thi đua khen thưởng tại Sở; tổ chức 
hội đồng khoa học đánh giá 174 sáng kiến có phạm vi 
ảnh hưởng toàn quốc và sáng kiến cấp tỉnh năm 2016; 
58 hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh, cấp toàn quốc ngành giáo 
dục và đào tạo năm 2015-2016. Kết quả: Hội đồng 
công nhận 01 sáng kiến cấp toàn quốc và 102 sáng 
kiến cấp tỉnh.

Hướng dẫn 25 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN và thành lập doanh 
nghiệp KHCN đối với công ty TNHH quốc tế Troy; 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho 
03 tổ chức KH&CN. Tổ chức kiểm tra tình hình hoạt 
động của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh BR-
VT đã đăng ký hoạt động KH&CN.

Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh 
BR-VT năm 2016-2017, tổ chức Lễ tổng kết và trao 
giải thưởng Cuộc thi Ý tưởng KH&CN tỉnh BR-VT 
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lần thứ I năm 2015, dự thảo Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng 
khoa học tỉnh BR-VT lần thứ II năm 2016 – 2017 trình 
UBND tỉnh.

Công tác TCĐLCL
Đã tiếp nhận và cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà 

nước hàng hóa nhập khẩu cho 177 lô hàng hóa đáp 
ứng yêu cầu chất lượng hàng hoá nhập khẩu của 18 
công ty; tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước 17 
lô hàng hóa nhập khẩu của 06 công ty.

Hướng dẫn, tiếp nhận và cấp 27 bản công bố hợp 
chuẩn, 27 bản công bố hợp quy cho 07 Doanh nghiệp; 
Cập nhật 1233 tin cảnh báo về hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại từ các nước thành viên WTO; đăng 
144 thông tin liên quan về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại và tiêu chuẩn đo lường chất lượng đăng 
trên website. Cung cấp 59 thông tin tiêu chuẩn TCVN, 
QCKT, ĐLVN cho các đơn vị, doanh nghiệp có nhu 
cầu.

Thực hiện kiểm định 13.396 phương tiện đo các 
loại cho 1.474 cơ sở, cấp 3.330 giấy chứng nhận kiểm 
định, dán 5.372 tem kiểm định cho phương tiện đo đạt 
yêu cầu.

Chương trình KH&CN hỗ trợ DN
Năm 2016, công tác triển khai Chương trình 

KH&CN hệ hỗ trợ doanh nghiệp đã thực hiện tốt và 
hiệu quả, cụ thể năm 2016, nhận được 89 đơn đăng 
ký tham gia Chương trình,  tiến hành khảo sát tại 77 
doanh nghiệp; phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 41 doanh 
nghiệp với tổng kinh phí là 2.638,4  triệu đồng, nghiệm 
thu 46 đề án với tổng kinh phí là 2.012,7 triệu đồng.

Ngoài ra, đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các doanh 
nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Châu á – Thái Bình 
Dương, GTCLQG năm 2015, và phát  động tham dự 
GTCLQG 2016; phát động GTCLQG năm 2016 đến 
200 DN trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận 13 đơn đăng ký 
tham dự GTCLQG năm 2016. 

Công tác thanh tra và pháp chế
Năm qua, Thực hiện 06/06 cuộc thanh tra chuyên 

ngành về TCĐLCL, sở hữu trí tuệ nhãn hàng hóa, an 
toàn bức xạ và hạt nhân đối với các đơn vị có sử dụng 
phương tiện đo nhóm 2, các cơ sở kinh doanh vàng 
trang sức và các cơ sở bức xạ công nghiệp.. Tiến hành 
thanh tra tại 139 cơ sở đạt 100% theo kế hoạch năm, đã 
xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở với tổng số tiền 
36.928.000 đồng, áp dụng hình thức phạt bổ sung tước 
quyền sử dụng giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh có thời hạn 01 đơn vị. Tiến hành đợt kiểm tra 

chất lượng, đo lường nhãn hàng hóa cuối năm 2016 và 
Tết nguyên đán theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL. 

Công tác Thông tin KH&CN:
Trong năm đã định kỳ phát hành các bản tin (Phổ 

biến kiến thức, Sở hữu trí tuệ, Thông tin khoa học và 
người lãnh đạo; bản tin về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại (TBT) và Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng); Đặc san thông tin KHCN; kỷ yếu các đề tài 
dự án ứng dụng KH&CN giai đoạn 2013-2015, trạm 
thông tin điện tử KHCN cấp xã. 

Bên cạnh đó, đã thực hiện thu chương trình truyền 
hình 100 phim KH&CN phục vụ nông thôn (thuộc các 
lĩnh vực nông nghiệp, y học, công nghệ, môi trường, 
quy trình bảo quản và chế biến,…); xây dựng phim về  
quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; triển 
lãm các giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh BR-VT năm 2014-2015 nhân ngày KH&CN Việt 
nam 18/5. Tăng cường công tác tuyên truyền hoạt 
động KH&CN trên các phương tiện thông tin đại 
chúng khác như: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, 
Báo BR-VT, Đài Truyền hình nhân dân; Báo Nhân 
dân; Báo Nhân dân điện tử; Báo Khoa học và Phát 
triển. Đã tổ chức 13 lớp tập huấn, 06 báo cáo chuyên 
đề, 05 hội thảo về các lĩnh vực KHCN với thành phần 
tham dự chủ yếu là doanh nghiệp, các nhà khoa học, 
nông dân, đoàn thanh niên và cán bộ trạm khai thác 
và sử dụng thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội. 

Ngày 18/5/2016, đã đưa vào vận hành Sàn giao dịch 
công nghệ (SDGCN) trực tuyến của tỉnh. Đến nay đã 
có 634 nhà cung cấp với trên 2.500 sản phẩm chào 
bán, 135 tổ chức và chuyên gia tư vấn đăng ký tham 
gia sàn… 

Công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN
Hoạt động của ứng dụng tiến bộ KH&CN trong năm 

cũng đã triển khai 14 nhiệm vụ thường xuyên theo 
chức năng và 02 dự án sản xuất thử nghiệm trong kế 
hoạch, đã hoàn thành 7/16 nhiệm vụ. Triển khai dự án 
“Trồng cây ngập mặn tạo vành đai sinh thái tự nhiên 
bảo vệ hệ thống hàng rào sản xuất thử nghiệm Cầu Cỏ 
May”; chuẩn bị triển khai thực hiện dự án “Sửa chữa 
và nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các 
trạm kiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo, huyện 
Côn Đảo, tỉnh BR-VT”. 

Thực hiện trồng cây trên bãi bồi và thi công xây 
dựng hàng rào granivells cho dự án Stabiplages Lộc 
An. Triển khai thành công dự án “Xây dựng mô hình 
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nuôi thương phẩm cá chim vây vàng trong ao đất 
tại Long Sơn, thành phố Vũng Tàu”; triển khai thực 
hiện Quyết định 1881/QĐ-UBND ngày 05/09/2014 
của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT về Đề án khung các 
nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh của tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2014-2020 cho 02 đối tượng cá chình hoa và 
cá măng sữa phục vụ triển khai kế hoạch 2017.

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ ứng dụng tiến bộ 
KH&CN cấp huyện, ký kết chương trình phối hợp 
triển khai hoạt động KH&CN giai đoạn 2016 – 2017 
với UBND huyện Xuyên Mộc

Hoạt động Quỹ Phát triển KH&CN địa phương
Năm 2016, cơ quan điều hành Quỹ đã tham mưu 

UBND tỉnh và Chủ tịch HĐQL Quỹ ban hành các quy 
định, quy trình phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ 
để thực hiện hoạt động tài trợ, hỗ trợ và cho vay; tham 
gia thẩm định kinh phí các nhiệm vụ KH&CN cấp 
tỉnh. Tổ chức hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các 
doanh nghiệp, tổ chức KH&CN tiếp cận các hoạt động 
cho vay, bảo lãnh vốn vay, tài trợ, hỗ trợ vốn của Quỹ.

Hoạt động Hợp tác quốc tế
Nhằm chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến 

của nước ngoài trong xử lý chống xói lở bờ biển và 
cảnh báo ao xoáy tại vùng bờ biển của địa phương, 
Sở KH&CN đã cử cán bộ đi công tác tại Hà Lan, Hàn 
Quốc để tìm hiểu về công nghệ như: đo đạc trực tuyến 
các dữ liệu về sóng, dòng chảy, dao động mực thuỷ 
triều, nhiệt độ nước biển; Công nghệ giám sát bãi biển 
bằng các trạm giám sát trực tuyến camera CCTV tại 
các khu nhà cao tầng… qua đó có thể ứng dụng các 

công nghệ, mô hình của nước bạn vào công tác xử lý 
tại Bãi Trước, Bãi Sau của thành phố Vũng Tàu.

Đánh giá chung
Theo ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở KH&CN, 

trong năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt 
động KH&CN năm 2016 của tỉnh vẫn còn một số 
hạn chế như một số nhiệm vụ được giao triển khai 
thực hiện và hoàn thành còn chậm; việc triển khai xây 
dựng và xác  định nhiệm vụ thường xuyên theo chức 
năng của các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập theo 
Thông tư 121/2014/TT-BTC-BKHCN còn lúng túng; 
công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và 
hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cần tăng 
cường hơn nữa. Giám đốc Sở KH&CN cũng động 
viên cán bộ công chức viên chức và người lao động 
vượt qua khó khăn để nỗ lực trong công tác năm 2017, 
phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế 
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, ông Mai Thanh Quang, đã phát động 
phong trào thi đua trong cán bộ công chức viên chức 
và người lao động năm 2017; các phòng, đơn vị ký 
kết giao ước thi đua năm 2017. Các cá nhân, tập thể 
đã được trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc 
trong công tác năm 2016. Hội nghị cũng thông qua 
Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2017.

M.H.Y
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Năm 2016 đã khép lại. Đây là năm thứ tư 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ ba 
của Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Liên hiệp hội). Nững kết 
quả hoạt động năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội lần thứ ba (2012 - 2017) và tiến tới kỷ niệm 
20 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học 
Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (31/12/1997 - 
31/12/2016). 

Nhìn lại một năm hoạt động, trong bối cảnh nền 
kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, song dưới 
sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND 
tỉnh và sự giúp đỡ của các sở, ban ngành, Liên hiệp 
hội cùng các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc 
đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần 
tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Là một tổ chức chính trị - xã hội, là ngôi nhà 
chung của đội ngũ trí thức KHCN, Liên hiệp Hội 
đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội, nghiên cứu, ứng dụng KHKT, 
góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trên địa bàn tỉnh. 
Hiện nay, Liên hiệp Hội đã có 24 đơn vị hội thành 
viên, 2 trung tâm trực thuộc và hơn 500 chi hội với 
trên 20.000 hội viên, trong đó có khoảng 10.000 
trí thức KHCN, chiếm gần 50% lực lượng trí thức 
KHCN trong tỉnh.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 
2016 LÀ CƠ SỞ HẾT SỨC

QUAN TRỌNG TRONG VIỆC THỰC 
HIỆN THÀNH CÔNG NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III ( 2012- 2017) VÀ 
TIẾN TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP LIÊN HIỆP HỘI 
TỈNH (1997- 2017)

|| Nguyễn Ngọc Nguyện  
Tổng Thư ký Liên hiệp hội

là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của 
Liên hiệp Hội và các Hội thành viên. Thực hiện 
Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của UBND 
tỉnh “về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, năm 2015 và năm 2016, 
UBND tỉnh giao cho Liên hiệp hội phản biện dự 
án “khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão ở Lộc 
An”. Đến nay, Hội đồng phản biện của Liên hiệp 
hội đã hoàn tất các báo cáo và tổ chức Hội thảo, 
hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp gửi các cơ quan chức 
năng và báo cáo UBND tỉnh.

Vì ý nghĩa quan trọng của hoạt động tư vấn, phản 
biện, giám định xã hội nên ngày 14/2/2014 Thủ 
tướng Chính phủ ban hành quyết định số 14/2014/
QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học & 
Kỹ thuật Việt Nam. Liên hiệp Hội tỉnh đang hoàn 
thiện các văn bản và Quyết định để trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt, thay thế Quyết định số 
16/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 về Ban hành 
quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh BR-VT.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thực hiện 
Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 9/12/2013 của 
Tỉnh ủy và Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 5 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

Đồng chí Nguyễn Kim Trường, Phó GĐ Sở KH&CN và đồng chí Nguyễn Văn Ba, Phó GĐ Sở GD&ĐT, thành viên BTC 
trao giải cho HS đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu nhi tỉnh năm 2015 - 2016.

15/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về 
“Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền 
kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh, theo đó 
giao cho Liên hiệp hội chủ trì phối hợp với Sở Nội 
vụ, Sở Khoa học & Công nghệ xây dựng Đề án 
“Quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa”. Đến nay, Liên hiệp hội đã phối hợp 
với Sở Nội vụ, Sở Khoa học & Công nghệ, Cục 
Thống kê tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát đội ngũ 
trí thức trên địa bàn tỉnh có trình độ từ thạc sỹ trở 
lên. Các chuyên gia đang tập hợp, nghiên cứu, xây 
dựng các chuyên đề… dự kiến hết Quý I năm 2017 
sẽ hoàn thành đề án. Liên hiệp hội đã thành lập 
Hội đồng khoa học với 13 thành viên và thường 
xuyên cử các nhà khoa học tham gia các Hội đồng 
khoa học của tỉnh, của Sở KH&CN, nhiều đồng 
chí trong Ban chấp hành Liên hiệp Hội và các Hội 
thành viên tham gia các Hội đồng xét duyệt cũng 
như nghiệm thu các đề tài khoa học cấp tỉnh.

Với chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy 
vai trò của đội ngũ trí thức KHCN, Liên hiệp hội 
đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 
tỉnh tổ chức buổi họp mặt đại biểu trí thức Xuân 
Bính Thân. Đây là buổi gặp mặt thường niên lần 
thứ năm, để lãnh đạo tỉnh thông báo tình hình kinh 
tế - xã hội của địa phương và nghe ý kiến của đại 
biểu trí thức đóng góp ý kiến, hiến kế cho tỉnh.

 Nhằm phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ 
trí thức và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia 
vào hoạt động KHKT, trong năm qua, Liên hiệp 
Hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh 
đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh và các 
địa phương tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 
2016 - 2017 và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi 
năm 2015 - 2016. Đây là Hội thi và Cuộc thi do 
Liên hiệp Hội Việt Nam phát động hai năm một 
lần, nhằm phát huy và khuyến khích các hoạt động 
sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân, góp phần tích 
cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - 
xã hội. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã giúp khơi 
dậy được phong trào sáng tạo kỹ thuật trong cộng 
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đồng xã hội, góp phần quan trọng vào nâng cao 
trình độ và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ 
trí thức, đặc biệt là về lĩnh vực KHCN và ứng dụng 
KHCN vào thực tiễn cuộc sống. Cuộc thi Sáng tạo 
thanh thiếu nhi năm 2015 - 2016 đã nhận được 70 
sản phẩm đăng ký dự thi. Ban tổ chức Cuộc thi đã  
tổ chức chấm và tổng kết Cuộc thi và trao giải vào 
cuối tháng 8/2016 (02 giải nhất, 05 giải nhì, 08 
giải ba và 17 giải khuyến khích). 

Hoạt động thông tin, đào tạo, phổ biến kiến thức 
được Liên hiệp Hội và các Hội thành viên quan 
tâm thực hiện. Liên hiệp hội đã ra bản tin “Tri thức 
mới” từ đầu năm 2013. Đến nay đã ra được 16 số, 
trong đó năm 2016 ra 04 số (13, 14, 15 và 16). 
Ngoài ra, Liên hiệp Hội tiếp tục phối hợp với Sở 
KH&CN xuất bản Đặc san thông tin KHCN định 
kỳ 4 số/năm gửi đến các Hội thành viên và Ban 
ngành hữu quan của tỉnh. Liên hiệp hội đã đưa vào 
hoạt động trang điện tử (trang website) từ giữa 
năm 2013.

Tiến sĩ Trần Văn Khánh, Chủ tịch Liên hiệp Hội 
cho biết, phát huy những thành tích đã đạt được 
của năm 2016, trong năm 2017 này, năm kỷ niệm 
lần thứ 20 ngày thành lập và cũng là năm diễn ra 
Đại hội lần thứ IV của Liên hiệp hội; để trở thành 
tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò 
nòng cốt trong việc tập hợp đoàn kết và phát huy 
sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN, góp phần 
đưa KHCN trở thành động lực phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, để Liên hiệp hội thực sự là ngôi 
nhà chung của đội ngũ trí thức KHCN trong tỉnh; 
trong thời gian tới, Liên hiệp hội tỉnh tập trung vào 
các nhiệm vụ chính sau đây:

- Bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp hội Việt 
Nam, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường công 
tác xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng tổ chức 
của Liên hiệp hội và các Hội thành viên. Phối hợp 
với các cấp, các ngành, các Hội thành viên trong 
công tác vận động, đoàn kết, tập hợp trí thức khoa 
học và công nghệ (kể cả trí thức Việt kiều), làm 
đầu mối điều hòa, phối hợp hoạt động của các 
Hội thành viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
hội viên, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, 
phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy 

của Liên hiệp hội và các các đơn vị trực thuộc. 
Phát triển thêm một số Hội thành viên và thu hút 
lực lượng trí thức khoa học và công nghệ tham gia 
hội đặc biệt là lực lượng trí thức trẻ. 

- Xây dựng và đề xuất UBND tỉnh ban hành 
Quyết định mới thay thế Quyết định số 16/2013/
QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh về 
Quy định “Về hoạt động tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học 
Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” cho phù hợp 
với Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của 
thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành Đề án “Quản 
lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa”.

-  Tiếp tục tham mưu và giúp lãnh đạo tỉnh tổ 
chức họp mặt đại biểu trí thức nhân dịp đầu Xuân 
mới. Tập hợp trí thức trong và ngoài tỉnh nghiên 
cứu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số chương 
trình KH&CN cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.

-  Phối hợp với các Hội thành viên và các nhà 
khoa học nâng cao chất lượng Bản tin “Tri thức 
mới” và trang website của Liên hiệp hội.

-  Hoàn thiện tổ chức và đẩy mạnh hoạt động 
Câu lạc bộ trí thức của tỉnh.

-  Phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Liên 
đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên và các 
ban ngành hữu quan của tỉnh và các địa phương 
tiếp tục triển khai các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và 
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh.  

- Phối hợp với Liên hiệp Hội các tỉnh bạn, các 
cơ quan khoa học trong khu vực tổ chức các cuộc 
hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động 
của Liên hiệp Hội (Tư vấn, phản biện, giám định 
xã hội, Nghiên cứu khoa học, Hội thi, Cuộc thi…).

N.N.N 
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TÓM TẮT
Bê tông cốt phi kim là bê tông sử dụng các loại 

cốt sợi GFRP, PP, PE và nhiều loại sợi phi kim 
khác. Các loại sợi này có tính bền kiềm, không hút 
nước và không bị ăn mòn; có độ bền kéo cao hơn 
nhiều so với cốt thép; giúp bê tông giảm co ngót, 
giảm sự hình thành các loại vết nứt, gia tăng khả 
năng chống thấm, khả năng chịu kéo, nén; gia tăng 
độ bền cho bê tông. Do đó, việc sử dụng cốt phi 
kim trong bê tông thay thế cho cốt thép sẽ đảm bảo 
khả năng chống ăn mòn, tăng bền vững cho kết cấu 
công trình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giải pháp 
bê tông đúc sẵn cốt phi kim như: Hào kỹ thuật, 
hố ga thu nước, chân kè bảo vệ đê, sông ngòi, bờ 
biển... góp phần tăng cường hiệu quả, đồng bộ và 
tính bền vững cho các công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường nhằm phòng 
chống thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu.

I. GIỚI THIỆU
BUSADCO là một trong các Doanh nghiệp 

Khoa học và Công nghệ đầu tiên của Việt Nam 
(năm 2009) với trên 50 công trình khoa học và 
công nghệ (KH&CN). BUSADCO được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp 18 bằng độc quyền sáng chế; giải 
pháp hữu ích, 28 Quyết định chấp nhận đơn hợp 
lệ giải pháp hữu ích và 62 đăng ký kiểu dáng công 
nghiệp; Bộ Xây dựng cấp 9 chứng nhận công nghệ 
phù hợp cho phép ứng dụng trên toàn quốc và 
xuất khẩu; Bộ KH&CN cho phép nâng cấp 18 tiêu 
chuẩn cơ sở BUSADCO thành Tiêu chuẩn quốc 
gia (TCVN); Hội Bê tông Việt Nam công bố 2 
TCVCA. BUSADCO là đơn vị tiên phong nghiên 
cứu ứng dụng thành công cốt phi kim trong xây 

ỨNG DỤNG BÊ TÔNG CỐT SỢI PHI 
KIM TRONG XÂY DỰNG ĐỒNG BỘ 
HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN, BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 
VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

|| TS. Hoàng Đức Thảo, AHLĐ
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thoát nước và Phát triển 
đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, 
nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên 
tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các sản phẩm 
và Bản đồ phân khúc thị trường được minh họa ở 
Hình 1 và Hình 2.

Giải pháp bê tông cốt phi kim thay thế cốt thép 
cho các công trình phòng chống thiên tai và ứng 
phó với biến đổi khí hậu là lựa chọn phù hợp với 
tình hình Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay. 
BUSADCO đã được giao chủ trì thực hiện đề tài: 
“Ứng dụng giải pháp bê tông cốt phi kim nhằm 
tăng cường tính bền vững cho các công trình kè 
chắn sóng ven biển ở khu vực đồng bằng Sông Cửu 
Long dưới tác động của biến đổi khí hậu” thuộc 
Chương trình Tây Nam Bộ. Ngoài ra, BUSADCO 
còn được giao phối hợp thực hiện đề tài: “Nghiên 
cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo 
diễn biến bờ biển đồng bằng Sông Cửu Long phục 
vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển 
bền vững vùng ven biển”; đề tài: “Nghiên cứu giải 
pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống 
xói lở, ổn định dải bờ biển và các cửa sông Cửu 
Long, đoạn từ Tiền Giang đến Sóc Trăng”; đề tài: 
“Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích 
hợp phòng chống xói lở, ổn định bờ biển đoạn từ 
Sóc Trăng đến mũi Cà Mau”.

II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT 
LIỆU BÊ TÔNG PHI KIM
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Vật liệu FRP - Fiber Reinforced Polymer: là một 
dạng vật liệu composite được chế tạo từ các vật liệu 
sợi, trong đó có các loại vật liệu sợi thường được 
sử dụng là sợi carbon CFRP, sợi thủy tinh GFRP 
(Hình 3), sợi aramid AFRP, sợi Poly Propylene 
(Sợi PP-Hình 4), sợi Poly Ethylenne...

Đặc tính của các loại sợi này là có cường độ chịu 
kéo rất cao, mô đun đàn hồi rất lớn, trọng lượng 
nhỏ, khả năng chống mài mòn cao, cách điện, chịu 
nhiệt tốt, bền theo thời gian… Các dạng FRP dùng 
trong xây dựng thường có các dạng như: FRP dạng 
sợi phân tán, FRP dạng tấm, FRP dạng thanh, FRP 
dạng cáp, FRP dạng vải, dạng cuộn… Trong kết 
cấu sử dụng cốt FRP dạng thanh gai, sửa chữa và 
gia cố công trình xây dựng thường dùng các loại 
FRP dạng tấm và dạng vải.

Về đặc tính kỹ thuật: Cốt sợi GFRP, PP và nhiều 
loại sợi phi kim khác có tính bền kiềm, không hút 
nước và không bị ăn mòn; có độ bền kéo lớn hơn 
nhiều so với cốt thép; giúp bê tông giảm co ngót, 
giảm sự hình thành các loại vết nứt, gia tăng khả 
năng chống thấm, khả năng chịu kéo, nén; gia tăng 
độ bền cho bê tông. Đảm bảo khả năng bền vững 
cho kết cấu công trình có khả năng chống ăn mòn 
trong môi trường nước mặn đã được ứng dụng 
rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới

Việc nghiên cứu ứng dụng các loại cấu kiện bê 
tông cốt phi kim để xây dựng các công trình bảo vệ 
bờ biển, cửa sông tại Việt Nam hiện nay có nhiều 
thuận lợi do Việt Nam đã có một số Tiêu chuẩn 
quốc gia như TCVN 11109:2015 - Cốt composit 
Polyme [1]; TCVN 11110:2015 - Cốt composit 
Polyme dùng trong kết cấu bê tông và địa kỹ thuật 
[2]. Hiện cũng đã có nhiều Tiêu chuẩn nước ngoài 
để tham khảo. Các tiêu chuẩn đáng lưu ý như sau:

Tiêu chuẩn của Hiệp hội bê tông 

Hình 1. Các sản phẩm KH&CN tiêu biểu của Công ty Hình 2. Bản đồ phân khúc thị trường

Hoa Kỳ (Americal Concrete Institute):  
ACI 440: ACI 440.1R-06 [3], ACI  
440.3R-12 [4]; ACI 440.5-08 [5];  
ACI 440.6-08 [6].

Tiêu chuẩn Nga: GOST 31938-2012 [7]; CTO 
HOCTPOЙ 2.6.9-2103 [8]

Tiêu chuẩn Canada (Cannadian Codes): Hiệp 
hội tiêu chuẩn Canada (CSA) S806-02 [9]       

Song song với việc hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn 
cấp Quốc gia, đây là thời điểm rất thích hợp để 
triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng vào thực 
tiễn.

Trên thế giới, cốt sợi phi kim được phát triển và 
sử dụng từ năm 1970 tại Mỹ. Năm 1982 dùng làm 
cầu cho xe cơ giới tại Trung Quốc. Năm 1986 lần 
đầu được dùng làm cầu cho người đi bộ tại Trung 
Quốc. Sản lượng FRP trên toàn thế giới trước năm 
1998: 675 tấn và từ năm 1998-2002: 2.094 tấn. 

Tại Việt Nam, hiện nay đang ngày càng có nhiều 
công ty triển khai sản xuất cốt FRP phục vụ cho 
xây dựng. Một vài công trình đã được triển khai 
thi công bằng cốt FRP như: Công ty  xây dựng 99 
Bộ Quốc phòng; XN Xây lắp 1- Công ty KD phát 
triển nhà Hà Nội; Công ty Vinaconex 3 và Công ty 
X59 Bộ Quốc Phòng.

III. Phương pháp và kết quả nghiên cứu ứng 
dụng

BUSADCO đã triển khai nghiên cứu, ứng dụng 
rộng rãi vật liệu bê tông cốt sợi vào các lĩnh vực 
xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, 
nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên 
tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Trong các nghiên cứu của mình, BUSADCO 
đã áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 
thông qua việc tính toán thiết kế, sản xuất thử sản 
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Bê tông cốt thép thường Bê tông cốt sợi phi kim

Về kỹ thuật:
- Cốt thép thường bị ăn mòn do tác động của 

môi trường.
- Có độ bền kéo thấp; bê tông dễ bị co ngót, dễ 

hình thành các loại vết nứt, khả năng chống thấm 
thấp.

- Có trọng lượng riêng cao.
- Thi công lắp đặt khó khăn phức tạp.

Về kinh tế:
- Giá thành thép cao, chịu ảnh hưởng biến động 

giá lớn
Về xã hội:
- Gây ô nhiễm môi trường do phải sử dụng tài 

nguyên khai thác quặng và nhà máy luyện gang 
thép.

Về kỹ thuật: 
- Cốt sợi GFRP, PP và nhiều loại sợi Polyme khác có tính bền kiềm, 

kháng muối và hóa chất không bị ảnh hưởng của ăn mòn axit, muối 
và hầu hết các loại hóa chất.

- Có độ bền kéo lớn hơn nhiều so với cốt thép; giúp bê tông giảm 
co ngót, giảm sự hình thành các loại vết nứt, gia tăng khả năng 
chống thấm, khả năng chịu kéo, nén; gia tăng độ bền cho bê tông.

- Có trọng lượng riêng nhẹ.
- Dễ dàng thi công lắp đặt.
Về kinh tế:
- Giá các loại cốt sợi Polyme rẻ hơn so với các loại thép và có 

nguồn cung cấp ổn định
Về xã hội:
- Thân thiện với môi trường 
- Tận dụng kết hợp được với nguồn nguyên vật liệu trong nước

Bảng 1: So sánh giữa bê tông cốt thép thường và bê tông cốt sợi phi kim   

                Hình 4. Cốt sợi phân tán PP

Bảng 2: Đặc tính chịu kéo cốt FRP và cốt thép.
Tên Cốt thép Cốt GFRP

Cường độ kéo (MPa) 483 - 690 483 - 1600

Mô đun đàn hồi x 103 (Mpa) 200 35 - 51

Biến dạng dẻo (%) 0.14 - 0.25 N/A

Độ dãn dài (%) 6 - 12 1.2 - 3.1

Bảng 3: Hệ số dãn nở vì nhiệt (x 10-6/oC)
Cốt thép Cốt GFRP

Phương Dọc 11.7 6.0 – 10.0

Phương Ngang 11.7 21.0 – 23.0

Bảng 4: So sánh giá tham khảo quy đổi về tiết diện có cùng 
khả năng chịu lực giữa cốt sợi GFRP và cốt thép

Hình 3. Cốt sợi thanh GFRP 
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phẩm, thử nghiệm, kiểm tra và điều chỉnh lại thiết 
kế. Cấp phối bê tông cốt sợi và thử nghiệm trên 
sản phẩm do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 3 thực hiện.

Thông qua kết quả nghiên cứu và thực nghiệm, 
BUSADCO đã đề xuất Hội Bê tông Việt Nam 
ban hành tiêu chuẩn TC.VCA 009:2015 - Cấu 
kiện kè bê tông cốt sợi đúc sẵn bảo vệ bờ sông, 
hồ và đê biển tại Quyết định số 10/QĐ-BTVN 
ngày 08/5/2015 (Xây dựng trên cơ sở TCCS của 
BUSADCO) - sử dụng vật liệu bê tông cốt sợi 
phân tán Polypropylene. Bộ Xây dựng đã có văn 
bản số 223/BXD-KHCN ngày 21/4/2015 về việc: 
triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công 
nghệ năm 2015; gửi Hội Bê tông Việt Nam, cho 
phép xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam cho Cấu kiện 
lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển (vật liệu 
bê tông cốt sợi phân tán PP), gồm 2 phần: Yêu cầu 
kỹ thuật và phương pháp thử; Thi công và nghiệm 
thu.

Công nghệ sản xuất cấu kiện đúc sẵn ví dụ như: 
Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển 
bằng bê tông cốt sợi phân tán của Busadco đã 
được nghiên cứu hoàn chỉnh, được Bộ Khoa học 
và Công nghệ thẩm định và cho phép ứng dụng 
rộng rãi trên toàn quốc tại Giấy xác nhận số: 5184/
BKHCN-GXNTĐ ngày 31/12/2015; Bộ Xây dựng 
có chủ trương xây dựng tiêu chuẩn quốc gia tại 
văn bản số 223/BXD-KHCN ngày 21/4/2015.

3.1. Ứng dụng bê tông cốt sợi phi kim trong xây 
dựng phòng chống thiên tai và ứng phó với biến 
đổi khí hậu:

- Tại tỉnh Thái Bình: Dự án xây dựng thí điểm kè 
và nâng bãi trồng cây chắn sóng đê biển số 6 đoạn 
từ K33+020 đến K35+760 xã Đông Minh và đê 
biển số 5 đoạn từ K22+300 đến K23+300 xã Nam 
Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hạng mục: 
Kè với cao trình +1.80m, tổng chiều dài 4km.

- Tại tỉnh Thái Bình: Dự án nắn tuyến đê biển 
số 8 từ K26+700 - K31+700 kết hợp giao thông, 
huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình. Hạng mục: Kè 
với cao trình +2.50m, tổng chiều dài 4.7km.

- Tại Thái Bình: Dự án Quảng trường Thái Bình 
xây dựng tượng đài Bác Hồ với nông dân, hạng 
mục: Hồ chứa nước với cao trình +0.5m, tổng 
chiều dài 464.4m. 

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Bệnh viện 

Hồng Đức cơ sở II - Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh - 
Hạng mục: Kè bờ sông Sài Gòn, cao trình +1.86m, 
chiều dài xây dựng L=60m. Khởi công xây dựng 
vào ngày 16/11/2015.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Nâng cấp, 
xây dựng đê biển Cần Giờ, H. Cần Giờ, TP. HCM. 
Hạng mục: Kè biển, cao trình thiết kế +4.20, tổng 
chiều dài 11km. (Tư vấn Viện KHTL Miền Nam 
lựa chọn công nghệ này đang đề xuất với Chủ đầu 
tư H. Cần Giờ).

- Công trình thí điểm kè bao tại Rạch Nước Lên 
với cao trình +2.20m, chiều dài 15m; cao trình 
đáy sông -4.00m. Hoàn thành vào ngày 2/12/2015 
(Văn bản số 1704/UBND-QLDA ngày 14/4/2016 
của UBND thành phố HCM về kết quả thí điểm sử 
dụng sản phẩm công nghệ “Cấu kiện lắp ghép bảo 
vệ bờ sông, hồ và đê biển”; theo đó UBND thành 
phố HCM có chỉ đạo: Căn cứ vào địa chất, địa 
hình, khí tượng, thuỷ văn và yêu cầu công năng sử 
dụng của từng công trình cụ thể, Chủ đầu tư, Tư 
vấn thiết kế xem xét quyết định lựa chọn ứng dụng 
công nghệ này phù hợp).

- Đã phê duyệt thiết kế cơ sở; đang thiết kế bản 
vẽ thi công Dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu 
vực thành phố Hồ Chí Minh – tổng chiều dài tuyến 
kè công nghệ Busadco là 22,72 km.

3.2. Ứng dụng bê tông cốt sợi phi kim trong xây 
dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị:

Hào kỹ thuật BTCT thành mỏng đúc sẵn sử dụng 
các vách ngăn để tạo ra các ô rãnh để bố trí lắp đặt 
phù hợp các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, đảm 
bảo các yêu cầu về an toàn, khả năng chống thấm 
nước, chống xâm thực, chống ăn mòn, khả năng 
chịu lực cao được sản xuất với chi phí thấp.

Tại địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự án xây 
dựng Hào Kỹ thuật phục vụ ngầm hóa các công 
trình hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trần Hưng 
Đạo; Dự án xây dựng Hào Kỹ thuật phục vụ ngầm 
hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật tuyến đường 
Thùy Vân; Dự án cải tạo nâng cấp đường hẻm 239 
Lê Hồng Phong (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Trần 
Bình Trọng) thành phố Vũng Tàu; Dự án cải tạo 
vỉa hè đường Lương Thế Vinh; Dự án Nâng cấp 
cải tạo đường  Hồ Quý Ly; Dự án Nâng cấp cải tạo 
đường  Bình Giã -  thành phố Vũng Tàu;  Dự án 
đường Võ Văn Kiệt - Thành phố Bà Rịa.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án khu nhà 
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thấp tầng thuộc khu dân cư phía Nam đại lộ Đông 
Tây (Khu II) trong khu đô thị mới Thủ thiêm - Khu 
2, Quận 2; Dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo đường 
Nguyễn Huệ; Dự án Nâng cấp cải tạo đường Trần 
Não - Quận 2.

- Tại tỉnh Đồng Nai: Dự án di chuyển và đầu tư 
xây dựng Xí nghiệp liên hợp Z751.

- Tại tỉnh Quảng Ngãi: Dự án đầu tư xây dựng 
công trình đường Lê Thánh Tôn (đoạn đường Đinh 
Tiên Hoàng đến Ngã Tư Ba La). 

- Tại tỉnh Nam Định: Dự án xây dựng khu tái 
định cư thôn Phúc Trọng xã Mỹ Xá và khu Bãi 
Viên xã Lộc Hòa; Dự án nâng cấp đô thị thành phố 
Nam Định 

- Tại tỉnh Thái Bình: Dự án Khu Trung tâm y tế 
tỉnh Thái Bình.

- Tại tỉnh Hưng Yên: Dự án khu đô thị Ecopark.
3.3. Ứng dụng bê tông cốt sợi phi kim trong xây 

dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nông 
thôn, bảo vệ môi trường:

- Công trình xây dựng bê tông hóa kênh cấp III 
và nâng cấp các công trình thủy lợi xây dựng nông 

thôn mới tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Thái Bình.
- Địa điểm ứng dụng khác: Tại tỉnh BR - VT; 

Đồng Nai; Bình Định; Nghệ An.
3.4. Ứng dụng bê tông cốt sợi phi kim trong xây 

dựng dân dụng và công nghiệp:
- Công trình nhà ở và nhà cao tầng do các 

Công ty Xây dựng 99 Bộ quốc phòng, Công ty 
Vinaconex 3 và Công ty X59 Bộ Quốc Phòng thi 
công xây dựng.

3.5. Mặt hạn chế khi ứng dụng cốt sợi GFRP 
trong thiết kế, thi công công trình:

Hình 6. Ứng dụng kết cấu đúc sẵn - Chân kè bê tông cốt 
sợi PP  tại phường Hoàng Diệu, tỉnh Thái Bình.

Hình 5. Ứng dụng kết cấu đúc sẵn - Chân kè bê tông cốt 
sợi PP tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

- Không thể gia công cốt sợi GFRP tại công 
trường đòi hỏi phải tăng cường việc chuẩn bị, tính 
toán định hình ngay tại dây chuyền sản xuất, làm 
tăng chi phí đầu tư.

- Đối với những cấu kiện cần liên kết bẻ cong 
hoặc chuyển góc thì cốt phi kim GFRP phải đặt 
hàng gia công riêng theo từng cấu kiện, hoặc nếu 
sử dụng cốt sợi phân tán thì những cấu kiện trong 
thi công dân dụng không vượt được nhịp các khẩu 
độ lớn.

IV. KẾT LUẬN
Bê tông cốt sợi phi kim có nhiều ưu điểm so với 

bê tông cốt thép thông thường không những về độ 
bền, đảm bảo khả năng chống ăn mòn, tăng bền 
vững cho kết cấu công trình mà còn thuận tiện hơn 
trong thi công, đáp ứng yêu cầu cho cấu kiện bê 
tông thành mỏng đúc sẵn.

BUSADCO bước đầu đã triển khai nghiên cứu 

Hình 7. Ứng dụng kết cấu đúc sẵn - Chân kè bê tông cốt 
sợi PP tại dự án kè bệnh viện Hồng Đức - TP HCM
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và ứng dụng thành công các sản phẩm cấu kiện bê 
tông đúc sẵn cốt sợi GFRP, sợi PP và các loại sợi 
phi kim khác vào công trình trong xây dựng đồng 
bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo 
vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó 
với biến đổi khí hậu. 

Việc ứng dụng bê tông cốt sợi phi kim góp phần 
bổ sung, đa dạng hóa ngành công nghệ vật liệu 
trong nước và tiên phong ứng dụng công nghệ 
mới tiên tiến trên thế giới; cụ thể, các sản phẩm 
KH&CN được hình thành từ kết quả nghiên cứu 
của đề tài đã ứng dụng công nghệ vật liệu mới:

- Bê tông thành mỏng đúc sẵn: do BUSADCO 
nghiên cứu phát triển

- Bê tông thành mỏng cốt sợi GFRP, sợi PP: 
ứng dụng vật liệu mới cốt sợi GFRP, sợi PP 
- là công nghệ tiên tiến trên thế giới; sản xuất 
trên dây chuyền công nghệ bê tông thành mỏng 
BUSADCO.

- Tạo động lực phát triển ngành sản xuất vật 
liệu cốt sợi GFRP trong nước để ứng dụng trong 
các công trình xây dựng nói chung và các công 
trình xây dựng.

Bê tông cốt sợi phi kim còn nhiều ứng dụng 
khác, đặc biệt trong lĩnh vực cấu kiện đúc sẵn. Các 
nghiên cứu và ứng dụng của BUSADCO đã nêu 
chỉ là bước đầu, trên các sản phẩm cụ thể. Trong 
tương lai gần, các ứng dụng mới cần được nghiên 
cứu sâu hơn, đặc biệt liên quan đến ứng suất và 
biến dạng của kết cấu trong quá trình làm việc thực 
tế.

H.Đ.T

Hình 9. Phối cảnh các loại sản phẩm Hào kỹ thuật

Hình 10. Hình ảnh thi công lắp đặt tại đường 
Nguyễn Huệ - Tp. Hồ Chí Minh

Hình 11. Sản phẩm  kênh, mương Bê tông cốt sợi tại 
tỉnh Vĩnh Phúc.
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I. LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU
1.1 Quá trình hình thành
a) Các quốc gia hậu Soviet
Sự tan rã của Liên Xô dẫn đến việc ra đời các 

quốc gia độc lập hậu Soviet. Từ tháng 3 đến đầu 
tháng 12 năm 1991, 15 nước cộng hòa đồng loạt 
tuyên bố độc lập gồm có: 3 nước cộng hòa Baltic 
(Lithunia, Estonia, Latvia là những nước đầu tiên 
tuyên bố độc lập); 3 nước cộng hòa Trung Đông 
Âu (Ukraine, Belarus, Moldovia); 5 nước cộng 
hòa Trung Á (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turmenistan, Uzbekistan); 3 nước cộng hòa vùng 
ngoại Caukasus (Georgia, Armenia, Azerbaijan) 
và Liên Bang Nga.

Ngay sau khi ra đời, nhiều nước cộng hòa hậu 
Soviet mong muốn liên kết trong một tổ chức 
chung nhằm giữ được vị thế về chính trị và kinh tế 
vốn có trước đây trong thời kỳ Liên Xô.

b) Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS)
- Cuối tháng 12 năm 1991, Liên Bang Nga cùng 

với Ukraine và Belarus tuyên bố thành lập cộng 
đồng các quốc gia độc lập với vai trò kế tục Liên 
Xô trước đây.

Đến tháng 12 năm 1993, đã có 12 trong 15 nước 
cộng hòa hậu Soviet gia nhập tổ chức này (ngoại 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỚI CƠ HỘI THAM 
GIA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 

VIỆT NAM – LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU
|| GS.TSKH.Ngô Văn Lược
|| ThS. Ngô Mạnh  Lâm  
Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

TÓM TẮT: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh 
Kinh tế Á Âu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2016. Trong 
bài này các tác giả giới thiệu tổng quan về Liên minh kinh tế Á 
Âu, tóm tắt nội dung cơ bản của Hiệp định Thương mại Tự do 
Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu, nêu ra những lợi thế riêng 
và các cơ hội của Bà Rịa - Vũng Tàu khi tham gia Hiệp định 
này.

ABSTRACT: The Vietnam-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (VN-EAEU FTA) will 
take effect on October 5, 2016. In this article, the authors present an overview of EAEU, summarize 
the basic content of the VN – EAEU FTA, and point out the distinctive advantages and opportunies of 
Ba Ria Vung Tau province when this FTA takes effect.

trừ 3 nước cộng hòa vùng Baltic không tham gia) 
vì các lý do khác nhau, sau đó một vài nước khác 
cũng rút ra khỏi CIS như Geogia (2009), Ucraine 
(2014).

- Để dễ liên kết với nhau, các nước trong khối 
CIStập trung hợp tác trong kinh tế.

- Năm 1999, 5 nước Belarus, Kazakhstan, Nga, 
Kyrgyzstan, Tajikistan đã ký Hiệp định Thuế quan 
Á Âu nhằm thành lập một khu vực thuế quan 
thống nhất. Vào năm 2000 tiến thêm một bước, 
5 nước nói trên thành lập cộng đồng kinh tế Á 
Âu với mong muốn tạo ra một không gian kinh tế 
chung. Đến năm 2006 nước cộng hòa Uzbekistan 
gia nhập cộng đồng này.

c) Liên minh Kinh tế Á Âu
Liên minh Kinh tế Á Âu hình thành trên cơ sở 

hợp nhất từ hai tổ chức tiền thân là Cộng đồng 
kinh tế Á Âu và Liên minh Thuế quan Á Âu.

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, 3 nước Liên Bang 
Nga, Belarus, Kazakhstan ký Hiệp ước thành lập 
Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) theo khuôn mẫu 
EU. Sau đó Armenia tham gia hiệp ước vào tháng 
10 năm 2014 và Kyrgyzstan tháng 5 năm 2015. 
Hiệp ước này nhằm mục tiêu mở rộng quan hệ 
kinh tế, hủy bỏ kiểm soát biên giới và tiến đến 
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dùng chung một loại tiền tệ. Lộ trình thực hiện như 
sau: 

- Từ 01 tháng 01 năm 2016: Mở cửa thị trường 
cho dược phẩm và thiết bị y tế.

- Năm 2019: Thống nhất thị trường năng lượng 
thông thường.

- Năm 2025: Thống nhất thị trường dầu mỏ và 
khí đốt; thiết lập liên minh tiền tệ và thực hiện 
đồng tiền chung.

- Ứng cử viên gia nhập khối EAEU là các nước 
cộng hòa Tajikistan và Uzbekistan.

- Hiện tại khối năm nước EAEU có diện tích 
hơn 20 triệu km2, dân số hơn 182 triệu người và 
GDP trên 2.200 tỷ USD. Tài nguyên thiên nhiên 
có nhiều dầu mỏ, khí đốt, than đá, quặng sắt. Liên 
bang Nga là nước mạnh nhất về kinh tế, khoa học 
công nghệ và quân sự. Kyrgyzstan là nước kém 
phát triển trong khối.

Các sản phẩm nhập khẩu chính từ Việt Nam là 
điện thoại và linh kiện, máy vi tính và sản phẩm 
điện tử, hàng dệt may, giày dép, thủy sản, cà phê, 
hạt điều, gạo và rau quả. Các sản phẩm xuất khẩu 
chính sang Việt Nam là xăng dầu, sắt thép, phân 
bón, máy móc thiết bị.

II. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT 
NAM- EAEU

Ngày 28/3/2015 bắt đầu chính thức đàm phán 
Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam-
EAEU. Có 8 vòng đàm phán chính thức và vòng 
đàm phán cuối cùng diễn ra tại Hà Nội từ 8 -14 
tháng 12 năm 2014; Ngày 15 tháng 12 năm 2014 
hai bên tuyên bố chung kết thúc đàm phán.

Ngày 29 tháng 5 năm 2015 hai bên chính thức 
ký kết hiệp định FTA Việt Nam-EAEU. Hiệp định 
này có hiệu lực từ ngày 5/10/2016.

1. Cấu trúc của Hiệp định.
FTA Việt Nam-EAEU gồm 15 chương, các 

chương chính như sau:
a) Nhóm hàng hóa: có các chương Thương mại 

hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Phòng vệ thương mại, 
Vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động 
thực vật, Hàng rào thương mại và Hải quan.

b) Nhóm khác: gồm các Chương thương mại 
dịch vụ, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Thương mại điện 
tử, Cạnh tranh Pháp lý và thể chế.

Riêng chương Thương mại dịch vụ, Đầu tư và 

Di chuyển thế nhân được đàm phán song phương 
giữa Việt Nam và Liên Bang Nga nên các cam kết 
đạt được chỉ áp dụng song phương giữa 2 nước.

c) Các phụ lục: Về mở cửa thị trường hàng hóa, 
Dịch vụ, Đầu tư, Quytắc xuất xứ.

2. Nội dung Hiệp định.
2.1. Các cam kết về thuế quan
Hiệp định xem xét 11.360 dòng thuế trong biểu 

thuế với các cam kết như sau:
a) Cam kết của EAEU
EAEU cam kết mở cửa thị trường hàng hóa cho 

Việt Nam theo các nhóm như sau:
- Nhóm loại bỏ thuế quan ngay sau khi hiệp định 

có hiệu lực: gồm 6718 dòng thuế, chiếm khoảng 
59% biểu thuế.

- Nhóm loại bỏ thuế quan theo lộ trình từng năm 
và loại bỏ hoàn toàn vào năm 2025 gồm 2871 dòng 
thuế chiếm khoảng 25% biểu thuế.

- Nhóm giảm một lần 25% mức thuếhiện hành 
trong biểu thuế, ngay sau khi hiệp định có hiệu lực 
gồm 131 dòng thuế, chiếm khoảng 1% biểu thuế.

- Nhóm không cam kếtbao gồm 1453 dòng thuế, 
chiếm khoảng 13% biểu thuế.

- Nhóm áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng 
gồm 180 dòng thuế, chiếm khoảng 1,58% biểu 
thuế.

- Nhóm hạn ngach thuế quan chỉ bao gồm 2 sản 
phẩm là gạo và thuốc lá chưa chế biến.

Các mặt hàng và hạn ngạch cụ thể cho từng 
nhóm được ghi trong Phụ lục của Hiệp định.

b) Cam kết của Việt Nam
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường hàng hóa 

cho EAEU như sau:
- Nhóm loại bỏ thuế quan ngay sau khi hiệp định 

có hiệu lực: chiếm 53% biểu thuế.
- Nhóm loại bỏ thuế quan theo lộ trình từng năm 

chiếm khoảng 35% biểu thuế.
- Nhóm không cam kết chiếm khoảng 11% biểu 

thuế.
- Nhóm cam kết khác như áp dụng hạn ngạch 

khách quan chiếm khoảng 1% biểu thuế.
2.2. Cam kết xuất xứ
a) Quy tắc xuất xứ
Hàng hóa được coi có xuất xứ tại một bên (Việt 

Nam hoặc EAEU) nếu:
- Có xuất xứ hoặc sản xuất toàn bộ tại một bên.
- Được sản xuất toàn bộ tại một bên.
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- Được sản xuất toàn bộ tại một bên hoặc hai 
bên, từ những nguyên vật liệu có xuất xứ từ một 
bên hoặc hai bên.

- Được sản xuất tại một bên, sử dụng nguyên vật 
liệu không có xuất xứ nội Khối, nhưng đáp ứng 
được yêu cầu về Quy tắc xuất xứ cụ thể đối với 
từng mặt hàng được quy định trong Hiệp định.

b) Vận chuyển trực tiếp
Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định 

này, Hàng hóa phải được vận chuyển trực tiếp từ 
nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu, trừ trường 
hợp vận chuyển qua nước thứ ba, nhưng phải thỏa 
mãn các điều kiện:

- Quá cảnh qua nước thứ ba là cần thiết vì lý do 
địa lý hoặc yêu cầu vận chuyển.

- Hàng hóa không tham gia giao dịch thương mại 
hoặc tiêu thụ tại đó.

- Hàng hóa không qua các công khoản nào khác 
ngoài dỡ hàng, bốc lại hàng, lưu kho hoặc bảo 
quản hàng hóa.

c)  Mua bán trực tiếp
Hiệp định cho phép được xuất hóa đơn bởi một 

bên thứ ba không phải là thành viên của Hiệp định, 
nếu đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của Quy 
tắc xuất xứ thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan, 
trừ trường hợp nước thứ ba đó thuộc danh sách 30 
quốc đảo được nêu rõ trong Hiệp định.

d) Chứng nhận xuất xứ
FTA Việt Nam-EAEU vẫn áp dụng quy trình 

cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ quan có 
thẩm quyền do Nhà nước quy định như trong các 
FTA Việt Namđã ký (FTA Việt Nam - EU, TPP).

e) Tạm ngừng ưu đãi
Khi có tình trạng gian lận xuất xứ có tính hệ 

thống hoặc bên xuất khẩu từ chối việc xác minh 
không có lý do chính đáng, bên nhập khẩu có thể 
tạm ngừng ưuđãi các mặt hàng tương tự (giống 
nhau về tính chất vật lý, chất lượng, danh tiếng).

2.3. Các cam kết khác
- Nội dung các cam kết về dịch vụ, đầu tư và di 

chuyển thế nhân giữa Việt Nam và Liên Bang Nga 
hiện tại vẫn chưa được công bố.

- Nội dung của các cam kết khác của Hiệp định 
về sở hữu trí tuệ, cạnh tranh phát triển bền vững… 
chủ yếu mang tính hợp tác và không vượt quá các 
cam kết của Việt Nam trong WTO và các FTA mà 
Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán.

3. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi 
thực thi Hiệp định

3.1. Thuận lợi
a) EAEU (Đặc biệt Nga) là một thị trường rộng 

lớn và tương đối đóng đô ́i với hàng hóa nước ngoài
Mặc dù Nga và một số nước trong EAEU đã 

tham gia WTO, nhưng mức thuế nhập khẩu của 
khối này vẫn còn cao. Một số loại hàng hóa của 
Nga hiện vẫn bị Mỹ và EU cấm vận, đó là điều 
kiện thuận lợi để Việt Nam khai thông hàng rào 
thuế quan của khối này.

b) Việt Nam là đối tác đầu tiên ký FTA vói EAEU
Thế độc tôn này là một lợi thế đặc biệt của Việt 

Nam. Hiện tại thương mại giữa hai bên ở mức 4 tỷ 
USD/năm và dự kiến sẽ nâng lên 10 tỷ USD vào 
năm 2020.

c) Cơ cấu sản phẩm giữa Việt Nam và các nước 
EAEU bổ sung cho nhau, ít cạnh tranh trực tiếp

Chẳng hạn sản phẩm các cây nhiệt đới của Việt 
Nam các nước EAEU không sản xuất được. Do đó 
các tác động bất lợi truyền thống của việc mở cửa 
thị trường được giảm thiểu cho cả hai bên.

d) Việt Nam và EAEU có truyền thống hợp tác 
hữu nghị lâu đời từ thời Liên Xô

Điều này tạo ra những lợi thế cho Việt Nam 
trong việc thực hiện Hiệp định. Chẳng hạn hiện tại 
cộng đồng người Việt đang học tập, làm việc và 
sinh sống tại Nga và một số nước EAEU tương đối 
đông đảo. Việt Nam có thể sử dụng kinh nghiệm 
và quan hệ của họ để tiếp cận thị trường này.

3.2. Khó khăn
a) Việt Nam ít hiểu về thị trường EAEU. Một số 

quy trình thủ tục nhập khẩu khá phức tạp, thiếu rõ 
ràng và không nhất quán ngay trong bản thân nội 
khối.

b) Giao dịch với các nước trong EAEUchủ yếu 
bằng tiếng Nga chứ không sử dụng tiếng Anh 
thông dụng. Các cán bộ Việt Nam ít người giao 
dịch được bằng tiếng Nga. Khó khăn này cần có 
thời gian để khắc phục.

c) Ngoại trừ Nga, Việt Nam chưa ký cam kết với 
các nước khác trong EAEU về dịch vụ, đầu tư và 
dịch chuyển thế nhân. Điều này hạn chế khả năng 
hợp tác đầy đủ với EAEU. 

Việt Nam cần khắc phục các khó khăn và rào cản 
nêu trên để có thể nhận được những lợi ích to lớn 
mà Hiệp định này mang lại.
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III. CƠ HỘI CỦA BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
THAM GIA THỰC THI HIỆP ĐỊNH

1. Vài nét về Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) là một tỉnh nằm 

trên bờ biển vùng Đông Nam Bộ. Diện tích gần 2 
nghìn km2, dân số hơn 1 triệu người. Bờ biển có 
chiều dài 305km (phần trên đất liền hơn 100km); 
với nhiều bãi biển đẹp ở Vũng Tàu, Long Hải, Hồ 
Tràm… Khí hậu quanh năm ấm áp (nhiệt độ trung 
bình 260C- 290C). Thềm lục địa rộng 120.000km2. 
Có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, lớn nhất có đảo 
Côn Lôn (rộng 51km2) thuộc quần đảo Côn Sơn 
(Côn Đảo) và đảo Long Sơn thuộc TP.Vũng Tàu.

- Tài nguyên thiên nhiên đáng kể nhất là dầu thô 
(trữ lượng khoảng 1,5 - 3 tỷ tấn) và khí đốt (trữ 
lượng 300 tỷ m3). Nguồn hải sản dồi dào với trữ 
lượng khai thác 150 - 200 nghìn tấn/năm. Nhiều 
nơi trong Tỉnh có vùng đất đỏ Bazan thích hợp để 
trồng các cây công nghiệp như cao su, cà phê, hồ 
tiêu…

- Tỉnh có nền công nghiệp phát triển với trình độ 
công nghệ khá cao như công nghiệp dầu khí (riêng 
Vietsovpetro đã khai thác được 220 triệu tấn dầu 
thô và 30 tỷ m3 khí). Ngoài ra nhiều ngành công 
nghiệp đứng hàng đầu cả nước như sản lượng điện 
chiếm 40% công suất cả nước; phân bón có sản 
lượng 800 nghìn tấn/năm; sản lượng thép đang 
vươn lên đứng đầu cả nước.

2. Lợi thế riêng của Bà Rịa - Vũng Tàu
a) Liên doanh dầu khí Việt Nga Vietsovpetro tại 

Vũng Tàu
- Từ năm 1981, Việt Nam và Liên Xô ký hiêp 

định thành lập Liên doanh dầu khí Vietsovpetro 
đóng trụ sở tại Vũng Tàu. Đến năm 1991 khi Liên 
Xô tan rã, Liên doanh này trở thành Liên doanh 
dầu khí Việt Nga và vẫn lấy tên Vietsovpetro. Sau 
35 năm hoạt động Vietsovpetro phát triển nhanh, 
thành Công ty Dầu khí hàng đầu của Việt Nam 
và có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực thăm dò 
khai thác và dịch vụ dầu khí. Đồng thời là biểu 
tượng hợp tác kinh tế có hiệu quả cao giữa Việt 
Nam và Liên Bang Nga. Ngoài ra Vietsovpetro tạo 
ra những lợi thế riêng cho Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Hình thành một cộng đồng người Nga và các 
nước trong khối Liên Xô cũ tại TP. Vũng Tàu. Lúc 
nhiều nhất cộng đồng này lên đến trên 2 nghìn 
người, hiện tại còn khoảng 800 người.

- Nhờ sự phát triển của Vietsovpetro, và nhiều 
công ty dầu khí xuất hiện tại Vũng Tàu như Vi-
etgas, PTSC… do đó đã hình thành tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu cộng đồng hàng chục ngàn người Việt 
Nam đã từng học tập, công tác tại các nước thuộc 
Liên Xô cũ.

Biết khai thác những hiểu biết và quan hệ của 
những người trong hai cộng đồng này, Bà Rịa - 
Vũng Tàu có những lợi thế tham gia hiệp định.
Chẳng hạn họ có thể tham gia đào tạo tiếng Nga 
cho Tỉnh.

b) Cảng trung chuyển nước sâu Cái Mép
Tại bờ biển huyện Tân Thành (tỉnh BRVT) có 

vịnh Ghềnh Rái rộng 50km2 với độ sâu đến 30m. 
Phía trong vịnh là cửa các con sông Lòng Tàu, 
sông Cái Mép, sông Thị Vải, sông Dinh và sông 
Chà Và. Nhờ điều kiện địa hình thuận lợi đó tại 
khu vực này đã xây dựng cảng Cái Mép cho phép 
tiếp nhận các tàu biển siêu trọng với tải trọng hàng 
trăm nghìn tấn. Các đường bộ cao tốc và đường sắt 
đang được xây dựng để nối kết cảng Cái Mép với 
khu vực Nam Bộ.

Hiện tại cảng Cái Mép đã tiếp nhận tàu tải trọng 
150 nghìn tấn và có thể vận chuyển hàng đến các 
nước Âu, Mỹ .

Cảng trung chuyển nước sâu Cái Mép là một lợi 
thế riêng của BRVT.

3. Cơ hội của Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiệp định mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam tham 

gia thị trường EAEU. Căn cứ các lợi thế chung của 
Việt Nam, cũng như các đặc điểm và lợi thế riêng 
của mình, Bà Rịa - Vũng Tàu nên tập trung vào 
những điểm ưu thế nhất của mình, chẳng hạn như:

2.1. Tăng cường xuất khẩu
a) Một số mặt hàng nông ngư nghiệp có sản 

lượng nhiều và đã có truyền thống xuất khẩu như 
thủy sản (tôm, mực, cá); cây công nghiệp (cao su, 
cà phê, điều, hồ tiêu); rau quả (xoài, thanh long, 
rau sạch…). Đối với những mặt hàng sản lượng 
thấp nên liên kết xuất khẩu với các tỉnh khác. Cần 
chú trọng các mặt hàng nông nghiệp xanh.

b) Một số mặt hàng công nghiệp và thủ công 
nghiệp như máy vi tính và linh kiện điện tử, hàng 
dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ làm từ các sản vật 
biển…Căn cứ nhu cầu của từng nước trong EAEU, 
BR-VT có thể tìm thêm các mặt hàng khác hoặc mở 
rộng sản xuất mặt hàng có nhu cầu để xuất khẩu.
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2.2. Trung chuyển hàng từ Việt Nam sang 
EAEU 

Đường đi từ Việt Nam sang EAEU khá xa, chẳng 
hạn đến Belarus cũng phải cả chục nghìn cây số. 
Có thể chọn cảng Cái Mép thực hiện việc trung 
chuyển hàng từ Việt Nam sang EAEU:

- Các địa phương của Việt Nam có thể tập kết 
hàng hóa đến cảng Cái Mép bằng các phương tiện 
thích hợp như đường bộ, đường sắt và đường thủy.

- Từ cảng Cái Mép các tàu biển siêu trọng sẽ 
trung chuyển hàng hóa đến cảng Vladivostok của 
Nga trên bờ Thái Bình Dương.

- Từ cảng Vladivostok hàng hóa được vận 
chuyển bằng đường sắt đến các nước trong khối 
EAEU.

Đây là một tuyến vận tải thuận tiện, giá cả hợp 
lý, đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hàng hóa 
trực tiếp của Hiệp định.

Để đảm nhiệm được việc trung chuyển này, 
BRVT cần sớm hoàn chỉnh khâu dịch vụ Logicstic 
tại khu vực cảng Cái Mép.

2.3. Đẩy mạnh thu hút khách du lịch Nga và 
EAEU

Thời gian gần đây lượng khách du lịch Nga đến 
Việt Nam tăng trở lại. Nửa đầu năm 2016 có hơn 
204 nghìn khách du lịch Nga đến Việt Nam tăng 
21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lượng 
khách du lịch Nga đến BRVT còn khiêm tốn. Bà 
Rịa - Vũng Tàu nên tận dụng cơ hội FTA Việt Nam 
- EAEU để thu hút thêm khách du lịch Nga cũng 
như EAEU. Muốn vậy Bà Rịa - Vũng Tàu phải tạo 
ra sức hút bằng nhiều giải pháp, chẳng hạn như:

a) Mở rộng các loại hình du lịch:
- Mở Tour du lịch cho khách nước ngoài thăm 

nhà dân kết hợp tham quan các khu vườn trồng 
cây nhiệt đới (cao su, cà phê, ca cao, điều, hồ tiêu), 
xem quá trình chế biến; giới thiệu và bán một số 
sản phẩm khách du lịch ưa thích (cà phê, ca cao, 
hồ tiêu…).

- Tổ chức tham quan khu Năm tầng, nơi ở của 
cộng đồng người Nga và các nước thuộc Liên Xô 
cũ tại Vũng Tàu. Kết hợp tham quan Vietsovpetro, 
cảng Cái Mép, nhà tù Côn Đảo…

- Biến thành phố Vũng Tàu thành làng du lịch 
EAEU giống như Phan Thiết là làng du lịch Nga ở 
Bình Thuận. Bố trí thuyết minh du lịch bằng tiếng 
Nga cho khách từ EAEU.

b) Kết hợp Tour du lịch Nga với các nước EAEU:
Hãng hàng không Nga Airflot và Vietnam Airline 

đều có chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh - Moscow 
thực hiện Tour du lịch Việt Nam - Nga. Gần đây 
hàng không Astana của Kazakhstan mở tuyến bay 
khép kín Astana - Moscow - Bangkok - TP.HCM 
- Astana. Lợi dụng tuyến bay này từ năm 2015 
Vietravel bắt đầu tổ chức Tour du lịch Việt Nam - 
Nga - Kazakhstan. Mở rộng tuyến du lịch này, Bà 
Rịa - Vũng Tàu nên kết hợp với Saigontouris và 
Vietreval (hiện đều đã đặt chi nhánh tại Vũng Tàu) 
mở tuyến du lịch Việt Nam - EAEU. Trong tương 
lai khi sân bay Long Thành hoạt động, tuyến du 
lịch này càng thuận lợi hơn để khách nước ngoài 
đến du lịch tại BRVT.

Ngoài ra Bà Rịa - Vũng Tàu có thể quan tâm đến 
các vấn đề khác như nhập khẩu, đầu tư với EAEU.

IV. KẾT LUẬN:
Để thực thi FTA Vietnam - EAEU có hiệu quả 

cần phải nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu về 
EAEU và nội dung của Hiệp định. Chọn lựa các 
mục tiêu ưu tiên phù hợp, xây dựng kế hoạch triển 
khai hợp lý. Bà Rịa - Vũng Tàu nên lập Ban chỉ 
đạo hoặc Tổ chuyên trách về việc này giúp lãnh 
đạo tỉnh điều hành triển khai thực hiện.

Chúng tôi tin tưởng rằng Bà Rịa - Vũng Tàu thu 
được nhiều kết quả tốt đẹp khi tham gia Hiệp định 
này, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

N.V.L, N.M.L
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Thời gian qua, Sở KH-CN đã tổ chức nhiều 
chương trình, hoạt động nhằm đẩy mạnh 
kết nối cung - cầu công nghệ cho các DN. 

Nhiều DN đã tìm kiếm được những công nghệ phù 
hợp để ứng dụng vào sản xuất và chuyển giao công 
nghệ cho các đối tác. 

TÌM ĐƯỢC CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN tỉnh BR-

VT vừa ký kết hợp đồng nguyên tắc với nhà sáng 
chế Nguyễn Quang Ngọc (TP. Hồ Chí Minh) về 
“Công nghệ dây căng ứng dụng cho xây dựng dân 
dụng, công nghiệp và ứng dụng công nghệ chậu 
trồng cây không cần tưới”. Công nghệ này đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp bằng độc 
quyền sáng chế và tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
WIPO tại Mỹ cấp bằng WIPO. Theo đó, khi trồng 
cây theo phương pháp này, các thùng trồng cây 
được sắp xếp gồm 7 phần, phân thành 3 tầng từ 
trên xuống gồm: tầng đất và cây trồng; tầng không 
khí và thông khí; tầng chứa nước. Công nghệ này 
được đánh giá là giải pháp hữu ích cho các công 
ty môi trường có sử dụng cho các công trình công 
cộng hoặc các hộ dân ứng dụng trong việc trang 
trí thảm xanh cho nhà cao tầng, mà không cần đến 
công việc tưới nước hàng ngày. Giá thành mỗi 
thùng hoặc chậu chỉ dao động khoảng 200.000-
500.000 đồng. Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ KH - CN tỉnh BR-VT cho 
biết, trung tâm đã chọn công nghệ dây căng ứng 
dụng cho xây dựng dân dụng, công nghiệp và ứng 
dụng công nghệ chậu trồng cây không cần tưới vì 
có tính ứng dụng cao và có khả năng sử dụng rộng 
rãi tại tỉnh BR-VT, nhất là với các công trình cây 
xanh công cộng.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP DIC số 4 cho biết, thời gian qua ông thường 
xuyên tham gia các hội thảo về công nghệ mới 
trong xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị do Sở 
KH-CN tổ chức, qua đó tìm kiếm các công nghệ 
mới để phục vụ cho các công trình xây dựng của 
công ty. Năm 2016, Công ty CP DIC số 4 đang 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ: ĐẨY MẠNH 
KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ

|| Nguyễn Thị Tuyết, 
|| Quang Vũ
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BR-VT

nghiên cứu phương pháp thi công TNF (phương 
pháp thi công nền móng đặc thù trên nền đất yếu) 
của Trung tâm kiến trúc Nhật Bản và giải pháp 
công nghệ mới bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển của 
Busadco để áp dụng vào thi công các công trình 
sắp tới. 

Theo thống kê của Sở KH-CN, sau mỗi cuộc hội 
thảo hoặc sự kiện KH-CN được tổ chức tại BR-
VT, trung bình có khoảng hơn 10 hợp đồng hợp 
tác chuyển giao công nghệ, biên bản ghi nhớ, thỏa 
thuận hợp tác được ký kết với tổng giá trị hàng 
chục tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều DN Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Mỹ, Cộng hòa Séc… cũng đồng ý nhận lời 
sang Việt Nam đàm phán hợp tác với các DN Việt 
Nam.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO ĐỐI 
TÁC

Ngoài các hội thảo, sự kiện kết nối cung - cầu 
công nghệ, từ tháng 5-2016, Sở KH-CN còn đưa 
vào hoạt động “Sàn giao dịch Công nghệ trực 
tuyến” ở địa chỉ bavutex.vn. Đây là một kênh 
thông tin quan trọng, là cầu nối, tạo môi trường 
tin cậy, hỗ trợ các DN kết nối giao dịch cung - cầu 
công nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa 
học với sản xuất kinh doanh. Bước đầu đã có 640 
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nhà cung cấp và 135 tổ chức, chuyên gia tư vấn 
trong các lĩnh vực KH-CN tham gia sàn giao dịch.

Ông Trịnh Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH 
TMDV Sản xuất ca cao Thành Đạt (ấp Liên Hiệp 
1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) cho biết, ông 
đã tham gia nhiều hoạt động KH-CN và quảng bá 
sản phẩm ca cao (gồm bột ca cao, ca cao nhão và 
socola thành phẩm) Thành Đạt trên sàn giao dịch 
công nghệ của tỉnh… Qua các kênh thông tin này, 
nhiều khách hàng và đối tác đã tin dùng sản phẩm 
ca cao Thành Đạt. Từ đó, ông Thành đã bước đầu 
cung ứng sản phẩm của mình ra thị trường trong 
nước và xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, Hà 
Lan, Pháp, Nga… Ngoài ra, một số đối tác hiện 
đang đặt mua các thiết bị do ông sáng chế như: 
máy rang, máy ép, máy thổi vỏ, máy nghiền mịn, 
máy ép bơ, máy nghiền bột, máy phối trộn… để 
chế biến ca cao. 

Theo ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở KH-
CN, thị trường KH-CN là một trong 5 loại thị 

trường cơ bản (thị trường hàng hóa và dịch vụ; 
thị trường sức lao động; thị trường KH-CN; thị 
trường bất động sản; thị trường tài chính). Nhà 
nước đã ban hành nhiều chính sách như: Luật KH-
CN, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Công nghệ 
cao... nhằm hỗ trợ các hoạt động KH-CN theo 
cơ chế thị trường, tạo môi trường cạnh tranh để 
các sản phẩm KH-CN được mua, bán thuận lợi; 
khuyến khích gắn kết hoạt động nghiên cứu và 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Kết nối cung 
- cầu công nghệ thực chất là việc cung cấp thông 
tin về thị trường công nghệ thông qua các mô hình 
hội chợ triển lãm truyền thống, techmart - chương 
trình kết nối cung - cầu công nghệ… Đó là tiền đề 
để Sở KH-CN phát huy vai trò là cầu nối giữa DN, 
nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý địa phương 
trong việc tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công 
nghệ, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, 
dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm.

N.T.T, Q.V

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 
2015-2016 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP 

Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
|| Lê Tấn Cường   || Đoàn Thái Hòa     || Lê Thị Hằng   || Trần Thị Bích Hiền

Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TÓM TẮT:
Đặt vấn đề: Sự đánh giá chất lượng giảng dạy 
là thông tin rất quan trọng để nhà trường tăng 
cường cải tiến quá trình dạy học, nhằm mục đích 
nâng cao chất lượng dạy và học tại trường, thực 
hiện đổi mới công tác giáo dục toàn diện theo chủ 
trương và chính sách của Đảng và nhà nước.
Kết quả: Nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ học sinh nữ 
chiếm đa số: 91,75%, hầu hết các em tham gia học 
tập đầy đủ 100% giờ học (84,95%), trên 80% giờ 
học (14,89%). Trong số 24 tiêu chí đo lường chất 
lượng giảng dạy tất cả các tiêu chí đều đạt điểm 
rất cao (>90%), tuy nhiên có một số tiêu chí đạt 
điểm thấp hơn với sự khác biệt có ý nghĩa thông 
kê như: Nội dung giảng dạy vừa sức đối với học 

sinh; Học sinh cảm thấy hứng thú trong giờ học; 
Giáo viên thường xuyên lên lớp đúng giờ và thực 
hiện đúng lịch giảng dạy theo quy định; Giáo viên 
giám sát sự tiến bộ của học sinh. Trong 14 môn 
học được nghiên cứu, tất cả đều được đánh giá 
đạt chất lượng giảng dạy tốt (điểm đạt > 80%), 
duy chỉ có một môn học “Dân số kế hoạch hóa 
gia đình” là chất lượng trung bình (điểm đạt các 
tiêu chí từ 50 - <70%) và sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê. Đối với các Bộ môn điểm đánh giá 
chất lượng giảng dạy ở 6 nhóm tiêu chí điều đạt 
điểm rất cao: Nội dung giảng dạy (90,78 - 96,05); 
Tổ chức giảng dạy (90,64 - 95,65); Phương pháp 
giảng dạy (88,65 - 94,93); Phong cách giảng dạy 
(89,36 - 97,39); Phương pháp lượng giá (89,72 - 
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu 

(TCYT BR-VT) được thành lập từ năm 2004 đến 
nay đã được hơn 10 năm, trường đã đào tạo được 
nhiều học sinh ở các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, 
Dược sĩ trung cấp và Y sĩ. 

Quá trình đào tạo của trường cũng từng bước 
được xây dựng và phát triển. Đến nay đối với 
chuyên ngành Điều dưỡng, trường đã đào tạo 
được 11 khóa, ngành Hộ sinh đào tạo được 4 khóa, 
ngành Y sĩ đào tạo được 2 khóa và ngành Dược sĩ 
đào tạo được 3 khóa. Các em học sinh của trường 
TCYT BR-VT sau khi tốt nghiệp đã tham gia công 
tác tại các đơn vị y tế trong tỉnh và đã được các 
đơn vị đánh giá cao về năng lực, đạo đức cũng như 
hiệu quả làm việc của các em, đặc biệt lãnh đạo Sở 
Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá cao 
hiệu quả đào tạo của trường.

Tuy nhiên các đóng góp ý kiến cho công tác đào 
tạo của nhà trường vẫn mang tính chất chủ quan, 
chưa có một nghiên cứu khoa học để đánh giá 
chính xác và đầy đủ về chất lượng đào tạo của nhà 
trường. Mặt khác học sinh theo học tại nhà trường 
chính là “khách hàng” quan trọng nhất mà nhà 
trường cần phải có thông tin về sự đánh giá của 
học sinh về chất lượng giảng dạy của nhà trường 
sau một quá trình học tập. Sự đánh giá này là 
thông tin rất quan trọng để nhà trường tăng cường 
cải tiến quá trình dạy học, nhằm mục đích nâng 
cao chất lượng dạy và học tại trường thực hiện đổi 
mới công tác giáo dục toàn diện theo chủ trương 
và chính sách của Đảng và nhà nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình dạy học là hoạt động chung giữa giáo 
viên và học sinh trong đó giáo viên đóng vai trò 

chủ đạo, học sinh đóng vai trò chủ động nhằm thực 
hiện những nhiệm vụ dạy học. Hoạt động giảng 
dạy đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được 
mục tiêu hoạt động giáo dục cho học sinh. Vì lý do 
đó, hoạt động giảng dạy cần phải được đánh giá, 
giám sát, kiểm định để liên tục điều chỉnh nhằm 
hoàn thiện đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân 
lực trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập cũng như 
giúp thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đã 
được hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua 
ngày 04 tháng 11 năm 2013. 

Từ những lý do trên đây, chúng tôi quyết định 
xây dựng đề cương và triển khai thực hiện đề tài 
nghiên cứu “Chất lượng giảng dạy khóa học 2015-
2016 tại trường Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu 
năm 2016”.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu cắt ngang mô tả đánh giá của học 

sinh về tất cả các chương trình giảng dạy và các 
giáo viên giảng dạy các học phần trong năm học 
2015 - 2016.

Các nhóm tiêu chí đánh giá được xây dựng bao 
gồm: Nội dung giảng dạy; Tổ chức giảng dạy; 
Phương pháp giảng dạy; Phong cách giảng dạy; 
Phương pháp lượng giá; Hài lòng người học.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm chung
Có tổng cộng 618 lượt đánh giá của học sinh cho 

14 môn học. Có 5/6 Bộ môn của nhà trường được 
đánh giá trong năm học.

2. Nội dung giảng dạy
Trong nhóm tiêu chí I về Nội dung giảng dạy, 

tỷ lệ điểm đạt ở các môn tập trung nhiều nhất từ 
86.21-100.00. Tuy nhiên có môn học Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình (DS-KHHGD) rất thấp ở cả 
3 tiêu chí so với các môn khác thứ tự là: 55.56 - 
61.11 - 72.22 và có điểm tổng cộng thấp nhất là 
62.96, các môn có điểm tối đa là Chăm sóc sau đẻ 
và Chăm sóc sức khỏe trẻ em. 

Đánh giá các bộ môn ở tiêu chí này ta thấy tỉ lệ 
điểm đạt ở các bộ môn thấp nhất 86.33, cao nhất 
97.39, tổng hợp các bộ môn tỉ lệ đạt từ 93.04-
94.98, các bộ môn đều đạt điểm chất lượng tốt. 
(Biểu đồ 1)

96,81); Hài lòng người học (86,97 - 91,67), các 
kết quả này không có sự khác biệt.
Kết luận: Cần xác định nguyên nhân ở các môn 
học chưa có điểm đạt chất lượng loại tốt để khắc 
phục những điểm yếu nhằm nâng cao chất lượng 
giảng dạy. Cần phải duy trì nghiên cứu Chất lượng 
giảng dạy hàng năm và có những nghiên cứu mới 
sâu hơn cho từng bộ môn học và từng loại phương 
pháp giảng dạy.
Từ khóa: Chất lượng giảng dạy; Đổi mới Giáo 
dục; Tiêu chí đo lường chất lượng giảng dạy.
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3. Tổ chức giảng dạy
Trong nhóm tiêu chí II, tỷ lệ điểm đạt thấp nhất 

55.56, cao nhất 100.00, ở các môn tập trung nhiều 
nhất từ 83.72-100.00. Tuy nhiên có môn học 
DS-KHHGD rất thấp ở cả 5 tiêu chí so với các 
môn khác thứ tự là: 61.11, 61.11, 72.22 ,61.11, 
55.56 và có điểm tổng cộng thấp nhất là 62.22, các 
môn có điểm tối đa là Chăm sóc sau đẻ và Chăm 
sóc sức khỏe trẻ em. Các môn học có các tiêu chí 
thấp hơn là Điều dưỡng chăm sóc 2, Dược liệu, 
Hóa phân tích dược liệu và Dinh dưỡng, Vệ sinh 
phòng bệnh.

Về đánh giá các bộ môn, tỷ lệ điểm đạt thấp nhất 
89.36, cao nhất 97.85, tổng hợp các bộ môn tập tỷ 
lệ đạt từ 91.59-94.50. Các bộ môn đều đạt điểm 
chất lượng tốt ở tiêu chí này, điểm tổng các bộ 
môn rất cao đều trên 90% (Biểu đồ 2).

4. Phương pháp giảng dạy

Trong nhóm tiêu chí III, tỷ lệ điểm đạt thấp 
nhất 55.56, cao nhất 100.00, ở các môn tập trung 
nhiều nhất từ 81.13-100.00. Tuy nhiên có môn học 

DS-KHHGD rất thấp ở cả 6 tiêu chí so với các môn 
khác thứ tự là: 61.11, 61.11, 55.56, 66.67, 66.67, 
77.78 và có điểm tổng cộng thấp nhất là 64.82, các 
môn có điểm tối đa là Chăm sóc sau đẻ. Các môn 
học có điểm tổng thấp hơn là Chăm sóc bệnh nhân 
nội khoa, Dược liệu, Hóa phân tích dược liệu và 
Dinh dưỡng, Vệ sinh phòng bệnh.

Về đánh giá các bộ môn, tỷ lệ điểm đạt thấp nhất 
84.18, cao nhất 96.52, điểm tổng hợp các bộ môn 
tỉ lệ đạt từ 88.65-94.93. Các bộ môn đều đạt điểm 
chất lượng tốt (Biểu đồ 3).

5. Phong cách  giảng dạy
Trong nhóm tiêu chí IV, tỷ lệ điểm đạt thấp nhất 

55.56, cao nhất 100.00, ở các môn tập trung nhiều 
nhất từ 86.36-100.00. Tuy nhiên có môn học DS-
KHHGD rất thấp ở cả 3 tiêu chí so với các môn 
khác thứ tự là: 61.11, 61.11, 55.56 và có điểm tổng 
cộng thấp nhất là 59.26, các môn có điểm tối đa là 
Chăm sóc sau đẻ và Chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Về đánh giá các bộ môn, tỷ lệ điểm đạt thấp nhất 
87.23, cao nhất 99.13, điểm tổng hợp các bộ môn 
tỉ lệ đạt từ 89.36-97.39. Các bộ môn đều đạt điểm 
chất lượng tốt (Biểu đồ 4).

Biểu đồ 1: Tỷ lệ điểm đạt của bộ môn ở 
tiêu chí Nội dung giảng dạy

Biểu đồ 2: Tỷ lệ điểm đạt của bộ môn ở
tiêu chí Tổ chức giảng dạy

Biểu đồ 3: Tỷ lệ điểm đạt của bộ môn ở
tiêu chí Phương pháp giảng dạy

Biểu đồ 4: Tỷ lệ điểm đạt của bộ môn ở
tiêu chí Phong cách giảng dạy
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6. Phương pháp lượng giá
Trong nhóm tiêu chí VI, Tỉ lệ điểm đạt thấp nhất 

55.56, cao nhất 100.00, ở các môn tập trung nhiều 
nhất từ 81.58-100. Tuy nhiên có môn học DS-
KHHGD rất thấp ở cả 4 tiêu chí so với các môn 
khác thứ tự là: 61.11,  61.11, 66.11, 55.56 và có 
điểm tổng cộng thấp nhất là 59.72.

Về đánh giá các bộ môn, tỷ lệ điểm đạt thấp nhất  
87.10, cao nhất 97.39, điểm tổng hợp của các bộ 
môn tỷ lệ đạt từ 89.61-96.81. Các bộ môn đều đạt 
điểm chất lượng tốt (Biểu đồ 5).

Biểu đồ 5: Tỷ lệ điểm đạt của bộ môn ở
tiêu chí Phương pháp lượng giá

7. Mức độ hài lòng của người học
Trong nhóm tiêu chí VI, tỷ lệ điểm đạt thấp nhất 

55.56, cao nhất 100.00, ở các môn tập trung nhiều 
nhất từ 81.58-100.00. Tuy nhiên có môn học DS-
KHHGD rất thấp ở cả 4 tiêu chí so với các môn 
khác thứ tự là: 61.11,  61.11, 66.11, 55.56 và có 
điểm tổng cộng thấp nhất là 59.72.

Về đánh giá các bộ môn, tỷ lệ điểm đạt thấp nhất 
79.86, cao nhất 94.92, điểm tổng hợp các bộ môn 
tỷ lệ đạt từ 86.97-91.67. Các bộ môn đều đạt điểm 
chất lượng tốt (Biểu đồ 6).

BÀN LUẬN
Trong 14 môn học được nghiên cứu, tất cả đều 

được đánh giá đạt chất lượng giảng dạy tốt, duy 
chỉ có một môn học Dân số kế hoạch hóa gia đình 
là chất lượng trung bình và sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê. Đây là môn học khó, giáo viên 
chưa có kinh nghiệm và việc chuẩn bị cho hoạt 
động giảng dạy cũng chưa được tốt, vì vậy có tất 
cả 20/24 tiêu chí được đánh giá đạt điểm trung 
bình. 

Ngược lại một số môn có điểm tối đa (100) ở 
nhiều nhóm tiêu chí như môn học Chăm sóc sau 
đẻ, Chăm sóc sức khỏe trẻ em. Đây là các môn học 
được các giáo viên lên lớp là những giáo viên đạt 
thứ hạng cao trong các kỳ hội thi dạy giỏi của nhà 
trường, sự đánh giá chất lượng các môn này của 
các em học sinh tương đối phù hợp và khách quan. 

Trong số 24 tiêu chí có một số tiêu chí đạt điểm 
thấp hơn với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
như: Nội dung giảng dạy vừa sức đối với HS (a2), 
P=0.001**, HS cảm thấy hứng thú trong giờ học 
(a5) P=0.01****, GV thường xuyên lên lớp đúng 
giờ và thực hiện đúng lịch giảng dạy theo quy định 
(a19) P=0.01**** , GV giám sát sự tiến bộ của HS 
(a14) P=0.01***. Đây cũng chính là các điểm yếu 
của nhà trường vì giáo trình giảng dạy quá nặng 
cho học sinh trong 2 năm học, từ đó tạo nên sự 
quá tải cho học sinh cũng như giáo viên, từ đó sự 
quan tâm gần gũi giữa giáo viên và học sinh cũng 
chưa tốt.

Đối với các Bộ môn tất cả đều có điểm đánh giá 
chất lượng giảng dạy ở 6 nhóm tiêu chí đều đạt 
điểm rất cao, kết quả này chứng tỏ có sự tương 
đương về các yếu tố như: Nội dung giảng dạy; Tổ 
chức giảng dạy; Phương pháp giảng dạy; Phong 
cách giảng dạy; Phương pháp lượng giá; Hài lòng 
người học, các kết quả này không có sự khác biệt. 
Bộ môn Khoa học cơ bản luôn có điểm cao nhất 
và điểm thấp hơn là bộ môn Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản.

Đây chính là thế mạnh của nhà trường trong việc 
luôn luôn nâng cao chất lượng đào tạo và cũng là 
truyền thống của nhà trường trong nhiều năm nay. 
Sự đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường 
cũng xuất phát từ sự đảm bảo chất lượng giảng dạy 
kết hợp với việc tổ chức quản lý đào tạo và hiệu 
quả của quá trình học tập và rèn luyện của các em. 

Biểu đồ 6: Tỷ lệ điểm đạt của bộ môn ở
tiêu chí Hài lòng người học
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Từ đó sau khi tốt nghiệp học sinh của nhà trường 
được các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh BRVT rất 
tin tưởng về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp và mạnh dạn tiếp nhận vào làm việc.

KẾT LUẬN
Chất lượng giảng dạy chung của nhà trường 

trong năm học 2015-2016 đạt loại tốt, phù hợp với 
kết quả đánh giá học sinh cuối năm học và học 
sinh tốt nghiệp khóa học 2014-2016.

Từ kết quả này cũng nhìn nhận rằng công tác 
quản lý đào tạo và quá trình học tập của các em 
học sinh đã góp phần vào nâng cao chất lượng đào 
tạo của nhà trường. 

L.T.C, L.T.H, T.T.B.H, Đ.T.H
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I. GỐC TỰ DO
1. Khái niệm
Các gốc tự do, hay nói chính xác hơn là các chất 

hoạt động chứa oxi và nitơ (ROS - reactive oxygen 
species và RNS - reactive nitrogen species) là các 
dẫn xuất dạng khử của oxi và nitơ phân tử. Các 
gốc tự do được chia làm hai nhóm chính: các gốc 
tự do và các dẫn xuất không phải gốc tự do (non-
free-radical species) được thể hiện trong bảng 1. 

Các gốc tự do được định nghĩa là các phân tử 
hay nguyên tử có khả năng tồn tại độc lập, sở hữu 
một hoặc nhiều điện tử độc thân. Trong số các gốc 
tự do, hai gốc hydroxyl (HO.) và alkoxyl (RO.) là 
hoạt động mạnh nhất và tấn công vào các phân tử 
kế cận với tốc độ nhanh nhất. Chu kì bán hủy của 
gốc hydroxyl là 10-9 giây.

Các dẫn xuất không phải gốc tự do như oxi đơn, 
hydroperoxide, nitroperoxide là tiền chất của các 
gốc tự do.

Gốc tự do rất không ổn định và luôn có xu hướng 
chiếm đoạt điện tử từ các cấu trúc lân cận, tạo ra 
hàng loạt gốc tự do mới. Quá trình này diễn ra theo 
phản ứng dây chuyền. 

2. Vai trò và ảnh hưởng của gốc tự do
Gốc tự do được tạo ra một cách tất yếu trong quá 

GỐC TỰ DO VÀ QUÁ TRÌNH CHỐNG 
OXI HÓA

|| ThS. Phạm Thị Kim Ngọc 
 Khoa Hóa học & CNTP, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

trình trao đổi chất và tùy thuộc vào nồng độ mà 
chúng có tác động tốt hoặc xấu đến cơ thể.

- Ở nồng độ thấp, các ROS và RNS là các tín 
hiệu làm nhiệm vụ: điều hòa phân ly tế bào (apop-
tosis); kích hoạt các yếu tố phiên mã (NFkB, p38-
MAP kinase…) cho các gen tham gia quá trình 

Bảng 1: Các gốc tự do và dẫn xuất không phải gốc tự do



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

24 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

miễn dịch, kháng viêm; điều hòa biểu hiện các gen 
mã hóa cho các enzyme chống oxi hóa.

- Ở nồng độ cao, các ROS và RNS oxi hóa các 
đại phân tử sinh học gây nên: đột biến ở DNA, 
biến tính protein, oxi hóa lipid. Sự phá hủy các đại 
phân tử sinh học bởi gốc tự do là nguyên nhân của 
rất nhiều bệnh nguy hiểm. Sự oxi hóa LDL (low 
density lipoprotein) dẫn đến sự hình thành các 
vạch lipid trên thành mạch máu, giai đoạn đầu tiên 
của bệnh huyết áp cao và nhiều bệnh tim mạch. 
Gốc tự do tấn công phospholipid màng tế bào làm 
thay đổi tính mềm dẻo của màng, thay đổi chức 
năng của nhiều thụ thể trên màng do đó ảnh hưởng 
đến tính thẩm thấu của màng cũng như việc trao 
đổi thông tin giữa tế bào và môi trường. Sự oxi 
hóa các DNA bởi các gốc tự do gây nên biến dị di 
truyền, là một trong những nguy cơ phát triển ung 
thư. Nhiều enzyme và protein vận chuyển cũng bị 
oxi hóa và vô hoạt bởi các gốc tự do. Sự tích lũy 
các sản phẩm của sự oxi hóa tế bào gây nên hiện 
tượng lão hóa sớm. Các gốc tự do cũng tham gia 
vào quá trình gây các bệnh suy giảm hệ thần kinh 
như Alzheimer, trong đó hiện tượng chết của các 
tế bào thần kinh gắn liền với hiện tượng phân ly tế 
bào gây nên bởi các gốc tự do. 

3. Quá trình chống oxi hóa
3.1. Khái niệm chất chống oxi hóa
Chất chống oxy hóa được định nghĩa là các hợp 

chất có thể trì hoãn, ức chế, hoặc ngăn chặn quá 
trình oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do và giảm bớt 
tình trạng stress oxy hóa.

Stress oxy hóa là một trạng thái mất cân bằng 
do số lượng gốc tự do sản sinh quá nhiều vượt qua 
khả năng chống oxy hóa nội sinh, dẫn đến quá 
trình oxy hóa của một loại đại phân tử sinh học, 
chẳng hạn như các enzyme, protein, DNA và lipid.

3.2. Phân loại chất chống oxi hóa
* Dựa trên nguyên tắc hoạt động, các chất chống 

oxi hóa được phân thành 2 loại: các chất chống oxi 
hóa bậc một và các chất chống oxi hóa bậc hai. 

Các chất chống oxi hóa bậc 1 khử hay kết hợp 
trực tiếp với các gốc tự do, do đó, kìm hãm pha 
khởi phát hoặc bẻ gãy dây chuyền phản ứng của 
quá trình oxi hóa.

Các chất chống oxi hóa bậc 2 kìm hãm sự tạo 
thành các gốc tự do: hấp thụ các tia cực tím, tạo 
phức với các kim loại kích hoạt sự tạo gốc tự do 

như Cu, Zn, vô hoạt oxi đơn.
* Dựa trên nguồn gốc, các chất chống oxi hóa 

được phân thành 2 nhóm: các chất chống oxi hóa 
tự nhiên và các chất chống oxi hóa tổng hợp. 

Các chất chống oxi hóa tổng hợp phổ biến là các 
hợp chất phenolic như: butylated hydroxyanisole 
(BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), tert-
butylhydroquinone (TBHQ) và propyl gallate 
(PG).

Các chất chống oxi hóa tự nhiên gồm: vitamin C, 
tocopherols, carotenoids và các hợp chất phenolic. 
Các chất chống oxi hóa tự nhiên có thể được tìm 
thấy trong hầu hết tế bào của tất cả các loài thực 
vật, vi sinh vật, nấm và thậm chí cả tế bào động 
vật. 

Hệ thống chất chống oxi hóa của cơ thể người 
được cung cấp bởi hai nguồn: bên trong và bên 
ngoài. Các chất chống oxi hóa bên trong bao 
gồm các protein (ferritine, transferrine, albumine, 
protein sốc nhiệt) và các enzyme chống oxi hóa 
(superoxyde dismutase, glutathion peroxydase, 
catalase). Các chất chống oxi hóa bên ngoài là các 
cấu tử nhỏ được đưa vào cơ thể qua con đường 
thức ăn gồm vitamin C, tocopherols, carotenoids 
và các hợp chất phenolic.

3.3. Cơ chế chống oxi hóa
3.3.1. Cơ chế chống oxi hóa của vitamin C
Acid ascorbic (vitamin C) được coi là một trong 

những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, ít độc nhất. 
Nó là một vitamin tan trong nước và được tìm thấy 
ở nồng độ cao trong nhiều loại thực phẩm. Các 
nguồn chính cung cấp vitamin C gồm các loại hoa 
quả, trái cây đặc biệt là cam quýt, quả kiwi, anh 
đào, dưa hấu, và rau quả như cà chua, rau lá xanh, 
bông cải xanh, súp lơ, giá đỗ và bắp cải.   

Vitamin C có khả năng vô hoạt các gốc tự do rất 
tốt, chấm dứt chuỗi phản ứng gốc tự do nhờ vào 
việc chuyển cho các gốc tự do hai nguyên tử hidro 
của nó và khi đó nó trở thành dehydroascorbic 
acid. 

Hình 1. Công thức cấu tạo một số chất chống oxi hóa 
tổng hợp phổ biến
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Ngoài ra, vitamin C khá đặc biệt vì ngoài việc 
nhường hidro nó còn có thể thực hiện quá trình 
nhường một điện tử cho các gốc tự do. Nhờ vào 
đặc điểm cấu tạo khá đặc biệt, các nhóm -OH 
gắn với các vòng có nối đôi, trên vòng còn có nối 
đôi trực tiếp với oxi dẫn đến hiệu ứng hút điện 
tử, do vậy, nhóm -OH của vitamin C mang tính 
acid cao hơn bình thường. Mặt khác, acid ascorbic 
còn được xem như là một enol, có thể chuyển hóa 
thành dạng enolate ổn định khi nhường điện tử. 

Trong huyết tương người chứa khoảng 60 µmol 
ascorbate. Khi tương tác với ROS, nó bị oxy hóa 
thành dehydroascorbate. Dehydroascorbate được 
tái chế trở lại acid ascorbic bởi enzym reductase 
dehydroascorbate. Như vậy, dehydroascorbate 
được tìm thấy trong huyết tương với mức rất thấp 
so với ascorbate. 

Vitamin C đã được chứng minh có hiệu quả 
chống lại các gốc tự do anion superoxide, H2O2, 
các gốc tự do hydroxyl và oxy đơn. 

3.3.2. Cơ chế chống oxi hóa của các carotenoid
Carotenoid là các hợp chất màu hữu cơ có trong 

thực vật và một số sinh vật có khả năng quang hợp. 
Chúng đem lại màu vàng đến đỏ cho thực vật đồng 
thời tham gia quá trình quang hợp với vai trò sắc 
tố phụ. 

Đối với con người, các carotenoid là các chất 
chống oxi hóa quan trọng vì nó có mặt trong rất 
nhiều loại thực phẩm đồng thời nó có khả năng 

Hình 2. Quá trình khử các gốc tự do của vitamin C

Hình 3. Sự chuyển hóa thành dạng enolate của 
vitamin C trong quá trình chống oxi hóa

hoạt động trong môi trường chất béo là nơi rất dễ 
xảy ra sự oxi hóa và gây hậu quả nghiêm trọng 
(màng tế bào).

Cơ chế hoạt động chống oxi hóa của các 
carotenoid bao gồm: vô hoạt oxi đơn và vô hoạt 
các gốc tự do.

Oxi đơn (1O2) là sản phẩm phụ của quá trình oxi 
hóa sinh học và là một cấu tử có mặt trong không 
khí. Dưới tác dụng của tia cực tím A (λ=320-
400 nm), các phân tử ribiflavine, flavin adenine 
dinucleotide (FMN) và flavin adenine dinucleotide 
(FAD) hấp thụ năng lượng và chuyển lên trạng thái 
kích thích. Các chất này chuyển năng lượng cho 
oxi phân tử để trở lại trạng thái bình thường. Oxi 
khi nhận năng lượng của các chất này trở thành 
oxi đơn. Để chuyển một phân tử oxi bình thường 
thành oxi đơn cần một năng lượng 22kcal. Phân tử 
oxi đơn không ở dạng thuận từ như bình thường 
mà ở dạng nghịch từ. Chính do vậy chúng rất dễ 
dàng phản ứng với DNA, lipid và các chất không 
no của màng tế bào.

Trong số tất cả các chất chống oxi hóa tự nhiên, 
các carotenoid có khả năng vô hoạt oxi đơn mạnh 
nhất bởi một cơ chế vật lý. Năng lượng dư của oxi 
đơn được chuyển cho carotenoid, oxi trở về trạng 
thái bình thường của nó trong khi carotenoid được 
chuyển lên trạng thái kích thích. Các carotenoid 
này sau đó quay trở lại trạng thái bình thường của 
nó bằng cách phát ra môi trường năng lượng dư 
thừa mà nó nhận được từ oxi đơn. Khả năng vô 
hoạt oxi đơn của carotenoid phụ thuộc vào số liên 
kết đôi có mặt trong mạch carbon của nó. Mỗi 
phân tử carotenoid có khả năng vô hoạt 1.000 phân 
tử oxi đơn trước khi tham gia vào các phản ứng 
hóa học và bị biến đổi thành các hợp chất khác. 

Ngoài khả năng vô hoạt oxi đơn, các carotenoid 
còn vô hoạt các gốc tự do bằng cách kết hợp với 
các gốc này theo một 1 trong 3 cơ chế sau: chuyển 
1 điện tử, chuyển 1 hydro hay cộng hợp.

Khác với polyphenol và vitamin C không được 
tích lũy trong cơ thể mà bị thải ra ngoài qua con 
đường nước tiểu, các carotenoid với đặc điểm hòa 
tan trong chất béo được tích lũy trong cơ thể, xâm 
nhập dễ dàng vào các vị trí dễ bị oxi hóa như màng 
tế bào, do đó hiệu quả chống oxi hóa của chúng 
cao hơn các chất oxi hóa hòa tan trong nước.

3.3.3. Cơ chế chống oxi hóa của tocopherols 
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(vitamin E)
Tính chất hòa tan trong chất béo của vitamin E 

giúp chúng có khả năng thâm nhập sâu vào các 
màng sinh học vốn chứa nhiều acid béo không 
no và ngăn cản chuỗi phản ứng oxi hóa lipid. Các 
vitamin E sẽ chuyển hydro của nó cho gốc tự do 
peroxyde. Gốc tocopheryl tạo thành được khử về 
trạng thái ban đầu nhờ vitamin C.

Các nguồn thực phẩm có nồng độ cao vitamin E 
nhất là các loại dầu thực vật, tiếp theo là các loại 
hạt và hạt giống bao gồm ngũ cốc nguyên hạt.

Trong số các tocopherol trong tự nhiên, quan 

trọng nhất là α-tocopherol, một vitamin tan trong 
chất béo, có mặt trong màng ngoài của tế bào và 
các bào quan. Nó phá vỡ phản ứng dây chuyền của 
quá trình oxi hóa, giúp bảo vệ màng tế bào. 

Khả năng chống oxi hóa của tocopherol phụ 
thuộc vào mức độ cản trở không gian của các 
nhóm methyl ở vị trí ortho đối với nhóm hydroxyl 
ở vòng thơm. Nhóm hydroxyl càng bị cản trở ít 
(trừ trường hợp của δ) khả năng chống oxi hóa 
càng cao.

3.3.4. Cơ chế chống oxi hóa của các hợp chất 
phenolic 

Phenolic là một trong 3 nhóm sản phẩm chính 
của quá trình trao đổi chất bậc 2 ở thực vật. 

Khả năng chống oxi hóa của phenolic có thể 
được giải thích dựa vào các đặc điểm cấu trúc phân 
tử của chúng. Trong phân tử phenolic có chứa các 
nhóm hydroxy liên kết trực tiếp với vòng thơm có 
khả năng nhường hydro giúp chúng có thể tham 
gia vào các phản ứng oxi hóa khử, bắt giữ các gốc 
tự do; chứa các vòng thơm (vòng benzene, vòng dị 
nguyên tố) và các liên kết bội (liên kết C=C, C=O) 
tạo nên hệ liên hợp giúp bền hóa các gốc tự do 
được hình thành khi chúng bắt giữ các phần tử oxi 
hoạt động; chứa nhóm có thể tạo phức chuyển tiếp 

Hình 4: Cơ chế khử gốc tự do của α-tocopherol

với các ion kim loại như catechol… giúp làm giảm 
quá trình sản sinh ra các phần tử oxi hoạt động.

3.3.5. Cơ chế chống oxi hóa của  phenolic:
(1) Khử và vô hoạt các gốc tự do nhờ thế oxi hóa 

khử thấp: các hợp chất phenolic nhờ thế oxi hóa 
khử thấp nên có thể khử các gốc tự do bằng cách 
nhường ngyên tử hidro hoặc một electron cho gốc 
tự do.

ArOH + R                     ArO. + RH
ArO. + R.                       ArOR
Hoặc 
ArOH                           ArOH+. + e-

ArOH+. +R                   ArO. + RH
ArO. + R.                       ArOR 
(2) Ức chế sự hình thành các gốc tự do bằng 

cách liên kết với các ion kim loại vi lượng tham 
gia vào quá trình sản xuất các gốc tự do. 

Các ion kim loại sắt và đồng đảm nhận các vai 
trò sinh lý nhất định trong cơ thể như tham gia 
vận chuyển oxi (hemoglobin), cofactor của nhiều 
enzyme (Fe đối với catalase, Cu đối với super-
oxyde dismutase). Tuy nhiên, các kim loại này có 
thể tham gia phản ứng Fenton và Haber Weiss để 
tạo ra các gốc tự do. Các phenolic có khả năng 
tạo phức với các ion kim loại và hạn chế các ảnh 
hưởng không tốt của chúng. 

(3) Ức chế sự hình thành các gốc tự do bằng 
cách ức chế một số enzyme tham gia vào quá trình 
sản xuất các gốc tự do.

II. KẾT LUẬN
Cùng với sự phát triển của quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, đời sống con người ngày càng 
trở nên bận rộn. Hiện tượng stress do căng thẳng 
quá mức dẫn đến lão hóa sớm, sự trẻ hóa và gia 
tăng nguy cơ mắc các chứng bệnh nan y, sự xuất 
hiện của nhiều chứng lệnh lạ. Nhiều nghiên cứu 
khoa học đã chứng minh một trong các nguyên 
nhân của các vấn đề này là do sự stress oxi hóa 
xuất phát từ các gốc tự do sản sinh quá mức. Do 
vậy, tìm hiểu về gốc tự do, quá trình chống oxi hóa 
là một vấn đề cần thiết để có thể có những giải 
pháp phù hợp trong quá trình phòng chống bệnh 
tật và bảo vệ sức khỏe bản thân. Đây cũng là một 
trong những xu hướng nghiên cứu hiện được nhiều 
nhà khoa học quan tâm hiện nay.

P.T.K.N 
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TÓM TẮT
Cysteamine là một tiền hormone có tác dụng kích 

thích tăng trưởng nhanh, tạo nạc đối với vật nuôi 
tương tự như chất cấm Salbutamol. Cysteamine 
“thần dược tăng trọng, tạo nạc” này được sử dụng 
phổ biến trên thị trường gần đây. Cysteamine được 
sử dụng như một phụ gia tăng trọng trong chăn 
nuôi thì người ăn phải thịt có sử dụng chất này 
trong một thời gian dài dễ mắc các bệnh như ung 
thư vú, ung thư kết tràng và tuyến tiền liệt và suy 
yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể. Cysteamine 
đã bị Liên minh châu Âu (EU) cấm sử dụng trong 
chăn nuôi. Chất này cũng không có mặt trong danh 
mục của tổ chức CODEX. 

1. Thực trạng sử dụng Cysteamine trong chăn 
nuôi

Cysteamine có công thức phân tử là C2H7NS, là 
một chất có tác dụng kích thích tăng trọng liên 
quan tới hormone tăng trưởng, tạo nạc đối với vật 
nuôi. Cysteamine thường được sử dụng dưới dạng 
muối hydrochloride (Cysteamine hydrochloride), 
công thức phân tử là C2H8ClNS.

Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist, đã bị cấm 
sử dụng trong chăn nuôi từ năm 2002. Đây là chất 
có tác dụng làm giãn cơ, được dùng để điều trị 
hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong 
y học nhưng được người chăn nuôi cho vào thức 
ăn nhằm giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, đặc biệt 
là tiêu biến mỡ và tăng tỷ lệ thịt nạc. Hiện nay, 
Việt Nam đã khống chế được nguồn cung cấp 
Salbutamol, nhưng các cơ sở chăn nuôi lại thay 
thế bằng Cysteamine, chủ yếu nhập khẩu từ Thái 
Lan, Trung Quốc. Cysteamine cũng có tác dụng 
tăng trọng, tỷ lệ nạc cao như Salbutamol. Chất này 
đã bị liệt vào diện cấm nhập khẩu, buôn bán và sử 
dụng tại Việt Nam, tuy nhiên thức ăn chăn nuôi 
chứa chất tạo nạc Cysteamine vẫn bán rất chạy 

XUẤT HIỆN CHẤT TẠO NẠC MỚI 
TRONG CHĂN NUÔI - CYSTEAMINE, 

NGUY CƠ ĐỐI VỚI 
SỨC KHỎE CON NGƯỜI

|| ThS. Trần Thị Duyên 
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm 
Khoa Hóa học và Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học 
Bà Rịa-Vũng Tàu

trên thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau.
Việc sử dụng Cysteamine tương đối phổ biến từ 

Bắc vào Nam. Từ tháng 8/2016 đến nay, lực lượng 
chức năng liên tục phát hiện ra các doanh nghiệp 
chế biến thức ăn chăn nuôi và cả người chăn nuôi 
sử dụng Cysteamine. Qua thanh tra đột xuất, thanh 
tra Bộ NN&PTNT phát hiện Công ty TNHH MTV 
Công nghệ đổi mới (TP HCM) nhập khẩu nguyên 
liệu và thức ăn chăn nuôi Maxsure và Synergrow 
có chứa chất Cysteamine với hàm lượng đậm đặc 
3%. Thanh tra Bộ NN-PTNT cũng đã phát hiện 
một công ty ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam chỉ 
trong 3 tháng đã nhập khẩu 7 tấn Maxsure. Giá 
công ty mua vào là 4,1 triệu đồng/bao 25 kg và giá 
đến tay người chăn nuôi là 6,5 triệu đồng/bao 25 
kg. Chỉ vì lợi ích kinh tế, con người đã đầu độc lẫn 
nhau bằng các chất độc hại. 

2. Cơ chế tác động đến sự tăng trưởng và tạo 
nạc của vật nuôi

a. Cơ chế tác động đến sự tăng trưởng của 

Hình 1. Sản phẩm chứa thành phần chính là 
Cysteamine lưu hành trên thị trường
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vật nuôi
Cysteamine là chất giúp gián tiếp tăng trọng vật 

nuôi bởi cơ chế sau: tuyến dưới đồi của não bộ là 
nơi tiết ra các hormone: GHRH (growth hormone 
releasing hormone) và TRH (thyrotropin releasing 
hormone), qua đó kích thích tuyến yên tiết ra 
hormone tăng trưởng GH (growth hormone) và 
TSH (thyroid stimulating hormone). GH giữ vai 
trò kích thích tăng trưởng các mô, xương, cơ, mỡ 
cũng như kích thích gan và một số mô sản sinh ra 
chất IGF-1, sau đó IGF-1 lại tiếp tục kích thích các 
cơ quan tạo huyết như tủy, xương, lách.

Bên cạnh việc sản sinh ra hormone tăng trưởng, 
tuyến dưới đồi cũng là nơi đồng thời tiết ra hormone 
SS (somatostatin). Đây là một loại hormone có tác 
dụng ức chế (hạn chế) sự tiết ra của các hormone 
tăng trưởng, giúp cân bằng và điều hòa sự phát 
triển bình thường của cơ thể vật nuôi theo đặc tính 
sinh học. Vì vậy, một khi hormone SS bị thiếu 
hụt, cơ thể sẽ gia tăng đột biến sự tiết ra của các 
hormone tăng trưởng, làm hệ xương, cơ… phát 
triển nhanh bất thường. Trong khi đó, Cysteamin 
lại là một chất có tác dụng ngăn ngừa hoạt động 
của hormone SS. Nghĩa là khi cho vật nuôi sử 
dụng chất Cysteamine, các hormone tăng trưởng 
sẽ được tự do giải phóng, giúp vật nuôi phát triển 
nhanh chóng. 

b. Cơ chế tạo nạc đối với vật nuôi
Khi dùng Cysteamine trên động vật sản xuất thịt 

với liều cao sẽ dẫn tới sự chuyển hướng số lượng 
lớn các chất dinh dưỡng từ mô mỡ về mô cơ. Các 
chất này có tác dụng định hướng lại sự tổng hợp 
dưỡng chất trong tế bào, làm tăng sự tổng hợp 
protein thay vì mỡ nên có tác dụng làm tăng lượng 
thịt nạc và giảm lượng mỡ của cơ thể. Ngoài ra 
nó còn huy động mô mỡ trong tế bào để phân giải 
mỡ nhằm cung cấp năng lượng cho cơ thể và đưa 
đến kết quả là tỷ lệ mỡ tích lũy trong cơ thể gia 
súc rất ít.

Các bằng chứng khoa học cho thấy Cysteamine 
giúp gia tăng tỉ lệ nạc. Các thí nghiệm bổ sung 
chế phẩm Porcinin (viên Cysteamine vi bọc, chịu 
nhiệt) trên lợn thịt giai đoạn sau cai sữa (35-63 
ngày tuổi) với liều lượng 500mg/kg thức ăn có 
thể giúp lợn gia tăng tốc độ tăng trọng hàng ngày 
(ADG) thêm 14% đến 33%. Đối với lợn thịt giai 
đoạn vỗ béo (từ 23kg đến xuất bán), nếu sử dụng 

bổ sung chế phẩm Porcinin với liều lượng 400mg/
kg thức ăn cho thấy giúp chỉ số ADG tăng thêm 
12%, đồng thời giúp tăng tỷ lệ nạc thêm 4,6% và 
giảm 8,5% lượng mỡ…

3. Nguy cơ đối với sức khỏe của con người khi 
tiêu thụ thịt có chứa Cysteamine

Vật nuôi sử dụng Cysteamine sẽ giúp tăng trọng 
nhanh chóng, rút ngắn thời gian xuất chuồng và 
giúp tăng tạo nạc. Dùng Cysteamine với liều lượng 
càng cao, tốc độ tăng trọng sẽ càng khủng khiếp và 
nguy cơ cho sức khỏe con người khi sử dụng sản 
phẩm chăn nuôi càng nguy hiểm. 

a. Ngộ độc cấp tính
Trong y học và thú y, để so sánh độc tính của một 

loại chất độc nào đó, người ta sử dụng liều LD50 
(Lethal dose), đây là liều gây chết 50% động vật 
thí nghiệm. Thí nghiệm về độ độc của Cysteamine 

Hình 2. Tiêu hủy lô heo nhiễm chất cấm tại TP Hồ Chí Minh
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Hình 3. Thịt heo có chất cấm (bên trái) và thịt heo 
bình thường (bên phải)
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trên chuột cho thấy, mức độ gây chết 50% cá thể 
(LD50) đối với uống là 625mg/kg thể trọng; tiêm 
tĩnh mạch là 190mg/kg thể trọng, tiêm phúc mạc là 
250mg/kg thể trọng và tiêm dưới da chỉ là 84mg/
kg thể trọng. Theo thang LD50 của tác giả Gary D. 
Osweiler (1996), Cysteamine là chất có mức độ 
độc vừa phải. 

Tuy nhiên, người chăn nuôi sử dụng Cysteamine 
với liều cao để kích thích tăng trọng, thời gian 
cách ly ngắn (xuất chuồng nhanh), nên hàm lượng 
tồn dư trong sản phẩm động vật cao. Người ăn thịt 
chứa Cysteamine với hàm lượng cao này sẽ xuất 
hiện các triệu chứng của ngộ độc cấp tính như run 
cơ, liệt cơ, hồi hộp, tim đập nhanh, tăng huyết áp 
đột ngột, choáng váng, thần kinh bị kích thích có 
thể kéo dài nhiều giờ cho đến nhiều ngày, có nguy 
cơ tử vong. 

b. Ngộ độc mãn tính
Sử dụng thịt tồn dư Cysteamine dù với liều thấp 

nhưng trong một thời gian dài sẽ được tích lũy vào 
các mô tế bào làm biến đổi các quá trình sinh lý, 
sinh hóa, gây rối loạn hoạt động của tế bào và axit 
nucleic, gây đột biến, thay đổi cấu trúc gen và dễ 
mắc các bệnh như ung thư vú, ung thư kết tràng và 
tuyến tiền liệt, suy yếu hệ thống miễn dịch.

4. Cách nhận biết thịt heo có sử dụng chất 
cấm

Cysteamine trong chăn nuôi đang âm thầm gây 
họa cho người sử dụng, hậu quả sẽ khôn lường đối 
với giống nòi. Mỗi chúng ta hãy là người tiêu dùng 
thông minh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng 
như tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Cách nhận biết thịt có sử dụng chất cấm trong 
chăn nuôi như Salbutamol hoặc Cysteamine: thịt 
heo rất ít mỡ, lớp mỡ dưới da nhỏ hơn 1cm, phần 
nạc gần sát tới da, liên kết giữa phần nạc và phần 
mỡ tách rời rõ rệt, thịt có màu đỏ tươi như thịt bò. 
Mặt cắt trên thớ thịt không được mịn, độ săn chắc 
kém, sợi thịt thô và lớn. Trong khi đó thịt heo bình 
thường có màu hồng tự nhiên, thớ thịt mịn và lớp 
mỡ dày hơn (1,5-2,0 cm). Thịt heo có dùng chất 
cấm, khi nấu chín có màu sẫm, khi ăn có cảm giác 
thô, hơi dai, không có vị thơm, ngon, ngọt, béo của 
thịt heo bình thường. 

Vì lợi nhuận trước mắt, người chăn nuôi đã và 
đang gây nên những mối nguy hại khôn lường 
đối với sức khỏe cộng đồng và xã hội. Trước hết 

phải khuyến cáo người dân không nên sử dụng 
Cysteamine vì nền chăn nuôi sạch, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Việc tiếp diễn sử dụng 
chất cấm trong chăn nuôi sẽ dẫn đến đánh mất 
niềm tin của người tiêu dùng. Đặc biệt trong 
thời gian tới, khi hiệp định TPP (Trans-Pacific 
Partnership Agreement - Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương) có hiệu lực, nhiều sản phẩm 
ngoại nhập khẩu vào thị trường trong nước, người 
tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, tin chọn các 
sản phẩm bảo đảm an toàn toàn chất lượng. Lúc 
đó, ngành chăn nuôi nội địa sẽ khó cạnh tranh 
trước áp lực hội nhập.

T.T.D
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Hiện nay, để vệ sinh nơi công cộng, một số 
thành phố lớn đã mua xe hút bụi, quét rác 
tự động của nước ngoài với đầy đủ kiểu 

dáng, chủng loại. Tuy nhiên, do địa hình không 
phù hợp, chi phí hoạt động cao, hiệu quả thấp dẫn 
đến nhiều xe “trùm mền”. Trong khi đó, đa phần 
công nhân vệ sinh môi trường vẫn phải quét rác 
bằng chổi. Cải thiện làm môi trường xanh, sạch, 
đẹp và giảm bớt cường độ lao động cho người lao 
động, tiến đến giảm bớt số lượng người tham gia 
làm vệ sinh, nhất là vệ sinh nông thôn, vệ sinh 
trường học là mục tiêu chung không chỉ của các 
ngành mà còn là của từng cá nhân, tổ chức trong 
đó có nhóm tác giả gồm giáo viên và sinh viên 
khoa Điện của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu đã chế tạo ra chiếc xe quét và gom rác 
tự động không sử dụng động cơ nhằm góp phần 
bảo vệ môi trường và an toàn cho người sử dụng.

Chiếc xe có cấu tạo đơn giản gồm các bộ phận 
chính như: hai bánh xe phía sau, một bánh xe nhỏ 
phía trước, hệ thống truyền lực bằng bánh răng, 
chổi quét và thùng đựng rác. Khi người dùng đẩy 
xe đi, bánh xe bên trái được nối với chổi quét thông 
qua hệ thống bánh răng, hệ thống bánh răng này giúp 
tăng tốc lên chổi quét gấp 4 lần so với tốc độ bánh 
xe. Chổi quét sẽ quay ngược chiều so với chiều di 
chuyển của xe và đẩy rác vào thùng chứa phía trước.

Với kích thước xe 540 mm * 850mm * 180mm 
giúp cơ động trong mọi không gian, chiều cao tay 
đẩy xe tính từ mặt đất là 950mm phù hợp với chiều 
cao trung bình của người Việt Nam. Chổi quét được 

XE QUÉT VÀ GOM RÁC TỰ ĐỘNG: 
SÁNG KIẾN NHỎ, HIỆU QUẢ LỚN

|| Nguyễn Lâm
Trường Cao đẳng Nghề tỉnh BR-VT

Xe quét và gom rác tự động

làm từ sợi plastic với đường kính 0,5mm có độ đàn 
hồi và độ bền cao. Thùng đựng rác được chế tạo tháo 
lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc đổ rác và vệ sinh bên 
trong. Vật liệu chế tạo khung xe bằng sắt vuông tráng 
kẽm, rỗng bên trong. Thùng đựng rác làm bằng tôn 
hoặc alunium. Với những vật liệu trên, giá thành để 
chế tạo một chiếc xe quét rác rất rẻ.

Đặc biệt hơn các loại xe quét rác đang bán trên 
thị trường hiện nay, xe quét rác này không sử 
dụng bất kỳ nguồn năng lượng nào ngoài lực đẩy 
của người nên hoàn toàn không gây ô nhiễm môi 
trường, an toàn cho người dùng và không có chi 
phí phát sinh khác. Đây là một trong những đề tài 
nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên 
Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ 
tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu lần thứ IX (năm 2016-2017). 

 Việc triển khai, nhân rộng sử dụng xe quét và 
gom rác tự động đẩy tay vào thực tiễn không chỉ 
giải phóng sức lao động cho người làm vệ sinh mà 
còn góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xe còn góp 
phần giảm tiền thuê công nhân quét dọn, phí vệ 
sinh môi trường, tiết kiệm sức người và đem lại 
hiệu quả cao.

N.L

Hệ thống chổi quét rác làm từ sợi plastic
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Quê tôi có lời hát ru thiệt hay:
Chiều chiều con quạ lợp nhà  

Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh 
Câu hát đơn giản truyền đi một thông điệp hoà 

bình và hạnh phúc, giấc mơ đã xuyên triền miên 
qua nhiều thế hệ.

Ước mơ hòa bình: quạ là loài ác điểu chuyên 
ăn cướp trứng và bắt cóc gà con; gà là loài gia 
cầm hiền lành, nhưng khi bảo vệ ổ trứng và đàn 
con cũng trở thành hung tợn, thường đánh bạt đối 
phương.

Ở đây hai con chim thù địch hợp tác làm chung 
một việc. Quạ chim trời, ở vị thế cao, làm việc chủ 
đạo là lợp nhà; gà, chim chuồng, ở vị trí thấp, đưa 
tranh làm việc trung gian; chim cu, biểu tượng cho 
tình yêu đôi lứa, chẻ lạt, tạo điều kiện ràng buộc.

Về câu ca dao này, nhà thơ Thanh Thảo đã có 
nhận xét tinh tế: quạ làm thợ cả, gà làm thợ phụ. 
Thật thế quạ là chim trời và chim dữ, sống bằng 
bạo lực, ở đây khởi sự lợp nhà nghĩa là được “cải 
tạo”, thuần hoá theo nghĩa “apprivoiser” của Saint 
Exupéry trong Hoàng Tử Bé: con chồn đã được 
thuần hoá bởi tình cảm.

Ước mơ hạnh phúc: mái nhà, lợp tranh - trong 
một xứ sở nghèo - bình thường che mưa che nắng 
và khi cần có khả năng chống đỡ giông bão. Mái 
nhà trước tiên bảo vệ cơ thể, sau đó tạo điều kiện 
cho hạnh phúc cá nhân hay đôi lứa và gia đình, 
tộc họ. Mái nhà tượng trưng tình thương và sum 
họp. Vợ chồng gọi nhau là nhà, một hoán dụ và 
ẩn dụ thắm thiết. Mà tượng trưng cho ngôi nhà là 
mái nhà: “mẹ già phơ phới mái sương”, hình ảnh 
trong Chinh Phụ Ngâm thật tuyệt vời.

Hang động là địa chỉ đầu tiên của loài người, 
thuộc về thiên nhiên. Mái nhà, nhân tạo, là tiền 
trạm của văn hoá, của tiến bộ; nó di chuyển, di 
cư, di tản, nhưng dù ở chân trời nào, khí hậu nào, 
mái nhà vẫn là trạm cuối của đời người. Thậm chí 
ở thế giới bên kia, Đạm Tiên khi về báo mộng cho 
thúy Kiều, đã cho địa chỉ: hàn gia ở mé Tây thiên, 
dưới dòng nước chảy... Do đó công việc lợp nhà ở 
đây rất ý nghĩa. Chữ lợp nôm na mà chính xác, vì 

CÀ KÊ CHUYỆN GÀ NĂM DẬU

chỉ có một công dụng từ vựng duy nhất: người ta 
lợp nhà chớ không lợp gì khác. Lợp tranh, rạ, lá 
dừa hay lợp ngói, lợp tôn thì vẫn là lợp nhà. Hai 
động ngữ kia cũng vậy: chẻ lạt đưa tranh. Chẻ là 
rọc theo chiều dọc, nương theo thớ tự nhiên của 
thân cây, đối lập với chặt và đứt ngang làm đứt 
đoạn; đưa là động tác trung gian, như trong chữ 
đưa đò, đưa thư. Như vậy cả chùm ba động ngữ 
đều mang chung một ý nghĩa tiếp nối, ràng buộc. 
Danh từ chủ thể cũng nôm na: quạ, cu là tiếng 
tượng thanh, nhại tiếng chim; gà tuy là gốc Hán 
nhưng du nhập từ lâu, có thể là qua tiếng Thái (Kai 
là gà). Cả ba loài chim đều là hình ảnh thân thuộc 
của thôn quê.

Còn lại chữ chiều chiều đậm tình mà nhạt nghĩa. 
Nhạt nghĩa vì chẳng nhẽ cứ mỗi buổi chiều lại rủ 
nhau đi lợp nhà? Ý nghĩa của nó chỉ là âm vang 
tình cảm. Chiều chiều mở ra một thời gian nhớ 
nhung trong một chân trời mộng mị; nó chỉ là giai 
điệu đẩy đưa. Ca dao Việt Nam có hơn một trăm 
câu nhập đề chiều chiều như vậy.

Có người cho rằng câu hát ru nói trên bắt nguồn 
từ lối hát Bài chòi ngày Tết ở miền Trung, khi rút 
ra con bài Ba Gà, người hô sẽ ngân nga: “Chiều 
chiều... Con quạ... con cu... con gà, là ba con, uớ 
là con Ba Gà...”. Nhưng có lẽ người hô Bài Chòi 
khéo sử dụng một câu ca dao có sẵn từ trước.

Về sau có ngưới ráp nối thêm :
(...) Chèo bẻo nấu cơm nấu canh  

Chìa vôi đi chợ mua hành về nêm  
(...) Chuồn chuồn đi bán chiếu manh  

|| Mai Yến
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Niềng niễng lót ổ, vàng anh vô nằm
Nhưng chỉ là cho câu chính loãng đi. Như bóng 

chiều còn lưu luyến.
Tranh Gà Đông Hồ

Bên kia sông Đuống  
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng  

Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong 
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp

Câu thơ Hoàng Cầm thật đằm thắm, dù làm 
trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp đang gay 
gắt, cụ thể là tháng 4/1948. Đông Hồ, quê Hoàng 
Cầm, là tên làng ven sông Đuống, tỉnh Bắc Ninh, 
nay là Hà Bắc, nổi tiếng về loại tranh dân gian 
thường được chưng bày ngày Tết từ thế kỷ XVII.

Hoàng Sĩ Khải, Tiến sĩ khoa 1544, trong bài thơ 
dài hơn 300 câu, Tứ thời khúc Vịnh, tả cảnh Tết 
vùng Thăng Long:

 Tranh vẽ gà cửa treo thiếp yểm  
Dưới thềm lầu hoa điểm Thọ Dương 

Thọ Dương là hoa mai, theo điển cố. Như vậy 
tranh Gà, ngày nay là trang trí, xưa kia có tác dụng 
trừ tà, có lẽ vì con gà gáy sáng, có khả năng xua 
đuổi bóng tối và tà ma, mang lại ánh sáng, bình 
an, tin tưởng, sức khỏe, dương khí cho con người. 
Do đó, tranh gà được phổ biến trong nhiều loại 
tranh dân gian như Đông Hồ, Hàng Trống và Kim 
Hoàng.

Thật ra, không cứ gì ở nước ta, con người đâu 
đâu cũng cần ánh sáng và hơi ấm của mặt trời, 
hình tượng gà, do đó được trọng vọng ở nhiều nền 
văn hóa khác nhau, như con gà trên đỉnh nhà thờ 
Thiên Chúa giáo ở phương Tây.

Tại nhiều nước, gà lại có ý nghĩa riêng: Ở Nhật 
Bản, gà quan hệ với Thái Dương Thần Nữ; ở Pháp, 
gà là biểu tượng dân tộc dòng dõi gô-loa (gaulois) 
một danh từ đồng âm với tên gà bằng tiếng La-tinh 
(gallus) - và nhiều chuyện gà khác kê khai ra thêm 
cà kê dài dòng.

Chúng tôi chỉ nhấn mạnh vào tranh Gà Việt 
Nam, hình ảnh của ngày Tết âm lịch thịnh hành 
vì nhiều lý do. Ngoài niềm tin tự nhiên, như trên 
đã nói, còn có những lý do văn hóa. Theo sách vở 
xưa và truyền thuyết, thì gà trống ứng vào tháng 
Giêng, ngày mồng Một cũng mang cầm tinh gà, do 
đó, con gà biểu tượng cho ngày Tết Nguyên Đán.

Văn, Vũ, Dũng, Nhân, Tín
Hình ảnh gà trống cánh lông sặc sỡ, dáng dấp 

oai dũng còn tượng trưng năm đức tính: mào đỏ 
giống mũ cánh chuồn là văn (chữ Hán mào gà gọi 
là quan, đồng âm với quan (mũ) và quan (chức); 
cựa sắc nhọn như gươm là vũ; đấu đá không sợ 
địch là dũng; chia mồi cho gà con là nhân; gáy 
đúng giờ là tín.

Một đức tính không nghe sách vở ca ngợi, là khả 
năng tính dục, nôm na là “đạp mái”. Do đó tranh 
Gà thường kèm theo phụ đề như Thần Kê (Gà 
Thần) với chữ Kê thần chú viết thảo, có tác dụng 
trừ tà; hay Đại Cát (vui lớn); Nghênh Xuân; tranh 
“Bé trai ôm gà trống” còn có tên là Vinh Hoa, có 
phần trọng nam khinh nữ lỗi thời.

Bên cạnh hình ảnh gà trống, còn có tranh Trống 
Mái: Gà Thư Hùng, Gà Đàn, Trống Mái và Đàn 
con với hảo ý chúc tụng gia đình đông đảo và đông 
đủ, hòa thuận, ấm no trong truyền thống tư tưởng 
dân gian.

Gà mái tượng trưng cho tình mẹ con:
Con rắn không chưng (chân) lượn năm rừng 

bảy rú  
Con gà không vú nuôi đặng chín mười con

Cho đến gà rừng cũng biết thương con:
Cuốc kêu réo rắt đầu non  

Gà rừng táo tác gọi con tha mồi  
Lạnh lùng thay láng giềng ơi...

Gà con tượng trưng cho tình cảm anh em, đồng 
bào, đùm bọc, thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau 
vì “cùng một mẹ”. Tranh Đông Hồ gợi lên được 
những tình ý ấy.

Nhà thơ Hoàng Cầm đã không cường điệu khi 
viết:

 Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong  
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp

Màu là cách nói tượng trưng, hoán dụ, ám chỉ 
tổng thể nghệ thuật Đông Hồ, từ chất liệu đến kỹ 
thuật.

Chất liệu trước tiên là giấy: giấy dó làm bàng cây 
dó, mọc hoang trong rừng núi, do các làng Bưởi, 
làng Cót, ngoại thành Hà Nội sản xuất. Nguyễn 
Tuân có chuyện Cô Dó trong loạt Yêu Ngôn là 
chuyện làm giấy. Gọi là giấy điệp vì nghệ nhân 
phất lên một lớp màu trắng, làm bằng vỏ con điệp 
(một loài sò óc) nghiền thành bột, khiến cho chất 
giấy cứng xốp và vân lê màu nền độc đáo. Màu dân 
tộc khác là màu vàng lấy từ hoa hòe hay hạt đành 
đành, màu đỏ vang lấy từ gỗ cây vang, màu đỏ son 
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lọc từ sỏi quăng, màu xanh của lá chàm, màu đen 
than lá tre khô. Nghệ thuật dân gian chân chất nay 
đã gây ấn tượng và hứng thú, ngạc nhiên và kính 
phục cho nhiều họa sĩ tân học như Tô Ngọc Vân, 
Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Sáng.

Và trong Thơ, nhiều tác giả đã nhắc đến tranh 
Đông Hồ, như Đoàn văn Cừ:

Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà  
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi 

(Chợ Tết)
Và đặc biệt nhất là Vũ Hoàng Chương, vào ngày 

Tết Bính Thìn 1976, đã làm bài thơ xuân cuối cùng 
của đời mình:

Vịnh tranh Gà Lợn  
Sáng chưa sáng hẳn, tối không đành  

Gà lợn, om sòm rối bức tranh  
Rằng vách có tai, thơ có họa  
Biết lòng ai đỏ, mắt ai xanh  

Mắt gà huynh đệ bao lần quáng  
Lòng lợn âm dương một tấc thành  

Cục tác nữa chi, ngừng ủn ỉn  
Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh

Gà bôi phẩm
Nhà văn Thạch Lam, trong Nhà Mẹ Lê, miêu tả 

một gia đình cùng khổ, mà ông đã thật sự quan sát 
bên hàng xóm.

“Nhà mẹ Lê là một gia đình một mẹ với mười 
một người con (...) Mười một đứa mà đứa lớn mới 
có mười bảy tuổi, đứa bé nhất hãy còn phải bế trên 
tay (...).

Trong ngày hè nóng nực, con bác Lê đứa nào 
cũng lở đầu, nên bác lấy phẩm xanh bôi cho chúng 
nó. Trông mẹ con bác lại giống mẹ con một đàn 
gà, mà người ta bôi xanh lên đầu cho khỏi lẫn”

Đàn gà bôi phẩm xanh ở đây không biết rõ là gà 
thật trong sân, hay cảnh Gà Đàn trong tranh dân 
gian.

Chửi mất gà là văn hóa?
Nói chuyện con gà trong văn học nghệ thuật 

dân gian, nếu chỉ điểm qua truyền thống cao siêu, 
những tình ý tinh tế mà không đề cập đến chuyện 
chửi mất gà, thì quả là một khiếm khuyết trầm 
trọng. Trầm trọng vì thiếu tính cách... nhân dân, vì 
chửi mất gà cũng là một nét văn hoá.

Ví dụ một trích đoạn chửi mất gà miền Núi Nùng 
Sông Nhị:

“Thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu 

dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai 
thủ lợn. Con gà nó ở nhà tao nó là con gà, nó sang 
nhà mày nó là thần đanh đỏ mỏ...”

Miệt Núi Ngự Sông Hương, lời chửi còn ngân 
nga hơn:

“Hôm qua tau mất con gà mái dầu khoang cổ. 
Hôm ni tau mất con gà mái nổ khoang bông. Con 
mô bắt là gái trốn chúa lộn chồng. Thằng mô bắt 
là đàn ông ba đời đi ở đợ….

Tụi bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, chống cửa 
ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp mà nghe tao 
chửi...

Bay ăn cho chồng bay sợ, cho vợ bay kinh, bay 
ăn cho ngã miếu sập đình, cho mồ cha bay chết 
hết, để một mình bay ăn.”

Và như thế người chửi cứ ca cẩm hằng giờ, hằng 
buổi. Lời lẽ ở đây chủ yếu là vần vè, câu chữ tầm 
thường, khuôn sáo, nhưng không phải là không 
có văn chương. Nhìn dưới góc độ dân tộc học, nó 
cũng là một khía cạnh văn hóa.

Thơ hay về gà
Nằm trên biên giới giữa văn học viết và truyền 

khẩu là câu thơ “gà” này:
Phất phơ ngọn trúc, trăng tà  

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Nguyên là sáng tác của Dương Khuê (1839 - 

1902), tả cảnh Hà Nội. Thọ Xương là tên huyện, 
khu thương mại, kết hợp với huyện Vĩnh Thuận, 
phía Hồ Tây lập thành phủ Phụng Thiên, sau đổi 
là Hoài Đức, là tên cũ của thành phố Hà Nội. Trấn 
Vũ là tên đền, còn gọi là Trấn Quốc hay Trấn Bắc, 
nằm trên một bán đảo nhỏ ven Hồ Tây.

Câu thơ có âm vang dân dã nên được phổ biến, 
nhiều người nhầm với ca dao, và lan truyền đi, 
theo những ngọn gió la đà, vào tận Thiên Mụ, Thủ 
Thiêm.

Nền văn chương quốc ngữ, nhất là phong trào 
Thơ Mới 1932 - 1945, hình thành song song với 
sự phát triển các đô thị. Thời ấy, những thành phố 
lớn vẫn còn vọng âm thôn dã. Mà tiếng gà gáy là 
âm vang biên giới giữa nông thôn và thành thị - 
quá khứ và hiện tại. Do đó mà văn thơ eo óc tiếng 
gà, từ Lưu Trọng Lư đến lời nhạc Trịnh Công Sơn 
sau này.

Xao xác gà trưa gáy não nùng
Nhiều người thuộc câu thơ thật hay này của Lưu 

Trọng Lư. Chữ trưa đứng giữa câu như mặt trời 
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đứng bóng, giữa hai âm “g” (gà-gáy) cân phân 
giữa hai cặp nguyên âm luyến láy khác: xao xác, 
não nùng; tất cả loang xa trong không gian bằng 
phụ âm a.

Tế Hanh cũng đã tạo được tiếng gà não nùng 
như thế:

Sang bờ tư tưởng ta lìa ta  
Một tiếng gà lên tiễn nguyệt tà

Nguyên âm “t” luyến láy 7 lần trên 14, như tiếng 
gà xé rách nội tâm.

Nhưng nhà thơ thân thiết nhất với loài gà có lẽ là 
Huy Cận, tác giả ngơ ngác tựa gà trống. Phải yêu 
tiếng gà sâu sắc mới làm được bài thơ này, trích 
trọn bài:

Gà gáy đầu thôn, gáy giữa thôn,  
Mưa tinh sương mát tận tâm hồn.  
Đêm qua tắt gió cây không ngủ,  

Mưa sớm hàng cây đứng ngủ ngon.
Gà gáy trong mưa tiếng vẫn trong,  

Giọng kim giọng thổ rộn vang đồng.  
Được mùa giống mới, gà no bữa,  

Tiếng gáy tròn như lúa nặng bông.
Núi Tản như con gà cổ đại  

Khổng lồ, mào đỏ thắp bình minh.  
Mênh mông gọi nắng cho mùa chín,  
Từ buổi Sơn Tinh thắng Thủy Tinh.

Bài thơ làm năm 1972, tác giả tự giải thích bằng 
một tựa đề dài: Gà gáy trên cánh đồng Ba Vì được 
mùa, dài dòng một cách không cần thiết, nó lại 
hiện thực hóa bài thơ, giới hạn khả năng truyền 
cảm của tiếng gà.

Năm 1962, Huy Cận có bài Sớm mai gà gáy tả 
cảnh nông thôn, thơ súc tích, rạo rực, sâu lắng, 
riêng tư:

Tiếng gà gáy ơi ! gà gáy ơi !  
Nghe sao ấm áp tựa nghe đời.  
Tuổi thơ gà gáy ran đầu bếp,  

Trâu dậy trong ràn, em cựa nôi.
Cha dậy đi cày trau kịp vụ,  

Hút vang điếu thuốc khói mù bay.  
Nhút cà, cơm ủ trong bồ trấu,  
Chút cá kho tương mẹ vội bày.
Gà gáy nhà ta, gáy láng giềng,  

Ta nghe thuộc mỗi tiếng gà quen  
Cha ơi con chửa nghe gà chú !  

Nó cũng như mày hay ngủ quên.
Hàng cau mở ngọn đón ngày vào,  

Xóm nhỏ nép bên triền núi cao.  
Gà lại gáy dồn thêm đợt nữa,  

Nắng lên xòe quạt đỏ như mào.
Gà gáy ơi ! tiếng gà gáy ơi !  

Nghe sao rạo rực buổi mai đời !  
Thương cha lủi thủi không còn nữa,  
Chẳng sống bây giờ thôn xóm vui.

(gáy ran = gáy vang ; ràn = chuồng trâu, bò 
(chính xác là phần trên của chuồng, nơi gác nông 
cụ); cày trau = cày vỡ, lật đất phơi cho ải, dễ tơi ; 
nhút = dưa muối làm bằng xơ mít)

Đời thực, cảnh thực, nhưng hiện thực đã nhập 
tâm, nhập thần, trở thành ma lực truyền cảm, yếu 
tính của nghệ thuật. Triền núi cao, đỏ như mào là 
cảnh thật, một rặng núi tên là Mồng Gà gần làng 
Ân Phú, quê hương của Huy Cận, một vùng cận 
sơn Hà Tĩnh.

Huy Cận đã trải qua thời thơ ấu, lang thang, đùa 
chơi, chăn trâu, thả diều dưới chân núi, và có thể 
cái tên núi Mồng Gà, kết hợp với tiếng gà gáy, đã 
suốt đời ám ảnh nhà thơ.

Khi anh tả núi Tản Viên “mào đỏ thắp bình 
minh” thì đã di chuyển tâm cảnh Mồng Gà từ ấu 
thời sang hiện thực, và từ hiện thực gợi lên huyền 
thoại.

Thậm chí khi ra biển khơi, anh vẫn lắng 
nghe Tiếng gà trên biển:

Tiếng gà trên biển hạ cung trầm,  
Tiếng sóng hòa theo chẳng tạp âm.  
Tiếng sóng làm nền cho tiếng gáy,  
Trầm bao nhiêu, lại bấy xa xăm. 

Câu cuối súc tích, yêu cầu được hiểu theo nhiều 
giai tầng khác nhau trong địa chất của thi pháp 
Huy Cận.

Năm 1967, Mỹ ném bom bắn phá dữ dội khu Tư. 
Huy Cận về sống tại vùng Thanh Hóa 3 tháng dưới 
bom đạn, giữa những ầm vang long trời lở đất thì 
nhà thơ lắng tai nghe:

“Đây là giờ trưa. Những con gà cục tác”
Bài Giờ trưa làm tại Hàm Rồng bắt đầu như vậy. 

Và kết thúc:
Buổi trưa ấm lại bốn bề tiếp tục,  
Con gà mái lại đâu đây cục tác

Dụng ý nhà thơ là chọn một hình ảnh tầm thường 
để nói lên sự bình tĩnh của người dân, ở cuộc sống, 
trước thảm họa của chiến tranh.

Xuân Diệu và Võ Phiến viết về Gà
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Biết rõ vị trí con gà trong tâm thức Huy Cận thì 
sẽ thân thiết hơn với câu thơ tả cảnh gánh xiếc thời 
thơ ấu, trong tập Lửa thiêng (1940):

Có chàng ngơ ngác tựa gà trống  
E đến trăm năm còn trẻ thơ

Hình ảnh ngớ ngẩn, nhưng hay, thậm chí hay 
hơn nhiều câu duy lý khác về sau của Huy Cận, 
được nhiều người ca tụng.

Trong Lửa thiêng, Huy Cận có bài Em Về 
Nhà rười rượi, man mác:

Tới ngã ba sông nước bốn bề,  
Nửa chiều gà lạ gáy bên đê  
Làng xa lặng lẽ sau tre trúc;  
Bến cũ thuyền em sắp ghé về.

Âm vang “gà lạ” ngân lên thê thiết. Xuân Diệu 
đã phê là “trìu mến, chứa cảnh, chứa hồn, chứa cả 
những gì không thể nói được, đây là Ngã ba Tam 
Sa, trên sông Phố, tại Linh Cảm, ở quê Hà Tĩnh 
của Huy Cận, đã thấm vào chú học sinh từ mấy 
mươi năm trước”.

Địa danh Xuân Diệu đưa ra, đã gây xúc động 
nơi Võ Phiến, trong một buổi “Đàm Thoại” với 
Nguyễn Xuân Hoàng, năm 1993 (không can dự gì 
đến tiểu sử Huy Cận).

Linh Cảm là một làng nhỏ, cách Vinh 30 km về 
phía Tây Nam. Võ Phiến kể:

“Địa danh ấy làm tôi liên tưởng đến mối tình 
đau đớn của người bạn lớn hơn tôi ba bốn tuổi... 
Người nữ sinh anh yêu chính ở Linh Cảm.

Bấy giờ nào tôi biết Linh Cảm là đâu, nhưng cái 
cách anh nói đến hai tiếng Linh Cảm trong những 
đêm tâm sự truyền cho nó bao nhiêu là thắm thiết, 
bi thương, quằn quại (...). Đang dạy học ở Huế, 
anh bạn bỏ dạy, hỏi đi đâu, bảo nghe mách có chỗ 
dạy ngoài Hà Tĩnh, muốn ra xem thử. Lại lần khác 
gặp biến cố lớn, gia đình chờ mãi bặt tin anh. Về 
sau anh về, bảo rằng, lúc ấy bị kẹt ở Linh Cảm, v.v. 
. Tôi lén lút nhìn anh, thương xót.

Từ đó tiếng gà lạ gáy bên đê lại gợi lên trong trí 
tôi những liên hệ u uẩn, khổ đau, gợi một nét mặt 
đẹp dịu dàng, và buồn bã; cái ngã ba sông nước 
bốn bề tự dưng liên hệ với nỗi đau âm thầm một 
đời...”.

Dĩ nhiên, đây là cả một câu chuyện đầy tình tiết, 
tình cảm, tình bạn, tình yêu. Nhưng nhà văn cảm 
nhận cả khối “u uẩn” đó, vì câu thơ hay và anh đã 
yêu thích từ trước, thời anh chưa có kinh nghiệm 

văn học để “mình càng gần gũi lâu một ngôn ngữ, 
càng thấy nó chất chứa trong mỗi lời, mỗi tiếng 
lắm điều ngổn ngang. Hãy thư thả, thư thả. Để cho 
mỗi tiếng từ từ nhả ra hết cái chứa đựng tình cảm 
của nó” (sđd).

Góc bể chân trời, tuổi xế bảy mươi. Võ Phiến 
viết như vậy là đã tận tình với văn chương và tận 
nghĩa với cuộc đời. Nhưng tôi vẫn muốn đi xa hơn 
nữa với anh. Sở dĩ Võ Phiến “linh cảm” được với 
tiếng gà Ngã Ba Tam Sa trên sông Phố, là vì bản 
thân anh, cũng như Huy Cận đã bị tiếng gà ám 
chướng.

Trong tập tùy bút Thư Nhà (1962), Võ Phiến 
kể chuyện làng quê Bình Định trong chiến tranh. 
Năm Thiều, dân vệ xã, bị hạ sát; người cha là Thập 
Tam làm phó thôn trưởng nhận thư cảnh cáo, phải 
lánh vào Sài Gòn, sống nhờ người con gái, “tính 
ở đây luôn, vì ngán ngoài đó lắm”. Chỉ được vài 
tháng, vào ngày áp Tết, lại bỏ về quê, vì một tiếng 
gà trái chứng.

Người con gái kể lời cha, vào khoảng 9 giờ tối:
“Hai ba đêm nay tao nghe con gà nòi nhà phía 

cuối đường cứ gáy vào giờ này. Sung sức quá rồi 
đó nghe. Gà của ai đó, phải nói với họ cho “xổ” 
đi. Xổ là cho gà nó đá nhau qua loa cho bớt sung 
sức. Nhà tôi cười: ai hơi sức đâu đi tìm chủ gà, ở 
thành phố này hơi nào để ý... Vậy mà rồi bữa sau, 
cậu tôi tìm tới ông cụ ở cuối đường làm quen, nói 
chuyện gà đó ! 

Vậy là ông cụ “nhớ làng xóm quá rồi... ở chốn 
thị tứ xe cộ ồn như vầy mà để lỗ tai lắng đón không 
sót một tiếng gà gáy... Thôi, thế là cuối năm, một 
người nữa lại quay về, gắn liền vận mệnh mình với 
số phận làng mạc”.

Thay lời kết
Con gà thường trực trong phong cảnh nông thôn, 

từ vườn rộng rào thưa, đến ngã ba sông nước bốn 
bề, sớm trưa, chiều tối; con gà thân thiết trong tâm 
cảnh Việt Nam, từ lời ăn tiếng nói hàng ngày cục 
tác lá chanh, đến bàn thờ ông bà ngày giỗ tết, vào 
đến văn thơ, tranh pháo ngày Xuân.

Chuyện gà ngày Tết, nói bao nhiêu cũng không 
hết những ý những tình mà Bàng Bá Lân đã gợi lên 
trong một câu thơ ngắn gọn:

Tết về nhớ bánh chưng xanh  
Nhớ tràng pháo chuột, nhớ tranh Lợn - Gà

M.Y (sưu tầm)
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Gà (Kê, Dậu) là vật nuôi quá quen thuộc 
với mọi người, dù ở nông thôn hay 
thành thị, dù ở phương Tây hay phương 

Đông… Theo các nghiên cứu khoa học, gà rừng 
(là một loài chim) đã được con người thuần hóa 
cách đây nhiều ngàn năm, là loài được thuần 
dưỡng cổ xưa nhất trong tất cả các loài gia cầm 
(gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu…).  Gà có đôi chân 
khỏe dùng để bới đất tìm mồi với 4 ngón có móng 
sắc. Mỏ gà cứng, chắc để tìm kiếm thức ăn và cùng 
với cặp cựa phía sau đôi chân dùng để tấn công 
địch thủ, tranh giành con mái, bảo vệ lãnh địa. Gà 
là loài ăn tạp. Chúng thường bới đất tìm các loại 
hạt, côn trùng (dế, châu chấu, giun, mối…), thằn 
lằn hoặc chuột nhắt. Nhưng thức ăn thích nhất của 
chúng tất nhiên là thóc.

Chỉ gà trống mới gáy. Tiếng gáy “Ò ó o” rất 
vang vào buổi sáng và gáy cầm canh vào ban đêm 
(Xướng dạ). Tiếng gáy của gà trống có âm lượng 
lớn, là tín hiệu thông báo cho các gà trống khác về 
quyền sở hữu đàn mái và đánh dấu lãnh địa. Gà 
mái thì “cục ta cục tác” ầm ĩ sau khi đẻ trứng và 
“cục cục” khi gọi gà con đến ăn mồi.

Gà trống khác biệt với gà mái bởi có một ngoại 
hình đẹp đẽ: Mào to, đỏ rực, đuôi dài màu đen 
xanh cong lên như những thanh đoản kiếm, bộ 
lông sặc sỡ và bóng nhẫy. Lông trên cổ và lưng 
có màu sáng và sắc đậm hơn các chỗ khác (trừ 
một vài giống gà: giống Sebright… lông gà trống 
giống như lông gà mái). Cũng như mọi loài muông 
và cầm, gà trống đẹp mã hơn gà mái. Như vậy thì 
danh hiệu “Đẹp” lẽ ra phải thuộc về giống đực mới 
phải!

Khi gà còn nhỏ, để phân biệt gà trống, gà mái 
thì căn cứ vào mào gà (mồng gà) hoặc cựa ở chân 
gà, nhưng với gà mới nở thì phải có chuyên gia 
mới phân biệt được. Có những người chỉ làm mỗi 
việc phân loại gà “chiếp” trống, mái mà kiếm được 
hàng chục triệu mỗi tháng. Theo kinh nghiệm, có 

NĂM DẬU KỂ CHUYỆN GÀ:
GÀ TRONG ĐỜI SỐNG, TÍN NGƯỠNG 

LOÀI NGƯỜI
|| Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BRVT

thể dựa vào hình dạng quả trứng để phân loại giới 
tính của gà con từ khi ấp: Trứng dài và nhọn thì 
thường nở ra gà trống, trong khi đa số trứng tròn 
thì nở ra gà mái.

Gà trưởng thành có những yếm thịt (tích gà) ở 
cổ, phía dưới mỏ và ở gà trống thì yếm này nổi 
bật hơn. Dù tổ tiên là loài chim nhưng ngày nay gà 
nhà chỉ có thể bay từng quãng ngắn, không thể bay 
cao, bay xa nữa. Dựa vào đặc tính bẩm sinh của gà 
trống là luôn tấn công đối thủ nếu lãnh địa hoặc gà 
mái đang sở hữu bị gà trống khác đe dọa, mà con 
người đã nuôi và luyện thành những chú gà chọi. 
Tục chọi gà rất phổ biến ở các quốc gia phương 
Đông, trong đó có Việt Nam. Thời Tây Sơn, Đông 
Định Vương Nguyễn Lữ đã nghiên cứu các thế 
đánh của loài gà và đã sáng tạo ra bài võ Hùng Kê 
quyền, nổi tiếng với các miếng đánh dùng ngón 
tay điểm tử huyệt địch thủ, được lưu truyền đến 
ngày nay.

Từ xa xưa, gà đã là một loài vật linh thiêng trong 
nhiều nền văn hóa và gắn liền với tín ngưỡng thờ 
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cúng tổ tiên, thần thánh. Tại nhiều  nước ở Trung 
Âu, người ta tin rằng quỷ dữ sẽ phải chạy trốn 
khi nghe tiếng gáy của gà trống. Vào thế kỷ thứ 
VI, Giáo hoàng Grêgôriô I (Gregorius I) tuyên bố: 
Gà trống là biểu tượng của Kitô giáo. Thế kỷ thứ 
IX, Giáo hoàng Nicôla I (Nicolaus I) ra lệnh đặt 
hình gà trống lên tất cả các gác chuông nhà thờ.

Sách Talmud của Do Thái giáo đã yêu cầu giáo 
dân phải học hỏi “tính lịch thiệp đối với bạn đời từ 
gà trống”: “Chúng ta sẽ học sự nhu mì từ mèo, sự 
cần cù lao động lương thiện từ kiến, sự trinh bạch 
từ bồ câu và sự lịch thiệp từ gà trống”, vì khi gà 
trống tìm thấy thứ gì ăn được, nó sẽ “túc túc” gọi 
các gà mái đến ăn trước.

Nhờ sở hữu tính dũng cảm mà gà trống được người 
Hy Lạp và người La Mã cổ đại coi là tượng trưng của 
thần thần Ares, Heracles và Athena (Trong thần 
thoại Hy Lạp, với bản tính hiếu chiến và ngông 
cuồng, Ares là vị thần của chiến tranh, thần của 
các chiến binh và của các trận đánh khốc liệt. Nữ 
thần Athena là vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ, 
trí tuệ và là vị thần của chiến tranh chính nghĩa. 
Heracles (hay Hercules trong thần thoại La Mã) 
là một anh hùng với 12 chiến công vang dội bốn 
phương, tượng trưng cho sức mạnh chinh phục 
thiên nhiên của con người). Đội tuyển bóng đá 
quốc gia Pháp được mọi người trên thế giới gọi với 
biệt danh “Những chú gà trống Gô-loa” (Gaulois). 
Sở dĩ có biệt danh này là vì tổ tiên của người Pháp 
là người Gô-loa (Gauiois), trong tiếng Latinh viết 
là Gallus, còn có nghĩa là “gà trống”. Sự cảnh giác 
và lòng dũng cảm của những chú gà trống đã trở 
thành biểu tượng của người Pháp, của nước Pháp.

Trong văn hóa phương Đông, gà là một trong 12 
con Giáp với biểu tượng Dậu và luôn đi cùng 5 
Can: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý. Gà cũng là một 
trong lục súc (Sáu con vật nuôi - gia súc, gia cầm 
tiêu biểu: Gà, chó, lợn, trâu, ngựa và dê). Trong 12 
con Giáp, Gà là giống Cầm duy nhất, là giống 2 
chân duy nhất và cũng là giống duy nhất có nhiều 
màu sặc sỡ với bộ lông vũ. Với nhiều dân tộc (như 
người Hmông Việt Nam…), với nhiều quốc gia 
(như Nhật Bản…), gà được xem là con vật linh 
thiêng, do gắn với những câu chuyện thần thoại về 
sự tăm tối khi mặt trời biến mất và chỉ xuất hiện 
sau tiếng gáy vang của gà trống.

Ở Việt Nam, gà là một biểu tượng của nền văn 

minh và văn hóa nông nghiệp. Trên trống đồng 
Đông Sơn, gà là loài vật được thể hiện khá nhiều. 
Theo huyền sử thời Hùng Vương, gà là một trong 
ba lễ vật thách cưới của Vua Hùng để gả con gái 

của mình là Mỵ Nương cho một trong hai chàng 
trai, Sơn tinh và Thủy tinh: Voi chín ngà, gà chín 
cựa, ngựa chín hồng mao. Đã có một thời gian dài 
mọi người coi “gà chín cựa” là con vật thần thoại, 
nghĩa là không có thật. Nhưng mấy năm gần đây 
thì giống gà nhiều cựa đã được phát hiện, bảo tồn 
và đang dần phổ biến. Tuy là nhiều cựa nhưng 
“chín cựa” thì có vẻ vô lý vì không phù hợp với 
tính đối xứng trong cấu tạo cơ thể của loài vật. Tôi 
tâm đắc với ý kiến của một nhà nghiên cứu khi cho 
rằng “chín” ở đây không phải là số từ chỉ số lượng, 
mà là tính từ chỉ độ Chín - độ trưởng thành của con 
vật: Voi “chín” ngà là voi đực trưởng thành, không 
phải là voi cái không có ngà hay voi con chưa có 
ngà. Gà “chín” cựa là gà trống trưởng thành, đủ 
sức gáy và đủ sức truyền giống, không phải là gà 
mái không có cựa dài hay gà con đang kêu “chiếp 
chiếp”… Thời An Dương Vương Thục Phán xây 
thành Cổ Loa nhưng đắp thành đến đâu thì đất lở 
đến đấy. Rùa thần hiện lên báo cho nhà vua biết ở 
núi Thất Diệu có một con gà trắng thành tinh, phải 
diệt được nó thì mới xây được thành. Sau khi An 
Dương Vương giết được con gà trắng thì thành Cổ 
Loa được xây xong nhanh chóng, vững chãi…

Trong văn hóa Việt, dòng tranh Đông Hồ (Bắc 
Ninh) có rất nhiều bức tranh về gà: Gà Đại cát 
nghinh xuân. Gà Xướng dạ, nhật minh. Gà Thư 
hùng… Mọi bức tranh gà đều thể hiện mong ước 
của cư dân nông nghiệp: Sản xuất mong mưa 
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thuận gió hoà, chăn nuôi mong các con vật hay 
ăn chóng lớn, cuộc đời mong khoẻ mạnh, con đàn 
cháu đống… và mong ước lớn nhất qua tranh gà 
là ước mong về một làng quê yên vui, thanh bình.

“Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”                                                                 

(Thi sĩ Hoàng Cầm)
Trong  trang phục của người Việt ngày xưa, 

phụ nữ miền Bắc khi vấn khăn thì để chừa ra một 
đoạn tóc cuối cùng, buông lơi, gọi là “tóc đuôi gà”.

 “Này cô bé có mái tóc đuôi gà
Đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi”

(Nhạc sĩ Thế Hiển)
Trong văn học Việt Nam, có khá nhiều ca dao, 

tục ngữ nói về con gà: “Gà mái gáy” nói về người 
đàn bà hay làm phần việc của đàn ông. Ngược lại, 
người đàn ông góa vợ, phải chăm sóc con thì gọi 
là “Gà trống nuôi con”. “Con gà tức nhau tiếng 
gáy” chỉ về sự ganh đua nhau trong cộng đồng. 
“Ráng mỡ gà ai có nhà phải chống” là nhận xét 
về hiện tượng thiên nhiên báo bão… Những năm 
70-90 của thế kỷ trước, điều kiện kinh tế khó khăn 
nên có phong trào nhà nhà chăn nuôi. Ở thành thị, 
gà được nuôi nhốt trong lồng sắt, ăn cám chế biến 
sẵn (cám công nghiệp) và có giống gà lông trắng 
nhập ngoại, nhanh lớn nhưng thịt “bở bùng bục”. 
Gà công nghiệp không phải kiếm ăn, không phải 
đấu tranh sinh tồn nên lơ ngơ, chậm chạp và thành 
ngữ “gà công nghiệp” được người ngày nay dùng 
để chỉ về những người được nuôi dưỡng, chăm lo, 
nuông chiều quá mức và không đúng cách nên đến 
khi ra đời thì ngờ nghệch, thụ động, thiếu khả năng 
tự lo cho bản thân, yếu đuối cả về thể chất và trí 
tuệ. Ngay đến y học chữa bệnh cho người nhưng 
có nhiều bệnh được gọi theo bệnh của gà: Ho gà, 
quáng gà, nổi da gà…

Trong văn học xứ Tàu, chuyện về con gà cũng 
lấy mạng được một người tài danh: Thời Tam 
quốc tranh hùng (thế kỷ thứ III), Tào Tháo đánh 
Lưu Bị nhưng bị thua mấy trận đành phải cố thủ. 
Nhưng tình hình chiến trường mãi không tốt hơn, 
Tháo có ý muốn rút quân nhưng lại xấu hổ trước 
quần thần. Buổi tối, tướng Hạ Hầu Đôn vào trướng 
xin khẩu lệnh ban đêm cho doanh trại, Tào Tháo 
đang ăn món gà, ngần ngừ một lúc rồi nói: “Kê 
cân” (Gân gà). Hạ Hầu Đôn thấy khẩu lệnh này lạ 
lùng quá bèn đem thắc mắc này hỏi mưu sĩ Dương 

Tu. Dương Tu cười lớn rồi bảo Hạ Hầu Đôn chuẩn 
bị gói ghém đồ đạc, trong 3 ngày nữa sẽ có lệnh rút 
quân vì khẩu lệnh “Gân gà” là tâm trạng của Tào 
Tháo, vừa muốn rút quân, vừa ngại mang tiếng, 
giống như gân gà, ăn thì không có vị, vứt bỏ thì 
thấy tiếc. Tào Tháo nghe tin, tức giận bị Dương Tu 
nhìn thấu tâm can nên lấy cớ  làm loạn lòng quân 
để chém đầu Dương Tu.

Từ ngàn xưa, con người đã thuần hóa loài gà với 
mục đích tăng thêm nguồn thức ăn cho cuộc sống 
săn bắt, hái lượm. Mắn đẻ và nhanh lớn, gà đã trở 
thành nguồn dự trữ thức ăn quan trọng của con 
người. Ngoài món nướng cơ bản, người ta đã chế 
biến được rất nhiều món ngon từ gà: Gà rán, gà 
hầm, gà luộc hoặc hấp, gà rang muối, gà quay, gà 
xé phay… Các thầy cúng, thầy mo còn dùng chân 
gà (luộc chín hoặc để sống) để đưa ra lời phán về 
quá khứ, tương lai, về điềm tốt xấu của gia chủ. Gà, 
mà phải là gà trống hoa (gà tơ, chưa đạp mái) còn 
là lễ vật quan trọng trong mâm cúng tổ tiên, trong 
mâm cúng trời đất, thần linh ngày trừ tịch cuối mỗi 
năm. Theo quan niệm của người xưa, so các loại 
gia cầm khác, gà trống có hình dáng đẹp hơn và 
có đầy đủ 5 đức tính của một danh tướng: Văn 
(mào và hai cái tích nhìn như mũ Tiến sĩ); Võ (cựa 
gà sắc nhọn là vũ khí chiến đấu); Nhân (nhường 
nhịn thức ăn cho bầy đàn của mình); Dũng (sẵn 
sàng chiến đấu để bảo vệ đàn, bảo vệ lãnh địa của 
mình); Tín (dù nắng hạn, giá rét hay mưa bão, luôn 
đánh thức mọi loài và cầm canh đúng giờ). Riêng 
về đức Nhân và Dũng thì gà mái có phần còn hơn 
cả gà trống. Gà mái cần cù, cần mẫn bới đất lật cỏ 
tìm mồi nuôi cả đàn con đông đúc, lại xòe cánh ủ 
ấm gà con, cuống cuồng tìm con khi gà con lạc mẹ 
(Nhân). Gà mái sẵn sàng xua đuổi những kẻ hàng 
xóm bắt nạt con mình, xòe cánh chống trả diều 
hâu, quạ đen, cú vọ khi các loài ác điểu này tìm 
cách bắt gà con (Dũng).

Con gà trong mâm cúng đêm trừ tịch (Giao thừa) 
phải là gà trống hoa, mới le te gáy, không khuyết 
tật, màu lông đỏ hay vàng đỏ, mào đơn thẳng 
đứng, mỏ vàng, chân vàng… và quan trọng là chưa 
đạp mái, thể hiện sự khỏe mạnh, tinh khiết, chưa 
vướng “bụi trần”. Riêng với gà cúng thần thánh 
còn được trọng vọng gọi là “Ông gà”, phải được 
lựa chọn cẩn thận từ những chủ nuôi gà. Gà có rất 
nhiều giống: Gà đen (ô kê); Gà Ác (vì màu lông, 
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thịt, xương đều đen như con quạ); gà hoa mơ; gà 
Tre; gà Hồ (Bắc Ninh); gà Đông Tảo (Hưng Yên); 
gà Mía (Sơn Tây); gà Ri; gà Văn Phú (Phú Thọ); 
gà chọi (gà Đòn, gà Cựa)… hay gà nhập ngoại: 
Gà Avian (Mỹ); gà Lohman (Đức); gà Isa Vedette 
(Pháp); gà Lơ-go (Leghorn, Italia); gà Tam Hoàng 
(Trung quốc)… Nhưng để cúng thần thánh, tổ 
tiên thì người Việt chỉ dùng gà nội và là giống gà 
có màu sắc lông sặc sỡ, đẹp đẽ: Gà Ri, gà Hồ, gà 
Đông Tảo.

Chuyện về gà thì còn nhiều lắm. Bây giờ hãy để 
tâm quan sát một chú gà trống đầu đàn: Để bắt đầu 
màn tỏ tình, gà trống nhảy lượn vòng tròn xung 
quanh gà mái, hạ thấp và xòe chiếc cánh gần nhất 
với gà mái (gù mái). Khi được gà mái đáp lại, cuộc 
truyền giống có thể bắt đầu (đạp mái). Vũ điệu này 
nhìn có giống với vũ điệu của một dân tộc ít người 
trên vùng cao phía Bắc với chiếc Khèn khi mùa 
Xuân tới không?

N.T.T

Nhớ! Nỗi nhớ gặm nhấm tôi ngày tháng 
sống ở thị thành. Mà có riêng gì tôi, nỗi 
nhớ vẫn thường đi dọc cuộc đời biết bao 

người xa xứ. Nỗi nhớ ấy thường âm thầm, nhưng 
cũng lắm khi quay quắt và với không ít người, nỗi 
nhớ đã len cả vào những đêm mê ngủ… Cuối năm, 
khi làn gió lạnh ùa về, sắc thắm của mai đã vàng 
rực đất trời phương Nam và phố phường cũng 
chộn rộn bước chân người đi sắm Tết thì lúc này 
đây, nỗi nhớ đã như nụ bung thành hoa, thổn thức 
bồn chồn trong trái tim những kẻ tha hương. Trong 
phút giây nhà nhà vui xuân đoàn tụ, giấc mơ về 
những cái Tết đã xa, đã từng bám chặt vào tâm 
hồn, cội rễ tuổi thơ thánh thiện nơi mỗi con người 
lại hiện về trong tôi se thắt…

Gần rằm tháng Chạp là mẹ tôi lại bắt đầu điệp 
khúc “ngoặc” lá chuối. Những cây chuối của dải 
đất miền Trung vừa hồi sinh sau bão lũ gồng lên, 
chảy tràn nhựa sống trên từng tàu lá tươi xanh. Mẹ 
thầm thì mà như tạ lỗi với cây: “Xin mày tàu lá, 
mai mốt mày lại lên lá mới”. Tết quê, giàu nghèo 
chẳng biết, có nồi bánh chưng, bánh tét cúng ông 
bà tổ tiên là đỡ cô quạnh lắm rồi. Một tuần mẹ rọc 
lá, giữ chút hanh heo để qua ngày cúng ông Táo là 
mang ra chợ bán. Chợ quê, cả vườn lá chuối, vừa 
bán vừa cho, mẹ cũng góp đủ vài chục cân gạo nếp 
để gói bánh và mua hầm bà lằng các thứ về làm 
mâm cỗ cúng ông bà. 

Tôi thuộc thế hệ 6x, vừa lớn lên đã biết thế nào 
là mô hình hợp tác xã nông nghiệp và mậu dịch 
quốc doanh. Tết đến, các cửa hàng quốc doanh thi 
nhau bán đồ phân phối Tết. Cửa hàng nào cũng 

NHỚ TẾT
|| Tản văn của Ngọc Luận

nườm nượm khách, xếp hàng có, chen lấn xô đẩy 
có. Chen chân cả ngày, có khi chỉ mua được vài ba 
cặp tranh Đông hồ, cặp câu đối Tết để về dán vách 
tường, hai bên bàn thờ tổ tiên. Nhà tôi có chị gái 
là cán bộ Ngân hàng, mỗi tháng được 3 lạng thịt, 
nửa lít nước mắm… Thương bố mẹ nghèo, chị cứ 
chăm chăm để dành sắm Tết. Tuổi thơ chúng tôi 
chìm trong lam lũ và nghèo khó nhưng luôn ăm 
ắp tình thân. 

Tết cũng là khoảng thời gian đẹp nhất và vui 
nhất của lứa tuổi học trò. Trước Tết khoảng một 
tháng, làng trên xóm dưới đua nhau tát ao bắt cá. 
Những ao cá lớn của hợp tác xã lắm khi vừa tát 
thủ công, vừa dùng máy bơm cũng phải mất vài 
tuần. Tụi nhỏ chúng tôi khoái nhất những ngày 
nước trong ao cá hợp tác cạn trơ đáy… Sau lớp 
bùn bóng nhẫy, cơ man là cá, từ trắm, tràu đến 
chép, rô phi quẫy loạn cả lên… Trò trộm cá từ ao 
cá tập thể của lũ nhóc chúng tôi thì nhiều vô kể. 
Cứ nấp trong những bụi cây ven hồ cá, chuẩn bị 
tư thế sẵn sàng, hễ thấy cá trồi lên là a lê hấp lội 
xuống bùn tóm lấy rồi chạy lên bờ lánh ngay. Hôm 
sau mang ra chợ bán, thế nào cũng kiếm được mấy 
đồng chơi Tết. 

Nhưng tự hào nhất vẫn là khi được cha mẹ sai 
sang nhà hàng xóm mượn nồi nấu bánh chưng. 
Anh cả đi trước vác nồi, thằng út chạy cà tưng phía 
sau, bi bô bi bao nói: “anh làm gì thì làm, nhớ để 
dư nếp gói cho em chiếc bánh út”. Thường cả xóm 
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hơn chục nhà nhưng có mỗi nồi nấu bánh, cỡ vừa 
đủ nấu 20 - 25 cân gạo nếp. Nhà nào ít thì hai nhà 
nấu chung một nồi một lần, bánh nhà ai tự đánh 
dấu lấy, sau khi chín vớt mang về nhà mình, vừa 
cúng vừa ăn cũng phải qua rằm tháng Giêng mới 
hết. Việc phân chia nồi nấu bánh cũng tùy, may 
mắn hoặc có quan hệ ruột thịt hơn với gia chủ có 
nồi cho mượn sẽ được mượn nồi để nấu ngày gần 
áp Tết, còn không, khoảng 24 - 25 tháng Chạp đã 
phải lấy nồi để nấu. Bọn trẻ thường thích nhà mình 
nấu bánh sớm để còn tòm tem cái bánh út, nhưng 
người già lại thích nấu ngày cận Tết, bởi lúc ấy con 
cháu nơi xa vừa kịp về, cùng vui vẻ tụ quần bên 
nồi bánh… 

Nhớ nữa là khi cha sai dọn bàn thờ tổ tiên trước 
Tết. Tẩn mẩn kỳ cọ từng chiếc lư đồng, từng bức 
tranh ông bà để lại mà lòng chộn rộn bao niềm vui 
về cái Tết sum vầy đoàn tụ. In đậm trong tâm trí lũ 
trẻ chúng tôi vẫn là tiếng kẻng báo xóm làng chia 
thịt… Cả xóm khoảng 5 nhà chung nhau một con 
lợn, chia đều nhà dăm bảy ký… Tầm 27 - 29 tháng 
Chạp hàng năm thì tiếng pháo đã đì đùng ngoài 
ngõ và làng trên xóm dưới đã bắt đầu inh tai nhức 
óc vì tiếng lợn kêu eng éc để vĩnh biệt… chuồng. 

Đêm giao thừa là đêm thiêng liêng nhất. Trong 
khi mẹ và các chị lụi cụi vào bếp chuẩn bị làm cỗ 
cúng giao thừa, cha và mấy anh em trai chúng tôi 
chuẩn bị các dây pháo để đốt. Ai cũng lo, vì theo 
tục lệ, nếu pháo nổ không to, hoặc đang nổ mà tắt 
là quanh năm xui xẻo, nên việc này tôi và anh trai 
chuẩn bị rất chu đáo. Nào là vị trí treo dây pháo, 
nào là cách châm ngòi, nào là thời điểm châm cho 
phù hợp… Sau thời khắc đón giao thừa, cả nhà 
quần tụ bên nhau, cha móc túi mấy đồng tiền mới 
mừng tuổi các thành viên trong nhà, cùng ăn cùng 
dặn dò các con về cách ăn ở trên đời. Liền sau đó 
là cha mẹ nhắc chúng tôi khai bút, nhắc nhở chúng 
tôi chuyện học hành cũng như cách đối nhân xử 
thế… Và bao giờ cũng vậy, cha mẹ luôn nhắc 
chúng tôi sáng sớm mồng một tuyệt đối không 
được sang nhà hàng xóm, vì sợ sự phiền toái từ 
việc “xông đất” mà mình mang lại cho hàng xóm 
láng giềng.láng iềng…

Sáng mồng một Tết, sau khi theo cha đi nhà thờ 
họ, lũ trẻ chúng tôi tụ tập chơi đáo ăn tiền. Thực 
ra trò chơi đáo này đã được chúng tôi chơi “cấn 
nợ” từ giữa năm. Trong năm ai thua bao nhiêu thì 

đầu năm lấy tiền mừng tuổi mà cấn nợ. Trò chơi 
đáo mấy ngày Tết cực kỳ rôm rả. Người tham gia 
trò chơi bao nhiêu cũng được, nhưng thường từ 10 
đến 15 người. Phương tiện để chơi là những đồng 
xu mới, hoặc tung nó vào tường để nó bật ra, hoặc 
cho nó lăn trên một chiếc ghế đặt nằm nghiêng 
hướng ra sân. Đồng xu ai ở xa hơn người đó được 
lấy đồng xu và đứng tại vị trí của đồng xu để ném 
vào đồng xu của bạn. Ném trúng là được nhận tiền 
mặt tại chỗ theo mức đã được cả nhóm quy định 
trước khi chơi. Ba ngày Tết, bọn trẻ hết chơi đáo 
lại tham gia đu quay, đánh cờ người, leo cột mỡ… 
Khi đói, chạy qua nhà làm vội dăm khoanh bánh 
tét và vài miếng thịt mỡ rồi lại chạy ù ra sân chơi 
tiếp…

Với trẻ con chúng tôi, Tết ngoài việc có quần áo 
mới đi chơi, được người lớn mừng tuổi, thì Tết còn 
đồng nghĩa với những bữa ăn no, có nhiều thịt cá. 
Hồi đó chúng tôi đâu biết rằng, để có được một cái 
Tết tròn trịa, mẹ cha đã khổ sở đến nhường nào. 
Cả năm tiết kiệm, không dám ăn dám tiêu chỉ để lo 
cho các con đủ đầy ba ngày Tết. 

Lớn lên đi học xa nhà, Tết lại trở về làng thăm 
mẹ cha và họ hàng. Tết cùng bạn bè đi hết làng 
trên xóm dưới chúc Tết mọi nhà. Lại ngây người 
đứng nhìn lũ trẻ chơi bi chơi đáo để tìm về những 
kỷ niệm đã qua. Nhiều cái Tết rất vui, nhưng cũng 
lắm cái Tết đượm buồn. Nếu ai đó bảo Tết là vui, e 
rằng chưa chính xác, bởi có những cái Tết cả làng 
tôi buồn xơ xác vì trước đó làng đã trải qua trận lụt 
kinh hoàng… Nhiều nhà cửa, trâu bò lợn gà trong 
làng trôi sạch, không ít gia đình hàng xóm đã mất 
luôn cả người thân, nên Tết đến cũng là khoảng 
lặng thương cảm nhất của những đời người quanh 
năm lầm lũi.

Bao nhiêu cái Tết đã qua, bao nhiêu nỗi nhớ ùa 
về trong tâm khảm. Nay cuộc sống đủ đầy hơn thì 
mẹ cha đã thành cổ tích dưới chân nhang. Tết về, 
lại quay quắt nhớ. Lại thắp nén tâm nhang tạ lỗi 
với ông bà tổ tiên về cái sự vô tình và bất hiếu của 
mình trong chặng đường khó nhọc mưu sinh…
Tết về! Nỗi nhớ cũng chênh vênh!    
     N.L
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I. MỞ ĐẦU
Tết là dịp để chúng ta quay về với gốc rễ, với cội 

nguồn, với quê hương, với ông bà cha mẹ. Dù cho 
cuộc sống có thay đổi đến bao nhiêu, nhịp sống 
có náo nức khẩn trương như thế nào thì cứ Tết 
đến Xuân về, người Việt Nam chúng ta cũng dành 
cho mình những thời khắc hoài cổ, thả hồn mình 
về một chốn xa xưa của nguồn cội và ngóng chờ 
một bữa tất niên đầm ấm, đầy đủ người thân trong 
gia đình.

Ẩm thực ngày Tết là một nét văn hoá hết sức 
phong phú và mang đậm dấu ấn Việt. Đó là những 
bữa cơm tất niên ngày cuối năm, mâm cơm cúng 
kiếng, đưa rước ông bà, là bữa tiệc đoàn viên của 
gia đình, là những món ngon được sẻ chia, mời 
mọc láng giềng, bạn bè. Bên cạnh trái dưa hấu đỏ, 
mâm trái cây ngũ quả thì ẩm thực miền Nam có 
những đặc sản, những món truyền thống mang 
phong vị rất riêng.

II. ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA ẨM THỰC MIỀN 
NAM

Với khí hậu nhiệt đới, hai mùa rõ rệt, có hệ thống 
kênh rạch dày đặc, có hạ lưu sông Cửu Long và 
Đồng Nai, có các cửa sông nên đất đai màu mỡ, 
thiên nhiên ưu đãi nhiều sản vật. Hơn nữa miền 
Nam là vùng đất khai hoang, người dân nhiều nơi 
tụ họp về, có đầu mối giao thương với nhiều nước 
trong khu vực. Người dân miền Nam rất mạnh mẽ, 
hiếu khách, hào hiệp. Cũng chính vì điều kiện khí 
hậu - địa lý; lịch sử - văn hóa - kinh tế đã chi phối 
đến khẩu vị ẩm thực của người miền Nam “hoang 
dã và hào phóng” là dấu ấn không lẫn vào đâu 
được.

Các cư dân đầu tiên đến từ nhiều nơi khác nhau 
với văn hóa ẩm thực khác nhau nên ẩm thực miền 
Nam có nhiều sự pha trộn, ít truyền thống hơn miền 
Bắc và ít cầu kỳ hơn miền Trung cũng như mang 
nhiều ảnh hưởng từ văn hóa ẩm thực nước ngoài 
nhất (Trung Quốc, Pháp, Campuchia và Thái Lan) 
trong ba miền. Điểm nổi bật là vị ngọt của đường 
và việc sử dụng nước cốt dừa trong các món ăn.

NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA ẨM THỰC 
NGÀY TẾT MIỀN NAM

|| ThS. Trần Thị Duyên 
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm 
Khoa Hóa học và Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học 
Bà Rịa-Vũng Tàu

3. Nét đặc trưng văn hóa ẩm thực ngày Tết 
miền Nam

Tính văn hóa của ẩm thực ngày tết ở Nam bộ thể 
hiện ở chỗ là phản ánh được nhân sinh quan, thế 
giới quan và sự giao lưu văn hóa của con người 
nơi đây. Ai có thưởng thức hương vị ngày Tết ở 
vùng đất phương Nam ấm áp và an lành thì mới 
cảm nhận rõ điều đó. Các món cổ truyền ở Tết 

Món thịt kho tàu và canh khổ qua nhồi thịt



>> VĂN NGHỆ XUÂN ĐINH DẬU

42 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

miền Nam không chỉ đơn thuần là vấn đề ẩm thực 
mà còn thể hiện tính văn hóa đặc sắc với tất cả tấm 
lòng thành kính hướng về tổ tiên.

Ngày tết, trên mâm cúng, bàn ăn hay trong cuộc 
nhậu lai rai của người dân miền Nam có khá nhiều 
món ăn: bánh tét, thịt kho tàu, chả giò, khổ qua 
dồn thịt, thịt quay, cà-ri, lạp-xưởng... Các món này 
trước dùng cúng ông bà, sau là ăn ba ngày Tết.
Món ăn Tết miền Nam vô cùng phong phú. Bánh 
tét tượng trưng cho sự no ấm từ đời này qua đời 
khác và không thể thiếu trong ngày Tết. Bánh tét 
thường được gói trước nửa tháng, bánh dùng để 
cúng tổ tiên trong ngày Tết, ngoài ra còn được 
dùng làm quà biếu. Bánh tét không chỉ có nhân 
thịt heo đậu xanh mà còn biến tấu thành nhiều kiểu 
như bánh tét chay (chỉ có đậu đen, dừa nạo trộn 
với nếp); bánh tét ngọt (nhân đậu xanh hay nhân 
chuối); bánh tét nhân thập cẩm (tôm khô, trứng 
muối, lạp xưởng, nấm đông cô), đặc biệt là bánh 
tét lá cẩm, lá gấc, bánh tét ngũ sắc. Tết ở miền Nam 
không thể thiếu nồi thịt kho tàu. Thịt phải là miếng 
ba rọi ăn mới không bị khô, kho với trứng vịt và 
nước dừa xiêm, miếng thịt mềm rục mà không nát, 
ăn kèm với dưa giá cải chua. Khổ qua hầm thịt 
cũng là món đặc trưng ngày Tết của người miền 
Nam. Người ta ăn khổ qua với mong ước năm mới 
Tết đến mọi sự khổ cực đều qua đi, mang lại niềm 
may mắn cho cuộc sống. Thật là thiếu sót nếu 
không nhắc đến món củ kiệu tôm khô, món ăn tuy 
bình dị nhưng là món ăn không thể thiếu, luôn xuất 
hiện trên mâm cỗ ngày Tết. Trong mâm cỗ ngày 
Tết còn một món ăn quen thuộc nữa là món bánh 
tráng cuốn. Những miếng bánh tráng trắng phau 
được làm từ gạo ngon đem ngâm rồi xay thành bột 
sau đó được tráng thành từng miếng dùng để cuốn 
với thức ăn. Bánh tráng được cuốn cùng thịt, cá 
nướng, tôm, lạp xưởng và các loại rau, với món ăn 
này sẽ ăn được nhiều mà không cảm thấy bị ngán.
Nem bì, lòng heo khìa, giò heo nhồi, lạp xưởng 
tươi, gỏi gà xé phay trộn củ hành, củ kiệu chua, 
cũng là những món ăn ngày Tết thường có. Nếu 
ngán những món quá nhiều thịt mỡ, người ta làm 
cá lóc nướng hay hấp, cuốn với bánh tráng, vừa bổ 
sung thêm rau xanh rất dễ ăn.
Các món ăn cũng như cách trình bày các món ăn 
trong ngày Tết đã là một phong tục đặc trưng, có 
ý nghĩa rất lớn là sự tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên. 

Mọi người trong gia đình sum họp đông đủ cùng 
thưởng thức hương vị các món ăn ngon của ngày 
Tết, cầu mong một năm mới hạnh phúc, an khang, 
thịnh vượng. Các món ăn cổ truyền có trong ngày 
Tết ở miền Nam không chỉ đơn thuần là vấn đề 
ẩm thực mà còn thể hiện tính văn hóa đặc sắc của 
vùng đất Nam Bộ, góp phần làm nên sự phong 
phú, đa dạng trong văn hóa ẩm thực ngày Tết cổ 
truyền ở Việt Nam.

T.T.D
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AI CẬP DÙNG VÀNG TIÊU DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ
Các nhà nghiên cứu Ai Cập tiêm phân tử vàng kích 
thước 50 nanomet vào động vật bị ung thư và nhận 
thấy sức khỏe của chúng tiến triển tích cực.

Các nhà khoa học Ai Cập tuyên bố thử nghiệm điều 
trị ung thư bằng phân tử vàng trên động vật cho thấy 
nhiều kết quả khả quan, Egypt Independent hôm 3/1 
đưa tin. Ai Cập được xem là nước đi đầu trong lĩnh vực 
điều trị ung thư bằng vàng. 

Theo giáo sư Ahmed Abdoun, thành viên nhóm 
nghiên cứu, thí nghiệm được tiến hành trên 30 con 
chó, 9 con mèo và hai con ngựa. Tất cả đều mang khối 
u ung thư, gồm ung thư vú và ung thư da.

Các nhà khoa học xác định giai đoạn ung thư của 
nhóm động vật bằng cách kiểm tra nhiệt độ cơ thể, 
kích thước khối u, sinh thiết máu và mô khối u. Tiếp 
theo, khối u được tiêm các phân tử vàng có kích thước 
50 nanomet. 

Sau 10 phút, nhóm nghiên cứu dùng tia laser để tác 
động tới các phân tử vàng. Abdoun cho biết sức khỏe 
của nhóm động vật có dấu hiệu tiến triển tích cực sau 
5-32 ngày.

“Kết quả thử nghiệm cho thấy điều trị ung thư bằng 
phân tử vàng không gây hại cho vật liệu di truyền hay 
tạo ra dị tật cơ thể. Ngoài ra, phương pháp này cũng 
không có tác dụng phụ đối với hoạt động của gan và 
thận”, Abdoun nói.

Nguồn:  vnexpress

LÁ NHÂN TẠO SẢN XUẤT THUỐC

Các nhà khoa học Hà Lan đã tạo ra loại lá nhân tạo 
đóng vai trò như một nhà máy sản xuất thuốc quy 

mô nhỏ, một bước tiến sẽ cho phép sản xuất thuốc ở 
bất cứ nơi nào có ánh nắng mặt trời.

Nghiên cứu khai thác khả năng thực vật sử dụng 
ánh sáng để sinh trưởng thông qua quá trình quang 
hợp. Đây là ưu điểm mà các chuyên gia hóa học của 
ngành công nghiệp đã cố gắng mô phỏng vì ánh 
nắng mặt trời thường sinh ra quá ít năng lượng để 

cung cấp cho các phản ứng hóa học.
Lá nhân tạo mô phỏng cách thực vật khai thác hiệu 

quả bức xạ mặt trời dựa vào các vật liệu mới được gọi 
là bộ thu năng lượng mặt trời phát quang với các rãnh 
rất nhỏ qua đó chất lỏng được dẫn vào, làm cho các 
phân tử tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

“Về lý thuyết, bạn có thể sử dụng thiết bị này để 
tổng hợp thuốc bằng năng lượng mặt trời ở bất cứ 
đâu bạn muốn”, Timothy Noel, trưởng nhóm nghiên 
cứu tại Trường Đại học Công nghệ Eindhoven nói.

Lá nhân tạo không chỉ giảm tải cho lưới điện, mà 
một ngày nào đó còn có thể giúp sản xuất thuốc sốt 
rét ngay trong rừng hoặc thậm chí bào chế thuốc trên 
sao Hỏa. Thiết bị mới được làm từ cao su silic, có thể 
hoạt động ngay cả khi có ánh sáng khuếch tán, nghĩa 
là khi trời đầy mây. Tuy nhiên, vẫn cần mở rộng để 
quy trình sản xuất khả thi về mặt thương mại. Các nhà 
khoa học hiện đang nghiên cứu để tăng mạnh hơn 
hiệu quả năng lượng và tăng hiệu suất của thiết bị.

Vì lá nhân tạo dựa vào các rãnh nhỏ để cho các hóa 
chất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nên kích 
thước mỗi rãnh cần phải nhỏ, nhưng chúng có thể dễ 
dàng kết nối với nhau để tăng khả năng sản xuất.

Noel cho rằng: “Bạn có thể tạo ra một cái cây hoàn 
chỉnh với nhiều lá khác nhau đặt song song. Chi phí 
sản xuất lá rất thấp, nên sẽ có tiềm năng lớn. Quy 
trình này có thể sẽ trở nên phổ biến đối với các kỹ sư 
hóa học trong vòng từ 5-10 năm”.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học 
lấy cảm hứng từ thực vật để nghiên cứu các phương 
pháp mới sản xuất dược phẩm. Năm 2012, Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê chuẩn 
một loại thuốc có tên là Elelyso từ Pfizer và Protalix 
Biotherapeutics cho bệnh Gaucher, một căn bệnh di 
truyền hiếm gặp do các tế bào cà rốt bị biến đổi gen. 
Các nhà nghiên cứu khác cũng đang trồng cây được 
lai tạo đặc biệt để sản xuất thuốc và vắc xin hữu ích 
trong lá.

Nguồn:  vista.gov.vn
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN ĐỀ XUẤT 
NHỮNG CHÍNH SÁCH MANG TÍNH ĐỘT PHÁ

“Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phải là nơi đề 
xuất những chính sách mang tính đột phá” và tiến hành 
rà soát lại cơ chế chính sách để KH&CN thực sự là “quốc 
sách” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định như 
vậy tại Hội nghị tổng kết giám sát và triển khai Nghị 
quyết của Quốc hội về hiệu quả thực hiện chính sách 
phát triển KH&CN thúc đẩy CNH - HĐH giai đoạn 2005-
2015 được tổ chức ngày 03/01/2017 tại Hà Nội.

Tham gia Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Quốc hội 
Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Thứ trưởng các 
Bộ: Y tế, Công thương, Thông tin và Truyền thông, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... và các thành 
viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 02/11/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 
ban hành Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14 về việc 
nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về 
phát triển KH&CN nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng 
đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. 

Về cơ bản, Nghị quyết đã khẳng định những thành 
tựu quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn, của 
khoa học kỹ thuật và công nghệ. Những thành tựu ấy 
đã đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, 
bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Hệ 
thống chính sách, pháp luật về KH&CN tiếp tục được 
hoàn thiện, công tác quản lý nhà nước về KH&CN 
từng bước được đổi mới, thị trường KH&CN gắn kết 
chặt chẽ hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các văn bản về phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ 
khí chế tạo được ban hành khá nhiều. Một số nhiệm 
vụ KH&CN có quy mô lớn đã đạt được kết quả nhất 
định. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và 
sở hữu trí tuệ đã góp phần phát triển ngành công 
nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

Tuy nhiên, Nghị quyết 297 cũng cho rằng, hệ thống 
chính sách pháp luật về KH&CN chưa tạo được động 
lực phát triển KH&CN, chưa thực sự thu hút nhân tài. 
Theo nhận định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thực 
tế hiện nay đang tồn tại một “khoảng cách” giữa văn 
bản chính sách với thực tế kết quả. Chính vì vậy, Phó 
Thủ tướng đã đề nghị Bộ KH&CN cùng các Bộ, ngành 
“cần cùng nhau chung sức” giải quyết những vướng 
mắc hiện nay. Để Nghị quyết 297 đi vào cuộc sống, 
“Chính phủ sẽ có Chương trình hành động. Hiện Bộ 
KH&CN đã xây dựng kế hoạch chi tiết, các Bộ ngành 
khác phải tham gia xây dựng kế hoạch này” - Phó Thủ 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nêu 10 nhóm nội dung 
trọng tâm của dự thảo Kế hoạch hành động

tướng nhấn mạnh.
Đồng tình với ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức 

Đam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng 
đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
sung cơ chế chính sách để giải quyết vướng mắc 
đang tồn tại nhằm xây dựng “một môi trường pháp 
lý thuận lợi”. 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Nghị 
quyết 297 được triển khai trong bối cảnh Việt Nam 
hội nhập ngày càng sâu rộng, do đó, ngành KH&CN 
phải xác định trọng tâm của các nhiệm vụ KH&CN, 
chú trọng đào tạo nguồn lực KH&CN, đổi mới cơ chế 
tài chính về KH&CN và đặc biệt, cần có cơ chế tự chủ 
về tài chính. 

Nhằm triển khai Nghị quyết 297, Bộ KH&CN phối 
hợp với các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng dự 
thảo Kế hoạch Hành động năm 2017 và những năm 
tiếp theo. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc 
Anh cho biết: “Quán triệt tinh thần chung của Báo cáo 
của Đoàn giám sát, Bộ KH&CN tiếp tục nghiên cứu 
hoàn thiện cơ chế chính sách, đưa ra những giải pháp 
cụ thể mang tính khả thi cao, đáp ứng tình hình thực 
tế”.

Dự thảo Kế hoạch Hành động tập trung vào 10 nội 
dung trọng tâm, như: rà soát lại chính sách pháp luật 
có liên quan đến hoạt động KH&CN; thực hiện có 
hiệu quả Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 
- 2020; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây 
dựng nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm đến năm 2020; 
tập trung nghiên cứu xu thế công nghệ thế giới và xu 
hướng phát triển kinh tế - xã hội trong nước; xác định 
những yêu cầu đặt ra đối với KH&CN trong nước; xác 
định những lĩnh vực KH&CN ưu tiên để từ đó đưa ra 
nội dung, giải pháp về cơ chế chính sách và lộ trình 
thực hiện. 

Bộ KH&CN sẽ rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ 
KH&CN, tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ 
KH&CN quốc gia, nhiệm vụ KH&CN phục vụ quốc 
phòng an ninh, nhiệm vụ nghiên cứu về cơ khí chế 
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tạo và công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN 
tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao công nghệ là kết quả 
nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, thúc đẩy 
ứng dụng công nghệ mới trong doanh nghiệp bằng 
cách hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ tiên 
tiến, quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ, 
nghiên cứu công nghệ mới...

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng đề cập đến những 
giải pháp về phát triển thị trường KH&CN, về bảo đảm 
cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục hoàn 
hiện hệ thống tiêu chuẩn - quy chuẩn, khuyến khích 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc triển 
khai Đề án 844, đẩy mạnh truyền thông về KH&CN. 

Về ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, Bộ 
trưởng cho biết: “Bộ KH&CN sẽ chủ động phối hợp 
với Bộ Công thương và các Bộ, ngành có liên quan để 
báo cáo Chính phủ có cơ chế chính sách thúc đẩy các 
ngành công nghiệp này”.

Nguồn:  dost-dongnai.gov.vn

THỨ TRƯỞNG TRẦN VIỆT THANH: “LỰA CHỌN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ LÀ BỨT PHÁ CỦA KH&CN”

“Chúng ta phải xây dựng một chiến lược quốc gia về 
sở hữu trí tuệ (SHTT) trình Chính phủ bên cạnh chiến 
lược quốc gia về phát triển KH&CN, có như vậy SHTT mới 
thực trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội”.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh, kiêm Cục trưởng Cục 
SHTT cho biết như trên tại Hội nghị tổng kết công 
tác SHTT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2017, ngày 15/12 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị 
chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện 
Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Hội SHTT cùng hơn 
100 đại biểu của Cục SHTT.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục SHTT Lê 
Ngọc Lâm cho biết, năm 2016, công tác tiếp nhận và 
xử lý đơn được duy trì, lượng đơn xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp nộp vào Cục tăng 11,3%, xử lý đơn 
tăng 4,3%, lượng đơn khiếu nại, đề nghị chấm dứt 
hủy bỏ hiệu lực đã được giải quyết tăng gấp 7,5 lần 
so với năm 2015.

Cụ thể, tính đến ngày 30/11/2016, Cục SHTT đã tiếp 
nhận 87.974 đơn về đăng ký xác lập quyền và các đơn 
khác, trong đó đã xử lý được 74.033 các loại, tăng 
42% so với năm 2015; chấp nhận bảo hộ cho hơn 27 
nghìn đối tượng sở hữu công nghiệp (bao gồm sáng 
chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn 
hiệu…); từ chối bảo hộ hơn 8 nghìn đối tượng sở 
hữu công nghiệp… cấp văn bằng bảo hộ cho hơn 23 
nghìn đối tượng sở hữu công nghiệp.

Đặc biệt, hoạt động SHTT của Cục đã bắt đầu gắn 

kết với hoạt động chung của Chính phủ, của Bộ 
KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương thông qua việc 
sử dụng SHTT như một công cụ để phát triển KT-XH; 
công tác về pháp chế chính sách, hợp tác quốc tế, đào 
tạo và tuyên truyền về SHTT… luôn được chú trọng 
đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lê Ngọc 
Lâm cũng chỉ ra những tồn tại trong xây dựng các văn 
bản pháp luật, công tác xử lý đơn còn chậm, hạ tầng 
cơ sở thông tin chưa đáp ứng kịp với yêu cầu công 
việc, công tác hỗ trợ, tư vấn và phát triển thương mại 
hóa SHTT chưa được quan tâm đúng mức…

Ông Lâm cho biết, một trong những nguyên nhân 
trên là do lượng đơn nộp vào Cục ngày một tăng 
nhưng các điều kiện để phục vụ công tác thẩm định 
đơn chưa được cải thiện nhiều; cơ sở hạ tầng về công 
nghệ thông tin phục vụ công tác thẩm định đơn còn 
thiếu…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh 
ghi nhận những kết quả Cục SHTT đã đạt được trong 
năm 2016 và nhất trí với phương hướng hoạt động 
năm 2017. Thứ trưởng chỉ rõ trách nhiệm của Cục 
SHTT trong các hoạt động thực thi quyền SHTT, trong 
đó Cục cần có những đổi mới mạnh mẽ để hỗ trợ, 
phối hợp một cách có hiệu quả với các cơ quan thực 
thi quyền SHTT và tập trung vào thực hiện những 
nhiệm vụ trọng điểm nhằm thực hiện tốt mục tiêu 
đặt ra trong năm tới.

“Chúng ta cần quán triệt nhận thức về vai trò của 
SHTT trong thời kỳ mới, Cục SHTT phải trở thành cơ 
quan đầu não về SHTT của Quốc gia, có như vậy SHTT 
mới trở thành động lực đổi mới sáng tạo, góp phần 
phát triển kinh tế- xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nguồn:  dost-dongnai.gov.vn

Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục SHTT 
báo cáo tại Hội nghị
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HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Sáng ngày 04/01/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học 
và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc Tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác 
năm 2017 với chủ đề “Khoa học và Công nghệ phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đầu cầu Trung ương 
tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, đầu cầu địa phương 
tại 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ 
trì Hội nghị trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Trung ương còn có 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Lãnh đạo và cán bộ chủ 
chốt thuộc Bộ KH&CN; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện 
Lãnh đạo một số Ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội; 
đại diện các cơ quan quản lý KH&CN; đại diện một 
số  doanh nghiệp  và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo;... Tham dự Hội nghị tại đầu cầu của tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu có lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ, các sở ban ngành liên quan, các tổ chức và 
doanh nghiệp khoa học công nghệ trong tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng 
Bộ KH&CN đã báo cáo các kết quả đã đạt được của 
của ngành khoa học công nghệ trong năm 2016 cũng 
như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra 
phương hướng hoạt động trong năm 2017. Theo đó, 
trong năm 2016 Bộ KH&CN đã làm tốt nhiệm vụ giúp 
Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 
ninh. Cùng với đó, ngành KH&CN đã tập trung thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. Hoạt động KH&CN đã bám sát hơn và 
phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương, chuyển dịch theo hướng nâng cao 
tính ứng dụng và hiệu quả. Các địa phương đã chú 
trọng ứng dụng tiến bộ KH&CN, xây dựng nhiều mô 
hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được 
quan tâm thúc đẩy triển khai tại các đại phương. 

Trong hội nghị, các đại biểu đại diện một số Bộ, 
ngành, địa phương đã kiến nghị các giải pháp nhằm 
tái cơ cấu ngành KH&CN theo hướng đưa doanh 
nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới 
sáng tạo quốc gia; tăng cường năng lực hấp thụ công 
nghệ của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức 
cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, 

đưa KH&CN vào phục vụ phát triển nông nghiệp, xây 
dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào 
các mặt hàng chủ lực xuất khẩu; nâng cao chất lượng 
và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trong 
nước theo chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả hoạt động 
sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng... 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tựu trong 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Việt 
Nam có sự đóng góp quan trọng, trực tiếp của lĩnh 
vực KH&CN. Đồng chí biểu dương và ghi nhận những 
nỗ lực của ngành KH&CN trong phục vụ sự nghiệp xây 
dựng và phát triển đất nước; đề nghị, các bộ, ngành, 
địa phương cần quan tâm đầu tư cho KH&CN trên cơ 
sở sát thực tiễn, hiệu quả hơn; tăng cường công tác 
quản lý Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN. Nâng cao 
năng lực kiến tạo của Nhà nước để phát huy vai trò 
của khoa học, công nghệ, tạo những thể chế thông 
thoáng nhằm thu hút, phát huy các nhân tài tham gia 
nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ. Hoạch 
định rõ ràng hơn về ứng dụng KH&CN; nghiên cứu 
KH&CN phải gắn chặt với nhu cầu của thị trường, phát 
huy thế mạnh của Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Khuyến khích 
doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản 
xuất, kinh doanh.

Nguồn:  Sở KH&CN

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG 
HẠI CÂY KHỔ QUA VÀ CÀ TÍM TẠI BR-VT”

Chiều ngày 27/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ 
chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn 

nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng chế 
phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng hại cây khổ qua 
và cà tím tại BR-VT” do ThS. Chu Trung Kiên làm chủ 
nhiệm. Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền 
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Nam là cơ quan chủ trì. Ông Vương Quang Cần - Phó 
GĐ Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu.

Mục tiêu của dự án là phòng trừ hiệu quả tuyến 
trùng gây hại cây khổ qua và cà tím bằng chế phẩm 
sinh học, góp phần phát triển sản xuất rau an toàn 
của tỉnh BR-VT theo hướng hữu cơ sinh học. 

Tại tỉnh BR-VT, huyện Tân Thành, Xuyên Mộc và TP. 
Bà Rịa, cây khổ qua và cà tím là những cây rau chủ 
lực (chiếm 2/3 diện tích gieo trồng/năm), trong đó 
cây khổ qua được trồng quanh năm từ 2 – 3 vụ/năm 
ở cả 3 huyện, cây cà tím được trồng chủ yếu trong 
mùa mưa tập trung tại huyện Xuyên Mộc. So với các 
cây rau khác, cây khổ qua và cà tím có thời gian sinh 
trưởng khá dài (khổ qua từ 3-4 tháng, cà tím từ 5-6 
tháng) nên thiệt hại năng suất do tuyến trùng gây ra 
có nguy cơ cao hơn các cây rau ngắn ngày. 

Sau thời gian 2 năm thực hiện, kết quả điều tra triệu 
chứng tuyến trùng gây hại là 18,74 - 25,25% số cây 
khổ qua và 18,93 số cây cà tím tại các vùng trồng rau 
tập trung của tỉnh BR-VT. Có 17 loài tuyến trùng ký 
sinh vật đã được xác định hiện diện trong đất trồng 
khổ qua và 11 loại hiện diện trong đất trồng cà tím với 
mật số rất cao ở cuối vụ. Thành phần loài và ở một số 
tuyến trùng ký sinh thực vật trong đất trồng khổ qua 
thường cao hơn trong mùa khô và ở những ruộng 
không luân canh. Số lượng loài và một số tuyến trùng 
trong đất trồng khổ qua, cà tím tăng nhanh từ thời 
điểm bắt đầu ra hoa và cao nhất vào cuối vụ, nhưng 
trong rễ số lượng loài và mật số tuyến trùng tăng 
nhanh và đạt cao nhất từ khi ra hoa cho đến thời điểm 
thu hoạch rộ sau đó giảm mạnh về cuối vụ. Sử dụng 
chế phẩm sinh học Zianum 1.00WP với lượng 30kg/
ha/vụ có khả năng kiểm soát tuyến trùng gây hại cây 
khổ qua và cà tím hiệu quả hơn Tervigo 20SC (5 lít/
ha/vụ) cho đến cuối vụ. Sử dụng chế phẩm sinh học 
Zianum 1.00WP với lượng 60kh/ha phòng trừ tuyến 
trùng làm tăng năng suất khổ qua và cà tím trên 15% 

và làm tăng thu nhập cho người trồng trên 25 triệu 
đồng/ha/vụ so với không thực hiện phòng trừ tuyến 
trùng. Đặc biệt, 2 quy trình phòng trừ tuyến trùng gây 
hại cây khổ qua, cà tím bằng chế phẩm sinh học được 
xây dựng, 2 lớp tập huấn quy trình và hội thảo đầu 
bờ được tổ chức với sự tham gia của 120 học viên và 
120 bộ tài liệu quy trình đã được cung cấp cho các 
học viên.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị thực tiễn 
của đề tài, đồng ý nghiệm thu và xếp loại Khá. Tuy 
nhiên cần chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung theo 
góp ý của Hội đồng.

Nguồn:  Sở KH&CN

NGHIỆM THU DỰ ÁN: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN 
XUẤT BƯỞI DA XANH ĐẠT TIÊU CHUẨN VIETGAP 
TẠI XÃ SÔNG XOÀI, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BR-
VT”

Sáng ngày 21/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ 
chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn 

nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất bưởi 
Da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sông Xoài, 
huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT” do ThS. Mai Văn Trị làm 
chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền 
Đông Nam Bộ là cơ quan chủ trì. Ông Vương Quang 
Cần - Phó GĐ Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu.
Mục tiêu của dự án là góp phần giới thiệu, triển khai 
sản xuất theo VietGAP và cải thiện năng suất bưởi Da 
xanh ở xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT. 

Sông Xoài là một xã có nhiều tiềm năng phát triển 
cây bưởi Da xanh. Đến nay, diện tích bưởi Da xanh ở 
xã Sông Xoài hiện có khoảng 170 ha và cho thu nhập 
trên 500 triệu đồng/ha/năm. Đây cũng là loại cây ăn 
quả chủ lực được ngành nông nghiệp định hướng 
phát triển, là giống bưởi ăn tươi được ưa chuộng nhất 
và được xem là một trong những loại đặc sản, có tiềm 
năng và lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong và 
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ngoài nước. 
Sau thời gian 3 năm thực hiện, dự án đã xây dựng 1 

mô hình trồng mới bưởi Da xanh theo hướng VietGAP 
quy mô 01 ha với 4 hộ tham gia; Sau 28 tháng trồng, 
cây bưởi Da xanh trong mô hình sinh trưởng và phát 
triển tốt hơn so với đối chứng. Đã xây dựng một mô 
hình cải tạo và thâm canh cây bưởi Da xanh giai đoạn 
kinh doanh theo hướng VietGAP quy mô 03 ha và 
3 hộ tham gia; Sau 36 tháng thực hiện, cây bưởi Da 
xanh trong vườn mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, 
ít nhiễm sâu bệnh, năng suất trung bình tăng 24,58%, 
hiệu quả kinh tế trung bình tăng 56,96% so với đối 
chứng. Đã xây dựng 1 mô hình sản xuất bưởi Da xanh 
đạt chứng nhận VietGAP có diện tích là 12,7 ha với 12 
hộ dân tham gia; Tổng sản lượng quả bưởi Da xanh 
đạt chứng nhận VietGAP trong mô hình ước đạt 734 
tấn. Đã đào tạo 10 kỹ thuật viên làm nòng cốt nắm 
vững kiến thức, làm chủ quy trình sản xuất bưởi Da 
xanh theo tiêu chuẩn VietGap và có khả năng hướng 
dẫn trong sản xuất, 180 lượt nhà vườn được tập huấn, 
120 lượt nhà vườn tham dự hội thảo đầu bờ đều nhận 
thức rõ về tầm quan trọng của việc sản xuất bưởi Da 
xanh theo tiêu chuẩn VietGAP. Đã xây dựng sổ tay 
“Hướng dẫn sản xuất bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn 
VietGAP ở Sông Xoài” đạt yêu cầu.

Theo Hội đồng nghiệm thu, dự án mang tính ứng 
dụng thực tiễn, đồng ý nghiệm thu và xếp loại Khá.

Nguồn:  Sở KH&CN

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN 
CẤP TỈNH BR - VT NĂM 2016

Sáng 16/12, tại khu công nghiệp Đông Xuyên, TP. 
Vũng Tàu, UBND tỉnh BR - VT tổ chức diễn tập 

ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Đến dự và chỉ 
đạo diễn tập có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ huy ứng phó sự cố bức 
xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục An 
toàn bức xạ và hạt nhân - Bộ KH - CN; thành viên Ban 
chỉ huy ứng phó sự cố hạt nhân tỉnh; lãnh đạo các sở, 
ban, ngành liên quan và đại diện các cơ sở bức xạ trên 
địa bàn tỉnh.

Tình huống diễn tập được giả định là: lúc 8h sáng 
thứ 6 ngày 16/12 một xe ô tô chuyên dụng của công 
ty A vận chuyển thiết bị chụp ảnh phóng xạ chứa 
nguồn phóng xạ kín Ir – 192 hoạt độ 60 curies (Ci), 
đi và Khu Công nghiệp Đông Xuyên, đến giao lộ 
đường nội bộ Khu Công nghiệp thì va chạm với một 
phương tiện giao thông khác. Cú va chạm làm xe ô tô 
chở nguồn phóng xạ văng vào vệ đường và hư hỏng 
nặng. Lái xe và nhân viên áp tải trên xe bị thương 

nặng, kẹt lại trong xe. Nhận được tin báo, lực lượng 
cảnh sát giao thông và công an khu vực đã nhanh 
chóng đến hiện trường tai nạn. Ban chỉ đạo Ứng phó 
sự cố bức xạ hạt nhân cấp tỉnh chỉ đạo các lực lượng 
ứng phó thiết lập vành đai an toàn, cô lập, thu hồi 
nguồn phóng xạ cùng các vật nhiễm xạ và thực hiện 
tẩy xạ hiện trường. Các nạn nhân cũng đã được đưa 
đến bệnh viện để tẩy xạ chăm sóc và theo dõi. 

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp giữa 
các sở, ban, ngành, cơ sở bức xạ góp phần hoàn thành 
tốt buổi diễn tập. “UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, 
các cấp phải có những kịch bản cụ thể hơn nữa, sát 
với thực tế hơn nữa, thương xuyên hơn nữa không 
chỉ là diễn tập ở tỉnh mà còn các cơ sở nhất là 70 cơ sở 
trên địa bàn tỉnh hiện đang có các nguồn phóng xạ 
cũng phải diễn tập ở mức độ nào đó để có ứng phó 
không để bị động” - ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ 
tịch UBND cho biết. 

Theo thống kê năm 2015 của Sở KH - CN, trên địa 
bàn tỉnh có 32 cơ sở bức xạ với tổng số 366 nguồn 
phóng xạ, thiết bị bức xạ. Ngoài ra, có 6 đơn vị ngoài 
tỉnh thực hiện các hoạt động liên quan đến vận 
chuyển, sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh 
với tổng số 130 nguồn phóng xạ/thiết bị bức xạ. Với 
số lượng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên địa bàn 
tỉnh tương đối nhiều nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra 
sự cố bức xạ.

Đây cũng là dịp tuyên truyền cho các cơ sở ứng 
dụng bức xạ, và người dân biết được cách ứng phó sự 
cố bức xạ và hạt nhân, cách nhận diện nguồn phóng 
xạ, tác hại của sự cố liên quan đến nguồn phóng xạ.

Nguồn:  baobariavungtau.com.vn


