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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giống lúa mùa đặc sản thường 

gắn liền với địa danh cụ thể và có 
thể biểu hiện cho giá trị văn hóa, 
tinh thần của một cộng đồng. Trở 
ngại trong việc duy trì sản xuất lúa 
mùa đặc sản là những yếu điểm sinh 
học của chúng như: dài ngày, tính 
quang kỳ, yếu rạ, phù hợp gieo cấy. 
Tập quán canh tác đã thay đổi nhiều 
để tương thích với điều kiện sản 
xuất lúa cải tiến. Giống ngắn ngày 
và hạt giống được gieo thẳng trên 
ruộng là kỹ thuật lợi thế. Tuy vậy, 
nhóm lúa mùa đặc sản có những đặc 
tính canh tác khó thay thế, phù hợp 
sản xuất theo tiêu chuẩn cao, bền 
vững và hội nhập quốc tế mà giống 
lúa cải tiến chưa đáp ứng được, đó 
là: chống chịu bệnh hại tốt, chống 
chịu stress môi trường tốt và nhu 
cầu dinh dưỡng khoáng ít. 

Giống lúa Nanh Chồn (NC) với 
hương vị đặc biệt đã một thời là 
đặc sản biểu trưng của tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu (BRVT) và nổi tiếng là 
giống lúa cho cơm ngon ở miền 
Nam. Vì những lý do khách quan ở 
giai đoạn sau năm 1975 nên giống 
lúa NC cũng như nhiều giống lúa 
mùa đặc sản khác không còn được 
duy trì trong sản xuất. Mục đích của 
nghiên cứu nhằm cụ thể hóa chủ 
trương khôi phục các sản vật đặc 
trưng phục vụ phát triển kinh tế xã 
hội trong giai đoạn mới của Tỉnh, 
với 2 chỉ tiêu sau: (i) Xác định 1-2 
dòng giống lúa NC ưu tú với chất 
lượng tốt, mùi thơm đặc trưng, năng 
suất chấp nhận được (≥ 4 t/ha) và 
(ii) Xác định một số yếu tố kỹ thuật 
và kinh tế ảnh hưởng đến hiệu quả 
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sản xuất lúa đặc sản Nanh Chồn.

II.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU    

2.1 Tuyển chọn dòng giống lúa 
Nanh Chồn ưu tú. 

a) Vật liệu, thời gian và không 
gian

- Thu thập và chọn lọc vật liệu lúa 
NC: đã thực hiện trong giai đoạn 
2005-2008;

- Tuyển chọn dòng giống lúa NC 
ưu tú, thích ứng ở BRVT: thực hiện 
trên nguồn vật liệu đã được chọn 
lọc gồm 7 dòng lúa NC (NC2, NC3, 
NC5, NC6, NC7, NC11, NC16), 
đối chứng (ĐC) là giống lúa đặc sản 
cổ truyền Nàng hương (NH), phổ 
biến ở Nam Bộ;

* Thời gian: vụ Mùa 2012 (6-
12/2012) và vụ Mùa 2013 (6-
12/2013);

* Không gian: Thực hiện tại 6 
điểm thuộc huyện Đất Đỏ, gồm: 
thị trấn Đất Đỏ (ĐĐ), xã Long Mỹ 
(LM), xã Phước Long Thọ (PLT), 
xã Long Tân (LT), xã Láng Dài 
(LD) và xã Phước Hội (PH). 

b) Phương pháp bố trí thí nghiệm
- Thí nghiệm được bố trí kiểu 

mạng lưới theo không gian và thời 
gian, mỗi điểm thí nghiệm được 
xem là một môi trường canh tác;

- Tại mỗi điểm, thí nghiệm được 
bố trí theo phương pháp của Gomez 
and Gomez (1984) với kiểu thiết 
kế RCBD (Randomized Complete 
Block Design) cho thí nghiệm 1 
yếu tố; mỗi công thức (dòng lúa) 
được nhắc lại 3 lần, diện tích mỗi 
lần nhắc là 30 m2.  

c) Chỉ tiêu và phương pháp đánh 

giá. 
- Thu thập và đánh giá các chỉ tiêu 

hiện trường như: đặc tính hình thái, 
thời gian sinh trưởng (TGST), tính 
chống chịu sâu bệnh, thành phần 
năng suất và năng suất thực tế (NS) 
theo tiêu chuẩn IRRI (1996).

- Đánh giá các chỉ tiêu phẩm chất 
gạo theo phương pháp IRRI (1996) 
và các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 
chuẩn kỹ thuật hiện hành (TCVN 
3215-79, TCVN 5715-93, 10TCN 
424-2000, TCVN 5716-93, TCVN 
4328-86).

- Mùi thơm cơm: định tính theo 
TCVN 3215-79 và định lượng bằng 
phương pháp sắc kí khí tại Viện 
nghiên cứu Công nghệ sinh học và 
Môi trường.

- Phân tích tính thích nghi và ổn 
định của dòng giống lúa thí nghiệm 
theo mô hình của Eberhard và 
Russell (1966).

d) Kỹ thuật canh tác
- Gieo mạ rồi cấy, tuổi mạ 35-40 

ngày; khoảng cách cấy 25 x 25 cm, 
cấy 1 tép tuyệt đối.

- Công thức bón phân:  55 N + 48 
P2O5 + 30 K2O + 20 kg hữu cơ vi 
sinh Điền Trang

- Quản lý cỏ dại: Phun thuốc diệt 
cỏ hậu nảy mầm (Nominee) 1 lần 
sau cấy 7-10 ngày

- Quản lý sâu bệnh: Rải Regent 
phòng sâu đục thân cùng thời điểm 
bón phân đợt 1.
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2.2 Nghiên cứu hợp phần kỹ 
thuật và kinh tế 

2.2.1 Xác định ảnh hưởng của 
thời điểm gieo cấy đến lúa Nanh 
Chồn 

a) Vật liệu, thời gian, địa điểm 
- Thời gian: vụ Mùa 2013 (tháng 

6-12/2013)
- Địa điểm: bố trí tại xã Láng 

Dài (LD) trên đất lúa 3 vụ, địa hình 
trũng thấp, đủ nước tưới. 

b) Phương pháp thí nghiệm
- Thí nghiệm 5 thời điểm gieo cấy, 

cách nhau 15 ngày, các đợt gieo mạ 
ngày 30/7, 15/8, 30/8, 15/9 và 30/9; 
tuổi mạ 35-40 ngày, khoảng cách 
cấy 25 x 25 cm, cấy 1 tép tuyệt đối.

- Bố trí thí nghiệm theo phương 
pháp của Gomez and Gomez (1984) 
với kiểu thiết kế RCBD cho thí 
nghiệm 1 yếu tố; mỗi công thức 
nhắc lại 3 lần, diện tích mỗi lần 
nhắc là 40m2.  

c) Kỹ thuật canh tác, chỉ tiêu theo 
dõi, phương pháp đánh giá: như nội 
dung 1 (Mục 2.1)

2.2.2 Xác định ảnh hưởng của 
biện pháp gieo sạ đến lúa Nanh 
Chồn 

a) Vật liệu, thời gian, địa điểm 
- Thời gian: vụ Mùa 2013 (tháng 

6-12/2013)
- Địa điểm: bố trí tại xã Long Tân 

(LT) trên đất lúa 2 vụ/năm, chân 
ruộng cao, nước tưới hạn chế (chỉ 
đủ cung cấp đến cuối vụ Mùa).

b) Phương pháp thí nghiệm
- Thí nghiệm 4 thời điểm gieo 

sạ (yếu tố A) và 3 lượng giống sạ 
(yếu tố B), như sau: A1 (30/7), A2 
(15/8), A3 (30/8), A4 (15/9), B1 (40 
kg/ha), B2 (60 kg/ha) và B3 (80 kg/
ha);

- Bố trí thí nghiệm theo phương 
pháp của Gomez and Gomez (1984) 
với kiểu thiết kế lô phụ (Strip plot 
Design) cho thí nghiệm 2 yếu tố, 
thời điểm gieo là lô chính và lượng 
giống sạ là lô phụ; mỗi công thức 
nhắc lại 3 lần, diện tích lô lớn là 
120m2, diện tích lô nhỏ là 40m2.   

c) Kỹ thuật canh tác, chỉ tiêu theo 

dõi, phương pháp đánh giá: như nội 
dung 1 (Mục 2.1)

2.2.3 Đánh giá hiệu quả sản xuất 
lúa Nanh Chồn

- Xây dựng mô hình sản xuất thử 
nghiệm lúa Nanh Chồn (1,5-2 ha) 
với 5-10 nông hộ tham gia, theo dõi 
và đánh giá hiệu quả kinh tế của mô 
hình thử nghiệm;

- Thu thập thông tin kinh tế kỹ 
thuật của các nông hộ trồng lúa 
ngắn ngày trong cùng vụ sản xuất 
ở địa bàn nghiên cứu làm cơ sở 
đối chiếu với hiệu quả sản xuất lúa 
Nanh Chồn; 

- Phân tích các thông số kinh tế 
sản xuất lúa theo Phạm Chí Thành 
và CS. (1993); phân tích kịch bản 
lợi nhuận bằng thuật toán được thiết 
kế trên phần mềm Excel.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Tuyển chọn dòng giống lúa 

Nanh Chồn ưu tú 
a) Đặc điểm hình thái, sinh 

trưởng và tính chống chịu của các 
dòng lúa Nanh Chồn 

Kết quả thí nghiệm trong 2 vụ sản 
xuất chưa nhận thấy các biến động 
khác biệt so với đặc điểm giống đã 
được mô tả của Đỗ Khắc Thịnh và 
CS. (2009). Các dòng giống lúa NC 
thí nghiệm có hình dạng đồng nhất, 
kiểu hình cao cây, thân yếu, lá xum 
xuê; góc thân hơi xòe, lá đòng hơi 
ngang (cấp 5), bông dài nhưng thưa 
hạt, màu hạt vàng hơi sậm và đuôi 
hạt cong (quớt đuôi). So với giống 
Nàng Hương (NH) làm đối chứng 
(ĐC) thì điểm nhận diện của các 
dòng NC là: trổ sớm khoảng 4-5 
ngày, góc thân lớn hơn, màu hạt hơi 
sậm và độ cong của đuôi hạt rõ hơn. 
Kết quả theo dõi và đo đếm tại các 
điểm thí nghiệm cho thấy các dòng 
lúa NC có thời gian sinh trưởng 
(TGST) từ 146-150 ngày, chiều cao 
(CC) từ 143-150 cm, độ dài bông 
(DB) từ 26-28 cm. Biến động CC 
của các dòng lúa thí nghiệm chịu 
tác động của vụ sản xuất (thời gian) 
rõ hơn so với môi trường địa lý 

(không gian). Thông số về CC, DB 
và TGST của quần thể thí nghiệm 
trong cùng vụ sản xuất ít biến động 
(CVCC = 2,24-379; CVDB = 4,99-
5,61; CVTGST = 2,38-4,25), chưa thể 
hiện là chỉ tiêu chọn lọc cần thiết.

Như đã đánh giá từ các nghiên 
cứu trước, giống lúa NC dễ nhiễm 
rầy nâu (RN) và bệnh vàng lùn, 
lùn xoắn lá (VLLXL) nên công tác 
phòng ngừa được tiến hành nghiêm 
ngặt từ giai đoạn mạ. Tuy nhiên, 
dịch hại này (RN-VLLXL) không 
xuất hiện trong cả 2 vụ Mùa (2012 
và 2013) ở huyện Đất Đỏ. Thuận lợi 
này cũng là cơ hội tốt để theo dõi 
tính chống chịu các bệnh hại khác 
trên lúa thí nghiệm. Thực tế đồng 
ruộng trong cả 2 vụ sản xuất cho 
thấy: bệnh đạo ôn, cháy bìa lá và 
lem lép là 3 đối tượng hại chính trên 
nhóm giống lúa ngắn ngày, trong đó 
cháy bìa lá và đạo ôn gây hại nặng 
nề trên các giống lúa phổ biến như: 
OM4900, OM4218, ML48. Trong 
cùng điều kiện như vậy, các dòng 
lúa NC thể hiện tính chống chịu tốt, 
tất cả 6 thí nghiệm không bị ảnh 
hưởng 3 đối tượng hại này, thang 
điểm chống chịu được ghi nhận từ 
0-1. Vì vậy, thuốc phòng trừ bệnh 
hại đã không được sử dụng.  

b) Năng suất các dòng lúa Nanh 
Chồn thí nghiệm        

Biến thiên năng suất thực tế (NS) 
của các dòng lúa NC qua 3 điểm thí 
nghiệm trong vụ Mùa 2012 từ 3,18-
3,78 t/ha với giá trị độ lệch (SD) từ 
0,1-0,6 t/ha và CVQT = 6,54%. Bình 
quân NS quần thể (QT) thí nghiệm 
trên giống lúa mùa cổ truyền đạt 
3,57 t/ha là chấp nhận được. Đánh 
giá theo điểm thí nghiệm thì sự khác 
biệt NS giữa các dòng lúa NC chỉ 
xảy ra tại ĐĐ và LM. Các dòng lúa 
thí nghiệm có NS cao tương đương 
nhau theo giá trị thống kê và giảm 
dần theo giá trị thực tại ĐĐ là: ĐC, 
NC2, NC5, NC6, NC16 và tại LM 
là: NC16, NC3, NC2, ĐC; tại PLT 
các dòng NC2, NC7, NC16 đạt NS 
cao hơn phần còn lại theo giá trị vật 
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chất. Như vậy, dòng NC2 và NC16 
có ưu thế chọn lọc trong cả 3 điểm 
thí nghiệm.

Biến thiên NS của các dòng lúa 
NC qua 3 điểm thí nghiệm trong vụ 
Mùa 2013 từ 3,21-3,93 t/ha với giá 
trị độ lệch (SD) từ 0,1-0,7 t/ha và 
biến động quần thể cao (CVQT = 
23,9%). Sự khác biệt NS theo giá 
trị thống kê giữa các dòng lúa xảy 
ra tại cả 3 điểm thí nghiệm. Tại LD, 
duy nhất dòng NC3 có NS thấp, 6/7 
dòng lúa thí nghiệm và ĐC có NS 
tương đương nhau, trong đó các 
dòng NC2, NC7, ĐC và NC5 có NS 
nổi trội hơn các dòng lúa khác theo 
giá trị thực. Các dòng lúa có ưu thế 
chọn lọc tại PH là NC2, NC11 và 
NC16 và tại LT là NC3, NC2 và 
NC7. Như vậy, dòng NC2 có ưu thế 
chọn lọc trong cả 3 điểm thí nghiệm, 
kế tiếp là dòng NC7 có ưu thế chọn 
lọc trong 2 điểm thí nghiệm. 

Phân tích tương tác gen-môi 
trường (GxE) qua 6 điểm thí 
nghiệm theo mô hình Eberhart and 
Russell (1966) cho biết: các dòng 
NC2, NC5, NC6 và NC11 có tính 
ổn định với S2

di ≈ 0 theo trắc nghiệm 
F; những dòng lúa thí nghiệm còn 
lại và ĐC không ổn định (S2

di ≠ 0). 
Trong số các dòng ổn định, dòng 
NC2 và NC6 có tính thích ứng rộng 

với chỉ số bi ≈ 1 theo trắc nghiệm 
t, dòng NC5 thích nghi với môi 
trường thuận lợi (bi >1) và dòng 
NC11 thích nghi với điều kiện khó 
khăn (bi < 1). (Bảng 1)

c) Đặc tính chất lượng   
Chỉ tiêu hình thức và xay xát: 
(i) Các dòng lúa NC có hạt gạo 

xát trắng dài 6,7-6,9 mm, rộng 1,9-
2 mm, tỷ lệ dài-rộng 3,4-3,5, xếp 
nhóm thon-dài; biến động chỉ tiêu 
kích thước hạt là không đáng kể 
với CVQT = 1,16-2,23% và độ lệch 
từ 0,03-0,05 mm (rộng) hoặc 0,05-
0,15 mm (dài). Hạt gạo các dòng 
lúa NC màu trắng sáng, độ bạc bụng 
bình quân cấp 2; điểm thí nghiệm 
tại LD hạt gạo ít bạc bụng (cấp 1,1-
1,9) và điểm thí nghiệm tại LT hạt 
bạc bụng nhiều (1,3-3,4); biến động 
chỉ tiêu bạc bụng của các dòng lúa 
thí nghiệm là khá cao (CVCT = 12,7-
34,9%; CVQT = 22,9%), trong đó 3 
dòng NC2, NC5, NC7 biến động ở 
mức trung bình (< 20%). 

(ii) Tỷ lệ gạo nguyên của các 
dòng lúa NC trong khoảng 55,9-
57,5% và ít biến động với giá trị độ 
lệch 1,6-2,5% (CVCT = 2,7-5,0% , 
CVQT = 3,5%). So với nhóm giống 
ngắn ngày phổ biến trong sản xuất 
hiện nay, tỷ lệ gạo nguyên thường < 
55%, thì tỷ lệ gạo nguyên của các 

dòng lúa NC như vậy là lý tưởng.  
Chỉ tiêu chất lượng cơm: 
(i) Hàm lượng amylose của các 

dòng NC từ 21,1-22,8%, tương tự 
chỉ tiêu amylose của các giống lúa 
đặc sản cổ truyền Nam Bộ (NH, Tài 
Nguyên, Nàng Thơm Chợ Đào, Một 
Bụi). Chỉ tiêu “amylose” ít biến 
động giữa các điểm nghiên cứu và 
chênh lệch không đáng kể giữa các 
dòng lúa NC thí nghiệm (CVCT = 
1,8-3,8%. CVQT = 2,8%, SD = 0,4-
0,8%), tất cả đều được phân vào 
nhóm có amylose trung bình thấp; 

(ii) Chiều dài thể gel của các dòng 
NC từ 53,7-59,8 mm so với 51,7 
mm của giống NH trong cùng điều 
kiện với CVCT = 5,8 – 9,0% (CVQT = 
7,2%) và độ lệch chuẩn 3,1-5,3 mm. 
Chỉ tiêu “độ bền gel” ít biến động 
giữa các điểm nghiên cứu và chênh 
lệch không đáng kể giữa các dòng 
lúa NC thí nghiệm, tất cả đều được 
phân vào nhóm có độ bền gel cấp 
3. Dòng NC2 có chiều dài gel lớn 
nhất và tại 4/6 điểm thí nghiệm đạt 
độ dài gel ≥ 60 mm (cấp 1) là thông 
số tham khảo quan trọng trong so 
sánh đối chiếu với các dòng lúa thí 
nghiệm khác. 

(iii) Kết quả đánh giá vị cơm cho 
biết các dòng NC thuộc nhóm mềm 
cơm (cấp 4) và cơm có độ nở-xốp 

Bảng 1. Năng suất (t/ha) và chỉ số thích nghi, ổn định của các dòng lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2012 
và vụ Mùa 2013 tại huyện Đất Đỏ

TT Tên ĐĐ PLT LM LD PH LT bi S2
di

1 NC2 4,13 ab 3,28 3,92 ab 4,20 a 3,29 ab 4,31 ab 1,15ns -0,014 ns

2 NC3 3,57 bc 3,08 4,30 a 3,05 b 2,59 bc 4,49 a 1,15 ns 0,435*

3 NC5 4,17 ab 3,10 3,67 bc 4,15 a 2,75 abc 3,67 bc 1,52* -0,030 ns

4 NC6 3,75 abc 3,23 3,37 bc 3,90 a 2,48     c 3,70 bc 1,32 ns -0,003 ns

5 NC7 3,22 c 3,28 3,42 bc 4,20 a 3,19 abc 4,17 ab 0,78 ns 0,122*

6 NC11 3,20 c 3,13 3,21 c 3,85 a 3,45 a 3,34 c 0,23* 0,015 ns

7 NC16 3,68 abc 3,38 4,32 a 3,85 a 3,35 a 2,42 d 0,55 ns 0,392*

8 NHĐC 4,22 a 3,25 3,80 ab 4,19 a 2,90 abc 3,01 cd 1,29 ns 0,099*

LSD0,05 0,58 ns 0,52 0,72 0,75 0,71

CV(%) 8,89 7,78 8,00 17,83 16,10 11,13
*: khác biệt có ý nghĩa so với 1 (bi) và 0 (S2

di); 
ns: khác biệt không có ý nghĩa so với 1 (bi) và 0 (S2

di)
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tốt, khác biệt với “tính dẻo” của các 
giống lúa cải tiến được ưa chuộng 
hiện nay; các dòng có “vị cơm” và 
“độ ngon cơm” nổi trội hơn là NC2, 
NC3, NC5 và NC7.   

Mùi thơm: 
(i) Kết quả đánh giá cảm quan cho 

thấy có 7/7 dòng lúa NC thí nghiệm 
đạt điểm 3 (2,8-3,1) so với điểm 2,6 
của giống NH; tính thơm của các 
dòng NC2, NC5, NC7 và NC3 đậm 
hơn so với phần còn lại. Điểm thí 
nghiệm tại PLT (cấp 3,3-4,3) và LM 
(cấp 3,0-3,8) có mùi thơm khá hơn 
các điểm khác; 

(ii) Kết quả định lượng chất thơm 
cho biết các dòng lúa NC đều thể 
hiện mùi thơm rất rõ với hàm lượng 
chất 2AP (2-acetyl-1-pyrroline) 
từ 2,51-2,96 µg/kg so với ngưỡng 
phát hiện 0,8 µg/kg, trong cùng 
điều kiện chất 2AP của giống NH 
là 2,13 µg/kg. Biến động chất thơm 
của thí nghiệm chọn lọc từ thấp 
đến trung bình (CVCT = 1,5-14,3%; 
CVQT = 7,2%) với độ lệch chuẩn từ 
0,04-0,30 µg/kg; dòng NC2 có hàm 
lượng chất 2AP cao trong khi dòng 
NC7 ít biến động lượng chất thơm 
qua các điểm thí nghiệm.     

Tóm lại, trong 7 dòng lúa NC 
tham gia thí nghiệm thì NC2 là ưu 
tú nhất với NS bình quân đạt 3,86 
t/ha (chênh lệch < 5% so với mục 

Bảng 2. Một số đặc tính chất lượng các dòng giống lúa NC qua 6 điểm thí nghiệm ở huyện Đất Đỏ, vụ 
Mùa 2012 và vụ Mùa 2013

TT Ký 
hiệu

Dài hạt Gạo nguyên Độ bền gel Amylose 2AP1

mm SD % SD mm SD % SD µg/kg SD

1 NC2 6,82 0,10 57,1 1,6 59,8 4,2 21,1 0,7 2,96 0,19
2 NC3 6,75 0,05 57,6 1,7 58,7 5,3 21,1 0,8 2,93 0,17
3 NC5 6,77 0,08 55,9 2,0 57,4 5,1 21,8 0,7 2,51 0,12
4 NC6 6,83 0,15 56,8 2,0 55,2 3,6 22,8 0,4 2,80 0,30
5 NC7 6,83 0,05 57,3 1,9 57,3 4,9 22,1 0,8 2,83 0,04
6 NC11 6,77 0,08 57,1 2,9 58,7 4,7 21,7 0,5 2,85 0,19
7 NC16 6,93 0,05 57,5 2,5 53,7 3,1 21,8 0,7 2,60 0,37
8 NHĐC 6,94 0,06 58,2 1,6 51,7 1,6 22,9 0,4 2,13 0,98

1: 2-acetyl-1-pyrroline

tiêu 4 t/ha), trong đó NS ≥ 4 t/ha tại 
4/6 điểm thí nghiệm; NC2 có tính 
ổn định và thích nghi rộng, có chất 
lượng tốt và mùi thơm đậm, đáp 
ứng mục tiêu đề tài. (Bảng 2)

3.2. Nghiên cứu hợp phần kỹ 
thuật 

3.2.1. Ảnh hưởng của thời điểm 
gieo cấy đến lúa Nanh Chồn  

Công thức gieo cấy ngày 30/7 và 
15/8 cho thấy sự sinh trưởng của lúa 
NC thuận lợi rõ so với công thức 
gieo trễ (15/9 và 30/9). Sức sinh 
trưởng của lúa NC ở đợt gieo ngày 
30/8 biểu hiện tính trung gian giữa 
2 đợt gieo cấy đầu và 2 đợt gieo cấy 
cuối. Mặc dù có thuận lợi cho sinh 
trưởng và phát triển nhưng gieo cấy 
sớm gặp bất lợi về thời gian quản 
lý, chăm sóc ruộng lúa và giảm hệ 
số sử dụng đất. 

Đợt gieo cấy ngày 30/7 và 30/8 
chưa cho thấy sự khác biệt có ý 
nghĩa về tỷ lệ lép (16,1-18,0%), 
nhưng đợt gieo cấy 15/9 và 30/9 
làm tăng đáng kể đến tỷ lệ lép (25,4-
31,3%). Mặc dù ruộng thí nghiệm 
được tưới bổ sung nhưng do việc 
tích lũy chất khô cho đến giai đoạn 
trổ chưa hoàn chỉnh là nguyên nhân 
làm tăng tỷ lệ lép hạt và giảm khối 
lượng ngàn hạt. Việc tăng tỷ lệ lép 
hạt dẫn đến hệ quả là số hạt chắc/
bông sẽ giảm tương ứng. Một yếu 

tố quan trọng khác liên quan đến 
đặc tính sinh trưởng của giống là 
khả năng đẻ nhánh và số nhánh 
hữu hiệu cũng bị ảnh hưởng đáng 
kể khi gieo cấy trễ (15/9 và 30/9). 
Những nguyên nhân đã luận dẫn 
minh chứng vấn đề NS lúa của các 
công thức gieo cấy từ ngày 15/9 về 
sau giảm rõ rệt so với các công thức 
thí nghiệm gieo cấy từ ngày 30/8 về 
trước. (Bảng 3)

3.2.2. Ảnh hưởng của biện pháp 
gieo sạ đến lúa Nanh Chồn  

Biến động về đặc tính sinh trưởng 
và phẩm chất của lúa NC trong thí 
nghiệm các đợt gieo sạ tương tự 
như thí nghiệm về các đợt gieo cấy. 
Yếu tố lượng giống gieo thể hiện 
sai khác khá rõ giữa các công thức 
thí nghiệm theo hướng NS lúa giảm 
dần khi lượng hạt giống gieo tăng 
lên. Điểm tương đồng và khác biệt 
có ý nghĩa giữa các công thức thí 
nghiệm là: NS lúa của 3 đợt gieo đầu 
(30/7, 15/8 và 30/8) tương đương 
về giá trị thống kê, NS lúa đợt gieo 
đầu (30/7) cao hơn có ý nghĩa NS 
đợt gieo cuối (15/9); gieo thưa (40 
kg/ha) đạt NS cao hơn rõ rệt so với 
gieo dày (80 kg/ha) và điều này thể 
hiện rõ ở 3 đợt gieo đầu, đợt gieo 
muộn (15/9) chưa thể hiện sự sai 
khác NS giữa các lượng giống gieo 
khác nhau. Sai khác thống kê NS ở 
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Bảng 3. Một số chỉ tiêu nông học và NS giống lúa NC ở các thời điểm 
gieo cấy khác nhau, thí nghiệm tại xã Láng Dài trong vụ Mùa 2013 

TT Ngày gieo TGST 
(ngày)

Cao cây 
(cm)

Bông
/bụi

Tỷ lệ lép
(%)

Năng suất
(t/ha)

1 30/ 7 157 152 a   12,8 a 16,1 c 4,12 a
2 15/ 8 150 153 a   12,7 a 17,3 c 4,27 a
3 30/ 8 138 147 b   10,7 abc 18,0 c 4,13 a
4 15/ 9 130 142 c   10,2 bc 25,4 b 3,97 b
5 30/ 9 121 134 d  9,5 c 31,3 a 3,26 c

CV (%) - 4,1 7,8 11,2 7,7 
LSD0,05 - 4,9 2,4 5,8 0,7

Các số có 1 trong các chữ cái giống nhau trong cùng 1 cột thì khác nhau không có ý nghĩa
      
Bảng 4. Ảnh hưởng của thời điểm và lượng giống gieo sạ đến năng 

suất (t/ha) lúa NC, thí nghiệm tại xã Long Tân trong vụ Mùa 2013 

 Thời điểm 
gieo

Lượng giống gieo (kg/ha)
40 60 80 TB

30/7 4,03 a 3,78 a 3,40 3,74 a
15/8 4,07 a 3,27 ab 3,16 3,50 ab
30/8 3,73 a 3,38 ab 3,07 3,39 ab
15/9 3,06  b 3,20 b 2,90 3,05 b
TB 3,72 3,41 3,13 3,42

CV(%) 10,31 9,62 4,77 9,40
LSD 0,05 0,61 0,54 NS 0,58

Ghi chú: trong cùng một cột, các số có cùng kí tự chữ như nhau thì không khác biệt (P<0,05)

Bảng 5. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất lúa NC tại huyện 
Đất Đỏ, vụ Mùa 2013

TT Tên nông dân Diện 
tích (ha)

NS 
(t/ha)

Tổng 
thu 

(tr.đ/
ha)

Tổng 
chi 

(tr.đ/
ha)

Lợi 
nhuận 
(tr.đ/
ha)

1 Lê Minh Phụng (PH) 0,12 3,26 26,08 13,65 12,43

2 Dương Văn Hợi (PH) 0,15 3,18 25,44 13,46 11,99

3 Huỳnh Văn Minh (PH) 0,15 3,37 26,96 14,35 12,61

4 Nguyền Văn Lợi (PH) 0,15 3,13 25,04 13,61 11,43

5 Trần Văn Tư (PH) 0,20 3,51 28,08 14,81 13,27

6 Nguyền Văn Do (PH) 0,15 3,65 29,20 13,34 15,86

7 Lê Văn Long (PH) 0,30 3,66 29,28 14,64 14,64

8 Huỳnh Công Mẫu (LD) 0,32 3,95 31,60 14,34 17,26

9 Lê Văn Thạch (LT) 0,20 3,79 30,32 13,68 16,64

Trung bình 1,74 3,50 28,00 13,99 14,013

công thức gieo sạ 40 kg và 60 kg/ha 
xảy ra trong đợt gieo ngày 15/8 là 
biến động có tính ngẫu nhiên, chưa 
thể hiện qui luật. Kết quả thí nghiệm 
cho thấy có thể áp dụng biện pháp 
gieo sạ (sạ mầm) cho lúa NC, gieo 
trong tháng 8 với lượng hạt giống 
40 kg/ha, vẫn có thể đạt năng suất 4 
t/ha, tương tự ngưỡng năng suất cao 
của lúa cấy đối với nhóm lúa mùa 
địa phương. (Bảng 4)   

Tóm lại, thời điểm gieo trồng 
khác nhau tạo ra những sai khác 
về sinh trưởng, năng suất và chất 
lượng lúa NC. Gieo trồng trễ (15/9-
30/9) làm giảm sức sinh trưởng của 
giống lúa cảm quang như NC, từ đó 
làm giảm năng suất và chất lượng. 
Việc áp dụng biện pháp sạ mầm, 
với lượng hạt giống 40 kg/ha, lúa 
NC vẫn đạt NS 4 t/ha (tương đương 
lúa cấy). Gieo trồng lúa NC từ nửa 
đến cuối tháng 8 dương lịch là thích 
hợp nhất về năng suất và chất lượng 
cũng như điều kiện chăm sóc, và 
thuận lợi cho việc bán sản phẩm do 
thu hoạch trước tết 3-4 tuần. 

3.2.3. Phân tích hiệu quả sản xuất 
lúa Nanh Chồn

a) Kết quả thử nghiệm sản xuất 
Mô hình thử nghiệm (MH) lúa 

đặc sản NC được bố trí trong vụ 
Mùa 2013 tại 3 xã điểm là PH, LD 
và LT với diện tích thực hiện là 1,74 
ha. Lượng phân khoáng áp dụng 
cho MH lúa NC (45N-33,7P2O5-
22,5K2O+300 kg hữu cơ vi sinh 
Điền Trang) giảm 50% so với 
lượng bón cho lúa ngắn ngày, 
phòng trừ sâu bệnh hại (rầy nâu, 
đạo ôn, đốm vằn) bằng chế phẩm 
sinh học Tricho-Meta (chứa nấm 
Trichoderma spp. và Metarhizium 
anisopliae). Vào cuối vụ sản xuất 
có 5/7 hộ tham gia MH ở PH không 
đảm bảo được nguồn nước tưới dự 
phòng nên ruộng bị ảnh hưởng khô 
hạn, thất thoát một phần sản lượng. 
NS ruộng MH biến động từ 3,13 t/
ha đến 3,95 t/ha, bình quân đạt 3,50 
t/ha. Giả định giá trị lúa NC bằng 
giá trị lúa Nàng thơm Chợ Đào 
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Bảng 6. Hiệu quả kinh tế của lúa NC và lúa NN ở huyện Đất Đỏ 
trong vụ Mùa 2013

TT Khoản mục Lúa NC Lúa NN NC/NN
1 Tổng chi (tr.đ/ha) 13,99 19,9 0,72
2 Chi phí vật tư (tr.đ/ha) 7,75 13,83 0,56
2 Năng suất (t/ha) 3,50 4,61 0,79
3 Tổng thu (tr.đ/ha) 28,0 27,90 1,03
4 Lợi nhuận (tr.đ/ha) 14,02 7,92 1,82
5 Giá thành (đ/kg) 3.996 4.317 0,91

trong cùng thời điểm (do lúa NC 
chưa có thị trường), với chi phí đầu 
tư từ 13,3-14,8 tr.đ/ha, lợi nhuận 
của lúa NC từ 11,4-17,3 tr.đ/ha, lợi 
nhuận bình quân đạt 14,0 tr.đ/ha. 
(Bảng 5)

 b) So sánh hiệu quả kinh tế của 
lúa NC với lúa ngắn ngày

Với 30 mẫu đại diện được khảo 
sát ở tiểu vùng nghiên cứu, các 
thông số kinh tế của lúa ngắn ngày 
(NN) được định lượng như sau: chi 
phí sản xuất là 19,9 tr.đ/ha, tổng thu 
đạt 27,9 tr.đ/ha, lợi nhuận 7,9 tr.đ/
ha, tỷ suất lợi nhuận (TSLN) đạt 
40,1%. Trong cùng vụ sản xuất, 
chi phí đầu tư cho lúa NC là 14,0 
tr.đ/ha, tổng thu đạt 28,0 tr.đ/ha, 
lợi nhuận 14,0 tr.đ/ha, TSLN đạt 
100,3%. So với lúa NN, lúa NC làm 
lợi nhuận tăng 1,82 lần và chi phí 
sản xuất giảm đến 28%. Chi phí sản 
xuất thấp là lợi thế của lúa NC, đặc 
biệt chi phí vật tư chỉ bằng 0,56 lần 
so với lúa NN. Giống lúa NC cần ít 
phân khoáng và trong đa số trường 
hợp không cần sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật (trừ trường hợp có rầy 
nâu) hoặc sử dụng rất hạn chế. Với 
đặc tính sinh học rất quý này, môi 
trường ít nguy hại, phù hợp để phát 
triển sản xuất theo tiêu chuẩn cao. 
Giá trị thương phẩm lúa NC cao 
hơn giá lúa NN 1,3 lần cũng đóng 
góp quan trọng vào lợi thế so sánh 
lợi nhuận với lúa NN. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ    
4.1. Kết luận:
- Lúa NC thuộc nhóm lúa “mùa 

lỡ”, TGST từ 146-150 ngày, cao 
cây (143-151 cm) và yếu rạ; chống 
chịu bệnh đạo ôn và cháy bìa lá tốt 
nhưng dễ nhiễm rầy nâu; các dòng 
triển vọng có NS bình quân 3,6-3,9 
t/ha, các điểm thuận lợi đạt 4,0-4,5 
t/ha; tỷ lệ gạo nguyên cao (> 55%), 
hàm lượng amylose trung bình thấp 
(21-22%), chiều dài gel 55-60 mm, 
cơm mềm và nở-xốp; gạo có mùi 
thơm (cấp 3) với hàm lượng chất 
2AP cao (2,60-2,96 µg/kg). NC2 

là dòng lúa ưu tú nhất, có tính ổn 
định và thích nghi rộng ở huyện Đất 
Đỏ; thường cho năng suất  ≥ 4 t/ha 
(3,92-4,31 t/ha), có phẩm chất tốt 
và mùi thơm đậm.

- Thời điểm gieo trồng lúa NC 
hợp lý là trong khoảng nửa đến cuối 
tháng 8, cấy từ nửa đến cuối tháng 
9. Áp dụng biện pháp gieo sạ cho 
lúa NC vẫn có thể đạt NS 4 t/ha 
hoặc hơn, tương đương NS và chất 
lượng lúa cấy; thời điểm gieo sạ 
thích hợp là trong tháng 8 với lượng 
hạt giống 40 kg/ha.

- Trồng lúa NC có thể làm tăng 
đến 1,82 lần lợi nhuận và giảm 28% 
chi phí sản xuất so với vụ lúa ngắn 
ngày tương ứng (giả định lúa NC có 
giá trị tương ứng với giống tương tự 
là Nàng thơm Chợ Đào). 

4.2. Đề nghị:
- Sử dụng giống dòng thuần NC2 

và các giải pháp kỹ thuật đã được 
kết luận bởi nghiên cứu này trong 
canh tác lúa đặc sản NC ở huyện 
Đất Đỏ và nơi có điều kiện tương 
tự.

- Tiếp tục nghiên cứu các giải 
pháp kỹ thuật làm luận cứ khoa học 
cho việc xây dựng qui trình sản xuất 
lúa NC đặc sản theo hướng GAP 
(VietGAP, GlobalGAP) hoặc hữu 
cơ tại tỉnh BRVT.  

- Bổ sung các giải pháp chính 
sách và thị trường trong phát triển 
sản xuất lúa NC đặc sản, xây dựng 
vùng nguyên liệu và thương hiệu 
sản phẩm, đảm bảo lợi ích cho 
người sản xuất và cộng đồng. 

Đ.M.S, T.A.V, N.H

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ NN&PTNT. Các tiêu chuẩn kỹ thuật 

và tiêu chuẩn quốc gia trong chọn tạo, khảo 
nghiệm và sản xuất lúa: 10TCN 558:2002, 
10TCN 554:2002, 10TCN 342:2003, 
10TCN 404:2003, 10TCN 396:2003, 10TCN 
395:2006, TCVN 1776:2004.

2. Bộ NN&PTNT. Các tiêu chuẩn kỹ thuật 
và tiêu chuẩn quốc gia trong đánh giá 
chất lượng cơm, gạo: 10TCN 529:2004, 
10TCN 425:2000, TCVN 5644:1999, TCVN 
5715:1993, TCVN 3215:79.

3.Eberhart and Russell, 1966. Stability 
parameters for comparing varieties. Crop 
Sci. 6,36-40.

4. Gomez K.A., Gomez A.A., 1984. 
Statistical procedures for agricultural 
research, John Wiley and Sons (second 
edition).

5. IRRI, 1996. Standard Evaluation System 
for Rice (4th. Edition). IRRI, Los Banos, 
Philppines.

6. Đào Minh Sô, 2014. Qui trình kỹ thuật 
sản xuất lúa mùa đặc sản theo hướng GAP. 
Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam, 4/2014. 

7. Phạm Chí Thành, Trần Văn Diễn, Phạm 
Tiến Dũng và Trần Đức Viên, 1993. Hệ thống 
nông nghiệp. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.  

8. Đỗ Khắc Thịnh, Đào Minh Sô và 
Nguyễn Hướng, 2009. Phục hồi và phát 
triển giống lúa đặc sản Nanh Chồn tại tỉnh 
Bà Rịa- Vũng Tàu. Báo cáo kết quả thực hiện 
đề tài, Sở KH&CN Bà Rịa - Vũng Tàu. 

9. Villena W., 1990. Analysis of data across 
environments and yield stability analysis. 
Maize breeding training  at  CIMMYT. 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 7 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu kết quả 

điều trị của gãy xương dưới mấu 
chuyển xương đùi bằng phẫu thuật 
kết hợp xương sử dụng nẹp vít khóa.

Phương pháp: Chúng tôi nghiên 
cứu hồi cứu các kết quả lâm sàng của 
36 trường hợp gãy dưới mấu chuyển 
xương đùi điều trị phẫu thuật kết hợp 
xương sử dụng nẹp vít khóa từ tháng 
01 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014. 
Quá trình lành xương, cũng như các 
biến chứng đã được ghi nhận lại. 
Chức năng của khớp háng được đánh 
giá lại sau một năm hoạt động.

 Kết quả: Tổng số: 36 trường hợp 
* Liền xương: 36/36 trường hợp 

(100%).
* Can lệch: 3/36 trường hợp bị vẹo 

trong 10o( 8,33%).
* Ngắn chi: 4/36 trường hợp 

(11,11%).
* Thời gian lành xương trung bình: 

12,05 tuần.
* Phục hồi chức năng:
  + Rất tốt: 17 trường hợp  (47,22%)
  + Tốt: 13 trường hợp   (36,11%)
  + Trung bình: 6 trường hợp  

(16,17%)
   +  Kém: 0 trường hợp  
Kết luận: Sử dụng nẹp vít khóa 

là phương pháp ổn định và hiệu quả 
trong kết hợp xương bên trong để 
điều trị gãy xương dưới mấu chuyển 
xương đùi mà có lợi thế là kết hợp 
xương ổn định.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gãy dưới mấu chuyển xương đùi 

khá phổ biến, chiếm 55% các gãy 
đầu trên xương đùi. Thường trong 
hai nhóm tuổi. Ở những người trẻ 
và khỏe mạnh, kết quả chấn thương 
năng lượng cao, trong khi ở những 

ĐIỀU TRỊ GÃY DƯỚI MẤU CHUYỂN 
XƯƠNG ĐÙI BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG 

NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA
|| BS.CKII Nguyễn Phương Nam
Trưởng khoa CTCH - Bệnh viện Bà Rịa

người cao tuổi, loãng xương là 
nguyên nhân chính.

Ngày nay, điều trị phẫu thuật 
được khuyến khích cho hầu hết 
các loại của các loại gãy và kết hợp 
xương bên trong vẫn đang phát 
triển. Điều trị phẫu thuật tránh các 
biến chứng nằm lâu, cho phép nắn 
chỉnh hoàn hảo giải phẫu, và giúp 
vận động sớm.

Có nhiều loại dụng cụ kết hợp 
xương như DHS, nẹp lưỡi 95o, đinh 
chốt, bất động ngoài. Sau này có 
nẹp vít khóa và ngày càng được sử 
dụng rộng rãi do tính chất đặc thù 
riêng của nó.

Sử dụng nẹp vít khóa kết hợp 
xương trong gãy dưới mấu chuyển 
xương đùi đã có các tác giả nước 
ngoài báo cáo, trong nước có nhiều 
bệnh viện sử dụng nhưng chưa ghi 
nhận báo cáo nào.

Tại bệnh viện Bà Rịa chúng tôi đã 
phẫu thuật và theo dõi được 36 bệnh 
nhân gãy dưới mấu chuyển xương 
đùi được kết hợp xương bằng nẹp 
vít khóa và đạt kết quả rất tốt.

Để đánh giá hiệu quả của dụng cụ 
nẹp khóa trong kết hợp xương trong 
gãy dưới mấu chuyển xương đùi, 
chúng tôi làm đề tài “Kết quả điều 
trị gãy dưới mấu chuyển xương đùi 
bằng kết hợp xương nẹp vít khóa tại 
Bệnh viện Bà Rịa” với mục tiêu:

1. Đánh giá khả năng nắn chỉnh giải 
phẫu và giữ vững chỗ gãy khi dùng 
nẹp vít khóa kết hợp xương trong 
gãy dưới mấu chuyển  xương đùi.

2. Đánh giá sự lành xương và 
phục hồi chức năng khi dùng nẹp 
vít khóa kết hợp xương trong gãy 
dưới mấu chuyển xương đùi.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu:

Bệnh nhân trên 16 tuổi, gãy dưới 
mấu chuyển xương đùi.
2. Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu hồi cứu.
- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 6 
năm 2013 đến tháng 6 năm 2014.
- Thời gian chọn mẫu: từ tháng 01 
năm 2012 đến tháng 6 năm 2013.
- Thời gian theo dõi tối thiểu: 12 
tháng
- Thời gian theo dõi trung bình: 12 
tháng
* Chọn phân loại gãy dưới mấu 
chuyển xương đùi

Có nhiều phân loại: phân loại 
Fielding, phân loại Seinsheimer, 
phân loại Russell-Taylor, phân loại 
AO. Chọn phân loại Seinsheimer 
(từ I đến IV) (Hình dưới).

* Điều trị:
- Chuẩn bị trước phẫu thuật:
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+ Tâm lý, các xét nghiệm tiền 
phẫu, X quang.

+ Dụng cụ: Sử dụng nẹp vít khóa, 
chất liệu bằng thép titan, vít có 
đường kính 4,5mm đủ các cỡ chiều 
dài, nẹp đầu trên xương đùi đủ các 
kích cỡ chiều dài. 

- Kỹ thuật phẫu thuật: 
+ Gây mê hoặc gây tê tủy sống có 

thể được sử dụng (chủ yếu là gây tê 
tủy sống).

+ Bệnh nhân được đặt nằm ngửa, 
kê mông bên mổ.

+ Đường mổ: 1/3 trên ngoài đùi, 
đường mổ nhỏ ít xâm nhập.

+ Xẻ dọc cân, tách vén cơ để bộc 
lộ ổ gãy.

+ Nắn xương và đặt nẹp vít khóa 
cố định xương gãy, nắn xương gián 
tiếp phối hợp kiểm tra C-ARM qua 
đường mổ nhỏ.

+ Kiểm tra độ di động của ổ gãy 
và hoạt động khớp bằng cách gấp 
duỗi dạng khép háng.

+ Đặt ống dẫn lưu và đóng vết mổ 
từng lớp theo giải phẫu.

- Quản lý sau phẫu thuật: 
+ Kháng sinh sau mổ.
+ Theo dõi sau mổ, tập vật lý trị 

liệu.
- Đánh giá kết quả:
+ Đánh giá sự lành xương dựa 

vào X quang. 
+ Đánh giá chức năng dựa vào 

thang điểm Harris 

III. KẾT QUẢ
Trong thời gian nghiên cứu tại 

bệnh viện Bà Rịa, chúng tôi đã theo 
dõi và đánh giá 36 bệnh nhân gãy 
dưới mấu chuyển xương đùi được 
phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp 
vít khóa. Kết quả như sau:

1. Tuổi

Lứa tuổi 16 - 
20

21 - 
40

41 - 
60

> 
60

Số bệnh 
nhân 1 7 9 19

Tỷ lệ (%) 2,8 19,4 25,0 52,8
2. Giới tính

Giới tính Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)
Nam 19 52,8
Nữ 17 47,2
Tổng số 36 100

3. Nguyên nhân gãy xương
Nguyên nhân Số bệnh 

nhân
Tỷ lệ(%)

Tai nạn giao 
thông

19 52,8

Tai nạn lao 
động

3 8,3

Tai nạn sinh 
hoạt

15 41,7

4. Loại gãy xương 

Loại gãy Số bệnh 
nhân Tỷ lệ (%)

II 11 30,6
III 12 33,3
IV 7 19.4
V 6 16,7

Tổng số 36 100

Loại II và III chiếm tỷ lệ cao.
5. Thời gian theo dõi
Thời gian theo 

dõi (tháng)
Số bệnh 

nhân
Tỷ lệ 
(%)

12 6 16,7
13 16 44,4
14 11 30,6
18 1 2.8
24 2 5.6

Tổng số 36 100

Thời gian theo dõi ngắn nhất là 
12 tháng, dài nhất là 24 tháng, trung 
bình 13,89 tháng.

6. Kết quả lành xương: 100%  
lành xương 

7. Thời gian lành xương trung 
bình

Thời gian lành 
xương (tuần)

Số bệnh 
nhân

Tỷ lệ 
(%)

11 7 19,4
12 12 33,3
13 10 27,8
14 5 13,9
15 2 5,6

Tổng số 36 100

Thời gian lành xương ngắn nhất 
11 tuần, thời gian lành xương dài 
nhất 15 tuần. Thời gian lành xương 
trung bình 12,53 tuần.

8. Ngắn chi
Không Ngắn 

1 cm
Tổng

Số bệnh 
nhân 34 2 36

Tỷ lệ % 94,4 5,6 100
9.  Kết quả điều trị theo thang 

điểm Harris
Rất 
tốt Tốt Trung 

bình Kém Tổng

Số bệnh 
nhân

17 13 6 0 36

Tỷ lệ % 47,22 36,11 16,17 0 100
10. Các biến chứng

- Nhiễm trùng: Không bệnh nhân 
nào bị nhiễm trùng.
- Di lệch thứ phát sau mổ: Không 
bệnh nhân nào bị di lệch xương thứ 
phát sau mổ.
- Bung nẹp: Không có trường hợp 
nào bị bung nẹp.
- Gãy nẹp: Không có trường hợp bị 
gãy nẹp.

IV. BÀN LUẬN
1. Tuổi: Độ tuổi nhiều nhất trên 

60 tuổi chiếm tỉ lệ 52,8%, kế tiếp 
trên 40 tuổi chiếm tỉ lệ 25,0% chứng 
tỏ gãy vùng mấu chuyển ở ngưới 
lớn tuổi do xương loãng, người trẻ 
hơn do chấn thương mạnh gây ra.

2. Giới tính: Ở nam giới gặp 
nhiều hơn nữ giới do trong tuổi trên 
40 tuổi nam nhiều hơn, tuy nhiều 
hơn không đáng kể nhưng chứng tỏ 
do nam giới hoạt động nhiều hơn nữ, 
tham gia giao thông cũng nhiều hơn.

 3. Nguyên nhân gãy xương: Tai 
nạn giao thông chiếm tỉ lệ 52,8%, 
kế tiếp tai nạn sinh hoạt chiếm tỉ 
lệ 41,7% chứng tỏ gãy vùng mấu 
chuyển ở người lớn do cơ chế chấn 
thương mạnh từ tai nạn giao thông 
ở người trẻ, và gặp trong hoạt động 
sinh hoạt ở những người lớn tuổi có 
loãng xương khi bị sang chấn nhẹ.

4. Loại gãy xương: Loại III 
gặp nhiều nhất (12 ca)  chiếm tỉ 
lệ 33,3%, tiếp đến loại II (11 ca) 
chiếm tỉ lệ 30,6% chứng tỏ cơ chế 
chấn thương mạnh ở người trẻ và 
chấn thương nhẹ ở người lớn tuổi 
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có loãng xương. Điều này cho thấy 
phù hợp khi sử dụng nẹp khóa kết 
hợp xương.

5. Thời gian theo dõi: Thời gian 
theo dõi ngắn nhất là 12 tháng, dài 
nhất là 24 tháng, trung bình 13,89 
tháng, trong đó số bệnh nhân theo 
dõi nhiều nhất (16 ca) chiếm tỉ lệ 
44,4%  là 13 tháng đủ để đánh giá 
sự phục hồi chức năng theo thang 
điểm Haris.

6. Kết quả lành xương: Trong lô 
nghiên cứu của chúng tôi 36 bệnh 
nhân đều lành xương tốt chiếm tỉ 
lệ 100%, trường hợp lành xương 
sớm nhất là 11 tuần có 17 ca chiếm 
tỉ lệ 19,4%, trường hợp lành xương 
muộn nhất là 15 tuần có 2 ca chiếm 
tỉ lệ 5,6%. Thời gian lành xương 
trung bình 12,53%, tỉ lệ này cũng 
gần giống tỉ lệ của các tác giả nước 
ngoài đã báo cáo.

7. Ngắn chi: Trong lô nghiên cứu 
có 2 bệnh nhân ngắn chi 1cm chiếm 
tỉ lệ 5,6%, cả 2 trường hợp này đều 
rơi vào gãy loại V do xương gãy 
phức tạp và nắn không hết di lệch 
gập góc trong quá trình mổ kết hợp 
xương, và 2 trường hợp này đều đi 
khập  khễnh sau 1 năm theo dõi.

8. Kết quả điều trị theo thang 
điểm Harris: Theo thang điểm 
Harris, đánh giá sau mổ 12 tháng 
chúng tôi có kết quả rất tốt và tốt là 
83,33% (17 ca rất tốt và 13 ca tốt), 
kết quả này tương đương với các 
báo cáo của tác giả nước ngoài.

So sánh kết quả này với một số 
kết quả của các nghiên cứu sử dụng 
dụng cụ kết hợp xương khác (DHS, 
nẹp lưỡi 90o, đinh chốt) không thấp 

Trường hợp 2: BN Lê Hồng C. 72 tuổi, Gãy loại V, Xquang  trước và sau 
KHX, sau mổ 1 tuần
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Một số hình ảnh minh họa:
Trường hợp 1: BN N.H.T.N 22 tuổi, Gãy loại III , Xquang và bệnh nhân 

sau mổ 18 tháng

hơn.
9. Các biến chứng: Nhiễm trùng, 

di lệch thứ phát sau mổ, bung nẹp, 
gãy nẹp: Không có trường hợp nào. 
Có thể do mẫu nghiên cứu còn nhỏ 
nên các biến chứng trên chưa xuất 
hiện.

V. KẾT LUẬN
Như vậy, nẹp vít khóa là một lựa 

chọn khả thi để điều trị gãy dưới 
mấu chuyển xương đùi vì nó đủ 
khả năng hỗ trợ nắn chỉnh về giải 

phẫu, giữ vững chỗ gãy khi dùng 
nó kết hợp xương và đảm bảo sự 
lành xương cũng như phục hồi chức 
năng tốt. Nẹp vít khóa là dụng cụ 
kết hợp xương hiệu quả không thua 
kém gì các dụng cụ kết hợp xương 
hiện đang dùng, cho nên nó được 
chọn lựa và có thể được phổ biến 
rộng rãi cho các bệnh viện, mà từ đó 
tùy điều kiện cụ thể của từng trường 
hợp gãy xương mà chọn dụng cụ 
kết hợp xương thích hợp.

N.P.N
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ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN NGƯNG 
TƯỚI NƯỚC VÀ MỘT SỐ HÓA CHẤT 
PHUN LÁ (PACLOBUTRAZOL, MKP, 
ETHEPHONE, KClO3) ĐẾN TỶ LỆ RA 
HOA CÂY MĂNG CỤT TRONG ĐIỀU 

KIỆN XỬ LÝ RA HOA SỚM 
Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đông Nam bộ có khoảng 9.000ha 

măng cụt (tổng hợp số liệu thống kê 
các tỉnh, 2013) và đang phát triển 
thêm do măng cụt có khả năng xen 
canh với một số cây trồng khác. 
Măng cụt được trồng nhiều ở một 
số tỉnh như Đồng Nai, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Bình Dương. Đây là cây 
ăn quả có phẩm chất ngon, giá trị 
thương mại cao và quý hiếm do chỉ 
có một số ít nước trồng được măng 
cụt. 

Do măng cụt đòi hỏi nhu cầu sinh 
thái khắt khe nên hiện nay nhà vườn 
đang gặp một số trở ngại trong canh 
tác, trong đó tình trạng khó ra hoa 
hoặc ra hoa cách năm dẫn đến năng 
suất thấp; mùa vụ thu hoạch tập 
trung dẫn đến giá bán thấp và bị 
động trong tiêu thụ là những nhược 
điểm chính dẫn đến hiệu quả canh 
tác thấp. Vì vậy việc nghiên cứu 
biện pháp xử lý ra hoa cho măng cụt 
là rất cần thiết. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự 
ra hoa măng cụt như tuổi cây, tuổi 
lá, số lá trên chồi, nhiệt độ, phân 
bón, ẩm độ đất, chế độ tưới nước 
và hóa chất (Yaacob, 1995). Tuy 
nhiên việc kiểm soát chế độ tưới 
nước và tác động hóa chất đóng vai 
trò rất quan trọng trong quá trình xử 
lý ra hoa. Đã có một số nghiên cứu 
bước đầu về biện pháp kiểm soát 
nước tưới và tác động hóa chất để 
giúp măng cụt ra hoa tại Thái Lan, 
Malaysia và Đồng bằng Sông Cửu 

||ThS. Nguyễn An Đệ  
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả 
miền Đông Nam bộ

Long (Việt Nam). Để làm rõ hơn 
các kết quả nghiên cứu trên cho 
vùng trồng măng cụt ở Đông Nam 
bộ, đề tài “Ảnh hưởng của thời gian 
ngưng tưới nước và một số hóa 
chất phun lá (Paclobutrazol, MKP, 
Ethephone, KClO3) đến tỷ lệ ra hoa 
măng cụt trong điều kiện xử lý ra 
hoa sớm ở miền Đông Nam bộ” đã 
được tiến hành. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU
 - Thời gian thực hiện: Năm 2013-
2014.
 -  Địa điểm thực hiện: Thí nghiệm 
được thực hiện tại huyện Cẩm Mỹ 
(Đồng Nai), trên vùng đất đỏ.  
 - Vật liệu nghiên cứu: 
+ Các hóa chất thí nghiệm: 

Benjamyl (99% Paclobutrazol); 
MKP (0%N; 52% P2O5; 34% K2O); 
Ethephone, KClO3.
+ Vật tư khác chăm sóc vườn thí 

nghiệm: Phân hữu cơ Dynamic 
lifter; phân Urea (46%N), Super 
lân (16,5% P2O5), KCl (60% K2O). 
Phân bón lá Grow more (20-20-
20), Ba lá xanh 16-16-8, Nông Việt 
16-16-8+TE; thuốc trừ côn trùng 
Saliphos 35EC; thuốc trừ bệnh Tilt 
250EC. 
- Phương tiện nghiên cứu: 
+ Vườn măng cụt 12 năm tuổi, 

khoảng cách trồng 8 x 8m. Các cây 
măng cụt được chọn làm thí nghiệm 
đồng đều về kích thước (không 
khác biệt qua thống kê về đường 

kính thân, đường kính tán và chiều 
cao cây).  

+ Thẻ treo, kéo cắt tỉa cành, bình 
phun thuốc có thể xịt độ cao 10m, 
máy chụp ảnh, tập ghi chép và các 
dụng cụ chăm sóc vườn. 

+ Phòng thí nghiệm phân tích hóa 
sinh Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn 
quả miền Đông Nam bộ và Viện 
Cây ăn quả miền Nam. 

- Phương pháp bố trí thí 
nghiệm: Thí nghiệm được bố trí 
theo kiểu lô phụ, khối hoàn toàn 
ngẫu nhiên, 2 yếu tố (lô chính = A 
là 4 khoảng thời gian ngưng tưới 
nước cho cây; lô phụ = B là 5 loại 
hóa chất phun lá tạo phân hóa mầm 
hoa. Lặp lại 3 lần, mỗi ô cơ sở là 1 
cây măng cụt. Các nghiệm thức của 
thí nghiệm như sau:  

Lô chính: 
A1: Tưới đều 3 ngày/lần (ĐC).  
A2: Ngưng tưới 20 ngày.
A3: Ngưng tưới 40 ngày.
A4: Ngưng tưới 60 ngày.
Lô phụ: 
B1: Không phun (ĐC).  
B2: Phun Paclobutrazol (1.000 

ppm).
B3: Phun MKP (0,5%).
B4: Phun Ethephone (200ppm).
B5: Phun KClO3

 (1.000ppm).
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- Phương pháp tiến hành: 
+ Ngay sau khi thu hoạch, tiến 

hành phun Urea nồng độ 1%, lượng 
phun 5 lít dung dịch/cây để kích 
thích ra đọt non đợt 1. Khi đợt đọt 
1 đạt 30 ngày tuổi thì tiếp tục phun 
Urea nồng độ 1%, lượng phun 5 lít 
dung dịch/cây để kích thích ra đọt 
non đợt 2. Khi đợt đọt 2 đạt 30 ngày 
tuổi thì tiếp tục phun Urea nồng độ 
1%, lượng phun 5 lít dung dịch/
cây để kích thích ra đọt non đợt 3. 
Bảo vệ và dưỡng lá ở các đợt đọt 
bằng phân bón lá Ba lá xanh 16-16-
8, thuốc trừ sâu Saliphos 35EC và 
thuốc bệnh Tilt supper 250 EC.

+ Khi đợt đọt thứ 3 đạt 20 ngày 
tuổi thì tiến hành bón phân thúc ra 
hoa (tương ứng với thời điểm 15 
tháng 11). 

+ Phun hóa chất phân hóa mầm 
hoa và ngưng tưới nước: Khi đợt 
đọt thứ 3 đạt 30 ngày tuổi thì bắt 
đầu phun hóa chất theo các nghiệm 
thức đã đề xuất trên (việc tạo đợt đọt 
thứ 3 đạt 30 ngày tuổi đã chuẩn bị 
trước, tương ứng với thời điểm 25 
tháng 11). Lượng dung dịch phun là 
5 lít/cây. Tiếp sau đó ngưng tưới để 
tạo khô hạn cho cây. 

+ Kích thích ra hoa: Khi hết thời 
gian ngưng tưới nước thì tưới nước 
trở lại, chu kỳ tưới 3 ngày 1 lần, 
lượng nước 150 lít/ cây. Quá trình 
tưới duy trì cho đến khi mùa mưa 
thật sự bắt đầu và kết thúc tưới khi 
quả măng cụt đạt 90 ngày sau ra 
hoa.

+ Chăm sóc khác: Cây trong thí 
nghiệm được chăm sóc như nhau 
theo quy trình chung của Viện Cây 
ăn quả miền Nam.

- Chỉ tiêu theo dõi và phương 
pháp thu thập số liệu: 

+ Thời điểm ra hoa (ngày sau 
phun hóa chất tạo phân hóa mầm 
hoa): Được ghi nhận khi 5% số chồi 
trên cây ra hoa. Dùng khung 1m2 
đếm tổng số chồi trong 1m2 bề mặt 
tán cây và đếm số chồi ra hoa, sau 
đó tính ra % số chồi ra hoa. Mỗi 
cây măng cụt đếm lặp lại 4 lần ở 4 
hướng khác nhau.  

+ Thời điểm thu hoạch (ngày sau 
phun hóa chất tạo phân hóa mầm 
hoa): Được ghi nhận là ngày thu 
hoạch đợt đầu tiên.   

+ Tỷ lệ ra hoa (%) = Số chồi ra 
hoa/tổng số chồi đếm được/1m2 
diện tích bề mặt tán. Dùng khung 
1m2 xác định diện tích bề mặt tán, 
đo lặp lại 4 lần ở 4 hướng khác nhau 
trên tán cây măng cụt và lấy giá trị 
trung bình. 

+ Tỷ lệ đậu quả (%) = Số quả khi 
đạt đường kính 1,5cm/tổng số hoa 
và vết hoa đếm được/1m2 diện tích 
bề mặt tán. Dùng khung 1m2 xác 
định diện tích bề mặt tán, đo lặp lại 
4 lần ở 4 hướng khác nhau trên tán 
cây măng cụt và lấy giá trị trung 
bình. 

+ Các yếu tố cấu thành năng suất 
và năng suất: Trọng lượng quả (g/
quả, đo bằng cách cân 30 quả/cây 
khi thu hoạch và lấy giá trị trung 
bình); Số quả/cây (là số quả thu 
hoạch thực tế được cộng gộp qua 
tất cả các lần thu hoạch trong 1 vụ); 
Năng suất thực thu (kg/cây, cân 
từng lần thu hoạch và cộng gộp qua 
tất cả các lần thu hoạch trong 1 vụ). 

+ Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng 
quả: Mỗi cây lấy 30 quả chín để 
phân tích các chỉ tiêu về tỷ lệ quả bị 
sượng (%); Độ brix thịt quả (%, đo 
bằng brix kế ATAGO do Nhật sản 
xuất); Tỷ lệ % trọng lượng thịt quả 
(cân bằng cân điện tử). 

- Xử lý số liệu: Sử dụng phần 
mềm SAS 9.1 để phân tích phương 
sai (ANOVA) phát hiện sự khác 
biệt giữa các nghiệm thức, so sánh 
giá trị trung bình được kiểm định 

Bảng 1. Thời điểm ra hoa (ngày sau khi phun hóa chất tạo phân hóa 
mầm hoa)

Nghiệm thức
Tưới 

nước đều 
(Đ/C)

Ngưng 
tưới 20 
ngày

Ngưng 
tưới 40 
ngày

Ngưng 
tưới 60 
ngày

TB hóa 
chất

Không HC (ĐC) 95,67 a 66,67 bc 67,00 bc 80,33 ab 77,42 A
P (1.000ppm) 65,33 bc 35,33 e 42,67 de 53,67 cde 49,25 D
M (0,5%) 76,67 ab 54,00 cde 66,33 bc 66,00 bc 65,75 B
E (200ppm) 63,33 bcd 40,67 e 54,00 cde 51,67 cde 52,42 CD
K (1.000ppm) 84,33 ab 42,67 de 50,33 cde 63,33 bcd 60,17 CB
TB tưới nước 77,07 A 47,87 C 56,07 B 63,00 B
CV (%) CV (a) = 15,43;                        CV (b) = 21,92 
LSD(1) = 7,00;                                LSD(2) = 7,83;                       LSD(3) = 22,11

Ghi chú: Các giá trị trung bình có ít nhất 1 chữ theo sau giống nhau thì khác biệt 
không ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan; với p < 0,05 cho yếu tố Tưới 
nước, yếu tố Hóa chất và tương tác Tưới nước*Hóa chất.

Duncan ở mức ý nghĩa 5%. Số liệu 
% được chuyển đổi theo nguyên tắc 
thống kê.  

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Thời điểm ra hoa (bảng 1)      
Các nghiệm thức ngưng tưới 

nước thì ra hoa sớm hơn so với đối 
chứng (tưới nước đều 3 ngày/lần); 
ngưng tưới nước 40 ngày làm cho 
cây ra hoa (ở 56,07 ngày sau khi 
phun hóa chất) sớm hơn có ý nghĩa 
so với ngưng tưới nước 20 ngày (ra 
hoa ở 47,87 ngày sau khi phun hóa 
chất) và so với đối chứng (ra hoa ở 
77,07 ngày sau khi phun hóa chất), 
nhưng khác biệt không ý nghĩa so 
với nghiệm thức ngưng tưới nước 
60 ngày (ra hoa ở 63 ngày sau khi 
phun hóa chất). Paclobutrazol, 
MKP, Ethephone, KClO3

 phun trên 
lá đều có hiệu quả giúp măng cụt 
ra hoa sớm có ý nghĩa so với đối 
chứng, trong đó Paclobutrazol giúp 
cây ra hoa ở 49,25 ngày sau khi 
phun hóa chất, sớm hơn có ý nghĩa 
so với nghiệm thức đối chứng và 
các nghiệm thức còn lại; tiếp theo là 
Ethephone (ra hoa ở 52,42 ngày sau 
khi phun hóa chất), KClO3 (ra hoa ở 
60,17 ngày sau khi phun hóa chất), 
MKP (ra hoa ở 65,75 ngày sau khi 
phun hóa chất). Xét về tương tác 
giữa yếu tố tưới nước và yếu tố hóa 
chất cho thấy phun Paclobutrazol 
kết hợp với ngưng tưới nước 20 
hoặc 40 ngày thì cây ra hoa sớm với 
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thời gian ngắn nhất (35,33 và 42,67 
ngày sau khi xử lý hóa chất) và khác 
biệt có ý nghĩa so với đối chứng. 

Kết quả này phù hợp với nghiên 
cứu của Lê Văn Bé và cộng sự 
(2003); Bùi Thị Mỹ Hồng và cộng 
sự (2003) trên cây nhãn Tiêu Da 
Bò cho thấy KClO3 có tác dụng 
kích thích nhãn Tiêu Da Bò ra hoa 
sớm. Trên nhãn Xuồng cơm vàng, 
KClO3 cũng đã được chứng tỏ có 
hiệu quả giúp cây ra hoa nghịch vụ 
(Trần Văn Hâu và Lê Văn Chấn, 
2009). Trần Hạnh Phúc (2000) cũng 
đã báo cáo Ethephone có khả năng 
giúp cây cam, xoài, nhãn, thanh 
long ra hoa sớm. Trần Văn Hâu 
và Nguyễn Thị Kim Xuyến (2009) 
đã thí nghiệm tưới Paclobutrazol 
trên xoài Cát Chu giúp cây ra hoa 
nghịch vụ. Nghiên cứu của Lê Bảo 
Long và cộng sự (2012) về phun 
Paclobutrazol và KClO3 cho măng 
cụt tại Trà Vinh không cho kết quả 
ra hoa sớm như báo cáo này có lẽ 
là do điều kiện địa hình thấp ở Trà 
Vinh khó tạo khô hạn cho cây và do 
thời điểm xử lý muộn hơn so với 
nghiên cứu này; mặt khác sự ra hoa 
măng cụt còn phụ thuộc vào điều 
kiện cần chuẩn bị trước khi xử lý, 
trong đó tạo 3 đợt đọt, bón phân có 
nhiều kali và điều kiện khí hậu lạnh 
trước xử lý là rất quan trọng (Phạm 
Thành Lợi, 2008).  

2. Tỷ lệ chồi ra hoa (bảng 2)  
Ngưng tưới nước 40 và 60 ngày 

làm cho cây có tỷ lệ chồi ra hoa cao 
hơn khác biệt có ý nghĩa so với đối 
chứng tưới đều 3 ngày/lần. Nhưng 
ngưng tưới nước 20 ngày thì tỷ lệ 
chồi ra hoa khác biệt không ý nghĩa 
so với đối chứng. Paclobutrazol, 
MKP, Ethephone, KClO3

 phun trên 
lá đều có hiệu quả làm tăng tỷ lệ 
chồi ra hoa so với đối chứng, trong 
đó Paclobutrazol giúp cây đạt tỷ 
lệ chồi ra hoa cao nhất (46,83%) 
và khác biệt có ý nghĩa so với đối 
chứng và so với các nghiệm thức 
còn lại. Ethephone, KClO3, MKP 
cho hiệu quả ra hoa thấp hơn so 
với  Paclobutrazol nhưng cao hơn 
có ý nghĩa so với đối chứng. Xét 
về tương tác giữa yếu tố hóa chất 
và yếu tố tưới nước cho thấy phun 
Paclobutrazol kết hợp với ngưng 

Bảng 2. Tỷ lệ chồi ra hoa (%) của cây sau khi phun hóa chất và ngưng tưới 
nước 

Nghiệm thức
Tưới 

nước đều 
(Đ/C)

Ngưng 
tưới 20 
ngày

Ngưng 
tưới 40 
ngày

Ngưng 
tưới 60 
ngày

TB hóa 
chất

Không HC (ĐC) 10,00  j 12,33  ji 24,00 ghji 36,00 efg 20,58 C
P (1.000ppm) 35,67 efg 39,00 defg 51,67 abcd 61,00 a 46,83 A
M (0,5%) 19,33 efgh 43,67 bcde 51,67 abcd 40,67 cdef 38,83 B
E (200ppm) 33,67 efgh 28,33 fgh 55,00 abc 56,00 ab 43,25 AB
K (1.000ppm) 26,00 fghi 27,67 fgh 55,00 abc 57,67 ab 41,58 AB
TB tưới nước 24,93 B 30,20 B 47,47 A 50,27 A
CV (%) CV (a) = 23,52;                          CV (b) = 24,01
LSD(1) = 6,69;                         LSD(2) = 7,47;                          LSD(3) = 15,17

Ghi chú: Các giá trị trung bình có ít nhất 1 chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý 
nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan; với p < 0,05 cho yếu tố Tưới nước, yếu tố Hóa chất 
và tương tác Tưới nước*Hóa chất.    

tưới nước 40 hoặc 60 ngày thì giúp 
cây có tỷ lệ chồi ra hoa cao nhất 
và khác biệt có ý nghĩa so với đối 
chứng. 

Biện pháp tạo khô hạn (ngưng 
tưới) để giúp cây ra hoa đã được 
Camecron and Dennis (1986) chỉ ra 
rằng sự khởi phát hoa xảy ra khi tỉ lệ 
C/N trong cây được gia tăng mà tạo 
khô hạn hoặc, phun KClO3, MKP 
được xem là góp phần làm tăng tỉ lệ 
C/N trong cây để cây ra hoa thuận 
lợi. Còn Paclobutrazol, Ethephone 
được coi là chất ức chế tăng trưởng 
(Plant Growth Retardants) làm 
ức chế quá trình sinh tổng hợp 
gibberellin giúp cây thuần thục và 
phân hóa mầm hoa (Trần Văn Hâu 
và Nguyễn Thị Kim Xuyến, 2009); 
(Trần Hạnh Phúc, 2000). 

Tác động biện pháp tạo khô hạn, 
phun Paclobutrazol, KClO3 MKP 
và Ethephone giúp cho măng cụt 
ra hoa tỷ lệ cao trong nghiên cứu 
này cũng phù hợp với nhiều nghiên 
cứu trước đây như: Lê Bảo Long và 
cộng sự, 2012; Omran and Semuah, 
2006; Sdoodee and Mongkol, 1991; 
Lê Bảo Long và Lê Văn Hòa, 2008; 
Phạm Thành Lợi, 2008. So sánh với 
kết quả thí nghiệm của Lê Bảo Long 
và cộng sự (2012) đã nghiên cứu 
trên măng cụt ở Trà Vinh cho thấy 
phun Paclobutrazol (1.000ppm) 
cho tỷ lệ chồi ra hoa 30,7% và phun 

KClO3 (2.000ppm) cho tỷ lệ chồi 
ra hoa 26,9%, trong khi thí nghiệm 
này ở Đông Nam bộ cho tỷ lệ chồi 
ra hoa cao hơn (đạt 51,67%) có lẽ 
là do việc tạo khô hạn ở Đông Nam 
bộ dễ thực hiện hơn so với ở Trà 
Vinh. Tác động Ethephone phun 
trên lá măng cụt trong thí nghiệm 
này với nồng độ 200ppm làm cho lá 
cứng lại, một số lá non co dúm lại 
và lá già có dấu hiệu rụng 5-10%. 
Điều này cũng phù hợp với những 
báo cáo trước đây. Chacko và ctv. 
(1974) cho biết phun Ethephone ở 
nồng độ 200ppm liên tục 4-5 lần, 
cách nhau 15 ngày có thể kích thích 
ra hoa nhãn và không làm ảnh hưởng 
đến sự sinh trưởng và khả năng cho 
năng suất của cây, tuy nhiên ở nồng 
độ từ 500-2000 ppm sẽ làm rụng lá 
từ trung bình đến nhiều.

3. Các yếu tố cấu thành năng 
suất và năng suất

3.1. Số quả/cây (bảng 3)  
Do việc ngưng tưới nước, phun 

Paclobutrazol, MKP, Ethephone và 
KClO3 có tác động làm tăng tỷ lệ 
chồi ra hoa nên dẫn đến làm tăng 
số quả trên cây. Ngưng tưới nước 
40 và 60 ngày thì làm tăng số quả/
cây nhưng ngưng tưới nước 20 
ngày thì số quả khác biệt không ý 
nghĩa so với đối chứng. Đánh giá 
về yếu tố hóa chất cho thấy phun 
Paclobutrazol, MKP, Ethephone 
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Bảng 3. Số quả/cây của các nghiệm thức

Nghiệm thức Tưới nước 
đều (Đ/C)

Ngưng tưới
20 ngày

Ngưng tưới 
40 ngày

Ngưng tưới 
60 ngày

TB hóa 
chất

Không HC (ĐC) 122,00 i 145,33 hi 467,33 bc 449,33 bcde 296,00 C

P (1.000ppm) 362,00 defg 359,33 defg 608,67 ab 647,00 a 494,25 A

M (0,5%) 165,00 hi 300,00 efgh 557,00 abc 562,67 abc 396,17 B

E (200ppm) 356,33 defg 416,00 cdef 545,67 abc 494,67 abc 453,17 AB

K (1.000ppm) 216,33 ghi 279,67 fghi 556,33 abc 643,33 a 423,92 AB

TB tưới nước 244,33 B 300,07 B 547,00 A 559,40 A

CV (%) CV (a) = 23,97;                          CV (b) = 24,15

LSD(1) = 73,58;                      LSD(2) = 82,26;                       LSD(3) = 164,74

Ghi chú: Các giá trị trung bình có ít nhất 1 chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý 
nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan, với p < 0,05 cho yếu tố Tưới nước, yếu tố Hóa chất  
và tương tác Tưới nước*Hóa chất.              

Bảng 4. Năng suất thực thu (kg/cây) của các nghiệm thức
Nghiệm thức Tưới nước 

đều (Đ/C)
Ngưng tưới

20 ngày
Ngưng tưới

40 ngày
Ngưng tưới

60 ngày
TB hóa 

chất

Không HC (ĐC) 11,00 i 12,67 hi 40,33 bcd 39,00 bcde 25,75 C

P (1.000ppm) 32,00 defg 31,33 defg 51,67 ab 54,33 a 42,33 A

M (0,5%) 14,67 hi 26,00 efgh 47,00 abc 48,33 abc 34,00 B

E (200ppm) 31,33 defg 36,33 cdef 46,33 abc 42,67 abcd 39,17 AB

K (1.000ppm) 19,33 ghi 25,00 fgh 47,00 abc 54,67 a 36,50 AB

TB Tưới nước 21,67 B 26,27 B 46,47 A 47,80 A

CV (%) CV (a) = 22,71;                          CV (b) = 22,77

LSD(1) = 6,01;                            LSD(2) = 6,72;                       LSD(3) = 13,37

Ghi chú: Các giá trị trung bình có ít nhất 1 chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý 
nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan; với p < 0,05 cho yếu tố Tưới nước, yếu tố Hóa chất 
và tương tác Tưới nước*Hóa chất.              

Bảng 5. Tỷ lệ quả bị sượng (%) của các nghiệm thức 

Nghiệm thức Tưới nước 
đều (Đ/C)

Ngưng tưới
20 ngày

Ngưng tưới
40 ngày

Ngưng tưới
60 ngày

TB hóa 
chất

Không HC (ĐC) 28,67 a 17,33 cdefg 19,67 bcdef 18,67 cdef 21,08 A

P (1.000ppm) 18,33 cdef 9,67   gh 9,33   gh 14,00 defgh 12,83 C

M (0,5%) 28,00 ab 7,00   h 13,33 efg 22,00 abc 17,58 AB

E (200ppm) 21,67 abcde 11,33 fgh 6,67   h 14,67 cdefgh 13,58 BC

K (1.000ppm) 23,00 abc 13,67 defgh 12,00 fgh 15,00 cdefgh 15,92 BC

TB Tưới nước 23,93 A 11,80 C 12,20 C 16,87 B

CV (%) CV (a) = 34,20;                          CV (b) = 32,19

LSD(1) = 4,12;                             LSD(2) = 4,61;                        LSD(3) = 8,62

Ghi chú: Các giá trị trung bình có ít nhất 1 chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý 
nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan; với p < 0,05 cho yếu tố Tưới nước, yếu tố Hóa chất 
và tương tác Tưới nước*Hóa chất.              

và KClO3 đều làm tăng số quả/cây 
khác biệt so với đối chứng; Trong 
đó Paclobutrazol đạt số quả/cây cao 
nhất 494,25 quả và khác biệt có ý 
nghĩa so với các nghiệm thức còn 
lại. Xét về tương tác giữa yếu tố 
phun hóa chất và yếu tố tưới nước 
cho thấy phun Paclobutrazol kết 
hợp với ngưng tưới nước 40 ngày 
hoặc 60 ngày thì cây cho số quả cao 
nhất (608 và 647 quả/cây) khác biệt 
có ý nghĩa so với các tổ hợp còn lại. 

3.2. Trọng lượng quả 
Trọng lượng quả các nghiệm thức 

trong từng yếu tố và trong các tổ 
hợp tương tác giữa 2 yếu tố biến 
động từ 77,5 đến 94,8 g/quả. Những 
cây cho nhiều quả thì trọng lượng 
quả có chiều hướng giảm so với 
cây cho ít quả. Tuy nhiên các giá trị 
khác biệt không ý nghĩa thống kê. 
Nguyễn Văn Kế (2014) cũng nhận 
định rằng nguyên nhân chủ yếu làm 
cho quả nhỏ ở những cây nhiều quả 
là do sự phân bố dinh dưỡng mức 
thấp hơn của cây đến từng quả trên 
cây đó. 

3.3. Năng suất (bảng 4)
Ngưng tưới nước 40 và 60 ngày 

thì làm tăng năng suất nhưng ngưng 
tưới nước 20 ngày thì năng suất 
khác biệt không ý nghĩa so với 
đối chứng. Đánh giá về yếu tố hóa 
chất cho thấy phun Paclobutrazol, 
MKP, Ethephone và KClO3 đều làm 
tăng năng suất khác biệt so với đối 
chứng; Trong đó Paclobutrazol đạt 
năng suất cao nhất 42,33kg/cây 
và khác biệt có ý nghĩa so với các 
nghiệm thức còn lại. Xét về tương 
tác giữa yếu tố phun hóa chất và 
yếu tố tưới nước cho thấy phun 
Paclobutrazol kết hợp với ngưng 
tưới nước 40 ngày hoặc 60 ngày thì 
cây cho năng suất cao nhất (51,67 
và 54,33kg/cây) khác biệt có ý 
nghĩa so với các tổ hợp còn lại. 

4. Một số chỉ tiêu về chất lượng 
quả

4.1. Tỷ lệ quả bị sượng (bảng 5)
Tỷ lệ quả bị sượng ở các nghiệm 

thức ngưng tưới nước đều thấp hơn 
có ý nghĩa so với đối chứng tưới 
đều 3 ngày/lần. Phun Paclobutrazol, 
MKP, Ethephone và KClO3 đều có 
tỷ lệ quả bị sượng thấp có ý nghĩa 
so với đối chứng, trong đó thấp nhất 
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là Paclobutrazol. Xét về tương tác 
giữa yếu tố tưới nước và yếu tố hóa 
chất cho thấy phun Paclobutrazol 
kết hợp với ngưng tưới nước 20 
hoặc 40 ngày thì tỷ lệ quả bị sượng 
thấp nhất và khác biệt so với các tổ 
hợp tương tác còn lại. 

Tỷ lệ quả bị sượng giảm có thể 
là do những nghiệm thức này ra 
hoa sớm và thu hoạch sớm hơn 
(trước mùa mưa) nên ít bị sượng. 
Nakasone and Paull (1998) nhận 
định rằng măng cụt thu hoạch muộn 
do trải qua mùa mưa làm cây đâm 
chồi cạnh tranh dinh dưỡng với quả 
và làm cho khả năng chuyển hóa 
các chất trong quả chậm nên dẫn 
đến quả bị sượng.  

4.2. Độ brix thịt quả và tỷ lệ % 
trọng lượng thịt quả 

Độ brix thịt quả các nghiệm thức 
trong từng yếu tố và trong các tổ 
hợp tương tác giữa 2 yếu tố biến 
động từ 17,8-19,3%, tuy nhiên các 
giá trị khác biệt không ý nghĩa qua 
thống kê. Tương tự tỷ lệ % trọng 
lượng thịt quả của các nghiệm thức 
biến động từ 31,8-37,2%, tuy nhiên 
các giá trị khác biệt không ý nghĩa 
qua thống kê. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
1. Kết luận
- Trên cây măng cụt 12 năm 

tuổi trồng trên đất đỏ bazan, 
phun Paclobutrazol (1.000ppm), 
Ethephone (200ppm), KClO3 
(1.000ppm) và MKP (0,5%) kết 
hợp ngưng tưới nước 40 ngày khi 
đợt đọt thứ 3 đạt 30 ngày tuổi tại 

thời điểm 25 tháng 11 giúp tăng tỷ 
lệ chồi ra hoa, tăng năng suất và 
giảm tỷ lệ quả bị sượng so với đối 
chứng. Trong các hóa chất trên thì 
Paclobutrazol (1.000ppm) có hiệu 
quả tốt nhất. 

2. Đề nghị 
- Đối với măng cụt 12 năm tuổi 

trở lên, trên đất đỏ miền Đông Nam 
bộ, có thể xử lý ra hoa sớm hơn tự 
nhiên khoảng 1 tháng bằng cách 
phun Paclobutrazol (1.000ppm) kết 
hợp ngưng tưới nước 40 ngày vào 
thời điểm 25 tháng 11 hàng năm. 

- Cần thử nghiệm thêm các nồng 
độ phun khác nhau và biện pháp 
tưới Paclobutrazol, Ethephone, 
KClO3 để có kết luận đầy đủ hơn. 
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15. Yaacob O., 1995. Mangosteen cultivation. Food and Agriculture Orgazation of the United Nation, Rome, Italy. 52p.
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Giống lúa mùa đặc sản 
thường gắn liền với địa 
danh cụ thể và nó biểu hiện 

cho giá trị văn hóa, tinh thần của 
một cộng đồng. Trở ngại trong việc 
duy trì sản xuất lúa mùa đặc sản là 
những yếu điểm sinh học và canh 
tác của chúng như: dài ngày, tính 
quang kỳ, thân yếu, phù hợp gieo 
cấy. Tập quán canh tác của người 
trồng lúa hiện nay cũng đã thay đổi 
nhiều để tương thích với điều kiện 
sản xuất lúa cải tiến. Giống ngắn 
ngày và hạt giống được gieo thẳng 
trên ruộng là một kỹ thuật lợi thế, 
đáp ứng tình trạng thiếu hụt lao 
động, giảm chi phí sản xuất và nhu 
cầu gia tăng mùa vụ do đất trồng 
hạn chế. Tuy vậy, nhóm lúa mùa cổ 

GIỐNG LÚA MÙA ĐẶC SẢN NANH CHỒN 
VÀ LỢI THẾ SO SÁNH TRONG 

SẢN XUẤT LÚA Ở HUYỆN ĐẤT ĐỎ, 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

|| Đào Minh Sô 
|| Trần Anh Vũ 
|| Nguyễn Hướng
Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam

truyền có những đặc tính nông học 
khó thay thế, phù hợp yêu cầu sản 
xuất theo tiêu chuẩn cao, bền vững 
và hội nhập quốc tế mà đa số giống 
lúa cải tiến chưa đáp ứng được, đó 
là: chống chịu bệnh hại tốt, chống 
chịu stress môi trường tốt và nhu 
cầu dinh dưỡng khoáng ít. 

Giống lúa Nanh Chồn (NC) đã 
một thời là đặc sản biểu trưng của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) 
với phẩm chất thơm ngon, thường 
được sử dụng trong các dịp lễ, tết và 
thiết đãi khách. Tuy vậy, vì những 
lý do khách quan ở giai đoạn sau 
năm 1975 nên lúa NC cũng như 
nhiều giống lúa mùa đặc sản khác 
không còn được duy trì trong sản 
xuất. Trong các năm 2005-2008 và 

2012-2013, công tác “thu thập và 
tuyển chọn giống lúa NC đặc sản” 
đã được tiến hành. Đến nay giống 
lúa NC BRVT đã được khôi phục và 
trồng thử nghiệm tại huyện Đất Đỏ 
và Long Điền. Kết quả nghiên cứu 
của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
nghiệp Miền Nam cho biết: lúa NC 
thuộc nhóm lúa “mùa lỡ”, thời gian 
sinh trưởng từ 146-150 ngày, cao 
cây (145-155 cm) và yếu rạ; chống 
chịu bệnh đạo ôn và cháy bìa lá tốt 
nhưng dễ nhiễm rầy nâu; năng suất 
từ 3,5-4,5 tấn/ha; tỷ lệ gạo nguyên 
cao (> 55%), hàm lượng amylose 
trung bình thấp (21-22%), cơm 
mềm và nở-xốp; gạo có mùi thơm 
đậm với hàm lượng chất thơm 2AP 
cao (2,60-2,96 µg/kg). Về kỹ thuật 
canh tác, thời điểm gieo trồng hợp 
lý cho lúa NC là gieo mạ trong 
khoảng nữa đến cuối tháng 8, cấy 
từ nữa đến cuối tháng 9. Áp dụng 
biện pháp gieo sạ cho lúa NC vẫn có 
thể đạt NS 4 tấn/ha hoặc hơn, tương 
đương năng suất và chất lượng lúa 
cấy; thời điểm gieo sạ thích hợp là 
trong tháng 8 với lượng hạt giống 
40 kg/ha.

Giá trị canh tác của lúa NC đặc 
sản được xác định qua các mô hình 
trồng thử nghiệm năm 2013 tại các 
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xã Phước Hội, Láng Dài và Long 
Tân. Các kỹ thuật tiên tiến cho 
nhóm lúa mùa đặc sản đã được áp 
dụng như: giảm 50% phân đạm, 
giảm 25% phân lân và kali so với 
lúa ngắn ngày, bón bổ sung phân 
hữu cơ vi sinh, phòng trừ sâu bệnh 
hại (rầy nâu, đạo ôn, đốm vằn) 
bằng chế phẩm sinh học chứa nấm 
Trichoderma spp. và Metarhizium 
anisopliae. Mặc dù bị hạn vào cuối 
vụ sản xuất nhưng năng suất bình 
quân ruộng thử nghiệm tại 9 nông 
hộ vẫn đạt 3,50 tấn/ha. Do lúa NC 
chưa có thị trường nên lấy giá giả 
định là giá bán buôn của giống 
tương ứng Nàng thơm Chợ Đào 
(8000 đồng/ha) thì mô hình thử 
nghiệm lúa NC cho lợi nhuận từ 
11,4-17,3 tr.đ/ha/vụ. Đối tượng so 
sánh với lúa NC là vụ lúa ngắn ngày 
tương ứng và phổ biến được phân 
tích. Với 30 mẫu đại diện được 
khảo sát, các thông số kinh tế của 
lúa ngắn ngày trong vụ Mùa 2013 
được định lượng như sau: năng suất 
bình quân 4,6 tấn/ha, chi phí sản 
xuất 19,9 tr.đ/ha, tổng thu 27,9 tr.đ/
ha, lợi nhuận 7,9 tr.đ/ha, tỷ suất lợi 
nhuận (TSLN) 40,1%. Trong cùng 
vụ sản xuất, chi phí đầu tư cho lúa 

NC là 14,0 tr.đ/ha, tổng thu đạt 28,0 
tr.đ/ha, lợi nhuận 14,0 tr.đ/ha, TSLN 
đạt 100,3%. Như vậy, so với lúa 
ngắn ngày, trồng lúa NC làm tăng 
lợi nhuận 1,82 lần và giảm 28% chi 
phí sản xuất. Chi phí sản xuất thấp 
là lợi thế rất rõ của lúa NC, đặc biệt 
chi phí vật tư chỉ bằng 0,56 lần so 
với lúa ngắn ngày. Giá trị thương 
phẩm lúa NC cao hơn giá lúa ngắn 
ngày 1,3 lần cũng đóng góp quan 
trọng vào lợi thế so sánh lợi nhuận. 
Lúa NC cần ít phân khoáng và trong 
đa số trường hợp không cần sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật (trừ trường 
hợp có rầy nâu) hoặc sử dụng rất 
hạn chế. Với đặc tính sinh học rất 
quý này, môi trường ít nguy hại, phù 
hợp để phát triển sản xuất theo tiêu 
chuẩn cao như GAP hoặc Hữu cơ. 

Phân tích bối cảnh hệ canh tác lúa 
nước trời gồm cơ cấu hiện hữu, vụ 
Hè Thu – Thu Đông (HT-TĐ), và 
cơ cấu thay thế giống lúa ngắn ngày 
trong vụ TĐ bằng giống lúa NC 
(HT-NC/cơ cấu nghiên cứu) ta có 
các thông tin sau: Cơ cấu HT-TĐ có 
chi phí sản xuất là 39,6 tr.đ/ha, tổng 
thu 55,1 tr.đ/ha, lợi nhuận 15,7 tr.đ/
ha, TSLN đạt 39,9%; cơ cấu HT-NC 
cần chi phí sản xuất là 33,4 tr.đ/ha, 

tổng thu 56,0 tr.đ/ha, lợi nhuận 22,6 
tr.đ/ha, TSLN đạt 67,6%. Như vậy, 
cơ cấu HT-NC có lợi ích kinh tế cao 
hơn rõ rệt so với cơ cấu HT-TĐ với 
lợi nhuận tăng 1,44 lần và chi phí 
sản xuất giảm 15%. Chi phí vật tư 
chiếm 63,8-69,6% chi phí sản xuất 
của cơ cấu, trong đó chi phí vật tư 
của cơ cấu HT-NC giảm đến 22% 
so với chi phí vật tư của cơ cấu HT-
TĐ là thông số ấn tượng trong sản 
xuất lúa. 

Theo kịch bản rủi ro, khi giá lúa 
giảm 30% hoặc chi phí sản xuất 
tăng 40% thì cơ cấu HT-TĐ tiệm 
cận điểm hòa vốn trong khi cơ cấu 
HT-NC cho lợi nhuận 5,8-9,2 tr.đ/
ha. Điểm hòa vốn của cơ cấu HT-
NC là khi giá lúa giảm đến 40% 
hoặc đồng thời giá lúa giảm 10% và 
chi phí sản xuất tăng 50%. Rõ ràng 
ảnh hưởng của chi phí sản xuất đến 
cơ cấu HT-NC là rất hạn chế so với 
cơ cấu hiện hữu. Phân tích 36 kịch 
bản biến động 2 chiều về giá lúa và 
chi phí sản xuất thì có đến 27 trường 
hợp (75,0%) có lợi nhuận âm đối 
với cơ cấu HT-TĐ và giảm còn 17 
trường hợp (47,2%) đối với cơ cấu 
HT-NC. Theo đó “độ rủi ro” về hiệu 
quả sản xuất của cơ cấu nghiên cứu 
(HT-NC) giảm 28% so với cơ cấu 
canh tác hiện hữu (HT-TĐ). 

Tóm lại, giống lúa NC đặc sản cổ 
truyền của tỉnh BRVR đã được phục 
hồi sản xuất và thể hiện là cây trồng 
hiệu quả trong cơ cấu lúa 2 vụ, vụ 
Hè Thu và vụ Thu Đông/Mùa, ở các 
tiểu vùng đất lúa phụ thuộc nguồn 
nước tại chỗ. Phát triển sản xuất lúa 
NC theo tiêu chuẩn cao là giải pháp 
tích cực về chất lượng sản phẩm và 
bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu 
hội nhập quốc tế. 

Đ.M.S, T.A.V, N.H
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Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong ngành y tế và 
nghiên cứu khoa học sẽ 

tạo ra một bước chuyển cơ bản 
trong quá trình đổi mới công tác 
khám chữa bệnh và nghiên cứu 
khoa học tại các cơ sở y tế, trong 
đó công nghệ thông tin được xem 
như một trong những công cụ hỗ 
trợ cho hoạt động của bệnh viện, 
giảm bớt hoặc thay thế một số công 
việc thủ công. Trong bài báo này, 
chúng tôi tập trung nghiên cứu bài 
toán xếp hàng tự động và phân tích 
những mô hình xếp hàng tự động 
hiện có tại Bệnh viện Bà Rịa. Trong 
quá trình nghiên cứu, tôi đã đề xuất 
một giải pháp kỹ thuật khả thi để 
xây dựng một hệ thống xếp hàng 
đơn giản dựa trên cơ sở những thiết 
bị hiện có phù hợp với điều kiện 
thực tế của bệnh viện với chi phí 
thấp. Giải pháp đã được xây dựng 
trên ngôn ngữ Dotnet 4.0, Postgres 
enterprise manager. Hệ thống được 
triển khai thực tế và đã đưa vào hoạt 
động cho những kết quả khả quan.

I. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG 
CNTT TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA

Hiện nay yêu cầu về việc nâng 
cao chất lượng khám và chữa bệnh 
phục vụ nhân dân tại các bệnh viện 
ngày càng đặt ra một cách bức thiết, 
đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh 
luôn phải đáp ứng với một số lượng 
lớn bệnh nhân đến khám chữa bệnh. 
Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, Bệnh 
viện Bà Rịa dưới sự quan tâm của 
Sở Y tế tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã được đầu tư Hệ thống 

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ 
ĐỘNG TRONG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ 

BỆNH TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA
|| KS Trần Văn Hùng
Phòng CNTT- Bệnh viện Bà Rịa

xếp hàng tự động với chi phí khá 
cao do Công ty B&H cung cấp. 
Sau nhiều lần khảo sát và xét đề 
nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư, 
Sở Xây dựng về việc điều chỉnh 
hệ thống xếp hàng tự động công 
trình Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, 
ngày 24/10/2013 Công ty B&H đã 
tiến hành thi công lắp đặt hệ thống 
xếp hàng tự động, chạy demo kết 
nối với phần mềm quản lý tổng thể 
bệnh viện, các máy Chẩn đoán hình 
ảnh và Xét nghiệm. Trong quá trình 
chạy demo hệ thống đã xảy ra một 
số lỗi, khó khăn về thao tác và chưa 
kết nối được với phần mềm quản lý 
tổng thể bệnh viện (PMQLTTBV) 
hiện có. Điều này đã ảnh hưởng đến 
thời gian khám chữa bệnh của bệnh 
nhân, đồng thời nhân viên y tế phải 
sử dụng một lúc hai phần mềm xếp 
hàng tự động và PMQLTTBV. Do 
đó, bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc 
họp để thống nhất lại các qui trình 
trên cho kịp tiến độ khánh thành 
bệnh viện vào ngày 27/2/2015. Từ 
đó, phòng CNTT đã nghiên cứu và 
thiết kế hệ thống xếp hàng tự động 
tích hợp với PMQLTTBV hiện 
đang sử dụng, hệ thống xếp hàng 
này bước đầu ra đời đã đáp ứng 
được những yêu cầu thực tế của 
bệnh viện.

II. MỤC ĐÍCH 
Qua khảo sát và kiểm tra thực tế, 

mỗi ngày Bệnh viện Bà Rịa trung 
bình có khoảng 1.500 đến 1.700 
bệnh nhân đến khám bệnh, có khi 
đột biến tăng lên từ 2.100 - 2.200 
bệnh nhân nên thường xuyên xảy 

ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự 
do đông người, bệnh nhân phải 
chờ đợi lâu, chen lấn, ồn ào và mất 
mỹ quan, v.v… không kiểm soát 
được tình trạng bệnh nhân mượn 
thẻ BHYT, khám nhiều lần trong 
ngày, bệnh nhân đến trước lại bị 
khám sau, ngược lại người đến sau 
lại được khám trước, v.v… dẫn đến 
thái độ người bệnh không hài lòng 
với sự phục vụ tại bệnh viện; các y 
bác sĩ ngoài công tác chuyên môn 
cũng bị ảnh hưởng khi phải cố gắng 
sắp xếp bệnh nhân đúng thứ tự công 
bằng, điều này gây nhiều khó khăn 
cho bệnh nhân đến khám bệnh cũng 
như các y, bác sĩ phục vụ…

Trước thực trạng trên, tôi đã 
nghiên cứu hệ thống xếp hàng tự 
động ứng dụng trong công tác khám 
và điều trị bệnh tại Bệnh viện Bà 
Rịa, nhằm dùng công nghệ để giải 
quyết các vấn đề trên một cách có 
thứ tự và khoa học cho các bệnh 
nhân lúc đến khám và điều trị tại 
bệnh viện, đồng thời  giảm được 
thời gian chờ đợi của bệnh nhân 
cũng như giải quyết việc xếp hàng 
chờ sao cho người đến truớc phải 
được phục vụ trước (hoặc có sự ưu 
tiên rõ ràng).

III. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ Ý 
NGHĨA THỰC TIỄN 

Đề tài sẽ giúp tiết kiệm được thời 
gian của y bác sĩ; tăng độ hài lòng 
của bệnh nhân khi được đảm bảo 
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xếp thứ tự đúng.
Hệ thống xếp hàng tự động 

(XHTĐ) giúp bệnh nhân đăng ký 
khám chữa bệnh được công bằng 
hợp lý, bệnh nhân tự lấy số thứ tự 
(STT) cho mình theo trình tự khi đi 
làm các thủ tục như: bốc số, đăng 
ký khám bệnh, làm các xét nghiệm 
cận lâm sàng, đóng viện phí, lĩnh 
thuốc v.v… khắc phục được tình 
trạng “quen biết” nhân viên, bệnh 
nhân đến sau được làm thủ tục trước 
và khắc phục được những tiêu cực 
của bệnh nhân cũng như nhân viên 
y tế trong suốt quá trình khám và 
điều trị tại bệnh viện.

Hệ thống XHTĐ tự động sắp 
xếp cho bệnh nhân khám dựa trên 
nguyên tắc: “Ai đến trước thì được 
phục vụ trước” và áp dụng theo 
đúng qui trình và qui định của Bộ Y 
tế, người bệnh đến khám trong suốt 
quá trình khám chữa bệnh sẽ được 
công bằng hợp lý hơn. 

Không còn tình trạng lộn xộn, 
mất trật tự, bệnh nhân đến trước bốc 
nhiều số đem cho hoặc bán, bệnh 
nhân mượn thẻ BHYT, bệnh nhân 
khám nhiều lần trong ngày, bệnh 
nhân đến trước lại bị khám sau và 
ngược lại, v.v…

Khi bệnh nhân điều trị hoặc đăng 
ký khám bác sĩ theo nhu cầu như: 
theo khoa, phòng hoặc các trường 
hợp cấp cứu khẩn cấp cần được 
khám chữa ngay, hay các trường 
hợp ưu tiên theo qui định của Bộ Y 
tế qui định cho các đối tượng, các 
trường hợp khám dịch vụ v.v... sẽ 
được hệ thống ưu tiên giải quyết rõ 
ràng theo đúng thứ tự.

Thông tin bệnh nhân được hiển thị 
trên màn hình rõ ràng về thứ tự xếp 
hàng của mình. Từ đó người bệnh 
có thể ước lượng được thời gian mà 
mình chờ đợi, nâng cao tính hiệu 
quả trong công tác phục vụ bệnh 
nhân, tạo tính chuyên nghiệp cho 
một bệnh viện hiện đại, 

Đề tài sẽ giúp y, bác sĩ tiết kiệm 

QUY TRÌNH HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG

được thời gian sắp xếp bệnh nhân 
để phục vụ cho công việc khám 
chữa bệnh được nhiều hơn; tăng độ 
hài lòng, thoải mái của bệnh nhân 
khi được đảm bảo xếp thứ tự đăng 
ký khám chữa bệnh được công bằng 
hợp lý; nâng cao chất lượng phục 
vụ người bệnh, tạo hình ảnh tốt của 
bệnh viện đối với bệnh nhân một 
cách hiện đại, khoa học.

Đang có nhiều đề tài tương tự 
nhưng thực hiện với mức kinh phí 
lớn, thao tác hệ thống phức tạp và 
gặp một số trở ngại khi tích hợp với 
hệ thống PMQLTTBV. Tôi nhận 
thấy nghiên cứu này có nhiều ưu 
điểm, chi phí thấp, thao tác đơn 
giản, tính tương thích cao nên rất dễ 
áp dụng.

Hiện đề tài “Ứng dụng hệ thống 
xếp hàng tự động trong khám và 

điều trị bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa” 
đang là một phần công việc của cá 
nhân tôi áp dụng tại bệnh viện, mở 
ra một hướng mới trong định hướng 
chung về phát triển công nghệ của 
toàn bệnh viện trong tương lai gần. 

Bước 1: Lấy số thứ tự
- Bệnh nhân đến bệnh viện bấm 

lấy số thứ tự thông qua nút bấm cảm 
biến, máy in sẽ tự động in ra giấy 
số thứ tự của bệnh nhân. Mỗi bệnh 
nhân sẽ có một số thứ tự đúng thứ 
tự bệnh nhân bấm nút và thời gian 
bệnh nhân bấm lấy số. 

- Máy sẽ chuyển số thứ tự của 
bệnh nhân vừa bấm về hệ thống 
trung tâm, hệ thống sẽ phân tích 
lại dãy số, để chuẩn bị sắp xếp thứ 
tự trên màn hình LCD chờ đăng ký 
khám tại quầy đăng ký khám bệnh.

- Sau khi nhận được số thứ tự, 
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Hình 2: Bệnh nhân bấm số thứ tự 
tại quầy bốc số

Hình 3: Bệnh nhân ngồi chờ gọi 
số vào quầy đăng ký khám bệnh

bệnh nhân vào ngồi tại khu vực chờ 
và chờ hệ thống thông báo khi đến 
lượt phục vụ.

Bước 2: Chờ đến lượt được phục 
vụ bằng cách gọi loa tại khu đăng 
ký khám bệnh

Tại khu đăng ký khám bệnh, sẽ 
được bố trí các dãy ghế ngồi chờ, 
đối diện với các màn hình LCD chờ 
vào đăng ký khám và hệ thống loa 
gọi. Mỗi màn hình LCD sẽ có 2 
khu: một khu là dãy số thứ tự tiếp 
theo chuẩn bị vào đăng ký khám 
và một khu sẽ làm số thứ tự đang 
đăng ký tại quầy. Bệnh nhân nhìn 
vào màn hình này sẽ biết được mình 
còn phải chờ bao nhiêu lâu để tới 
số của mình (và sẽ đỡ sốt ruột mà 
không chen lấn).

Tại quầy đăng ký khám bệnh có 
12 nhân viên đăng ký khám bệnh 
tương ứng với 12 ô cửa làm việc. 
Mỗi một nhân viên làm việc với hệ 
thống máy tính riêng biệt của mình, 
bấm nút gọi bệnh nhân trên phần 
mềm quản lý bệnh viện tại quầy làm 
việc để lấy số bệnh nhân đăng ký 
khám về quầy của mình, số thứ tự 
trong hàng đợi tương ứng với quầy 
phục vụ sẽ được hiển thị trên màn 

hình LCD chờ gọi đăng ký.
Hệ thống thông báo qua loa phát 

âm thanh gọi “mời bệnh nhân số ... 
vào quầy số ...” để phục vụ. Nhân 
viên bệnh viện và bệnh nhân đều 
cùng biết đến luợt phục vụ, nhân 
viên bấm nút “gọi tiếp theo” để gọi 
bệnh nhân kế tiếp hoặc có thể gọi lại 
số thứ tự vừa gọi.  

Bước 3: Đăng ký khám bệnh
Bệnh nhân vào quầy đăng ký 

khám bệnh theo thông báo của hệ 
thống. Điều dưỡng sẽ đưa dữ liệu 
thông tin hành chánh vào hệ thống 
bằng mã số bệnh nhân, hoặc đọc mã 
vạch từ thẻ BHYT hoặc mã vạch từ 
toa thuốc của lần khám trước. Hệ 
thống sẽ sắp xếp phân phòng cho 
bệnh nhân theo cách tối ưu nhất (từ 
khu khám, đến đối tượng khám…). 
Trừ trường hợp bệnh nhân khám 
yêu cầu theo bác sĩ… thì điều 
dưỡng tại quầy tiếp đón phân bố 
bệnh nhân theo yêu cầu của bệnh 
nhân về phòng khám của bác sĩ đó.

Khi chọn khu khám hoặc phòng 
khám cho bệnh nhân, hệ thống sẽ in 
ra tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân, 
số thứ tự và thời gian nhận phiếu và 
in hướng dẫn trên phiếu cho bệnh 

Hình 4: Bệnh nhân chờ gọi số thứ 
tự vào phòng khám bệnh

nhân vào khu khám, phòng khám 
ngồi chờ.  

Bước 4: Chờ đến lượt được phục 
vụ tại khu khám bệnh

Tại khu khám bệnh đều được bố 
trí dãy ghế ngồi chờ khám, đối diện 
với màn hình LCD chờ gọi khám và 
hệ thống loa gọi. Mỗi màn hình chờ 
khám cũng được chia làm 2 khu: 
một khu hiển thị danh sách chuẩn 
bị vào khám, và một khu sẽ hiển 
thị thông tin bệnh nhân đang khám 
trong phòng khám.

Hệ thống thông báo danh sách 
bệnh nhân chờ đến lượt khám trên 
màn hình (thể hiện số thứ tự bệnh 
nhân, tên bệnh nhân, năm sinh, 
phòng khám bệnh v.v..)

Hệ thống thông báo qua loa phát 
âm thanh gọi “mời bệnh nhân số 
... vào phòng khám số...”. Đối với 
bệnh nhân thuộc đối tượng ưu tiên 
số thứ tự, họ và tên, số phòng vào 
khám sẽ thể hiện màu đỏ trên màn 
hình LCD cho bệnh nhân nhìn khi 
chờ gọi vào khám và thể hiện màu 
đỏ có ngôi sao phía trước trên màn 
hình vi tính của bác sĩ khám bệnh, 
bác sĩ tại phòng khám và bệnh nhân 
đều cùng biết đến luợt gọi phục vụ, 
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sau khi khám xong bác sĩ bấm nút 
“gọi tiếp theo” để gọi bệnh nhân kế 
tiếp hoặc có thể gọi lại số thứ tự vừa 
gọi. Khi bệnh nhân được gọi vào 
phòng khám số thứ tự, họ và tên, số 
phòng vào khám sẽ được thể hiện 
to dưới danh sách chờ vào phòng 
khám.

Sau khi được Bác sĩ khám bệnh 
nếu cần làm Cận lâm sàng (CLS), 
bác sĩ cho chỉ định CLS trên hệ 
thống rồi in trên phiếu CLS số thứ 
tự bệnh nhân cần làm CLS. Nếu 
không làm CLS thì Bác sĩ cho toa 
thuốc, hệ thống sẽ in số thứ tự đóng 
tiền và lĩnh thuốc trên toa đưa cho 
bệnh nhân.

Bước 5: Chờ đến lượt được phục 
vụ tại khu CLS

Tại khu thực hiện CLS đều được 
bố trí dãy ghế ngồi chờ trả kết quả, 

Hình 5: Danh sách bệnh nhân 
được Bác sĩ gọi vào khám bệnh

đối diện với màn hình LCD chờ gọi 
trả kết quả và hệ thống loa gọi. Mỗi 
màn hình chờ trả kết quả cũng được 
chia làm 2 khu: một khu hiển thị 
danh sách chuẩn bị vào thực hiện 
CLS và một khu sẽ hiển thị thông 
tin bệnh nhân đang được thực hiện 
CLS.

Bệnh nhân đến quầy làm cận lâm 
sàng (CLS) nộp phiếu chỉ định cho 
Điều dưỡng đọc số mã vạch bệnh 
nhân, lúc này danh sách bệnh nhân 
được thể hiện trên màn hình chờ, 
sau đó đến ghế ngồi chờ hệ thống 
thông báo vào làm CLS, danh sách 
bệnh nhân chờ đến lượt thể hiện 
trên màn hình (số thứ tự bệnh nhân, 
tên bệnh nhân, năm sinh, vào phòng 
số ...).

Hệ thống thông báo qua loa phát 
âm thanh gọi “mời bệnh nhân số ... 

vào phòng số...”. Nhân viên CLS và 
bệnh nhân đều cùng biết đến lượt 
phục vụ, nhân viên bấm nút “gọi 
tiếp theo” để gọi bệnh nhân kế tiếp 
hoặc có thể gọi lại số thứ tự vừa gọi.

Sau khi làm các CLS, bệnh nhân 
trở về khu khám, kết quả sẽ được 
trả qua mạng.  Khi có kết quả, bác 
sĩ tại phòng khám sẽ cho chỉ định 
gọi bệnh nhân vào phòng để cấp 
toa thuốc. Hệ thống sẽ in số thứ tự 
đóng tiền và lĩnh thuốc trên toa đưa 
cho bệnh nhân (Khoa CĐHA cũng 
tương tự như Khoa XN)

Bước 6: Chờ đến lượt được phục 
vụ tại khu viện phí

Tại khu đóng tiền đều được bố 
trí dãy ghế ngồi chờ đóng tiền, đối 
diện với màn hình LCD chờ gọi 
đóng tiền và hệ thống loa gọi. Mỗi 
màn hình chờ đóng tiền cũng được 
chia làm 2 khu: một khu hiện thị 
danh sách chuẩn bị vào đóng tiền và 
một khu sẽ hiển thị thông tin bệnh 
nhân được mời vào đóng tiền.

Bệnh nhân đến quầy viện phí nộp 
phiếu thanh toán dịch vụ cho nhân 
viên viện phí đọc số mã vạch bệnh 
nhân. Lúc này danh sách bệnh nhân 
được thể hiện trên màn hình chờ. 
Sau đó, bệnh nhân đến ghế ngồi chờ 
hệ thống thông báo vào quầy đóng 
tiền. Danh sách bệnh nhân chờ đến 
lượt thể hiện trên màn hình (số thứ 
tự bệnh nhân, tên bệnh nhân, năm 
sinh, vào phòng số...)

Hệ thống thông báo qua loa phát 
âm thanh gọi “mời bệnh nhân số ... 
vào quầy số...”. Nhân viên viện phí 
và bệnh nhân đều cùng biết đến luợt 
phục vụ, nhân viên bấm nút “gọi 
tiếp theo” để gọi bệnh nhân kế tiếp 
hoặc có thể gọi lại số thứ tự vừa gọi.

Sau khi làm xong các thủ tục 
bệnh nhân đến quầy phát thuốc.

(Đối với bệnh nhân dùng thẻ 
thông minh có thể thanh toán tiền 
qua tài khoản đăng ký trên thẻ thông 
qua hệ thống lắp đặt bất kỳ nơi nào 

Hình 6: Bệnh nhân chờ gọi số thứ 
tự vào phòng xét nghiệm



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 21 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

trong bệnh viện).       
Bước 7: Chờ đến lượt được phục 

vụ tại quầy phát thuốc
Tại khu phát thuốc đều được bố 

trí dãy ghế ngồi chờ lấy thuốc, đối 
diện với màn hình LCD chờ gọi 
phát thuốc và hệ thống loa gọi. Mỗi 
màn hình chờ phát thuốc cũng được 
chia làm 2 khu: một khu hiện thị 
danh sách chuẩn bị vào lấy thuốc và 
một khu sẽ hiển thị thông tin bệnh 
nhân được mời nhận thuốc.

Bệnh nhân đến quầy phát thuốc 
nộp phiếu thuốc cho nhân viên 
quầy dược đọc số mã vạch bệnh 
nhân. Lúc này danh sách bệnh nhân 
được thể hiện trên màn hình chờ. 
Sau đó, bệnh nhân đến ghế ngồi chờ 
hệ thống thông báo vào quầy lĩnh 
thuốc, danh sách bệnh nhân chờ đến 

Hình 7: Bệnh nhân chờ gọi số thứ 
tự vào quầy viện phí

Hình 8: Bệnh nhân chờ gọi số thứ 
tự vào quầy phát thuốc BHYT

lượt thể hiện trên màn hình (số thứ 
tự bệnh nhân, tên bệnh nhân, năm 
sinh, vào quầy số...)

Hệ thống thông báo qua loa phát 
âm thanh gọi “mời bệnh nhân số ... 
vào quầy số... nhận thuốc”. Nhân 
viên Khoa Dược và bệnh nhân đều 
cùng biết đến luợt phục vụ, nhân 
viên bấm nút “gọi tiếp theo” để gọi 
bệnh nhân kế tiếp hoặc có thể gọi 
lại số thứ tự vừa gọi. Sau khi bệnh 
nhân lĩnh thuốc thì kết thúc quy 
trình khám chữa bệnh.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ 
KIẾN NGHỊ

Đề xuất “Ứng dụng hệ thống xếp 
hàng tự động trong khám và điều 
trị bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa” là 
một giải pháp kỹ thuật khả thi cho 

hệ thống XHTĐ với chi phí thấp, 
phù hợp với đặc thù của Bệnh viện 
Bà Rịa. Giải pháp đã được cài đặt 
và triển khai thực tế tại bệnh viện, 
bước đầu đã mang lại một số kết 
quả khả quan. Đến hiện tại đã triển 
khai tất cả các phòng khám của 
khoa Khám bệnh, khoa Xét nghiệm 
và khoa Chẩn đoán hình ảnh, đáp 
ứng được các yêu cầu cơ bản của 
bệnh viện trong công tác khám chữa 
bệnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, 
chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp hệ 
thống ngày càng hoàn thiện hơn 
trong thực tế và mở rộng ứng dụng 
cho nhiều mục đích khác nhau tại 
các khoa nội trú. Đồng thời tiếp tục 
nghiên cứu một số giải pháp lấy 
STT từ xa, bệnh nhân có thể lấy số 
thứ tự mà không cần phải đến bệnh 
viện bằng hệ thống tin nhắn SMS 
qua điện thoại di động, qua dịch vụ 
chat yahoo messenger hay qua trang 
web của bệnh viện, đăng ký khám 
bệnh và thanh toán viện phí qua thẻ 
thông minh (SDK), những thông tin 
hành chánh, tiền sử về người bệnh 
được ghi nhớ trên thẻ SDK, nhằm 
giúp bác sĩ chẩn đoán, điều trị, cải 
cách thủ tục hành chính trong khám, 
chữa bệnh, rút ngắn được thời gian 
chờ của người bệnh. Khi bệnh nhân 
đã có thẻ SDK lần khám sau bệnh 
nhân đến khám có thể bỏ qua bước 
1, bước 2, bước 3 và đến thẳng 
phòng cần khám, quẹt thẻ SDK, khi 
đó thông tin bệnh nhân sẽ được thể 
hiện chính xác, mọi thủ tục đăng ký 
được thực hiện nhanh chóng, giảm 
thời gian bệnh nhân chờ làm các thủ 
tục trước khám. 

Hệ thống này có thể nhân rộng 
và triển khai ở các trạm y tế và các 
bệnh viện và việc tự thiết kế một hệ 
thống tương tự, phù hợp với yêu cầu 
thực tiễn là nằm trong khả năng của 
mỗi đơn vị.

T.V.H
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I. GIỚI THIỆU CHUNG
Để nâng cao hiệu quả sản xuất 

và làm tăng giá trị gia tăng về chất 
lượng sản phẩm, khi sử dụng phân 
bón hữu cơ ủ từ vỏ cacao và thân 
cây họ đậu, người sản xuất sẽ giảm 
được chi phí phân bón, giảm chi phí 
xử lý ô nhiễm môi trường. Năng 
suất cây cacao và các cây trồng 
khác được ổn định, nâng cao, góp 
phần làm tăng giá trị sản lượng 
nông nghiệp của tỉnh nhà. Người 
sản xuất có thể áp dụng quy trình 
này để tự sản xuất ra phân bón cho 
cây trồng, làm giảm lượng lớn phân 
bón vô cơ, làm tăng hàm lượng chất 
hữu cơ trong đất, tăng độ phì và cấu 
trúc đất, cân bằng hệ vi sinh vật 
đất, từ đó tăng giá trị sử dụng đất, 
góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
tế trong sản xuất của địa phương, 
phục vụ chương trình sản xuất nông 
phẩm an toàn, xây dựng nền nông 
nghiệp xanh và bền vững.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP

2.1. Vật liệu
Chế phẩm Compost maker của 

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Việt 
Nam. Các nguyện liệu ủ: vỏ cacao 
và thân cây đậu được thu mua từ 
huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng 
Tàu và các thành phần bổ sung như 
phân bò, ure, lân, DAP,... 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Tuyển chọn chế phẩm 

sinh học có khả năng phân giải 
cellulose cao

Để chọn lọc được chế phẩm sinh 
học có khả năng phân giải cellulose 
cao, chúng tôi tiến hành thử khả 
năng sinh enzyme cellulase của các 
chế phẩm và thử hoạt tính enzyme 
cellulase bằng phương pháp đục lỗ 

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
PHÂN BÓN HỮU CƠ TỪ VỎ TRÁI CA 

CAO KẾT HỢP VỚI THÂN CÂY HỌ ĐẬU
|| ThS. Trần Thị Duyên 
|| KS. Nguyễn Văn Tới
Khoa HH & CNTP
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

thạch để xác định đường kính vòng 
phân giải trong môi trường WA. 
Xác định hàm lượng đường khử 
bằng phương pháp đo quang dựa 
trên phản ứng màu của đường khử 
sinh ra và dung dịch DNS.

2.3.2. Gia công máy nghiền vỏ 
cacao

Để nghiền nhỏ vỏ cacao, phá vỡ 
kết cấu cellulose, tăng diện tích bề 
mặt tiếp xúc, rút ngắn thời gian hoai 
mục vỏ cacao trong quá trình ủ.

2.3.3. Xây dựng quy trình ủ và 
khảo sát sự biến đổi của các nhân 
tố chính trong quá trình ủ

Chúng tôi xây dựng quy trình ủ 
vỏ trái cacao và thân cây đậu thành 
phân bón hữu cơ với công thức đơn 
giản, dễ dàng kiểm soát được các 
yếu tố diễn ra trong quá trình ủ, 
khắc phục được mùi, thời gian phân 
hủy vỏ ngắn. Quy trình ủ thực hiện 
như sau:

- Bước 1: Vỏ cacao được 
nghiền thô (khoảng 0,5x0,5cm), 
trải thành lớp mỏng phơi trực tiếp 
ngoài nắng để làm giảm độ ẩm đến 
khoảng 40-45%.

- Bước 2: Làm tăng sinh khối 
chế phẩm vi sinh. Tính cho 1 tấn 
vỏ cacao: Khuấy 2 kg hỗn hợp 
chế phẩm vi sinh trong nước 
pha rỉ đường loãng (0,5-1,0 lít rỉ 
đường/200 lít nước) hòa với hỗn 
hợp gồm: 2 kg urea; 1 kg DAP; 
0,5 kg MgSO4 và 0,5 kg KNO3 để 
khoảng 2 ngày cho tăng sinh khối vi 
sinh rồi sau đó dùng dịch này phun 
đều vào đống ủ.

- Bước 3: Thực hiện phối trộn, ủ 
hoai: Phối trộn vỏ cacao, thân cây 
họ đậu với phân bò, trải đều thành 
từng lớp xen kẽ nhau đồng thời 
phun đều dịch men vi sinh có hòa 
với super lân (1% lượng vỏ cacao) 
và urea (0,05% lượng vỏ cacao). 

Sau khi nguyên liệu đã được phối 
trộn và đạt độ ẩm 50-55% (bóp 
mạnh trong tay thấy vừa ứa nước). 
Vun thành đống cao >1,2m; phủ bạt 
che kín đống ủ khoảng 7-10 ngày 
để giữ nhiệt độ. Sau 7-10 ngày đảo 
trộn đống ủ để cung cấp oxy. Tiếp 
tục đậy kín lại sau 7-10 ngày thì tiếp 
tục đảo trộn.

Các chỉ tiêu theo dõi trong thời 
gian ủ: Biến thiên nhiệt độ, độ 
ẩm, pH, hàm lượng cellulose, nitơ, 
cacbon, tỷ lệ C:N theo thời gian ủ, 
một số chỉ tiêu đặc trưng của phân 
thành phẩm. Các phương pháp xác 
định nhiệt độ, độ ẩm, pH theo TCVN 
5979:1995 (ISO 10390:1994). Xác 
định nitơ, phosphor tổng và kali 
hữu hiệu theo TCVN 8557-2010; 
AOAC 957.02 (2011); TCVN 8560-
2010; xác định xơ thô theo TCVN 
5103:1990; xác định hữu cơ tổng 
số theo AOAC 967.05 (2011); xác 
định tro tổng theo FAO, 14/7, 1986. 
Acid humic theo TCVN 8561-2010.

Thí nghiệm được thực hiện trên 
2 đống ủ: Một đống ủ sử dụng chế 
phẩm sinh học tuyển chọn được từ 
thí nghiệm 1 (Compost maker) và 
một đống ủ đối chứng (sử dụng 
chế phẩm Gem P và Gem K) để 
so sánh tốc độ hoai mục. Các thí 
nghiệm được lặp lại 3 lần, kiểm tra 
sai số bên trong các nghiệm thức 
bằng phần mềm Excel; so sánh sự 
sai khác của các giá trị trung bình 
sử dụng phương pháp LSD bằng 
phần mềm thống kê Statgraphics 
Centurion XV.
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả tuyển chọn chế 

phẩm sinh học có khả năng phân 
giải cellulose cao

Trong 9 chế phẩm sinh học được 
khảo sát: NS; Compost Maker; 
TKS.M2; GBD; Trichomix; Tricho 
England; Achacomix; Gem-P1; 
BIOF, chúng tôi đã chọn được chế 
phẩm Compost marker vì khi hoạt 
hóa trong cả 3 điều kiện: hiếu khí; 
kỵ khí; kết hợp giữa hiếu khí và kỵ 
khí, có đường kính vòng phân giải 
cao nhất (2,7cm). Kết quả phương 
pháp đo quang cho thấy giá trị hoạt 
độ enzyme CMCase của chế phẩm 
Compost marker cao nhất đạt 2,1 
(UI/g). Qua đó chúng tôi thấy rằng 
chế phẩm Compost marker là chế 
phẩm sinh học có chứa hệ vi sinh 
vật sinh enzyme cellulase nhiều và 
có hoạt độ cao vì vậy sẽ là chế phẩm 
có hiệu quả phân giải cellulose 
cao khi ứng dụng vào quá trình ủ 

Chế phẩm Compost Maker

Hình 2.  Máy nghiền vỏ cacao

Hình 3. Biến thiên nhiệt độ theo thời gian ủ Hình 4. Biến thiên độ ẩm theo thời gian ủ
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Hình 1.  Đường kính vòng phân giải trên môi trường thạch

vỏ cacao và thân cây đậu rất giàu 
cellulose. 

3.2. Gia công máy nghiền vỏ 
cacao

Máy nghiền vỏ cacao được nhóm 
nghiên cứu gia công có ưu điểm: 
Nhỏ gọn dễ đàng di chuyển, đơn 
giản, chạy bằng điện, sử dụng các 
răng nhỏ có tác dụng vừa cắt đứt 
vừa chà xát với tấm lưới bên dưới, 
sử dụng motor 2 mã lực để nghiền 
nhỏ vỏ cacao, năng động thay đổi 
kích thước hạt. Sau khi nghiền kích 
cỡ vỏ đạt: 0,5x0,5cm, kích cỡ vỏ 
nhỏ sẽ rút ngắn thời gian hoai mục 
khi ủ phân. Máy nghiền vỏ cacao 
thể hiện ở Hình 2.

3.3. Thực nghiệm quá trình ủ 
phân

3.3.1. Biến thiên nhiệt độ, độ 
ẩm theo thời gian ủ

Kết quả biến thiên nhiệt độ, độ 
ẩm theo thời gian ủ được thể hiện ở 
đồ thị Hình 3, Hình 4.

Kết quả đồ thị Hình 3 cho thấy 

nhiệt độ đống ủ và đống đối chứng 
đều có xu hướng tăng nhanh vào 
khoảng 10 ngày đầu, đó là do các vi 
sinh vật có trong chế phẩm đã thích 
nghi với điều kiện sống và bắt đầu 
phân hủy các chất dễ phân hủy có 
trong đống ủ. Giai đoạn này sinh 
khối tăng mạnh, sinh ra lượng nhiệt 
lớn làm nhiệt độ đống ủ tăng cao, 
nhiệt độ cao nhất lên tới gần 700C 
trong lòng đống ủ, ở nhiệt độ cao 
này tiêu diệt các loài vi sinh vật gây 
bệnh và trứng, ấu trùng giun sán 
trong đống ủ [2].  Nhiệt độ ổn định 
đến ngày thứ 20 thì bắt đầu giảm 
chậm, đến ngày 30 bắt đầu giảm rất 
chậm và sau đó đến ngày 36 trở đi 
thì hầu như không giảm nữa và đi 
vào ổn định. 

Kết quả đồ thị Hình 4 cho thấy 
kết quả biến thiên độ ẩm của các 
nghiệm thức trong quá trình ủ đều 
dao động trong khoảng thuận lợi 
cho hoạt động của vi sinh vật. Trong 
khoảng 10 ngày đầu ứng với khoảng 
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thời gian nhiệt độ đống ủ tăng cao 
nhất thì hàm lượng ẩm cũng giảm 
mạnh tương ứng. Độ ẩm được kiểm 
tra theo dõi thường xuyên để kịp 
thời bổ sung thêm nước, điều chỉnh 
sao cho giá trị độ ẩm nằm trong 
khoảng tối ưu cho hoạt động của vi 
sinh vật, tạo điều kiện cho vi sinh 
vật phân hủy nhanh, nhằm nâng cao 
hiệu suất quá trình ủ. 

3.3.2. Biến thiên giá trị pH, hàm 
lượng xơ thô theo thời gian ủ

Kết quả biến thiên giá trị pH, hàm 
lượng xơ thô theo thời gian ủ được 
thể hiện ở đồ thị Hình 5, Hình 6. 

Kết quả đồ thị ở Hình 5 cho thấy, 
giá trị pH thích hợp cho quá trình ủ 
phân hữu cơ vào khoảng 5,5÷8. Giai 
đoạn đầu của quá trình ủ, pH có xu 
hướng giảm mạnh. Điều này được 
giải thích là do các vi sinh vật trong 
đống ủ hoạt động phân hủy mạnh, 
sinh ra lượng lớn các acid hữu cơ 
làm pH giảm thấp. Tuy nhiên, giá trị 
pH sau đó lại tăng lên, chứng tỏ quần 
thể vi sinh vật có khả năng phân hủy 
những acid hữu cơ vừa sinh ra làm 
nguồn dưỡng chất để sinh trưởng và 
chuyển hóa polysaccharide trong vỏ 
cacao và thân cây đậu trong đống ủ 
thành mùn.

Hàm lượng xơ thô của đống ủ 
được kiểm tra với tần suất 3 ngày 
một lần. Biến thiên hàm lượng 
cellulose giảm dần theo thời gian 
ủ thể hiện cụ thể ở Hình 6. Điều 
này cho thấy các chủng vi sinh vật 
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Hình 5. Biến thiên giá trị pH theo thời gian ủ Hình 6. Biến thiên hàm lượng xơ thô theo thời gian ủ

trong chế phẩm đã thích nghi tốt với 
điều kiện môi trường trong đống ủ 
và sinh ra lượng lớn enzyme ngoại 
bào phân giải mạnh xơ thô tạo thành 
mùn. Đến ngày thứ 30 hàm lượng 
xơ bắt đầu giảm rất chậm, quá trình 
ủ đi vào ổn định.

3.3.3. Biến thiên hàm lượng 
nitơ, cacbon theo thời gian ủ

 Hàm lượng nitơ, cacbon được 
kiểm tra 3 ngày một lần. Kết quả 
biến thiên hàm lượng nitơ, cacbon 
theo thời gian ủ được thể hiện ở đồ 
thị Hình 7, Hình 8.

 Kết quả đồ thị ở Hình 7 cho 
thấy trong 3 ngày đầu hàm lượng 
nitơ tăng lên rất cao bởi do ban đầu 
trong công thức ủ có bổ sung urê và 
phân bò. Nhưng ngày thứ 3 trở đi 
hàm lượng nitơ bắt đầu giảm mạnh, 
do vi sinh vật phân hủy hợp chất 
có chứa nitơ để cấu trúc nên tế bào 
và sinh năng lượng cho hoạt động 
sống, hơn nữa nhiệt độ đống ủ tăng 
cao, dẫn đến nitơ bị thất thoát dưới 
dạng NH3. Lượng amoniac giải 
phóng tạo mùi khai khó chịu gây ô 
nhiễm môi trường. Tuy nhiên chúng 
tôi đã khắc phục được vấn đề này 
bằng việc phủ thân cây họ đậu trên 
bề mặt đống ủ, lượng NH3 và CO2 
thoát ra được hấp phụ lại ở lớp phủ 
này, cứ 2 ngày thay một lần lớp bã 
này. Đến ngày thứ 33 của quá trình 
ủ hầu như nitơ giảm rất chậm và đã 
đi vào ổn định.

Kết quả đồ thị ở Hình 8 cho thấy 

hàm lượng cacbon giảm mạnh, đặc 
biệt là đối với đống ủ có sử dụng 
chế phẩm Compost maker. Do chế 
phẩm Compost maker bao gồm hệ 
vi sinh vật phong phú và có hoạt 
tính mạnh nên có tốc độ phân hủy 
cơ chất nhanh hơn đống đối chứng. 
Hàm lượng cacbon giảm dần đến 
khoảng ngày thứ 30 thì giảm rất 
chậm, lúc này hoạt tính của các vi 
sinh vật đã giảm rõ rệt. 

3.3.4. Biến thiên tỷ lệ C:N trong 
quá trình ủ 

Tỷ lệ C:N là hệ số dinh dưỡng rất 
quan trọng trong quá trình ủ phân 
hữu cơ. Trong thực tiễn sản xuất 
phân hữu cơ, tỷ lệ này vào khoảng 
20:1 đến 30:1 là khoảng tối ưu cho 
sự sinh trưởng và phân hủy thành 
phần cơ chất trong đống ủ. Quá 
trình ủ phân, có tỉ lệ C:N dao động 
trong khoảng cho phép thể hiện 
Hình 9, chứng tỏ công thức phối 
trộn của chúng tôi trong quá trình ủ 
là phù hợp cho hoạt động phân hủy 
xơ sợi trong nguyên liệu của vi sinh 
vật.

III. KẾT LUẬN
Sau quá trình nghiên cứu, chúng 

tôi thu được những kết quả như sau:
- Tuyển chọn được chế phẩm 

Compost maker có khả năng phân 
giải cellulose cao, ứng dụng vào 
quá trình ủ phân.  Phân hữu cơ sinh 
học được ủ từ vỏ trái cacao kết hợp 
thân cây họ đậu, được phối trộn với 
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  Hình 8. Biến thiên hàm lượng cacbon theo thời gian ủ
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Hình 7. Biến thiên hàm lượng nitơ theo thời gian ủ 

0,2% chế phẩm Compost maker 
có chứa vi sinh vật hữu ích, có 
khả năng phân giải cellulose, phân 
giải protein với mật độ 108 CFU/g. 
Trong công thức ủ còn phối trộn 
thêm một số thành phần dinh dưỡng 
như lân, ure, DAP,… Sự đảo trộn 
được thực hiện một lần một tuần 
trong suốt quá trình ủ. 

- Gia công máy nghiền nhỏ vỏ 
cacao và thân cây họ đậu đạt kích 
thước khoảng 0.5x0.5cm nhằm rút 
ngắn thời gian phân hủy nguyên 
liệu thành mùn.

- Sau 36 ngày ủ tạo ra được phân 
bón hữu cơ có chất lượng sản phẩm 
phù hợp với tiêu chuẩn phân bón 
quy định. Phân thành phẩm với các 
thông số gồm: tỷ số C/N = 19-28; 
pH = 7; độ ẩm = 46-47%; carbon 
hữu cơ = 20-25%; nitơ tổng = 
0,61%; phosphor tổng = 0,2%; acid 
humic = 2,45%; hàm lượng tro tổng 
6,79%; hàm lượng kali hữu hiệu 
0,95%. 

- Mô hình ủ phân tương đối đơn 
giản có thể chuyển giao cho người 
sản xuất. Đặc biệt sản phẩm phân 
có tỷ lệ N:P:K xấp xỉ 1:0,3:1,5 rất 
thích hợp bón cho cây trồng thiếu K 
nghiêm trọng thường là các loại cây 
lấy củ. Sản phẩm phân sau quá trình 
ủ có màu nâu đen, mềm, độ rỗng 
tốt, không có mùi, không hấp dẫn 
côn trùng, thích hợp bón cho mọi 
loại cây trồng.
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Hình 9.  Biến thiên tỷ lệ C:N trong quá trình ủ
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Thực tế lịch sử 70 năm qua đã 
khẳng định rằng Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 và 

sự ra đời của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa là kết quả của hành 
trình 30 năm tìm đường cứu nước 
của Bác Hồ và là kết quả tất yếu từ 
công lao to lớn của Bác chuẩn bị 
cho việc tiến hành cuộc cách mạng 
giải phóng kể từ ngày Bác về nước.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta đang sôi nổi khí thế 
chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc 
khánh nước CHXHCN Việt Nam, 
lần đầu tiên Việt Nam có tên trên 
bản đồ thế giới với tư cách là một 
quốc gia độc lập, có chủ quyền lãnh 
thổ thiêng liêng, bất khả xâm phạm, 
nhân dân Việt Nam có quyền công 
dân chân chính. Có thể nói sự ra đời 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa - nhà nước công - nông đầu tiên 
của khu vực Đông Nam Á sau sự 
kiện Cách mạng Tháng Tám thành 
công là thành quả đấu tranh cách 
mạng kiên cường của Đảng ta, nhân 
dân ta. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố 
độc lập, đất nước ta lại đứng trước 
bao cam go, thử thách, nhân dân ta 
phải trường kỳ kháng chiến để 30 
năm sau mới có được độc lập toàn 
vẹn, đất nước thống nhất, non sông 
liền một dải, vững bước tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Để có được 
thành quả đó, nhân dân ta đã trải 
qua hai cuộc kháng chiến với tất cả 
sức mạnh của tinh thần đoàn kết và 
“Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do”.

Cách đây gần 50 năm, ngày 17-7-
1966, trên Đài Tiếng nói Việt Nam, 
lời kêu gọi nhân dân cả nước quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang 
lên: “… Chiến tranh có thể kéo dài 
5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu 

KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 
TÁM VÀ QUỐC KHÁNH MÙNG 2-9

 “KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP 
TỰ DO” 

|| CN. Mai Hoàng Yến
Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một 
số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn 
phá, song nhân dân Việt Nam quyết 
không sợ! Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân 
dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Đây 
là lời kêu gọi như một lời hịch kêu 
gọi toàn dân tộc đồng tâm, nhất trí, 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức 
tiến lên giành chiến thắng. Lời kêu 
gọi là một cuộc vận động lớn để 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
tộc đoàn kết, thống nhất ý chí và 
hành động, củng cố niềm tin, xiết 
chặt đội ngũ để đi vào giai đoạn 
quyết liệt nhất của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại 
không chỉ của dân tộc Việt Nam mà 
của cả nhân loại tiến bộ trong thế 
kỷ XX.

Đầu năm 1965, chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ đã 
bị quân và dân ta đánh bại. Tuy vậy, 
Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam. Chúng 
chuyển sang thực hiện chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ”, tăng cường 
quân chiến đấu Mỹ vào miền Nam 
và tiến hành chiến tranh phá hoại 
miền Bắc bằng sức mạnh không 
quân và hải quân Mỹ, hòng buộc 
phía Việt Nam phải ngồi vào đàm 
phán theo điều kiện ép buộc của 
Mỹ. Mùa hè năm 1965, Quân Mỹ 
và quân đồng minh của Mỹ: Nam 
triều Tiên, Úc, Niu Di lân,v,v,....      
ồ ạt đổ bộ vào miền Nam Việt Nam. 
Đến tháng 6 năm 1966, đội quân đó 
đã lên đến 30 vạn, trong đó có nhiều 
sư đoàn, lữ đoàn tinh nhuệ của Mỹ 
trở thành lực lượng chiến lược chủ 
yếu, trực tiếp tiến hành chiến tranh. 
Trên miền Bắc, cuộc chiến tranh phá 
hoại của không quân và hải quân 
Mỹ từng bước được mở rộng về quy 

mô và cường độ với tuyên bố huênh 
hoang: Đưa miền Bắc quay trở lại 
thời kỳ đồ đá. Trên trường quốc tế, 
Mỹ triệt để lợi dụng mâu thuẫn Xô - 
Trung và mở “Chiến dịch hòa bình” 
hòng cô lập Việt Nam. Trong nước, 
chính quyền Mỹ thi hành các biện 
pháp bưng bít thông tin, không gọi 
lính trù bị, không tăng thuế, với hy 
vọng duy trì được sự ổn định nội bộ, 
tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ 
của Quốc hội và nhân dân Mỹ với 
chiến tranh Việt Nam. Trước tình 
hình đó, Đảng, Nhà nước ta đứng 
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
quyết định chuyển toàn bộ hoạt 
động của miền Bắc từ thời bình 
sang thời chiến, tiếp tục sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
điều kiện có chiến tranh, quyết tâm 
đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại 
của Mỹ ở miền Bắc, phát huy vai 
trò hậu phương lớn với tiền tuyến 
lớn miền Nam, đánh bại chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ”, và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế với cách mạng hai 
nước Lào và Cămpuchia. Để tinh 
thần đó thấu suốt đến toàn dân, toàn 
quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra 
lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả 
nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược.

Trong cuộc chiến tranh này, đế 
quốc Mỹ đã huy động và sử dụng 
một lực lượng quân sự và phương 
tiện chiến tranh khổng lồ hòng tiêu 
diệt lực lượng cách mạng nước ta. 
Mỹ đã chi trực tiếp cho cuộc chiến 
tranh ở Việt Nam tới gần 700 tỉ 
USD (nếu tính cả chi phí gián tiếp 
thì lên tới gần 1.000 tỉ USD gấp 
gần 3 lần số tiền Mỹ chi trong cuộc 
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chiến tranh thế giới hai (khoảng 
341 tỉ USD) và gấp 20 lần Mỹ chi 
các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên 
(khoảng 54 tỉ USD…), Mỹ đã huy 
động tới 70% lục quân, 60% lính 
thuỷ đánh bộ; 40% hải quân và 60% 
không quân của nước Mỹ, với hơn 
6,5 triệu lượt thanh niên trực tiếp 
tham gia chiến tranh ở Việt Nam 
cùng với 22.000 xí nghiệp quốc 
phòng trên nước Mỹ trực tiếp phục 
vụ chiến tranh ở Việt Nam. Một vài 
số liệu trên cho chúng ta thấy rõ hơn 
dã tâm của kẻ thù, qua đó cũng cho 
thấy tính chất nguy hiểm, mức độ 
khó khăn, ác liệt mà chúng ta phải 
chịu đựng…

Mỹ đã sử dụng 15 triệu tấn bom 
đạn các loại ném xuống chiến 
trường Việt Nam, cùng hàng chục 
triệu lít chất độc màu da cam mà 
chúng thả xuống chủ yếu ở chiến 
trường Việt Nam, làm 17% diện 
tích ở nước ta bị phơi nhiễm, gần 5 
triệu nạn nhân phải mang dị tật suốt 
đời và còn ảnh hưởng nhiều đến cả 
thế hệ con cháu họ trong tương lai. 
Trong chiến tranh phá hoại ở miền 
Bắc, bình quân mỗi người phải chịu 
45,5 kg bom đạn, tính ra 1 km2 chịu 
6 tấn bom đạn. Với tinh thần “thóc 
không thiếu một cân, quân không 
thiếu một người”, miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa đã dốc lòng, dốc sức chi 
viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. 
Trong những năm kháng chiến 

(1954 - 1975), 70% các hộ gia đình 
ở miền Bắc có từ 1-2 con tham gia 
bộ đội hoặc thanh niên xung phong 
chống Mỹ cứu nước.

Trải qua chiến tranh ác liệt, nhân 
dân ta càng thêm trân trọng những 
giá trị của độc lập và tự do. Một 
lần nữa câu nói “Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh lại mang ý nghĩa lý luận 
và thực tiễn sâu sắc. Bởi lẽ, có độc 
lập tự do thì sẽ có tất cả. Đất nước 
không thể phồn vinh, dân tộc không 
thể phát triển, nhân dân không thể 
có cơm ăn, áo mặc và cuộc sống 
hạnh phúc nếu không có độc lập tự 
do của dân tộc; quyền được sống, 
được mưu cầu hạnh phúc trong một 
nước độc lập tự do là vô cùng quý 
giá và thiêng liêng, không ai có thể 
tự cho mình cái quyền can thiệp, 
có quyền xâm hại độc lập dân tộc 
của một quốc gia, dân tộc khác, 
càng không thể có quyền can thiệp 
đó bằng vũ lực. Và càng muốn có 
độc lập tự do thì các dân tộc bị áp 
bức không thể ngồi yên chờ đợi, 
càng không thể trông chờ vào sự 
“ban ơn” của các thế lực đế quốc, 
thực dân. Muốn có cuộc sống ấm no 
hạnh phúc thực sự thì vấn đề quyết 
định trước hết phải giành cho được 
độc lập tự do, phải vùng lên xóa bỏ 
mọi xiềng gông, xóa bỏ mọi áp bức, 
nô dịch…

Chính vì những giá trị to lớn ấy 

của độc lập tự do nên khi độc lập 
tự do bị xâm phạm, thì cả dân tộc 
phải kiên quyết đứng lên chiến đấu 
đến cùng để giữ vững, bảo vệ nền 
độc lập ấy. Thể hiện ý chí quyết tâm 
bảo vệ độc lập tự do trong những 
ngày đầu kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược. Trong lời kêu 
gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “… 
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả 
chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ”. 
Để bảo vệ độc lập tự do của dân 
tộc, nhân dân Việt Nam đã chiến 
đấu kiên cường, nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng với tinh thần 
“quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. 
Ý chí “Không có gì quý hơn độc 
lập tự do” đã thực sự là động lực 
tinh thần to lớn thôi thúc lớp lớp 
thế hệ người Việt Nam lên đường 
chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, 
làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 
“lừng lẫy năm châu, chấn động địa 
cầu” và đại thắng mùa Xuân 1975, 
giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, đưa cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội.

Độc lập, tự do là quyền thiêng 
liêng nhất. Khi độc lập, tự do bị xâm 
phạm thì cả dân tộc phải kiên quyết 
đứng lên chiến đấu đến cùng để giữ 
vững và bảo vệ nền độc lập và tự do 
ấy. Đây là vấn đề có tính quy luật 
là chúng ta thường phải chống lại 
các cuộc chiến tranh xâm lược của 
những kẻ thù lớn mạnh hơn ta nhiều 
lần. Tinh thần không có gì quý hơn 
độc lập, tự do còn là sự kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 
tranh thủ sự giúp đỡ của các nước 
bạn và các nguồn ngoại lực đồng 
thời phát huy nội lực. Trong mối 
quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và 
sức mạnh thời đại, giữa nội lực của 
mỗi con người với các nguồn ngoại 
lực, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng coi trọng việc phát huy sức 
mạnh của dân tộc, sức mạnh của 
mỗi người dân trên tinh thần chủ 
động sáng tạo, dựa vào sức mình là 
chính.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc hiện nay, tư tưởng Hồ 
Chí Minh “Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do” tiếp tục làm sáng tỏ 
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thêm trách nhiệm của Đảng, Nhà 
nước ta, vừa coi phát triển kinh 
tế, cải thiện đời sống nhân dân là 
nhiệm vụ trung tâm, vừa phải tăng 
cường quốc phòng, an ninh. Phát 
huy sức mạnh tổng hợp toàn dân 
tộc, của cả hệ thống chính trị, thực 
hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền 
biển đảo, biên giới, vùng trời của 
Tổ quốc. Nêu cao ý chí tự lực, tự 
cường, tinh thần độc lập, tự chủ, 
phát huy sức mạnh của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 
sức mạnh bên trong với sức mạnh 
bên ngoài tạo nên sức mạnh tổng 
hợp to lớn vượt qua mọi thách thức, 

khắc phục mọi khó khăn, tận dụng 
cơ hội, tranh thủ thời cơ đưa đất 
nước tiếp tục tiến lên.

Sau 30 năm đổi mới, chúng ta 
đã giành được những thành tựu to 
lớn và có ý nghĩa lịch sử đã khẳng 
định đường lối đổi mới mà Đảng 
ta khởi xướng và lãnh đạo là hoàn 
toàn đúng đắn. Tuy nhiên, nước ta 
vẫn đang đứng trước nhiều thách 
thức lớn, nguy cơ tụt hậu xa hơn 
về kinh tế so với nhiều nước trong 
khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại, 
tình trạng suy thoái về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, 
tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
còn nghiêm trọng, những biểu hiện 
xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã 

hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
có diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, 
tình hình thế giới thay đổi nhanh 
chóng, phức tạp, khó lường cũng 
sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách 
thức đan xen trong quá trình xây 
dựng và phát triển của đất nước. Vì 
vậy, với niềm tin tưởng sâu sắc và 
tinh thần “Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do” sẽ là động lực to lớn cổ 
vũ toàn dân tộc, đồng tâm nhất trí, 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh, vững bước đi lên 
chủ nghĩa xã hội.

M.Y (Tổng hợp)
                                                                             

Cách đây 70 năm, một sự kiện 
vĩ đại đã đi vào lịch sử của 
dân tộc ta: cách mạng tháng 

Tám thành công, nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa ra đời - nhà nước 
công nông đầu tiên ở khu vực Đông 
Nam Á. Sự kiện này đánh dấu bước 
ngoặt lịch sử vĩ đại trong tiến trình 
phát triển của dân tộc Việt Nam, là 
kết quả của một quá trình đấu tranh 
kiên cường, bền bỉ, anh dũng của 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
ta, trong đó đặc biệt là sự lãnh đạo 
tài tình, sáng suốt của Đảng, của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh.

Đầu tháng 8 năm 1945, cuộc chiến 
tranh thế giới đi vào giai đoạn kết 
thúc. Sau khi tiêu diệt phát xít Đức 
tại sào huyệt của chúng, Liên Xô 
quay sang tấn công phát xít Nhật. 
Phong trào đấu tranh chống Nhật 
bùng lên mạnh mẽ ở các nước phía 
Đông và Đông Nam châu Á. Thời 
cơ cách mạng đang mở ra trước con 
đường giải phóng của các dân tộc, 
Đảng ta đứng trước một cơ hội lịch 

TINH THẦN 70 NĂM CÁCH MẠNG 
THÁNG TÁM TRONG TRÁI TIM 

NGƯỜI BÀ RỊA – VŨNG TÀU
|| Trần Thụ
Hội Khoa học Lịch Sử tỉnh BR-VT

sử ngàn năm có một, giờ phút có ý 
nghĩa quyết định đối với vận mệnh 
của đất nước.

Ngày 14-15/8/1945, Hội nghị 
toàn quốc của Đảng họp ở Tân 
Trào (Tuyên Quang). Hội nghị 
họp vào lúc phát xít Nhật tuyên bố 
đầu hàng. Trong tình hình hết sức 
khẩn trương, Đảng ta quyết định 
phát động tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền, trong đó nhấn mạnh 
phải giành lại chính quyền từ tay 
phát xít Nhật và bọn bù nhìn tay 
sai của chúng trước khi quân đồng 
minh Anh, Pháp vào nước ta. Nắm 
được thời cơ thuận lợi, nhiều địa 
phương ở Quảng Ngãi, Hà Tĩnh đã 
nổi dậy giành chính quyền từ ngày 
14/8. Ngày 18/8, chính quyền các 
tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng 
Nam đã về tay nhân dân.

Hà Nội, từ sáng ngày 19/8, hàng 
chục vạn nhân dân thành phố tiến 
về Quảng trường Nhà hát lớn. Đúng 
11 giờ trưa, cuộc mít tinh bắt đầu. 
Cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu 
tình tuần hành vĩ đại. Cờ đỏ sao 

vàng được kéo lên cao, tung bay 
trước gió. Ở trại Bảo an ninh, quân 
Nhật cho xe tăng và quân lính chặn 
các ngả đường. Nhưng chúng không 
thể ngăn cản được làn sóng người 
đang cuồn cuộn tiến bước, sẵn sàng 
đạp bằng mọi trở ngại. Nhân dân 
Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ thành 
phố. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa 
ở Hà Nội đã cổ vũ tinh thần đấu 
tranh của toàn dân, thúc đẩy các nơi 
nổi dậy giành chính quyền. Cùng 
ngày 19/8, nhân dân các tỉnh Yên 
Bái, Thái Bình, Phú Yên, Thanh 
Hóa, Khánh Hòa nổi dậy giành 
chính quyền. Ngày 20/8, khởi nghĩa 
bùng nổ ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, 
Ninh Bình. Ngày 21/8, các tỉnh Cao 
Bằng, Tuyên Quang, Sơn Tây, Nam 
Định, Kiến An, Nghệ An, Ninh 
Thuận lật đổ chính quyền phản 
động ở các địa phương. Ngày 22/8, 
khởi nghĩa thắng lợi ở Hưng Yên, 
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Quảng Yên.
Ngày 23/8, thành phố Huế nổi 

dậy khởi nghĩa. Trên 15 vạn người 
xuống đường biểu tình, cùng các 
đơn vị tự vệ đi chiếm các công sở. 
Trước sức mạnh như nước vỡ bờ 
của cách mạng, vị vua phong kiến 
cuối cùng của triều Nguyễn là Bảo 
Đại phải xin thoái vị. Nền quân 
chủ chuyên chế hoàn toàn sụp đổ. 
Cùng với thắng lợi của Huế, ngày 
23/8, các tỉnh Bắc Cạn, Hòa Bình, 
Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Gia lai, Tân An, Bạc 
Liêu... nổi dậy giành chính quyền. 
Ngày 24/8, nhân dân Hà Nam, 
Phú Thọ, Đắc Lắc, Phú Yên, Bình 
Thuận, Gò Công, Mỹ Tho khởi 
nghĩa thắng lợi.

Tại Sài Gòn: ngày 25/8, cả thành 
phố sục sôi không khí khởi nghĩa. 
Từ đêm trước, hàng vạn công dân, 
nông dân và thanh niên các tỉnh Gia 
Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Biên Hòa, 
Thủ Dầu Một... đều đổ dồn về Sài 
Gòn. Sáng 25/8, quần chúng cách 
mạng chiếm các Sở công an, cảnh 
sát, Nhà ga, Bưu điện cùng nhiều vị 
trí xung yếu khác trong thành phố. 
Quân Nhật hầu như không dám 
chống cự. Cuộc biểu tình của hơn 
một triệu người đã đánh dấu thắng 
lợi của cuộc khởi nghĩa ở Sài Gòn. 
Cùng lúc với cuộc khởi nghĩa ở Sài 
Gòn, các tỉnh Lạng Sơn, Kon Tum, 

Đồng Nai Thượng, Chợ Lớn, Gia 
Định, Sóc Trăng, Long Xuyên, Vĩnh 
Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Châu 
Đốc, Trà Vinh, Tây Ninh, Biên Hòa, 
Bến Tre, Sa Đéc nổi dậy khởi nghĩa. 
Ngày 26/8, khởi nghĩa thắng lợi ở 
Hòn Gai, Sơn La, Cần Thơ. Ngày 
27/8, nhân dân nổi dậy giành chính 
quyền ở Rạch Giá, ngày 28/8 Hà 
Tiên giành được chính quyền.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng 
Thanh niên Tiền phong ở Bà Rịa 
- Vũng Tàu được thành lập đầu 

Tháp nước (Nhà Tròn) Bà Rịa, nơi diễn ra 
cuộc míttinh tuyên bố giành chính quyền tại 

TP. Bà Rịa sáng 25-8-1945

tháng 2, đến tháng 8/1945 đã có 
hàng nghìn hội viên, được trang 
bị vũ khí với hàng trăm khẩu súng 
các loại. Có những nơi như Bến Đá 
(Vũng Tàu), Thanh niên Tiền phong 
đổi tên thành đội Cảm tử quân tự 
trang bị súng trường, lựu đạn, là 
đơn vị tiền thân của lực lượng vũ 
trang Vũng Tàu sau này. Cùng với 
việc phát triển đội ngũ Thanh niên 
Tiền phong, các cán bộ Đảng tại Bà 
Rịa - Vũng Tàu cử đảng viên thâm 
nhập sâu vào quần chúng, vạch rõ 
bản chất của thuyết “Đại Đông Á” 
mà phát xít Nhật và tay sai tuyên 
truyền, cổ động. Đồng thời tích cực 
làm công tác binh vận nắm các lực 
lượng cảnh sát, binh lính. Đối với 
các giáo phái như Cao Đài, Thiên 
Chúa giáo, cơ sở Đảng cho người 
tuyên truyền, giải thích, thuyết phục 
họ ngả theo cách mạng hoặc chí ít 
đứng trung lập. Ngay sau khi Nhật 
đầu hàng Đồng minh, chớp thời cơ 
thuận lợi, Hà Nội, Huế, Sài Gòn và 
nhiều tỉnh lần lượt đứng lên khởi 
nghĩa giành chính quyền thành 
công. Nắm bắt được chủ trương 
của Đảng, ngày 23/8, chi bộ Đảng ở 
Bà Rịa đã tổ chức cuộc họp ở Long 
Điền chuẩn bị khởi nghĩa. Tối 24/8, 
Mặt trận Việt Minh công khai hoạt 
động. Đồng thời, huy động toàn bộ 
quần chúng nhân dân các huyện 
trong tỉnh đổ về thành phố Bà Rịa 
biểu dương lực lượng, gây áp lực 
buộc ngụy quyền phải bàn giao lại 
chính quyền cho cách mạng. Sáng 
25/8, hơn một vạn quần chúng từ 
khắp các ngả đường rầm rập đổ 
về, giương cao cờ đỏ sao vàng, tập 
trung mít tinh xung quanh Tháp 
nước ở trung tâm Bà Rịa. Trong 
lễ mít tinh, Đại diện Ủy ban khởi 
nghĩa đọc lời tuyên bố độc lập. Sau 
khi cuộc mít tinh kết thúc, đoàn 
người dưới sự hướng dẫn của thanh 
niên Tiền phong đã kéo về các địa 
phương giành chính quyền ở cơ sở.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường 
Ba Đình (Hà Nội), trước hàng chục 
vạn nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thay mặt Chính phủ lâm thời 
trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc 
lập, tuyên bố trước quốc dân và thế 
giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà ra đời. Cách mạng tháng Tám 
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thành công, nhân dân Việt Nam 
từ thân phận nô lệ trở thành người 
dân một nước độc lập, làm chủ vận 
mệnh của mình, đồng thời mở ra 
giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn 
xây dựng và giữ vững chính quyền 
cách mạng, tiến hành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu 
tranh giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Phát huy những 
bài học Cách mạng tháng Tám và 
hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ, trên cơ sở 
tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã khởi 
xướng và lãnh đạo nhân dân ta thực 
hiện sự nghiệp đổi mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa và đạt được 
những thành tựu trên tất cả các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc 
phòng - an ninh, đối ngoại đã tạo 
thế và lực mới cho sự phát triển đất 
nước, khẳng định sự nghiệp cách 
mạng nước ta đang vững bước đi 

lên.
Tại Vũng Tàu, ngày 25/8, Ủy 

ban khởi nghĩa được thành lập, lực 
lượng nòng cốt là Thanh niên Tiền 
phong lúc này đã đổi tên thành đội 
Cảm tử quân Bến Đá, được trang bị 
hàng chục khẩu súng trường và súng 
ngắn. Sáng 28/8 một cuộc miting 
lớn đã diễn ra, sau lễ mít tinh, quần 
chúng nhân dân tỏa ra khắp các ngả 
đường, chiếm công sở của chính 
quyền cũ, thành lập lên chính quyền 
của nhân dân. Như vậy, cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền vào tháng 
Tám năm 1945 đã hoàn toàn thắng 
lợi. Nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu 
cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam 
từ thân phận người nô lệ đã đứng 
lên làm chủ vận mệnh của mình, 
làm chủ quê hương, đất nước.

Cùng với nhân dân cả nước, trong 
70 năm qua nhiều thế hệ Đảng viên 
cùng với nhân dân Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã tiến hành thắng lợi hai cuộc 

kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ bảo vệ vững chắc biển đảo quê 
hương, nỗ lực phấn đấu tạo nên 
những thành tựu vượt bậc trong 
phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, 
giữ vững an ninh quốc phòng, xây 
dựng hệ thống chính trị từ thành 
phố đến cơ sở trong sạch, vững 
mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
mới. Phát huy tinh thần Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh Nước 
cộng hòa XHCN Việt Nam, đảng 
bộ, nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu nguyện tiếp tục ra sức phấn 
đấu vượt qua khó khăn thách thức, 
vươn lên hoàn thành tốt chỉ tiêu 
nhiệm vụ năm 2015 và những năm 
tiếp theo, xây dựng và duy trì tốc độ 
tăng trưởng để vững bước tiến lên 
con đường công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa.

T.T

Biến đổi khí hậu đã và đang 
tác động trực tiếp đến đời 
sống kinh tế - xã hội và môi 

trường toàn cầu, không chỉ ở Việt 
Nam mà toàn cầu phải chịu nhiều 
tác động của thiên tai như bão lớn, 
nắng nóng dữ dội, lũ lụt, hạn hán 
và khí hậu khắc nghiệt gây thiệt hại 
không nhỏ đến môi trường sống 
của nhân loại. Việt Nam có 28 tỉnh, 
thành ven biển, trong đó có Bà Rịa 
- Vũng Tàu và cũng là một trong 
những tỉnh có đường bờ biển dài 
305km, được đánh giá chịu tác động 
mạnh của biến đổi khí hậu (BĐKH) 
và nước biển dâng, tình trạng xói 
lở, xâm thực đất liền diễn ra ngày 
càng nặng. Trong những năm gần 

ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, 
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

|| HOÀNG VĂN QUANG                                                                        
Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

đây, tình hình thời tiết của tỉnh đã 
có những biến đổi thất thường theo 
hướng tiêu cực. Lượng mưa ít đi, 
mưa kéo dài, nhiệt độ tăng, nắng 
nóng kéo dài và trong tương lai các 
hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ phổ 
biến, đặc biệt như bão lũ, hạn hán…

Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh 
khoảng 27°c, từ năm 1979 đến nay 
có xu hướng tăng với tốc độ 0,04°C/
năm; chịu ảnh hưởng của 3 loại gió: 
gió Đông Bắc và gió Bắc thường 
xuất hiện vào đầu mùa khô có tốc 
độ khoảng l-5m/s, gió chướng xuất 
hiện vào mùa khô có tốc độ 4-5m/
s, gió Tây và gió Tây Nam có tốc 
độ 3-4m/s thường xuất hiện vào 

khoảng từ tháng 5 đến tháng 11. 
Độ ẩm tương đối có xu hướng giảm 
với tốc độ -0,009%/năm, độ ẩm 
tương đối trung bình hàng năm vào 
khoảng 79,1%, năm 2001 là năm có 
độ ẩm cao nhất (80,3%); thấp nhất 
là năm 2006 (77,4%). Các tháng 
mùa mưa có độ ẩm cao hơn mùa 
khô và trung bình năm.

Lượng mưa trung bình hàng 
năm có xu hướng giảm với tốc độ 
-8,078mm/năm (từ năm 1991 đến 
năm 2011). Lượng mưa trung bình 
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giai đoạn này vào khoảng 1.508 
mm; năm 1999 là năm có lượng 
mưa lớn nhất (1.970,8 mm) vượt 
trung bình nhiều năm 462,2 mm, 
thấp nhất là năm 2002 (930,6 mm) 
thấp hơn trung bình nhiều năm 578 
mm. Mực nước: tốc độ biến đổi của 
mực nước trung bình năm tại trạm 
Vũng Tàu khoảng 0,3 cm/năm, 
trong khi mực nước cao ban đêm 
dâng lên khoảng 0,44 cm/năm và 
mực nước thấp ban đêm hạ xuống 
khoảng - 0,8 cm/năm.

Tình hình thời tiết có những biến 
đổi thất thường theo hướng tiêu 
cực, điển hình hơn 10 năm trở lại 
đây, tỉnh đã chịu tác động khá rõ của 
BĐKH với 02 cơn bão lớn kế tiếp 
(tháng 11/1997) và (tháng 12/2006) 
gây thiệt hại nặng nề về người và 
tài sản mà theo thống kê trước đây, 
trung bình gần 100 năm tỉnh mới có 
một cơn bão lớn. Với dải ven bờ dài 
156km (không kể Côn Đảo) là khu 
vực hết sức nhạy cảm với tác động 
của BĐKH. Biến động bất thường 
của biển đã gây ra những hậu quả 
hết sức nghiêm trọng đối với vùng 
ven bờ, bồi lấp luồng lạch các cửa 
sông ven biển của tỉnh. Các khu vực 
đáng lo ngại nhất về xói lở và bồi 
lấp đã được nghiên cứu, xác định là 
khu vực Cửa Lấp thuộc thành phố 
Vũng Tàu, xã Phước Tỉnh - Long 
Điền; các khu vực tại xã Lộc An - 
Đất Đỏ, khu vực Hồ Tràm, Hồ Cốc 
và khu vực Bình Châu - Xuyên 
Mộc. Như vậy, các ngành du lịch, 
nuôi trồng thủy hải sản và nghề 
đánh bắt ven bờ, các công trình xây 
dựng, cảng, đường giao thông và cư 
dân sinh sống ven bờ sẽ chịu ảnh 
hưởng rất lớn. Nhiều thiệt hại do 
thiên tai gây ra, điển hình là cơn bão 
Durian năm 2006 đã gây thiệt hại 
lớn về người, tài sản, tổng thiệt hại 
ước tính khoảng 2.662,7 tỷ đồng.

Tình trạng sạt lở, xâm thực đất 
liền trên địa bàn tỉnh diễn ra với 
mức độ ngày càng nặng trong thời 
gian gần đây và xảy ra cả trên bờ tại 
các huyện thành phố ven biển như: 
thành phố Vũng Tàu, huyện Long 
Điền, huyện Xuyên Mộc, huyện 
Côn Đảo và đến Bình Châu - Xuyên 
Mộc. Tổng diện tích chiều dài đất 
bị lấn và bị xâm thực sạt lở ven 

bờ biển các huyện, thành phố trên 
địa bàn tỉnh rất lớn gần 7 ha, chiều 
dài khoảng 8000m. Trong đó thành 
phố Vũng Tàu từ năm 1993 đến 
nay diện tích đất bị lấn vào khoảng 
400 m; trong 02 năm gần đây, tốc 
độ xâm thực khoảng 100m/năm; 
tại huyện Long Điền, diện tích đất 
bị xâm thực, sạt lở lên đến 6,29 ha, 
chiều dài khu vực ven biển bị xâm 
thực, sạt lở gần 7000m; Tại huyện 
Xuyên Mộc, tình trạng xâm thực, 
sạt lở xảy ra chủ yếu ở địa bàn xã 
Phước Thuận, Bông Trang, Bưng 
Riềng, Bình Châu đã bị xói lở sâu 
vào đất liền khoảng 200m với chiều 
dài 1.500m, cũng như ở huyện Côn 
Đảo, tình trạng sạt lở bờ rào, hàng 
dương phía bờ biển dài khoảng 60m; 
Khu vực mũi Lò Vôi đến công viên 
Võ Thị Sáu, nước biển đã xâm thực 
sâu vào đất liền 30m; Khu vực bãi 
biển An Hải - An Hội, một số nơi bị 
xâm thực khoảng 60m và nhiều nơi 
bị sạt lở, xâm thực như: Khu vực bãi 
Nhát, nước biển đã lấn sâu vào đất 
liền hơn 25m; tại Km 7+800, hiện 
tại bị sạt lở dài khoảng 250m; Khu 
vực Tây Bắc Đảo, tại bãi Bàn xảy ra 
hiện tượng xâm thực khoảng 10m, 
tại bãi Đất Thắm hiện nay chỉ còn 
san hô chết, toàn bộ cát biển đã bị 
nước đánh trôi, tại bãi Ồng Cường 
bị xâm thực khoảng 10m...

 Ngoài ra, tình hình sạt lở bờ sông 
ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang diễn 
biến phức tạp, hiện tượng xói lở 
và bồi lắng sẽ gia tăng hàm lượng 
bùn cát, độ đục trên sông gây mất 
đất sản xuất và sinh sống của người 
dân. Rừng cây ven bờ và ven biển 
bị ảnh hưởng do xói lở và bồi lắng 
dẫn tới thay đổi các hệ sinh thái khu 
vực, mất nơi lưu trú và nguồn thức 
ăn cho nhiều loài thực và động vật 
hoang đã. Nguồn nước phục vụ cho 
dân sinh, canh tác sẽ khó khăn hơn.

Tình trạng thiếu nước, thời tiết 
cực đoan; suy giảm hệ sinh thái… 
cũng là một trong những cảnh báo 
đối với chúng ta. Tỉnh có hai con 
sông chính cung cấp nước ngọt là 
sông Dinh và sông Ray. Biến đổi 
khí hậu làm thay đổi lượng mưa, 
tăng nhiệt độ, có khả năng gây ra 
tình trạng thiếu nước nghiêm trọng 
vào mùa khô, thiếu nước sạch cho 

sản xuất và sinh hoạt. Biến đổi khí 
hậu cùng với nước biển dâng sẽ làm 
cho nguồn nước bị nhiễm mặn, hiện 
tượng nhiễm mặn và ô nhiễm nước 
ngầm đã và đang xảy ra ngày càng 
tăng. Mỏ nước ngầm, nguồn cung 
cấp nước chủ yếu hiện nay của tỉnh 
có nhiều khả năng bị nhiễm mặn 
và tiến tới khả năng mất cung cấp 
nước. Vì vậy, suy thoái tài nguyên 
nước do biến đổi khí hậu sẽ tác 
động mạnh đến sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Xác định thời 
gian tới Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ gánh 
nặng những hậu quả nặng nề do sự 
biến đổi khí hậu, vì vậy việc ứng 
phó biến đổi khí hậu là việc làm cấp 
bách.

Để khắc phục sự biến đổi của tình 
trạng trên, với những đặc thù riêng, 
một tỉnh thành có vị trí địa lý khác 
biệt, cần có những nhiệm vụ, giải 
pháp thích hợp mang lại hiệu quả 
thiết thực trong thời gian tới.

* Về nhiệm vụ
Thứ nhất: Xây dựng năng lực 

dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, 
tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích 
ứng với biến đổi khí hậu.Triển khai 
các chương trình củng cố, nâng cao 
năng lực phòng chống lụt bão và 
tìm kiếm cứu nạn; Dự án nâng cao 
năng lực của Trung tâm dự báo khí 
tượng thủy văn tỉnh.

Nghiên cứu, đánh giá tác động 
của biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng đối với vùng ven sông, ven 
biển và xây dựng kế hoạch ứng phó; 
Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập do 
nước biển dâng vùng ven sông, ven 
biển của tỉnh; Nghiên cứu, đánh giá 
hiện trạng sạt lở vùng ven biển từ 
Vũng Tàu đến Bình Châu - Xuyên 
Mộc; Chương trình truyền thông 
nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về biến đổi khí hậu.

Thứ hai: Đẩy mạnh các biện pháp 
phòng, chống, hạn chế tác động của 
triều cường, ngập lụt, xâm nhập 
mặn do nước biển dâng. Triển khai 
các chương trình, dự án đầu tư, 
nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển 
của tỉnh; Dự án khu neo đậu tránh 
trú bão tàu cá Bến Lội - Bình Châu, 
huyện Xuyên Mộc; Dự án nâng cấp 
hạ tầng ứng phó với biến đổi khí 
hậu; Dự án khu neo đậu tránh trú 
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bão tàu cá, dự án chỉnh sửa luồng 
lạch cho tàu tránh, trú bão.

Thứ ba: Giảm nhẹ khí phát thải 
gây hiệu ứng nhà kính. Triển khai 
Dự án sản xuất khí sinh học chạy 
máy phát điện, xử lý ô nhiễm từ chất 
thải chăn nuôi; Kiểm kê khí phát 
thải gây hiệu ứng nhà kính và triển 
khai các giải pháp hạn chế phát thải 
khí thải gây hiệu ứng nhà kính; Dự 
án ứng dụng các công nghệ quản lý, 
xử lý chất thải giảm nhẹ phát thải 
khí gây hiệu ứng nhà kính.

Thứ tư: Xây dựng các trạm quan 
trắc chất lượng nước sông và nước 
ngầm phải kết hợp với đánh giá mức 
độ xâm nhập mặn. Nghiên cứu các 
chuỗi dữ liệu để đưa ra các khoảng 
thời gian và mức độ xâm nhập mặn 
để các ngành và địa phương có 
phương án chuẩn bị tích trữ nước 
hoặc chuyển đổi cơ cấu trồng cây 
và sử dụng nước hợp lý. Thiết lập 
trạm quan trắc tự động: đo mưa, 
tốc độ gió, bức xạ, độ ẩm, nhiệt độ; 
quan trắc nhiệt độ, độ mặn nước 
biển, mực nước biển, sóng tại cửa 
xả các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các trạm 
sẽ tự động cập nhật liên tục số liệu 

và truyền về trung tâm Khí tượng 
thuỷ văn.

* Về giải pháp chủ yếu
Thứ nhất: Tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, 
chính quyền, khắc phục tình trạng 
tổ chức thiếu quyết liệt, mang tính 
hình thức, tư duy quá coi trọng tăng 
trưởng kinh tế, xem nhẹ quản lý 
Nhà nước về ứng phó với biến đổi 
khí hậu và quản lý tài nguyên, bảo 
vệ môi trường.

Thứ hai: Đẩy mạnh tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhận thức, hình 
thành ý thức chủ động với ứng phó 
biển đổi khí hậu, tự giác quản lý tài 
nguyên, bảo vệ môi trường. Cần 
xử lý thật nghiêm với các hành vi 
vi phạm lãng phí tài nguyên, gây ô 
nhiễm môi trường, săn bắt, tiêu thụ 
động vật hoang dã.

Thứ ba: Củng cố, kiện toàn bộ 
máy quản lý Nhà nước, đầu tư cơ 
sở vật chất, thiết bị nhằm nâng cao 
năng lực quản lý về ứng phó biến 
đổi khí hậu và quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến 
cấp xã. Đồng thời tăng cường đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư: Đẩy mạnh ứng dụng tiến 

bộ khoa học và công nghệ để đổi 
mới công nghệ sản xuất theo hướng 
thân thiện với môi trường, tiết kiệm 
năng lượng, sử dụng có hiệu quả 
tài nguyên, ít chất thải và phát sinh 
Cacbon thấp. Tăng cường chuyển 
giao công nghệ tiên tiến để phục vụ 
nhiệm vụ.

Thứ năm: Tăng cường huy động 
nguồn lực tài chính của tỉnh, kết 
hợp tăng chi ngân sách với huy 
động nguồn vốn của trung ương, 
vay vốn ưu đãi và tài trợ không 
hoàn lại của các tổ chức quốc tế. 
Vận dụng có hiệu quả nguyên tắc 
đối tượng gây ô nhiễm phải có trách 
nhiệm chi trả mọi chi phí để thu hồi 
lại môi trường, ngược lại đối tượng 
hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường 
phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu 
tư trở lại cho quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường. Thực hiện chính 
sách khuyến khích, ưu đãi để mọi 
tổ chức kinh tế, người dân tham gia 
hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn tỉnh.

H.V.Q

Với sự phát triển nhanh 
chóng của các khu công 
nghiệp, các khu dân cư, các 

khu nuôi thủy sản ven biển đã và 
đang gây ra sự suy giảm diện tích 
rừng ngập mặn đáng báo động, việc 
suy giảm diện tích sẽ gây ra các 
hậu quả rất lớn cho hôm nay và mai 
sau, như sự xâm thực và xói mòn 
bờ biển, mất đi sự che chắn khi có 
thiên tai bão lũ, làm mất đi nơi trú 
ngụ và sinh sản của các loài thủy hải 
sản, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy 
sản... Vì vậy, rất cần có một chiến 
lược bài bản và quy hoạch kịp thời 
nhằm giữ lại các khu rừng ngập 

CẦN CÓ CÁC GIẢI PHÁP QUYẾT LIỆT 
NHẰM BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

NGẬP MẶN VEN BIỂN
|| Nguyễn Hữu Thi
Phòng Nuôi trồng & Quản lý giống 
Thủy sản - Chi cục Nuôi trồng     Thủy 
sản tỉnh BR-VT

mặn còn lại, tái tạo và phát triển 
những vùng đã mất tại địa phương 
Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, của cả 
nước nói chung.

Là một quốc gia có bờ biển dài, 
sở hữu rất nhiều các vịnh, đầm, phá, 
khu cửa sông với đa dạng các loại 
cây điển hình như cây sú, vẹt, đước, 
mắm, bần... Thuộc hệ sinh thái 
rừng ngập mặn (RNM)... Xét về 
góc độ bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản thì nơi đây chính là nơi có 
nguồn dinh dưỡng, nguồn thức ăn 
dồi dào, nơi trú ẩn, nơi sinh sản của 
các loài động vật thủy sản, mỗi loài 
sống phát triển vòng đời của mình 

đều ảnh hưởng đến sự phát triển của 
các giống loài khác trong thủy vực, 
tạo nên hệ sinh thái RNM ven biển 
đa dạng và phong phú, góp phần tạo 
ra nguồn lợi giống thủy sản dồi dào 
cung cấp cho biển khơi.... Xét về 
góc độ rộng hơn, thì RNM có vai trò 
cực kỳ to lớn trong bảo vệ bờ biển, 
chống chọi lại sự tàn phá của thiên 
tai hữu hiệu nhất cho các công trình 
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cầu cống, đê biển, các công trình 
dân sinh, chống lại sự xâm thực của 
biển khơi, mà tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu là một trong các địa phương 
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong các năm gần đây, vì nhiều 
lý do khác nhau, hệ thống RNM liên 
tục bị giảm sút cả về diện tích lẫn 
chất lượng, và việc chúng ta phải 
hứng chịu sự trừng phạt của thiên 
nhiên là điều tất yếu, sự tác động 
của chúng sẽ là vô cùng khủng 
khiếp cho con người trong tương 
lai, nếu ngay từ bây giờ chúng ta 
không có các biện pháp hữu hiệu 
bảo vệ hệ thống RNM ven biển, 
bảo vệ RNM chính là bảo vệ chúng 
ta nhằm chống lại sự biến đổi khí 
hậu (BĐKH) đang diễn ra gay gắt 
không chỉ ở nước ta mà trên toàn 
thế giới. Theo số liệu thống kê, thì 
chỉ trong thời gian khoảng 10 năm 
trở lại đây, các tỉnh Đông Nam bộ 
đã phải hứng chịu nhiều cơn bão 
có cường độ mạnh bất thường, gây 
thiệt hại rất lớn về người và của, 
cũng theo đánh giá và cảnh báo của 
các chuyên gia về môi trường, thì 
Việt Nam là một trong những Quốc 
gia được đánh giá là hết sức nhạy 
cảm với tác động của BĐKH, kịch 
bản nước biển dâng sẽ là thảm họa 
đối với các địa phương ven biển của 
Việt Nam. Khi đó, một phần lớn 
dải đất thấp ven bờ, nơi tập trung 
nhiều cơ sở hạ tầng như du lịch, 
nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy 
sản có nguy cơ sẽ bị sóng phá hủy, 
ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành 
trên... Ngoài ra, các công trình xây 
dựng, cầu cảng, đường giao thông 
và cư dân sinh sống ven bờ cũng sẽ 

Hình 1: Những cụm đước còn sót lại tại khu 
Phước Cơ, phường 12, Tp Vũng Tàu.

Hình 2: RNM biến thành các ao, đầm nuôi tôm tại phường 12, Tp Vũng Tàu.

chịu ảnh hưởng rất lớn từ tác động 
của biến đổi khí hậu.

Với vai trò cực kỳ quan trọng của 
RNM không những có tác dụng to 
lớn là bảo vệ bờ biển, hạn chế tác 
hại của thiên tai mà nguồn lợi trong 
hệ sinh thái cũng rất quan trọng, tác 
dụng của mùn bã thực vật ngập mặn 
trong chuỗi thức ăn, phân hủy mùn 
bã thành chất dinh dưỡng, đóng góp 
đáng kể trong việc cung cấp thức 
ăn, làm sạch môi trường, bảo vệ các 
đối tượng nuôi như cá, tôm, cua, 
sò... Tài nguyên thủy sản không 
chỉ được khai thác trực tiếp mà 
còn cả một vùng ven biển rộng lớn 
xung quanh. Tuy nhiên, nhận thức 
về tầm quan trọng của hệ sinh thái 
RNM vẫn chưa đầy đủ, tình trạng 
suy giảm diện tích RNM còn diễn ra 
ở nhiều nơi do nhiều nguyên nhân 
khác nhau. Cũng chính vì vậy, việc 
quản lý bền vững RNM tại các địa 
phương đang là một bài toán khó và 
là trách nhiệm nặng nề của các cấp 
chính quyền trong việc bảo vệ, phát 
triển cũng như nâng cao ý thức của 
cộng đồng dân cư ven biển trong 
việc bảo vệ gìn giữ, phát triển và bổ 
sung tái tạo hệ thống RNM.

Để đạt được mục tiêu gìn giữ và 
phát triển RNM, chính quyền địa 

phương các cấp cần nghiêm cấm 
tuyệt đối việc khai thác RNM vì bất 
cứ mục đích gì, không vì bất cứ lý 
do gì để đánh đổi, chuyển đổi việc 
sử dụng RNM cho các mục đích 
khác, xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm... Ngoài ra cũng cần có các 
cơ chế chính sách, hỗ trợ vốn cho 
cộng đồng để cộng đồng trồng mới, 
giao quyền quản lý và sử dụng cho 
cộng đồng khai thác lâu dài, nhằm 
bảo đảm cuộc sống cho các hộ dân 
sinh sống phụ thuộc chủ yếu vào hệ 
sinh thái RNM như nuôi tôm, cua, 
nhuyễn thể, khai thác tôm, cá trong 
khu vực RNM mình quản lý. Chỉ có 
như thế mới mong bảo tồn, gìn giữ 
số RNM còn lại, bổ sung phát triển 
số RNM đã mất và để trong tương 
lai, các dải đất ngập mặn ven biển 
của Việt Nam chúng ta lại xanh 
ngát, ngút ngàn các cánh RNM với 
hằng hà sa số các loài các loài thủy 
hải sản, các loài động thực vật và 
nơi đây, trong tương lai chắc chắn 
sẽ là thiên đường của khách du lịch 
sinh thái thế giới đổ về đây.

N.H.T
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Trong Tâm lý học, lĩnh vực 
động cơ của nhân cách là 
lĩnh vực khá phức tạp và 

khó xác định nhất cả về phương 
diện lý luận và thực tiễn. Để học 
tập có kết quả, người học phải tự 
xây dựng cho mình động cơ học tập 
đúng đắn. Động cơ học tập là yếu 
tố định hướng quan trọng hàng đầu 
trong hoạt động học tập của người 
học, tác động trực tiếp tới thành 
công trong học tập của người học. 
Những tồn tại yếu kém hiện nay của 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước 
nhà đều ít nhiều liên quan đến hiện 
tượng tâm lý đặc biệt quan trọng 
này. Nhằm góp phần làm rõ vấn đề 
lý luận và thực tiễn của hiện tượng 
động cơ học tập của người học cùng 
các phạm trù liên quan tới hiện 
tượng động cơ, vào ngày 17 tháng 7 
năm 2015 tại thành phố Vũng Tàu, 
Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục 
Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa 
học toàn quốc với chủ đề “Động cơ 
học tập và trách nhiệm của người 
dạy - Thực trạng và giải pháp”.

Dự Hội thảo, có trên 300 đại biểu 
của các tỉnh thành hội, các đơn vị 
trực thuộc trung ương Hội, các nhà 
khoa học tâm lý học, giáo dục học 
của cả nước.  

Sau lời khai mạc của PGS.TS. 
Trần Kiều, Chủ tịch Hội Khoa học 
tâm Lý - Giáo dục (TL-GD) Việt 
Nam, GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú, 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 
Hội khoa học TL-GD Việt Nam 
(Hội KHTLGDVN) đã chủ trì điều 
khiển hội thảo.

Mở đầu hội thảo, GS.TSKH, nhà 
giáo nhân dân Phạm Minh Hạc, 

HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC
“ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 
VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DẠY – 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”
||  ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
PCT Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục 
tỉnh BRVT  
Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KHKT 
tỉnh                                                                  

Chủ tịch danh dự Hội KHTLGDVN 
đã trình bày một báo cáo quan trọng 
mang tên “Động cơ của người học: 
Hình thành, phát triển, phát huy 
giá trị bản thân”, trong đó với kinh 
nghiệm nghiên cứu nhiều năm về 
phạm trù Giá trị, GS. đã quan tâm 
xem xét vai trò của “giá trị” trong 
động cơ hoạt động của con người, 
trong xây dựng, hình thành động 
cơ học tập cho người học, hướng 
người học “thành người, làm người, 
ở đời”. Tác giả đã đưa ra thang giá 
trị bản thân theo các thứ bậc từ thấp 
đến cao, bao gồm: 1) Tồn tại - sống 
còn; 2) Thông cảm; 3) Chia sẻ; 4) 
Đóng góp; và 5) Cống hiến. 

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự 
hội thảo đã sôi nổi phát biểu ý kiến, 
tranh luận, chất vấn về nhiều nội 
dung khoa học xoay quanh các vấn 
đề chủ yếu mà hội thảo quan tâm.

Về phương diện lý luận, nhiều 
đại biểu đã khẳng định khái niệm 
phạm trù động cơ, mặc dù đã được 
nghiên cứu nhiều trong tâm lý học, 
tuy nhiên vẫn cần nhận rõ “Động cơ 
là các thúc đẩy gây ra tính tích cực 
của cơ thể và quyết định phương 
hướng của tính tích cực đó” (A.V. 
Pêtơropxki và M.G. Iarosepxki). 
Động cơ có thể được con người ý 
thức và không được ý thức. Một 
hoạt động có thể có nhiều động cơ 
tham gia, trong đó có động cơ chủ 
đạo. Nhiều ý kiến phát biểu làm rõ 
cách hiểu xung quanh khái niệm 
động cơ và động lực; động cơ và 
nhu cầu; nêu ra cách phân loại về 
động cơ (động cơ ngoài; động cơ 
trong; động cơ vui chơi; động cơ 
học tập; động cơ lao động; động 

cơ phạm tội…). GS. Nguyễn Ngọc 
Phú đã điểm lại những người đi tiên 
phong trong lĩnh vực nghiên cứu 
động cơ hành vi người, trong đó 
có Sigmund Freud (người Áo gốc 
do thái, 1856-1939); Kurt Levin 
(người Mỹ gốc Đức, 1890-1947) ; 
L.X. Vưgôtxki (người Nga, 1896-
1934); A.N. Leonchiev (người 
Nga, 1903-1979) v.v… Bằng các 
nghiên cứu lý luận và thực nghiệm 
của nhà tâm lý học người Nga A.N. 
Leonchiev cùng với các cộng sự 
của mình,  Leonchiev đã tiến hành 
mô tả chi tiết quan niệm tâm lý đại 
cương về hoạt động. Trong các tác 
phẩm Những vấn đề phát triển của 
tâm lý (1959) và  Hoạt động - Ý thức 
- Nhân cách (1975) ông đã vạch rõ 
cơ chế nảy sinh của ý thức và vai 
trò của ý thức trong điều chỉnh hoạt 
động của con người. Các nghiên 
cứu theo chiều sâu của Leonchiev 
đã phát hiện ra sơ đồ cấu trúc tâm lý 
của hoạt động, một bên là các thành 
phần của hoạt động bao gồm, hoạt 
động, hành động và các thao tác 
và một bên là các cấu trúc của lĩnh 
vực thúc đẩy gồm các động cơ, mục 
đích, điều kiện. Với phát hiện này, 
một loạt các hiện tượng đa dạng của 
tâm lý người (như tri giác, tư duy, 
trí nhớ, chú ý, tính ý thức của nhân 
cách…) được nghiên cứu dưới ánh 
sáng của quan điểm hoạt động. Sự 
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(Đoàn chủ tịch Hội thảo)

tách bạch cái “Nghĩa” và “Ý” trong 
phân tích xem xét thành phần tạo 
thành của ý thức con người, và do 
thế làm sâu sắc thêm cách hiểu khía 
cạnh động cơ trong hành vi người là 
một cống hiến to lớn của Leonchiev 
đưa đến cách giải thích cấu trúc cơ 
sở của nhân cách người như là một 
thứ bậc của các cấu thành động cơ 
tạo ý. Trong học tập, ông chỉ rõ, chỉ 
khi nào những động cơ nhận thức 
thuần túy nảy sinh thì khi đó con 
người mới có thể chiếm lĩnh thực sự 
được những thao tác tư duy lý luận, 
các tri thức học được mới là cái của 
chính mình, không còn là cái vay 
mượn, việc dạy và học mới hoàn 
toàn thoát khỏi kiểu dạy và học một 
cách hình thức.

Nhiều đại biểu đã phát biểu làm 
rõ thực trạng động cơ học tập của 
học sinh các cấp và sinh viên, 
cho thấy một bức tranh còn nhiều 
khoảng tối về hứng thú, sự hăng 
say, ý thức, trách nhiệm, thái độ học 
tập. Tình trạng lười học, học chỉ cốt 
để phục vụ cho đi thi (với học sinh 
phổ thông), và khi vào được đại 
học rồi thì là lúc tranh thủ xả hơi, 
ngại học, lười học (với sinh viên) là 
những hiện tượng khá phổ biến cần 
được chấn chỉnh. 

Các đại biểu cũng đã nhấn mạnh 
đến nhà trường và các lực lượng 
làm công tác giáo dục cần chú ý 
xây dựng động cơ học tập đúng đắn 
cho người học. Động cơ học tập 

đúng đắn là gì?, các đại biểu cũng 
đã thống nhất với quan niệm, đó là 
động cơ học xuất phát từ mục đích 
lý tưởng cao đẹp, học để phục vụ 
tổ quốc, phục vụ nhân dân; phải vì 
mục đích nắm vững thực sự tri thức 
khoa học để còn tham gia xây dựng 
đất nước sau này nên ngay từ bây 
giờ phải hết sức nỗ lực cho việc học 
(thực học); phải vì cần có tay nghề 
kỹ thuật cao để sau này tốt nghiệp 
ra trường làm việc có hiệu quả mà 
say sưa miệt mài trong học tập (thực 
nghiệp). Tất cả nhằm mục đích phấn 
đấu đạt kết quả tốt nhất ngay trong 
thời gian học tập tại trường.  

Hội thảo cũng đã nhấn mạnh đến 
trách nhiệm của người thầy. Người 
thầy có vị trí rất quan trọng trong 
xây dựng động cơ học tập đúng đắn 
cho người học. Thầy phải giỏi để 
còn khêu gợi, hướng dẫn, kích thích 
hứng thú học tập cho người học biết 
lao vào khám phá, tìm tòi, sáng tạo. 
Thầy giỏi phải là người biết “gieo” 
nhu cầu học tập vào đầu óc trẻ, giúp 
trẻ tự tin cầm chìa khóa tiếp tục mở 
cửa kho tàng tri thức nhân loại. Với 
trọng trách cao cả như thế, người 
thầy phải là người say sưa tâm 
huyết với nghề, phải tự mình trở 
thành một tấm gương mẫu mực về 
nhân cách để học trò noi theo, bắt 
chước.

Tại hội thảo, đã có những ý kiến 
phát biểu hướng vào việc đề xuất 
các giải pháp kích thích động cơ 

học tập của người học trong điều 
kiện hiện nay. Điều này liên quan 
đến trách nhiệm của toàn bộ hệ 
thống giáo dục, liên quan đến quyết 
tâm đổi mới chương trình và sách 
giáo khoa, liên quan đến trách 
nhiệm của các lực lượng giáo dục, 
trực tiếp là người dạy, liên quan đến 
cơ sở vật chất, các phương tiện kỹ 
thuật dạy học và điều quan trọng 
liên quan trực tiếp đến người học. 
Người học cần phải ý thức được tri 
thức, sự hiểu biết thực sự của con 
người, tài nghệ chuyên môn mà mỗi 
người có được phục vụ tốt nhất cho 
đất nước và nhân dân mới là giá trị 
đích thực cho cuộc sống của mỗi 
người. Chính là người học phải tự 
xây dựng cho mình động cơ học tập 
đúng đắn, hứng thú say mê học tập, 
nghiên cứu để có tri thức phục vụ tổ 
quốc, phục vụ nhân dân.

Hội thảo đã được tiến hành trong 
một ngày, được nghe 11 báo cáo 
tham luận của các nhà khoa học và 
14 ý kiến tranh luận trực tiếp tại hội 
trường. Hội thảo đã thực sự thu hút 
sự chú ý của các đại biểu tham dự 
và đã thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức Hội thảo vui mừng 
thông báo, đã nhận được 122 bài 
báo cáo tham luận của các đại biểu 
khắp các tỉnh thành trong cả nước. 
Nội dung các báo cáo hết sức phong 
phú, có thể tạm phân loại thành 5 
chủ đề sau:

1- Những vấn đề lý luận về động 
cơ nói chung, động cơ học tập nói 
riêng.

2- Thực trạng động cơ học tập của 
học sinh phổ thông (THCS, THPT).

3- Thực trạng động cơ học tập 
của sinh viên các trường đại học 
nói chung, sinh viên, học viên các 
trường quân đội, công an nhân dân, 
và các đối tượng khác… nói riêng.

4- Người thầy và vấn đề xây dựng 
động cơ học tập cho người học.

5- Vấn đề giáo dục hình thành 
động cơ học tập cho người học.

(Xem tiếp trang 38)
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Chúng ta đã biết tầm quan 
trọng của du lịch biển trong 
nền du lịch của tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu (BRVT), bài viết này 
phân tích một số dạng trang bị cứu 
hộ biển điển hình, qua đó gắn với 
điều kiện của tỉnh nhà, tác giả cũng 
đề xuất một số ý tưởng khai thác 
các trang bị để xử lý cứu hộ cứu nạn 
đối với dòng Rip trên biển.

I. THỰC TRẠNG
 Cùng với các bãi biển đẹp của 

tỉnh nhà, biển BR-VT với địa hình 
phức tạp kết hợp với các dòng hải 
lưu… đã tạo ra các ao xoáy trên bãi 
tắm, điều này gây ra không ít nguy 
hiểm cho du khách.

Lực lượng cứu hộ của tỉnh, dù 
rất nỗ lực và có trình độ khá. Tuy 
nhiên với mật độ du khách đông 
đảo, đặc biệt trong các ngày nghỉ, 
ngày lễ cộng với bãi biển nhiều ao 
xoáy nguy hiểm đã khiến lực lượng 
cứu hộ quá tải. Điều này đặt ra cần 
có những loại trang bị cứu hộ bổ trợ 
cho con người. Công cụ cứu hộ đòi 
hỏi phải phù hợp với điều kiện cứu 
hộ, cũng như giá thành phải hợp lý 
để có thể trang bị rộng rãi cho lực 
lượng cứu hộ.

Nạn nhân đuối nước cần nhất 
một cái phao vào đúng thời điểm. 
Để cấp phao cho người bị nạn, trên 
thế giới có một số phương pháp 
điển hình sau:

1.1. Dùng máy bay điều khiển 
từ xa mang phao:

* Ưu điểm: Nhanh gọn, chính 
xác.

CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN CỨU HỘ 
BIỂN VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG 

CHÚNG TRONG CỨU HỘ NẠN NHÂN 
CỦA DÒNG RIP

|| Phan Lâm Hải
Viện Vũ khí - Chi nhánh Phía Nam

Hình 1: Cứu hộ nạn trên biển bằng máy bay 
điều khiển từ xa

* Nhược điểm: Giá thành quá 
cao; Bị phụ thuộc nhiều vào thời 
tiết; dễ bị rơi nếu người điều khiển 
không được huấn luyện kỹ càng.

1.2. Dùng phao cứu hộ tự hành:

Loại này thay thế cứu hộ viên 
tiếp cận mục tiêu cứu hộ trên biển. 
Tốc độ tiếp cận nhanh hơn cứu hộ 
viên. Có trang bị thêm các công cụ 
dò tìm.

* Ưu điểm: tốc độ nhanh, bền bỉ 
hơn phương tiện bay

* Nhược điểm: giá thành cao, đòi 
hỏi khả năng của người sử dụng

1.3. Thiết bị phóng phao cứu 
hộ:

Dạng một khẩu súng, thiết bị này 
có khả năng mang đầu phao tới 

Hình 3: Thiết bị phóng phao cứu hộ kiểu 
triệt âm 

người cứu hộ nhanh hơn hai thiết 
bị trên.

* Ưu điểm: Khả năng cứu hộ 
nhanh chóng, không phụ thuộc thời 
tiết, giá thành vừa phải.

* Nhược điểm: Độ chính xác cứu 
hộ phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng 
người phóng phao.

1.4. Các loại phao ném:

Đây là phương án cứu hộ rẻ tiền 
nhất, được áp dụng nhiều nhất. Ở 
đây tôi đưa ra một dạng phao nhỏ 
gọn nhất có thể ném xa, chính xác. 
Sau khi chạm nước mới bơm thành 
ph

* Ưu điểm: vượt trội hơn so với 
phao cứu sinh truyền thống bởi kích 

Hình 2: Phao cứu hộ tự hành
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Hình 4: Phao ném tự bơm dùng trong cứu hộ
thước nhỏ gọn nên ném xa và chính 

xác. Khi xuống nước bung ra thành 
phao bình thường và có dây kéo nối 
với cứu hộ viên.

1.5. Phao cá nhân
Có nhiều dạng như áo phao các 

kiểu, phao tự thổi v.v… ở đây tôi 
trình bày một kiểu phao rất tiện 
dụng trang bị cho cá nhân dự phòng 
trong tình huống mất an toàn có thể 
sử dụng. Loại này, trong trường hợp 
bình thường kích thước chỉ như một 
chiếc điện thoại di động mang theo 
(hình 5a). Khi khẩn cấp ta kích hoạt 
bơm (Hình 5b), kích thước phao 
giúp nạn nhân có thể tạm thời nổi 
trên mặt nước.

* Ưu điểm: nhỏ gọn, tiện lợi, hiệu 
quả cao.

* Nhược điểm: Giá thành tương 

đối cao. Chẳng hạn loại kể trên ở 
nước ngoài chỉ vừa chế tạo thành 
công sản phẩm mẫu. Dự kiến nếu 
sản xuất loạt giá bán sẽ khoảng hơn 
2 triệu đồng (theo Amazon.com).

1.6. Các thiết bị khác:
Ngoài những loại kể trên không 

thể không nhắc tới mô tô nước, 
canô, hay thiết bị tạo lực đẩy dưới 
nước cho cứu hộ viên v.v… đều là 
những trang bị hỗ trợ đắc lực cho 
cứu hộ.

Qua tìm hiểu khảo sát tại lực 
lượng cứu hộ của tỉnh BR-VT thì 
thấy rằng. Các trang bị cứu hộ còn 
rất sơ sài, chủ yếu là ca nô, mô tô 
nước với số lượng hạn chế, các loại 
phao bơi truyền thống còn lại tất cả 
đều dựa vào sức của cứu hộ viên là 
chính. Để nâng cao hiệu quả cứu hộ, 
ngoài vấn đề mua thêm các trang bị 
cứu hộ là cần thiết nhưng mua loại 
nào, sử dụng như thế nào là hợp lý 
thì cần phải phân tích kỹ. Trong bài 
viết này, tôi xin đưa ra một số giải 
pháp về trang bị cứu hộ phù hợp 
trong cứu hộ nạn nhân dòng Rip.

II. GIẢI PHÁP
Nạn nhân của dòng rip xuất phát 

từ sự bất ngờ khi lọt vào dòng nước 
có tốc độ nhanh và cuốn ra xa bờ, 
chính vì thế cứu hộ cho nạn nhân 
đuối nước đặc biệt với dòng rip đòi 
hỏi tốc độ cao. Như phân tích ở 
trên, cần cấp phao cứu hộ với tốc độ 
nhanh nhất có thể.

Giải pháp cho dòng rip có rất 
nhiều, từ tính toán dự báo dòng rip, 
đánh dấu, cảnh báo, chụp ảnh… 
Tuy nhiên về mảng công cụ cứu hộ 
tôi có một số đề xuất như sau:

* Thứ nhất: Về trạm cứu hộ trên 
biển nên bố trí trên biển, cách bờ 
khoảng 100m. Trạm nổi có thể là 
canô hay nhà phao được neo đậu. 
Trên trạm cứu hộ có trang bị phao 
ném tự bơm đã trình bày ở mục 1.4. 
Với sự tiện dụng của loại phao này, 
ta có thể quán xuyến cứu hộ trong 
phạm vi của vòng tròn đường kính 
80m hoặc hơn tuỳ sức ném của cứu 
hộ viên. Từ trạm trên biển, dễ dàng 
quan sát nạn nhân và mang phao 
đến nạn nhân trong khoảng thời 
gian dưới 5 giây đồng hồ. Đối với 
mỗi dòng rip cần 1 trạm (hoặc 2 tuỳ 
kích thước dòng) với 1 đến 2 cứu 
hộ viên/trạm là có thể quán xuyến 
được. Giá thành của loại phao này 
cũng vừa phải và chúng ta sản xuất 
trong nước dễ dàng. Được biết, Sở 
KH&CN BR-VT đã có đề tài về 
thiết bị phóng phao, có thể tận dụng 
kết quả, cải tiến lại phần đầu phóng 
để làm phao ném tự thổi cũng đơn 
giản hơn nhiều, hơn nữa ta chủ 
động được công nghệ.

Trong điều kiện thời tiết xấu, 
chúng ta có thể ở trong bờ và dùng 
thiết bị phóng phao thì có thể cứu 
hộ tới phạm vi 100m.

* Thứ hai: Trang bị tốt nhất cho 
cá nhân du khách tham gia tắm biển 

Hình 7: Minh hoạ sơ đồ bố trí trạm cứu hộ trên biển

Hình 5a: Phao cá nhân chưa bơm

Hình 5b: Phao cá nhân đã bơm hơi
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các loại phao. Trong đó loại phao cá 
nhân như đã trình bày trong phần 
1.5 là cực kỳ hiệu quả, tuy giá thành 
có cao nhưng an toàn, nhỏ gọn rất 
phù hợp với du khách. Có thể bán 
để du khách có điều kiện mua dùng 
hoặc mở dịch vụ cho thuê. Tuy vậy 
cần có hướng nghiên cứu sản xuất 
loại phao tương tự với giá thành rẻ 
hơn để trang bị đại trà. Bước đầu 
nên chú ý trang bị cho nhân viên 
cứu hộ để đảm bảo an toàn, giúp họ 
tự tin hơn trong công tác.

* Thứ ba: Đây cũng là một 
phương án mới mà tôi đề xuất. Hiện 
nay trong hàng hải, đặc biệt trong 
hải quân có sử dụng loại phao thuỷ 
âm (sonar) trong phao đó có cơ cấu 
giúp tự nổi và tự chìm, về nguyên 
lý đơn giản hơn tàu ngầm nhiều và 
không cần máy móc đi kèm. Nếu 
sử dụng nguyên lý này sẽ chế tạo 
ra các phao có điều khiển và rải ở 
những vị trí có dòng rip. Nhân viên 
cứu hộ khi quan sát thấy nạn nhân, 
và theo vị trí đã biết sẽ kích hoạt 
phao nổi lên đón nạn nhân để họ 
bám vào đó chờ cứu hộ. Loại này 
phản ứng cực nhanh, chính xác và 
sử dụng được nhiều lần. Vấn đề là 
các cơ quan nghiên cứu khoa học 

phải nghiên cứu chế tạo ra với giá 
thành rẻ nhất.

* Bên cạnh đó loại trang bị phao 
cứu hộ tự hành (trong phần 1.2) 
cũng là một phương tiện khá hữu 
dụng bởi tốc độ của chúng tương đối 
khá và điều khiển được. Trong sự 
tiến bộ về công nghệ và điều khiển 
tự động hiện nay ta nên nghiên cứu 
chế tạo thay vì nhập ngoại để có thể 
dùng trong cứu hộ dòng Rip khá 
hiệu quả.

III. KẾT LUẬN:
Qua những khảo sát sơ bộ về đặc 

tính của dòng Rip, cũng như các 
trang bị cứu hộ điển hình trên thế 
giới. Mặc dù mỗi loại trang thiết 
bị có những đặc tính khác nhau và 
dùng cho một mục đích cụ thể. Tuy 
nhiên gắn với điều kiện cụ thể của 
BR-VT trong đó khó khăn lớn nhất 
là nguồn kinh phí tôi xin phép kết 
luận như sau:

- Loại trang bị cứu hộ hữu dụng 
nhất đó là phao cứu hộ tự thổi, có 
thể ném từ nhân viên cứu hộ hay 
phóng từ thiết bị phóng phao nếu 
tầm xa;

- Nên bố trí đài quan sát và cứu hộ 
ngay trên biển, ngay gần dòng rip 

để kịp thời cứu hộ;
- Nên trang bị phao tự thổi cá 

nhân nhỏ gọn cho lực lượng cứu hộ 
để họ an tâm làm nhiệm vụ;

- Có hướng nghiên cứu phao cứu 
hộ tự bơm, trang bị cho cá nhân, du 
khách. Loại này phải nhỏ, gọn, đẹp. 
Có thể cho thuê hay bán, đây sẽ là 
công cụ đảm bảo an toàn đắc lực 
cho cá nhân du khách.

- Không thể không nhắc đến việc 
trang bị mô tô nước vì đây cũng 
là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực 
lượng cứu hộ mặc dù giá thành 
không hề rẻ.

- Các ý tưởng về phao tự nổi, tự 
chìm gắn tại toạ độ cố định; phao tự 
hành… nếu xét thấy hợp lý có thể 
nghiên cứu và phát triển trong nước 
vì đó cũng là một công cụ hỗ trợ đắc 
lực trong một số tình huống cứu hộ.

P.L.H
(Trích trong Kỷ yếu Hội thảo 
“Dòng Rip/Ao xoáy - Nguyên 

nhân và Giải pháp khắc phục” 
(Tháng 8/2015))

(Tiếp theo trang 35)
Tại hội thảo này, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ:
1. Những vấn đề lý luận chung về động cơ trong cấu trúc của nhân cách; các cách tiếp cận về động cơ? Phân 

loại động cơ? Động cơ và nhu cầu; Khái niệm động cơ học tập? Động cơ học tập và nhu cầu học tập; Nội hàm, 
các thành phần của động cơ học tập? Thế nào là động cơ học tập đúng đắn?

Hiện tượng động cơ và các phạm trù có liên quan khác. 
2- Về thực trạng động cơ học tập của người học hiện nay, cần có các phân tích làm rõ động cơ học tập của 

các đối tượng khác nhau (học sinh các cấp, sinh viên, các đối tượng khác…), cùng các nhận định khái quát và 
rút ra các kết luận cần thiết giúp cho việc có cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp và kiến nghị sau này.

3- Vai trò của người thầy vô cùng quan trọng trong khích lệ, cổ vũ xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng 
đắn cho người học. Vậy người thầy trong trường hợp này cần phải như thế nào?

4- Các đề xuất giải pháp, kiến nghị (với Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, các thầy 
cô giáo…) nên như thế nào nhằm hình thành động cơ học tập đúng đắn cho người học trong bối cảnh hiện nay.

N.N.N
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I. KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ
Theo Luật CGCN: “Công nghệ 

là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ 
thuật có kèm hoặc không kèm công 
cụ, phương tiện dùng để biến đổi 
nguồn lực thành sản phẩm” (Điều 
3.2, Luật CGCN). Khái niệm công 
nghệ của Luật CGCN, cũng trùng 
với khái niệm công nghệ, nêu tại 
Điều 3.2, Luật KH&CN năm 2013. 
Trong đó, khái niệm “Bí quyết kỹ 
thuật” được Luật CGCN diễn giải: 
“Bí quyết kỹ thuật là thông tin được 
tích luỹ, khám phá trong quá trình 
nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh 
của chủ sở hữu công nghệ có ý 
nghĩa quyết định chất lượng, khả 
năng cạnh tranh của công nghệ, sản 
phẩm công nghệ” (Điều 3.1, Luật 
CGCN). Từ khái niệm này của Luật 
CGCN, chúng ta liên hệ đến khái 
niệm “Bí mật kinh doanh”, một đối 
tượng được bảo hộ độc quyền trong 
Luật Sở hữu trí tuệ: “Bí mật kinh 
doanh là thông tin thu được từ hoạt 
động đầu tư tài chính, trí tuệ chưa 
được bộc lộ và có khả năng sử dụng 
trong kinh doanh” (Điều 4.23, Luật 
Sở hữu trí tuệ). “Bí quyết kỹ thuật” 
thuộc tập hợp “Bí mật kinh doanh”, 
vì đều là thông tin thu được từ hoạt 

BÀN VỀ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG 
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

|| TS. Nguyễn Vân Anh
Sở KH&CN Bà Rịa - Vũng Tàu

Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) ra đời năm 2006, có nhiều điểm mới 
so với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước đó. Tuy nhiên, 
quá trình triển khai áp dụng, Luật CGCN đã bộc lộ nhiều điểm chưa phù 
hợp. Vấn đề này, đã được một số tác giả đề cập và đăng tải trên các diễn 
đàn khoa học trong và ngoài nước. Để góp phần hoàn thiện Luật CGCN, 
đang được Bộ KH&CN lấy ý kiến đóng góp để chỉnh sửa dự kiến trình 
Quốc hội trong thời gian tới. Nội dung bài viết sau đây tiếp tục đề cập 
đến những vấn đề cần thiết thay đổi, trong đó tập trung chủ yếu về khái 
niệm công nghệ, CGCN được quy định trong Luật CGCN và hướng sửa 
đổi để bạn đọc cùng bàn bạc, trao đổi.

động kinh doanh, kết tinh của lao 
động bằng trí tuệ, có khả năng sử 
dụng được trong kinh doanh và các 
lĩnh vực khác. Mặc dù “Bí quyết” 
và “Bí mật” cũng mang hàm nghĩa 
tương đồng, là những thông tin 
được giấu kín. Tuy nhiên, nội hàm 
của “Bí quyết kỹ thuật” hẹp hơn 
“Bí mật kinh doanh”. Vì “Bí mật 
kinh doanh” ngoài “Bí quyết kỹ 
thuật” tương ứng với các giải pháp 
kỹ thuật, còn những bí quyết khác 
không phải kỹ thuật gắn với hoạt 
động trong quá trình tổ chức sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bên 
cạnh các đối tượng được bảo hộ 
buộc phải bộc lộ thông tin thì “Bí 
mật kinh doanh” là hình thức bảo 
hộ theo cơ chế đặc biệt, do chủ sở 
hữu tự bảo vệ che giấu thông tin.

Trước đây, khi đề cập đến công 
nghệ, thông thường chúng ta bàn 
đến lĩnh vực kỹ thuật. Nhưng nay, 
công nghệ còn bao hàm trong lĩnh 
vực dịch vụ (có thể gắn với kỹ 
thuật hoặc không phải kỹ thuật), 
vì giải pháp trong lĩnh vực dịch 
vụ cũng biến đổi nguồn lực thành 
sản phẩm (sản phẩm dịch vụ). Ví 
dụ, công nghệ trong lĩnh vực dịch 

vụ tài chính, ngân hàng, trong đó 
có những cách thức, biện pháp huy 
động vốn, sử dụng vốn, nâng cao số 
lượng vòng quay của vốn một cách 
hiệu quả. Đồng thời, công nghệ 
không chỉ dừng lại trong lĩnh vực 
kỹ thuật, hay lĩnh vực kinh doanh. 
Về tổng thể, công nghệ có thể xuất 
hiện trong mọi lĩnh vực kể cả lĩnh 
vực quân sự, an ninh quốc phòng 
đến các hoạt động vui chơi, giải 
trí,… Câu chuyện truyền thuyết lịch 
sử “Chiếc nỏ thần” của An Dương 
Vương, phải chăng đó chính là bí 
quyết - công nghệ trong lĩnh vực 
quân sự trong những thời kỳ đầu 
dựng nước và giữ nước hào hùng 
của dân tộc. Do vậy, nên chăng 
chúng ta nên dùng thuật ngữ “Bí 
quyết” nói chung thay thế cho thuật 
ngữ “Bí quyết kỹ thuật”. Việc sử 
dụng thuật ngữ “Bí quyết” sẽ bao 
quát hơn, phù hợp hơn với xu thế 
thời đại. Đặc biệt nó sẽ bao hàm cả 
công nghệ trong các ngành dịch vụ 
đang đóng góp 60% - 70% GDP của 
thế giới(1).

Mặt khác, khi đề cập đến giải 
pháp, tức là cách thức hay phương 
tiện giải quyết một vấn đề. Giải 
pháp giải quyết có thể bằng “sản 
phẩm” (tức là bằng công cụ hay 
phương tiện vật chất cụ thể) hoặc 
có thể bằng “quy trình” (trình tự 
sắp xếp, tổ chức công việc). Dưới 
góc độ về mặt toán học, xét ở khía 
cạnh tập hợp, thì “sản phẩm”, “quy 
trình” là hai tập hợp con của tập 
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hợp “giải pháp”. Có nghĩa là “giải 
pháp” bao hàm cả “sản phẩm” và 
“quy trình”. Cách thức diễn giải của 
Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 
02/3/2012 (Nghị định 13) và Thông 
tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 
01/8/2013 (Thông tư 18), khi đề cập 
đến sáng kiến, một loại hình công 
nghệ cũng đã tiếp cận theo hướng 
đề cập trên. Theo Nghị định 13, 
Thông tư 1811, giải pháp sáng kiến 
bao gồm: giải pháp kỹ thuật, giải 
pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, 
giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
(Điều 3.1, Nghị định 13). Trong đó, 
giải pháp kỹ thuật là: “cách thức kỹ 
thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm 
giải quyết một nhiệm vụ (một vấn 
đề) xác định, bao gồm: 

a) Sản phẩm, dưới các dạng: Vật 
thể (ví dụ: Dụng cụ, máy móc, thiết 
bị, linh kiện); chất (ví dụ: Vật liệu, 
chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, 
mỹ phẩm); vật liệu sinh học (ví dụ: 
Chủng vi sinh, chế phẩm sinh học, 
gen, thực vật, động vật biến đổi 
gen); hoặc giống cây trồng, giống 
vật nuôi; 

b) Quy trình (ví dụ: Quy trình 
công nghệ; quy trình chẩn đoán, 
dự báo, kiểm tra, xử lý, kỹ thuật 
chăn nuôi, trồng trọt; quy trình chẩn 
đoán, chữa bệnh cho người, động 
vật và thực vật,...) (Điều 3.1, Thông 
tư 18).

Trở lại với khái niệm “công 
nghệ” của Luật CGCN, chúng ta 
thấy rằng: khái niệm “công nghệ” 
của Luật CGCN rõ ràng chưa đầy 
đủ. Nó vừa thừa, vừa thiếu, bởi lẽ 
khi đề cập “giải pháp” thì không 
nên liệt kê “quy trình” một cách độc 
lập, song song, vì “quy trình” là tập 
hợp con của “giải pháp”. Nếu muốn 
đề cập rõ nghĩa hơn,thì nên loại hẳn 
thuật ngữ “giải pháp”, bổ sung thêm 
thuật ngữ “sản phẩm” vào nội dung 
diễn giải khái niệm “công nghệ” 
hoặc sử dụng phương án thay thế 

khác sẽ được trình bày cụ thể trong 
nội dung của bài viết dưới đây.

Trong một bài viết trình bày tại 
hội thảo về CGCN(2) cuối năm 
2014, tác giả Trần Văn Hải cũng 
có những phân tích, bình luận về 
vấn đề này [21]. Tác giả Trần Văn 
Hải cho rằng công nghệ bao hàm 
vật thể, chất thể, quy trình. Quy 
định của Luật CGCN (công nghệ 
là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ 
thuật…) thì “khó có thể điều chỉnh 
được đối với trường hợp công nghệ 
có kèm theo công cụ, phương tiện 
(công nghệ dạng sản phẩm) đối 
với các lần chuyển giao tiếp theo 
cho cùng một chủ thể nhận chuyển 
giao” [21, tr.1]. Theo quan điểm của 
tác giả bài báo, tác giả Trần Văn Hải 
đã phát hiện được điểm chưa phù 
hợp trong khái niệm “công nghệ” 
của Luật CGCN. Tuy nhiên, phát 
hiện của tác giả Trần Văn Hải đúng 
nhưng chưa đủ. Lỗi logic trong khái 
niệm “công nghệ” của Luật CGCN 
mới là nguyên nhân chính của vấn 
đề. Vì “quy trình” là một khái niệm 
mang tính chất độc lập, còn “sản 
phẩm” sẽ bao hàm vật thể, chất thể, 
vật liệu sinh học, giống cây trồng, 
giống vật nuôi như đã đề cập ở trên.

Trên cơ sở các luận giải và phân 
tích nêu trên, khái niệm công nghệ, 
trong Luật CGCN cần được định 
nghĩa lại theo một trong các phương 
án sau đây:

Phương án 1: “Công nghệ là giải 
pháp, bí quyết có kèm hoặc không 
kèm công cụ, phương tiện dùng 
để biến đổi nguồn lực thành sản 
phẩm”.

Nếu sử dụng phương án này, cần 
bổ sung thêm các khái niệm liên 
quan đến giải pháp, gồm (1) các 
loại giải pháp (giải pháp kỹ thuật, 
giải pháp quản lý, giải pháp tác 
nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật(3)); (2) Nội hàm của giải 
pháp (giải pháp bao gồm sản phẩm 

hoặc quy trình) như đã phân tích, đề 
cập ở trên.

Phương án 2: “Công nghệ là sản 
phẩm, quy trình, bí quyết hoặc các 
giải pháp khác có kèm hoặc không 
kèm công cụ, phương tiện dùng 
để biến đổi nguồn lực thành sản 
phẩm”.

Phương án 3: “Công nghệ là 
vật thể, chất thể, vật liệu sinh học, 
giống cây trồng, giống vật nuôi, quy 
trình, bí quyết, hoặc các giải pháp 
khác có kèm hoặc không kèm công 
cụ, phương tiện dùng để biến đổi 
nguồn lực thành sản phẩm”.

Giải pháp khác đề cập tại phương 
án 2, 3 trên đây có thể là các giải 
pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, 
giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 
chương trình máy tính, các thông số 
kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật,...

Phương án 3 là lựa chọn của tác 
giả bài viết. Bởi so với các phương 
án khác, khái niệm công nghệ của 
phương án 3 khá rõ ràng cụ thể, giúp 
người đọc có thể hình dung ngay ra 
công nghệ là gì, bao gồm các đối 
tượng nào. Trong thực tế, với khái 
niệm công nghệ được định nghĩa 
trong Luật CGCN, Luật KH&CN 
hiện nay, làm khá nhiều người cả 
trong lẫn ngoài ngành KH&CN vẫn 
còn mơ hồ về công nghệ. Do chưa 
hiểu rõ về công nghệ, không được 
trang bị kiến thức bài bản về công 
nghệ và quản lý công nghệ, nên 
phần lớn cán bộ làm công tác quản 
lý nhà nước về công nghệ ở nước 
ta khá lúng túng trong việc giải 
quyết các vấn đề có liên quan. Từ 
đó, hiệu quả, hiệu lực của công tác 
quản lý nhà nước về công nghệ hiện 
nay ở nước ta chưa cao và trở thành 
một vấn đề khá nan giải đòi hỏi 
phải giải quyết căn bản từ gốc đến 
ngọn, từ lý luận đến thực tiễn. Kiến 
thức kỹ thuật chỉ là một điều kiện 
cần để quản lý công nghệ, nhưng 
chưa đủ. Bên cạnh các kiến thức kỹ 
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thuật, còn đòi hỏi nhiều kiến thức 
về thương mại, pháp lý và các kiến 
thức chuyên ngành khác liên quan.

Nhân đây, cũng cần lưu ý thêm 
rằng: Trong Luật CGCN, lỗi logic 
không chỉ dừng lại ở khái niệm 
“công nghệ”, đây đó còn gặp ở một 
số chỗ khác, nhất là tại các điều 
khoản diễn giải khái niệm. Ví dụ, 
thuật ngữ “xúc tiến CGCN”, Luật 
CGCN đề cập: “Xúc tiến CGCN 
là hoạt động thúc đẩy, tạo và tìm 
kiếm cơ hội CGCN; cung ứng dịch 
vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu 
công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, 
triển lãm công nghệ, trung tâm giao 
dịch công nghệ” (Điều 3.21, Luật 
CGCN). Theo cách diễn giải, định 
nghĩa trên của Luật CGCN, xúc 
tiến CGCN gồm 3 nhóm hoạt động 
chủ yếu: (a) Hoạt động thúc đẩy, 
tạo và tìm kiếm cơ hội CGCN; (b) 
Cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng 
bày, giới thiệu công nghệ; (c) Tổ 
chức chợ, hội chợ, triển lãm công 
nghệ, trung tâm giao dịch công 
nghệ. Chúng ta nhận thấy rằng (a) 
là hoạt động mang tính khái quát 
hoá; (b), (c) là những hoạt động 
cụ thể, thuộc tập hợp (a). Về cách 
thức diễn đạt như trên của Luật 
CGCN cũng chưa phù hợp. Chúng 
ta có thể tham khảo cách diễn giải 
tương tự đối với thuật ngữ “xúc tiến 
thương mại” trong Luật Thương 
mại: “Xúc tiến thương mại là hoạt 
động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua 
bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, 
bao gồm hoạt động khuyến mại, 
quảng cáo thương mại, trưng bày, 
giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội 
chợ, triển lãm thương mại” (Điều 
3.10, Luật Thương mại). Do vậy, 
khái niệm “xúc tiến CGCN” trong 
Luật CGCN cũng cần được chỉnh 
sửa lại như sau: “Xúc tiến CGCN 
là tập hợp các hoạt động và thể chế 
nhằm thúc đẩy, tạo và tìm kiếm cơ 
hội CGCN, bao gồm hoạt động và 

thể chế liên quan đến khuyến mại, 
cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng 
bày, giới thiệu công nghệ, tổ chức 
chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ, 
trung tâm giao dịch công nghệ và 
một số hoạt động khác”.

II. KHÁI NIỆM CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

Luật CGCN quy định: “CGCN 
là chuyển giao quyền sở hữu hoặc 
quyền sử dụng một phần hoặc 
toàn bộ công nghệ từ bên có quyền 
CGCN sang bên nhận công nghệ” 
(Điều 3. 8, Luật CGCN). Khái niệm 
CGCN của Luật CGCN đề cập đến 
khía cạnh pháp lý của việc CGCN. 
Cách tiếp cận này, tương tự cách 
tiếp cận của WIPO(4) khi bàn về 
CGCN. WIPO cho rằng: “Li - xăng 
công nghệ (CGCN) chỉ diễn ra khi 
một trong các bên sở hữu những 
tài sản vô hình có giá trị, đó là tài 
sản trí tuệ, và do đó, chủ sở hữu có 
quyền pháp lý ngăn cấm người khác 
sử dụng các tài sản đó. Li- xăng 
thể hiện sự đồng ý của chủ sở hữu 
cho phép sử dụng tài sản trí tuệ để 
nhận lấy một khoản tiền hoặc tài 
sản khác. Việc Li - xăng công nghệ 
không thể xảy ra nếu không có tài 
sản trí tuệ” [17, tr. 4]. Điều đó có 
nghĩa rằng: việc CGCN luôn được 
thực hiện khi chủ sở hữu công nghệ 
đã xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối 
với công nghệ. Việc xác lập quyền 
này có trường hợp bắt buộc phải 
đăng ký, nhưng cũng có trường 
hợp không cần đăng ký với cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền (ví 
dụ: bí mật kinh doanh, chương trình 
máy tính,...). Theo quan điểm này, 
thì khi mọi người đều có quyền (sở 
hữu, sử dụng) đối với công nghệ, 
sẽ không có việc CGCN vì ai cũng 
có quyền khai thác sử dụng công 
nghệ. Do vậy, với việc quy định 
của Luật CGCN: “Đối tượng công 
nghệ được chuyển giao có thể gắn 

hoặc không gắn với đối tượng sở 
hữu công nghiệp” (Điều 7.2, Luật 
CGCN). Hay “Tổ chức, cá nhân có 
công nghệ là đối tượng sở hữu công 
nghiệp nhưng đã hết thời hạn bảo 
hộ hoặc không được bảo hộ tại Việt 
Nam có quyền chuyển giao quyền 
sử dụng công nghệ đó” (Điều 8.3, 
Luật CGCN), một số nhà nghiên 
cứu cho rằng, đây là “điều cần bàn 
lại” hay là “điểm mâu thuẫn không 
thể chấp nhận được của pháp luật 
CGCN Việt Nam so với quan điểm 
về CGCN của thế giới”. Để giải đáp 
vấn đề này, tác giả bài viết sẽ đi sâu 
phân tích kỹ hơn các khái niệm về 
CGCN.

Hiện nay, khái niệm CGCN được 
đề cập trong nhiều tài liệu, dưới 
nhiều góc độ khác nhau, cụ thể:

- “Cẩm nang CGCN” - tài liệu 
do Bộ KH&CN (dịch từ nguyên 
tác tiếng Anh “Technology transfer 
an escap training manual” của Ủy 
ban kinh tế xã hội khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương (ESCAP) 
thuộc Liên Hiệp quốc) biên soạn, 
đề cập: “CGCN nghĩa là công nghệ 
di chuyển qua biên giới quốc gia” 
[14, tr. 18];
- Trần Tịnh, một học giả Trung 

Quốc [18], cho rằng: “Quan niệm 
bình thường trên quốc tế: CGCN 
là quá trình khuyếch tán của một 
nhóm kiến thức trên cơ sở một 
loại hình công nghệ nào đó, tiêu 
biểu cho một trình độ công nghệ 
nào đó; Theo UNCTAD: CGCN là 
chuyển giao kiến thức có hệ thống 
về chế tạo một sản phẩm nào đó, 
ứng dụng một quy trình công nghệ 
nào đó hoặc cung cấp một dịch vụ 
nào đó. Nó không bao gồm sự mua 
bán và thuê mướn hàng hóa; Theo 
OECD: CGCN là quá trình sáng 
chế của một nước làm ra (bao gồm 
sản phẩm mới và công nghệ mới) 
di chuyển đến một nước khác; Định 
nghĩa của Trung Quốc về CGCN 
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chủ yếu bao gồm: Chuyển giao kiến 
thức có hệ thống, chuyển giao giữa 
các khâu của vận động công nghệ: 
Nghiên cứu cơ bản ® nghiên cứu 
ứng dụng ® thí nghiệm khai thác ® 
thương mại hóa; Ứng dụng mới đối 
với công nghệ hiện có”;

- Nguyễn Thúy Quỳnh Mai, 
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan [19], 
đưa ra khái niệm: “CGCN có thể 
được hiểu như sự di chuyển công 
nghệ từ đơn vị này đến đơn vị kia, 
việc chuyển giao thành công là khi 
đơn vị nhận công nghệ có được 
những hiểu biểu rõ ràng và có thể 
sử dụng công nghệ một cách hiệu 
quả. Ngược lại, nếu người nhận 
không nắm vững được công nghệ 
nhận được và không thể sử dụng 
được nó một cách hiệu quả thì việc 
chuyển giao coi như chưa thực hiện 
được”;

- Tài liệu tập huấn đổi mới công 
nghệ và quản lý đổi mới công nghệ 
(tài liệu quản lý công nghệ) [15,16], 
ngoài nội dung khái niệm CGCN 
theo Luật CGCN được đề cập ở 
trên, khái niệm CGCN còn được 
được tổng hợp: “Theo quan điểm 
tổng quát: CGCN là việc đưa kiến 
thức kỹ thuật ra khỏi nơi đã sản sinh 
ra nó; Theo quan điểm quản lý công 
nghệ: CGCN là tập hợp các hoạt 
động về kỹ thuật, thương mại, pháp 
lý nhằm làm cho bên nhận công 
nghệ có được năng lực công nghệ 
như bên giao công nghệ trong sản 
xuất, kinh doanh; Theo quan điểm 
CGCN quốc tế: CGCN là chuyển 
giao và thu nhận công nghệ qua 
biên giới”;
- Điều lệ sáng kiến, được ban hành 
kèm theo Nghị định 13 khi đề cập 
đến chuyển giao sáng kiến, quy 
định: “Chuyển giao sáng kiến là 
việc truyền đạt toàn bộ kiến thức, 
thông tin về sáng kiến để người 
được chuyển giao có thể áp dụng 
sáng kiến” (Điều 2.2, Điều lệ sáng 

kiến, Nghị định 13).
Tạm thời, tóm tắt các quan điểm 

về khái niệm CGCN qua 6 điểm 
chính cơ bản như sau:
- CGCN là chuyển giao quyền sở 
hữu hoặc quyền sử dụng một phần 
hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có 
quyền CGCN sang bên nhận công 
nghệ;
- CGCN là ứng dụng công nghệ 
hiện có;
- CGCN là chuyển giao kiến thức 
có hệ thống về chế tạo một sản 
phẩm nào đó, ứng dụng một quy 
trình công nghệ nào đó hoặc cung 
cấp một dịch vụ nào đó;
- CGCN là tập hợp các hoạt động về 
kỹ thuật, thương mại, pháp lý nhằm 
làm cho bên nhận công nghệ có 
được năng lực công nghệ như bên 
giao công nghệ trong sản xuất, kinh 
doanh.
- CGCN là sự dịch chuyển công 
nghệ qua biên giới quốc gia;
CGCN là chuyển giao giữa các khâu 
của vận động công nghệ: Nghiên 
cứu cơ bản -> nghiên cứu ứng dụng 
-> sản xuất thử, thử nghiệm -> 
thương mại hóa.

Từ nội dung đề cập trên, thấy 
rằng: khái niệm về CGCN rất đa 
dạng, phong phú. Các khái niệm 
này không đối nghịch nhau mà có 
tác dụng hỗ trợ, bổ sung cho nhau. 
Tùy từng bối cảnh, điều kiện cụ 
thể, mà các khái niệm CGCN được 
đề cập phù hợp. Khái niệm CGCN 
trong Luật CGCN Việt Nam, hay 
khái niệm CGCN của WIPO chỉ 
là một quan điểm về CGCN. Quan 
điểm này được xem xét đứng trên 
quan điểm của bên CGCN, nó chưa 
khái quát, đầy đủ và phù hợp với đặc 
thù của một quốc gia thường xuyên 
phải tiếp nhận công nghệ từ nước 
ngoài, với khát khao có được công 
nghệ mới để phát triển bền vững 
như Việt Nam. Vì vậy, việc các ý 
kiến cho rằng: “điểm mâu thuẫn 

không thể chấp nhận được của pháp 
luật CGCN Việt Nam so với quan 
điểm về CGCN của thế giới”, nếu 
có chỉ ở góc độ đơn thuần về yếu tố 
pháp lý, về quyền chuyển giao các 
đối tượng sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, công nghệ là loại hình 
hàng hóa đặc thù khác với tất cả các 
loại hàng hóa thông thường, không 
phải cứ bỏ tiền mua là có được công 
nghệ, làm chủ được công nghệ. Vì 
con đường đi tới làm chủ một công 
nghệ không đơn giản. Quá trình con 
người làm chủ công nghệ thông 
thường phải trải qua các bước, 
nhằm đạt được khả năng sau đây: 
“vận hành ® lắp đặt ® sửa chữa ® 
sao chép ® thích ứng ® cải tiến ® 
đổi mới công nghệ”. Không phải 
bất cứ chủ thể nào có quyền sở hữu, 
sử dụng công nghệ cũng có thể vận 
hành, khai thác, sử dụng được công 
nghệ. Công nghệ là một đối tượng 
rất khó kiểm soát, khó mặc cả, việc 
chuyển giao khó thành công. Quá 
trình sản xuất sản phẩm không chỉ 
đơn thuần là 1 hay 2 công nghệ 
riêng lẻ có thể kiểm soát được. Hệ 
thống dây chuyền sản xuất có thể 
bao gồm nhiều công nghệ, thuộc 
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Ngoài các công nghệ trong 
lĩnh vực kỹ thuật còn bao hàm cả 
công nghệ trong lĩnh vực tổ chức, 
quản lý, kinh doanh, dịch vụ. Một 
cá nhân dù tài năng xuất chúng bao 
nhiêu chăng nữa cũng không thể 
nắm vững được tất cả các công nghệ 
của mọi ngành, mọi lĩnh vực trong 
hệ thống sản xuất. Ví dụ, chiếc tivi 
có hàng trăm chi tiết, tích hợp của 
nhiều công nghệ rất khác nhau liên 
quan đến vật liệu, thiết kế và quy 
trình chế tạo ra chiếc tivi đó. Mỗi 
hãng sản xuất tivi có thiết kế, quy 
trình tổ chức, quản lý việc sản xuất 
và bán hàng khác nhau phụ thuộc 
quy mô, điều kiện tự nhiên, văn hóa 
tại các cơ sở sản xuất đặt tại các 
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quốc gia. Rất nhiều doanh nghiệp 
Việt Nam trong giai đoạn đầu của 
thời mở cửa kinh tế đã tiêu tốn 
nhiều tỷ đô la để mua công nghệ, có 
được quyền sở hữu, sử dụng công 
nghệ nhưng không thể đưa công 
nghệ vào sử dụng vì không đủ kiến 
thức để vận hành công nghệ, gặp 
thất bại về CGCN vì áp dụng công 
nghệ không phù hợp. Do vậy, quan 
điểm: “CGCN là ứng dụng công 
nghệ hiện có” (a) hay “CGCN là 
chuyển giao kiến thức có hệ thống 
về chế tạo một sản phẩm nào đó, 
ứng dụng một quy trình công nghệ 
nào đó hoặc cung cấp một dịch vụ 
nào đó” (b) sẽ phù hợp với Việt 
Nam cũng như các quốc gia có trình 
độ và điểm xuất phát thấp về công 
nghệ, luôn phải tiếp nhận công nghệ 
từ nước ngoài. Điều này cũng phù 
hợp với quy định về đối tượng công 
nghệ được chuyển giao là: “Kiến 
thức kỹ thuật về công nghệ được 
chuyển giao dưới dạng phương án 
công nghệ, quy trình công nghệ, 
giải pháp kỹ thuật, công thức, thông 
số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, 
chương trình máy tính, thông tin 
dữ liệu” (Điều 7.1.b, Luật CGCN), 
cũng như quy định về phương thức 
CGCN. Theo quy định của Luật 
CGCN, phương thức CGCN được 
thực hiện theo một trong các hình 
thức sau: “(1) Chuyển giao tài liệu 
về công nghệ; (2) Đào tạo cho bên 
nhận công nghệ nắm vững và làm 
chủ công nghệ theo thời hạn quy 
định trong hợp đồng CGCN; (3) Cử 
chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho bên 
nhận đưa công nghệ vào sản xuất 
với chất lượng công nghệ và chất 
lượng sản phẩm đạt các chỉ tiêu và 
tiến độ quy định trong hợp đồng 
chuyển giao công nghệ; (4) Phương 
thức chuyển giao khác do các bên 
thỏa thuận” (Điều 18, Luật CGCN). 
Các khái niệm (a), (b) sẽ lý giải cho 
việc đưa ra quy định tại Điều 7.2 và 

Điều 8.3, Luật CGCN đề cập ở trên. 
Chi phí CGCN ở đây được hiểu là 
chi phí cho việc đào tạo, tập huấn 
về công nghệ của bên giao cho bên 
nhận, giúp cho bên nhận có được 
năng lực công nghệ theo thỏa thuận 
mà hai bên ký kết trong Hợp đồng 
CGCN. Theo ý kiến của một trong 
những chuyên gia về CGCN tại 
Việt Nam(5): đối với doanh nghiệp, 
CGCN ngoài hàm ý về mua bán 
(yếu tố thương mại) như hàng hóa 
thông thường, về bản chất nó gắn 
liền với “cách - nghĩa là cách thức 
mua, mua như thế nào” và “quyền” 
trong quá trình đàm phán mua bán 
công nghệ. Quyền ở đây không chỉ 
đơn thuần là quyền sở hữu, quyền 
sử dụng công nghệ. Quyền ở đây 
còn gắn với quyền cải tiến, quyền 
phân phối sản phẩm, quyền xuất 
khẩu sản phẩm,… gắn liền với công 
nghệ(6). Việc CGCN thành công phụ 
thuộc cơ sở pháp lý, năng lực, thiện 
chí của bên giao và kỹ năng đàm 
phán, năng lực nhận công nghệ, nỗ 
lực quyết tâm có được công nghệ 
của bên nhận công nghệ. Trong đó, 
yếu tố thiện chí bên giao và kỹ năng 
đàm phán của bên nhận công nghệ 
là những yếu tố quyết định. Bởi bên 
giao, thông thường không muốn 
chuyển hết, tùy thuộc kỹ năng đàm 
phán bên nhận để “nhả dần” các 
bí quyết; không muốn chuyển cho 
bên nhận nhiều quyền; không muốn 
cho bên nhận những quyền hạn có 
giá trị lớn được quy định trong các 
điều khoản có giá trị pháp lý nhằm  
phòng ngừa rủi ro do bên nhận nêu 
ra. Trong khi đó, bên nhận thường 
không biết đòi hỏi bên giao để bên 
giao bộc lộ bản chất công nghệ; 
không biết đòi những gì cần phải 
có; không biết phòng ngừa rủi ro 
trong quá trình mua bán. Vì vậy, 
đứng ở góc độ bên tiếp nhận công 
nghệ, khái niệm sau được coi là 
hoàn hảo: “CGCN là tập hợp các 

hoạt động về kỹ thuật, thương mại, 
pháp lý nhằm làm cho bên nhận 
công nghệ có được năng lực công 
nghệ như bên giao công nghệ trong 
sản xuất, kinh doanh”.

Tuy nhiên, việc CGCN gắn với 
đối tượng SHTT khác với CGCN 
không gắn với đối tượng SHTT (chỉ 
thuần túy chuyển giao kiến thức 
liên quan đến công nghệ) ở chỗ: 
Trong một số trường hợp cụ thể, 
thời hạn hợp đồng CGCN gắn với 
đối tượng SHTT ít nhất phải bằng 
thời hạn công nghệ còn hiệu lực 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ, 
Công ty A sở hữu công nghệ X. X 
được bảo hộ dưới hình thức bằng 
độc quyền sáng chế tại Việt Nam, 
với thời hạn còn được bảo hộ là 18 
năm. Công ty B tại Việt Nam nhận 
chuyển giao độc quyền sản xuất và 
phân phối sản phẩm công nghệ X 
tại Việt Nam. Thời hạn hợp đồng 
CGCN X mà B ký với A tối thiểu 
phải là 18 năm. Vì nếu thời hạn ít 
hơn 18 năm, thì sau khi hết hạn hợp 
đồng CGCN, rất có thể Công ty A 
sẽ kiện Công ty B và các bên đã 
mua sản phẩm gắn với công nghệ X 
(được sản xuất trong thời hạn hợp 
đồng từ Công ty B) vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ đối với công nghệ X. 
Nếu đơn thuần chỉ chuyển giao kiến 
thức, không gắn với đối tượng sở 
hữu trí tuệ thì thời hạn hợp đồng hai 
bên có thể tự do thỏa thuận.

Dưới góc độ quản lý nhà nước ở 
cấp vĩ mô, người ta thường quan 
tâm và coi sự dịch chuyển công 
nghệ là CGCN. Bởi mối quan tâm 
thường được đặt ra ở cấp vĩ mô là 
thu hút các công nghệ mới, tiên tiến 
có tác dụng chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng sản xuất hiện đại, 
kích thích sản xuất, nâng cao năng 
lực cạnh tranh, giải quyết công ăn 
việc làm, đóng góp cho ngân sách 
nhà nước; cấm hoặc hạn chế các 
công nghệ có tác động không tốt 
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ảnh hưởng đến văn hóa, xã hội, môi 
trường. Tác giả bài báo này hoàn 
toàn đồng ý với quan điểm “cần 
quy định quản lý hoạt động CGCN 
đối với từng luồng CGCN: CGCN 
từ Việt Nam ra nước ngoài, CGCN 
từ nước ngoài vào Việt Nam và 
CGCN trong nước” [20]. Bởi mỗi 
loại hình CGCN theo luồng CGCN 
đã nêu có đặc thù riêng về đối tượng 
khuyến khích chuyển giao, cấm và 
hạn chế CGCN. Tuy nhiên, tác giả 
bài báo hoàn toàn không đồng ý 
đối với các tác giả có quan điểm 
coi “Chuyển dịch công nghệ không 
phải là CGCN” [20, tr. 9]. Nếu coi 
chuyển dịch công nghệ không phải 
là CGCN thì lấy cơ sở nào để quản 
lý các công nghệ được chuyển giao 
từ nước ngoài vào Việt Nam thông 
qua các dự án 100% vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI), các hợp 
đồng nhượng quyền thương mại 
(có gắn với công nghệ) trong Luật 
Thương mại. Trong khi bên cạnh 
những thành tựu của việc CGCN 
từ các kênh này mang lại, chúng 
ta phải đối diện với nhiều nguy cơ, 
thảm họa (nếu buông lỏng quản lý 
nhà nước) của việc CGCN từ các 
kênh này, như vấn đề ô nhiễm môi 
trường, vấn đề chuyển giá làm thất 
thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Đối với việc CGCN tiếp cận từ 
“chuyển giao giữa các khâu của vận 
động công nghệ”, nói cách khác 
là việc chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu từ quá trình nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
(R&D), Luật CGCN đề cập dưới 
góc độ chuyển giao quyền như sau: 
“Nhà nước giao quyền chủ sở hữu 
công nghệ đối với kết quả nghiên 
cứu và phát triển công nghệ được 
tạo ra bằng ngân sách nhà nước cho 
tổ chức chủ trì nghiên cứu và phát 
triển công nghệ đó, trừ trường hợp 
pháp luật có quy định khác” (Điều 
40.1, Luật CGCN). Luật KH&CN 

năm 2013 giành hẳn 1 mục (mục 
5, chương IV) quyền sở hữu, quyền 
tác giả đối với kết quả R&D. Luật 
KH&CN quy định “Tổ chức, cá 
nhân đầu tư tài chính, cơ sở vật chất 
- kỹ thuật cho việc thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN là chủ sở hữu kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ, trừ trường hợp các 
bên có thỏa thuận khác trong hợp 
đồng nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ” (Điều 41.1 Luật 
KH&CN năm 2013). Tuy nhiên, tại 
Điều 41, Luật KH&CN năm 2013 
cũng quy định: “Đại diện chủ sở 
hữu nhà nước quy định tại khoản 2 
Điều này có quyền xét giao toàn bộ 
hoặc một phần quyền sở hữu hoặc 
quyền sử dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
được tạo ra bằng ngân sách nhà 
nước theo quy định của Chính phủ 
cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN.” (Điều 41.3, Luật 
KH&CN năm 2013). Đồng thời, 
để chi tiết hóa việc CGCN được 
hình thành từ kết quả R&D, được 
quy định bởi Luật KH&CN năm 
2013 và Nghị định số 08/2014/NĐ-
CP  của Chính phủ, Bộ KH&CN 
đã ban hành Thông tư số 15/2014/
TT-BKHCN ngày 13/6/20142quy 
định trình tự, thủ tục giao quyền sở 
hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ sử dụng ngân sách. Từ đó, cho 
thấy quan điểm về chuyển giao kết 
quả R&D giữa Luật CGCN và Luật 
KH&CN năm 2013 không hề có 
mâu thuẫn. Do vậy, theo quan điểm 
tác giả bài viết, không cần thiết 
quy định lại vấn đề này trong Luật 
CGCN sửa đổi, bổ sung. Việc bổ 
sung nếu có, là xây dựng thêm cơ 
chế, chính sách, tạo hành lang pháp 
lý để các công nghệ hình thành từ 
kết quả R&D nhanh chóng đi vào 
cuộc sống. Đó cũng là con đường 
để thu hút các công nghệ mới, công 

nghệ nguồn từ nước ngoài vào Việt 
Nam mà lâu nay chúng ta bỏ ngỏ 
làm hạn chế đưa các công nghệ 
mới vào sản xuất kinh doanh theo 
các luồng CGCN trong nước cũng 
như CGCN từ nước ngoài vào trong 
nước(7).

Như vậy, qua phần trình bày trên 
cho thấy, khái niệm về CGCN khá 
đa dạng phong phú. Vì thế, Luật 
CGCN cần đưa ra một định nghĩa 
đảm bảo tính khái quát cho phù 
hợp. Theo tác giả bài viết, khái niệm 
hiện nay của Luật CGCN tiếp cận 
với quan điểm WIPO về CGCN, 
tuy nhiên các đối tượng áp dụng 
Luật CGCN không dừng lại ở việc 
chuyển giao quyền. Nếu giữ nguyên 
khái niệm về CGCN như hiện nay 
chưa phù hợp với chính những quy 
định của Luật CGCN đưa ra. Để 
đảm bảo tính khái quát của Luật 
CGCN. Khái niệm về CGCN trong 
Luật CGCN nên định nghĩa lại là 
“CGCN là sự dịch chuyển công 
nghệ ra khỏi môi trường sản sinh 
ra nó”. Môi trường ở đây có thể là 
môi trường của quốc gia, chủ thể (tổ 
chức, cá nhân), công đoạn nghiên 
cứu triển khai khác nhau,...

3. Đề xuất, khuyến nghị
Trên cơ sở phân tích nêu trên, đề 

nghị Ban soạn thảo sửa đổi Luật 
CGCN, nghiên cứu sửa đổi lại các 
khái niệm công nghệ, CGCN cho 
phù hợp với bản chất nội hàm của 
công nghệ và CGCN, phù hợp với 
các đối tượng điều chỉnh của Luật 
CGCN, phù hợp với đặc thù của 
Việt Nam, chủ yếu đang tham gia 
quá trình CGCN với tư cách là bên 
tiếp nhận công nghệ hướng đến mục 
tiêu phát triển bền vững trong giai 
đoạn hiện nay./.

N.V.A
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DA NHÂN TẠO

Bộ Tương lai, sáng tạo và khoa học Hàn Quốc hôm 
16/7/2015 cho biết nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm 

Điện tử tiên tiến đã phát triển thành công một loại da điện 
tử không chỉ cảm nhận được nhiệt độ, độ ẩm mà còn phân 
biệt được cả nhiều loại khí ga độc hại mà da người không 
thể nhận biết được. Loại da nhân tạo biết ngửi mùi này có 
khả năng tích trữ điện của vật thể để nhận diện về xúc giác 
qua áp lực hay tiếp xúc và đoán biết được sự khác nhau 
giữa loại khí gas có hại và dung môi hữu cơ.

Trước đó, các nhà khoa học Anh và Hoa Kỳ đã tạo ra 
những mảng biểu bì - lớp trên cùng của da, rộng 1cm từ 
các tế bào gốc. Các mảng da nhân tạo này sở hữu cùng 
những đặc tính như da tự nhiên. Lớp biểu bì hình thành 
một hàng rào bảo vệ giữa cơ thể sinh vật với môi trường 
bên ngoài, giúp ngăn cản sự thoát nước trong khi vẫn 
chống được sự xâm nhập của vi sinh vật và các chất độc 
hại. Trước đây, các kỹ sư mô sinh học vẫn không thể tạo ra 
được lớp biểu bì với chức năng tương tự phục vụ việc thử 
nghiệm dược, mỹ phẩm. Trong nghiên cứu, các chuyên gia 
Anh và Hoa Kỳ đã tạo ra những tế bào gốc đa năng cảm 
ứng (iPS), bằng cách thay đổi những đặc tính di truyền của 
tế bào nguyên bào sợi trong mô liên kết trưởng thành. Các 
tế bào iPS này sở hữu cùng đặc tính như các tế bào gốc 
phôi thai, bao gồm cả khả năng phát triển thành bất kỳ loại 
mô nào trong cơ thể. Một quá trình tuần tự trong phòng thí 
nghiệm đã biến đổi các tế bào iPS thành các keratinocyte - 
loại tế bào chiếm ưu thế ở lớp ngoài cùng của da và sau đó 
là các mảng da thực sự. Nhóm nghiên cứu gọi đây là bản 
sao biểu bì 3D của họ. Kết quả kiểm tra cho thấy, không có 
khác biệt nào về cấu trúc hay chức năng giữa da nhân tạo 
với da thật của người.

Nguồn:  vista.gov.vn

CHẾ TẠO BÓNG BÁN DẪN PHÂN HỦY SINH HỌC MỚI TỪ 
GỖ

Người sử dụng thiết bị điện tử di động có xu hướng 
nâng cấp các thiết bị của họ thường xuyên vì các công 

nghệ mới cung cấp nhiều tính năng, tạo sự tiện lợi cho 
người sử dụng. Một báo báo do Cơ quan bảo vệ môi trường 

Hoa Kỳ công bố năm 2012 nêu rõ, khoảng 152 triệu thiết 
bị di động được thải loại mỗi năm, trong đó chỉ có 10% số 
thiết bị này được tái chế.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học 
Wisconsin-Madison đã tìm ra giải pháp mới để giảm bớt 
gánh nặng môi trường do thiết bị điện tử thải loại. Theo đó, 
các bóng bán dẫn màng mỏng phân hủy sinh học vi sóng 
đã được chế tạo từ gỗ giá rẻ gọi là sợi nano xenlulô (CNF). 
Nghiên cứu mở đường cho việc chế tạo các thiết bị điện tử 
di động giá rẻ trong tương lai.

Zhenqiang Ma, trưởng nhóm nghiên cứu và là Giáo sư kỹ 
thuật điện và máy tính cho biết: Bóng bán dẫn được làm từ 
sợi nano xenlulô đạt hiệu suất cao như các bóng bán dẫn 
silico thường và còn dễ phân hủy sinh học.

Hiện nay, phần lớn các thiết bị điện tử di động được chế 
tạo từ vật liệu không phân hủy sinh học, không tái tạo như 
các tấm bán dẫn silicon là chất nền có độ tinh khiết cao, 
đắt tiền và cứng ngắc, nhưng các màng sợi nano xenlulô có 
tiềm năng thay thế tấm bán dẫn silicon trong các thiết bị 
di động giá rẻ và thân thiện với môi trường trong tương lai.

Sợi nano xenlulô là vật liệu nano bền, dai và trong suốt 
được làm từ gỗ. So với các loại polime khác như nhựa, vật 
liệu nano từ gỗ tương thích sinh học và có hệ số giãn nở 
nhiệt tương đối thấp, nghĩa là vật liệu sẽ không biến dạng 
khi nhiệt độ thay đổi. Những đặc tính này làm cho sợi nano 
xenlulô trở thành ứng cử viên xuất sắc cho việc chế tạo 
thiết bị điện tử di động.

Để cho ra đời các thiết bị hiệu suất cao, nhóm nghiên 
cứu đã sử dụng các màng sợi nano silicon làm vật liệu hoạt 
tính trong bóng bán dẫn - các tấm màng siêu mỏng hơn 
cả sợi tóc người, được tách từ khối lượng lớn tinh thể, sau 
đó được chuyển đổi và dán lên chất nền sợi nano xenlulô 
để tạo ra bóng bán dẫn silicon dẻo, phân hủy sinh học và 
trong suốt.

Ngoài ra, bóng bán dẫn phân hủy sinh học cần hoạt động 
ở tần số vi sóng, phạm vi hoạt động của hầu hết các thiết 
bị không dây. Do đó, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một 
chuỗi thử nghiệm như đo đặc tính dòng điện áp để nghiên 
cứu tính năng hoạt động của thiết bị và đã cuối cùng đã 
chứng minh bóng bán dẫn phân hủy sinh học có khả năng 
hoạt động ở phạm vi tần số vi sóng cao sánh ngang bóng 
bán dẫn hiện có.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ phát triển hệ thống mạch 
phức tạp hơn dựa vào bóng bán dẫn phân hủy sinh học.

Nguồn:  vista.gov.vn
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TỔ CHỨC CUỘC THI DÀNH CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC 
TRẺ

Cuộc thi EURAXESS Science Slam ASEAN 2015 dành cho 
các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tự giới thiệu 

những kết quả nghiên cứu của mình cho công chúng sẽ 
kéo dài từ nay đến ngày 30/9/2015.

Cuộc thi này do Cục Thông tin khoa học và công nghệ 
quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng 
Chương trình Euraxess Researcher in Motion (Euraxess) tổ 
chức.

Science Slam là một hình thức khoa học giải trí, trong 
đó các nhà nghiên cứu sẽ thuyết trình trong vòng 10 phút 
và được đánh giá bởi khán giả vốn không phải là chuyên 
gia trong lĩnh vực chuyên môn. Đây là một cuộc thi thuyết 
trình dành cho các nhà khoa học trẻ tự giới thiệu những kết 
quả nghiên cứu của mình cho công chúng.

Ngoài những tiêu chí cơ bản về nội dung, Science Slam 
khuyến khích các cách trình bày mang tính sáng tạo, giàu 
thông tin. Điểm nhấn của hình thức này là phổ biến các 
thông tin chuyên ngành tới công chúng vốn không phải 
là chuyên gia với phương châm đơn giản, sáng tạo, mang 
tính giải trí, dễ hiểu.

Cuộc thi dành cho các nhà nghiên cứu Việt Nam đã có 
bằng thạc sỹ, nghiên cứu sinh tiến sỹ thuộc nhiều lĩnh vực 
nghiên cứu khác nhau trong lãnh thổ Việt Nam.

Thủ tục và quy trình tham gia rất đơn giản. Người tham 
gia mạnh dạn trình bày ý tưởng, dự án nghiên cứu của 
mình với thế giới một cách sáng tạo chẳng hạn như hát, 
nhảy, thuyết trình, sử dụng các thiết bị hỗ trợ… Sản phẩm 
dự thi chính là một video clip dài không quá 03 phút trình 
bày bằng tiếng Anh.

Thời gian để đăng ký tham gia sẽ kéo dài đến ngày 
30/9/2015. Người tham gia có thể gửi đĩa VCD, DVD, link 
Youtube hoặc link các website lưu trữ như Google Drive, 
Dropbox… tới Ban Tổ chức.

Người chiến thắng cuộc thi EURAXESS Science Slam 
ASEAN 2015 tại Việt Nam sẽ được lựa chọn để giao lưu, 
tranh tài với các quốc gia Đông Nam Á vào tháng 11/2015. 
Ban Tổ chức sẽ tài trợ toàn bộ chi phí đi lại (bằng máy bay), 
chi phí ăn ở tại Bangkok Thái Lan trong thời gian diễn ra 
cuộc thi cấp khu vực Đông Nam Á.

Người thắng cuộc cuộc thi cấp khu vực sẽ nhận được 
phần thưởng là một chuyến tranh tài tại châu Âu và có cơ 
hội được gặp gỡ, giao lưu với các nhà nghiên cứu trẻ đến từ 
nhiều quốc gia trên thế giới như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, 
Trung Quốc, Brazil.

Nguồn: baochinhphu.vn

SẤY VI SÓNG GIÚP BẢO QUẢN NÔNG SẢN SAU THU 
HOẠCH

“Xây dựng hệ thống tự động hóa toàn diện và nâng cao 
chất lượng cho hệ thống sấy vi sóng bằng NImyRIO” - dự án 
của nhóm sinh viên Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ 
Thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội đã giành ngôi vô địch cuộc 
thi Thiết kế Sáng tạo dành cho Doanh nhân trẻ Việt Nam 2014

Ý tưởng của dự án xuất phát từ thực tế là nhu cầu 
bảo quản sau thu hoạch của nông sản Việt Nam hằng 

năm rất lớn, nếu không có biện pháp bảo quản kịp thời 
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, thậm chí bị hư hỏng, dẫn 
đến giảm giá thành nông sản trên thị trường. Vì vậy nhóm 
sinh viên Lưu Hoàng Hải, Phạm Văn Dũng, Hoàng Văn 
Tùng (KTVL1-K56, ĐH Bách khoa Hà Nội đã nghĩ đến giải 
pháp sấy nông sản để bảo toàn chất lượng sản phẩm. Với 
phương pháp sấy thông thường, tác nhân sấy kiêm luôn 
vai trò tác động nhiệt lên vật sấy nên nhiệt độ bề mặt vật 
sấy cao hơn nhiệt độ tâm, dẫn đến việc chuyển dịch độ ẩm 
từ tâm ra bề mặt rất khó thực hiện. Vì vậy, việc sấy kiệt sẽ 
đòi hỏi nhiệt độ cao, mất nhiều thời gian khiến chất lượng 
sản phẩm giảm sút mà lại tốn năng lượng.

Vì vậy, nhóm đã áp dụng phương pháp sấy vi sóng. Theo 
đó, vi sóng trong bức xạ nhiệt phục vụ sấy vi sóng được 
phát ra từ nguồn magnetron, dẫn theo ống dẫn sóng vào 
khoang sấy, khi sóng vào khoang sấy thì va đập liên hồi vào 
sản phẩm và tường của khoang sấy. Sóng sẽ đâm xuyên 
vào tâm vật liệu sấy một cách nhanh chóng (tốc độ ánh 
sáng), đảm bảo gia nhiệt đồng đều từ trong ra ngoài bề 
mặt của vật liệu cần sấy.

Với phương pháp này, thiết bị sấy vi sóng cũng nhỏ gọn 
hơn các thiết bị sấy thông thường, tốc độ sấy đạt được rất 
cao, năng lượng tiêu hao ít, vật liệu sấy không bị cháy (chiều 
truyền nhiệt truyền ẩm cùng chiều: từ trong ra ngoài). Tuy 
nhiên, công suất vi sóng cần phải được điều chỉnh trong 
suốt quá trình sấy nhằm đáp ứng các yêu cầu về mặt công 
suất (công suất vi sóng phải giảm khi lượng nước bay hơi 
được giảm).

Nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Đức 
Trung đã đưa ra phương án điều chỉnh vô cấp công suất 
phát vi sóng theo nguyên tắc điều áp xoay chiều xuất phát 
từ đặc tính V-A của đầu phát vi sóng. Đồng thời nhóm 
vận dụng NI myRIO, nền tảng nhúng tích hợp phần cứng/
phần mềm cho phép người dùng thiết kế và chế tạo hệ 
thống thực nhanh chóng. Tích hợp chứa bộ xử lý ARM lõi 
kép và chip nhúng FPGA của Xilinx trên một hệ thống chip 
(System on a Chip), NI myRIO bao gồm những đầu ra (I/
Os), tích hợp từ WiFi và một lớp vỏ rắn chắc), thay thế được 
PLC - thiết bị điều khiển tự lập trình (Programmable Logic 
Controller). Phần mềm điều khiển và điều khiển giám sát 
được tích hợp trên một phần mềm LabVIEW giúp quá trình 
vận hành dễ dàng, giúp xử lý nhanh, chính xác đến từng 
micro giây cho phép điều khiển được các tín hiệu dòng 
điện, moomen, tốc độ động cơ, điều khiển các mạch từ...

NI myRIO thể hiện được những ưu thế vượt trội khi so 
sánh với việc dụng module CPU, module nguồn kết hợp 
thêm các module mở rộng phục vụ việc xuất nhập tín hiệu 
tương tự, các tín hiệu PWM … ngoài ra việc ghép nối giữa 
PLC với PC cần có thêm một module giao tiếp riêng.

Khi thực hiện dự án này, nhóm sinh viên Viện Công nghệ 
Sinh học & Công nghệ Thực phẩm đặt mục tiêu giải quyết 
bài toán nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất 
lượng không chỉ cho các mặt hàng nông sản, thực phẩm 
mà còn với nhiều các sản phẩm khác như dược liệu, dược 
phẩm…

Nguồn:  truyenthongkhoahoc.vn
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TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM WIFI CÔNG CỘNG KHU VỰC BÃI 
TRƯỚC

Ngày 18-8, ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về việc 
triển khai cung cấp dịch vụ wifi công cộng thí điểm tại Bãi 
Trước, TP. Vũng Tàu.

Dự án cung cấp dịch vụ wifi công cộng thí điểm tại Bãi 
Trước, TP. Vũng Tàu do Công ty CP dịch vụ Bưu chính viễn 
thông Sài Gòn (SPT) chịu trách nhiệm đầu tư, quản trị và 
duy trì hệ thống mạng wifi công cộng, thí điểm tại khu vực 
Bãi Trước với kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu 
đồng. SPT sẽ thu lợi nhuận bằng hình thức quảng cáo trên 
hệ thống mạng wifi công cộng đã đầu tư. Với dự án này, 
SPT dự kiến sẽ triển khai 2 AP (Acess Point – thiết bị cầu 
nối kết nối mạng) tại khu vực Bến tàu cánh ngầm với độ 
phủ sóng 300m; 3 AP phủ sóng trong phạm vi 500m tại 
khu vực tam giác Bãi Trước và 5 vị trí lắp đặt AP outdoor 
dọc theo lề đường, đi qua các khu vực như công viên, khu 
vui chơi vòng xoay, khu tập trung ăn uống ngoài trời, quán 
cà phê… Dung lượng băng thông là 50Mbps/điểm phát, 
mỗi đường kéo tới cung cấp dung lượng cho 1 Access Point 
tổng dung lượng cung cấp 250Mbps. Thiết bị thu phát wifi 
có bán kính phát trung bình trên 100m và khả năng đáp 
ứng cho người dùng truy cập dự kiến là hơn 1.000 người/
ngày. Thời gian triển khai trong vòng 45 ngày kể từ khi 
được phê duyệt dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cho biết, dự án wifi công cộng trên địa bàn TP. 
Vũng Tàu thí điểm tại Bãi Trước do SPT đề xuất là phù hợp 
với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông tỉnh BR-VT đến 
năm 2020, đáp ứng yêu cầu, tính năng kỹ thuật và mở ra 
cơ hội tiếp cận dịch vụ internet miễn phí cho người dân, 
du khách.

Nguồn: Báo BR-VT

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ XANH – CÔNG NGHỆ SẠCH: 
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

Ngày 20/8/2015, tại Tp Bà Rịa, Cục ứng dụng và Phát 
triển Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tổ chức Hội thảo “Công nghệ xanh – Công nghệ 
sạch: Thúc đẩy phát triển đô thị bền vững”. Hội thảo nhằm 
giới thiệu các công nghệ xanh và công nghệ sạch, định 
hướng cho việc phát triển và ứng dụng tại các sở, ban 
ngành ở địa phương nhằm thúc đẩy phát triển đô thị bền 
vững. Chủ trì Hội thảo có ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng 
Cục Ứng dụng & Phát triển Công nghệ và ông Mai Thanh 
Quang - Giám đốc Sở KH&CN. Tham dự Hội thảo có đại 
diện của 06 công ty giới thiệu sản phẩm công nghệ xanh - 
công nghệ sạch cùng hơn 100 khách mời là đại diện của Sở 
KH&CN tỉnh Đồng Nai, và đơn vị ban ngành, doanh nghiệp 
hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh.  

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Mai Thanh Quang 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hài hòa, 

bền vững không phá hủy cảnh quan môi trường của địa 
phương. Ngoài các giải pháp tổng thể mang tính chiến 
lược lâu dài thì việc đưa nhanh các công nghệ mới, công 
nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường vào ứng dụng 
thực tiễn sản xuất kinh doanh và đời sống trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu là hết sức quan trọng. Và hiện nay tại địa 
phương, cũng đang nghiên cứu và phát triển ứng dụng 
các công nghệ xanh nhằm cải tạo cảnh quan đô thị và chất 
lượng môi trường sống.

 Hội thảo đã giới thiệu 06 công nghệ mới, công nghệ tiên 
tiến trong và ngoài nước đã được cấp bằng độc quyền của 
06 công ty sẵn sàng chuyển giao, có khả năng ứng dụng 
cao cho các địa phương là: Công nghệ trồng cây không 
cần tưới nước - sáng chế độc quyền của Công ty Trái đất 
xanh tươi; Công nghệ bó vỉa gốc cây thu giữ nước cho cây 
- sáng chế độc quyền của Công ty Earth Green Hàn Quốc; 
Công nghệ kiểm soát độ ẩm ứng dụng cho công nghiệp-  
Công nghệ Bry-Air Hoa Kỳ; Công nghệ chống ngập do triều 
cường bằng nắp hố ga cải tiến - sáng chế độc quyền của 
Công ty Ninh Phong; Công nghệ sản xuất Năng lượng điện, 
nhiệt từ rác thải - Công nghệ Châu Âu; Công nghệ chiếu 
sáng, trang trí cảnh quan công cộng sử dụng năng lượng 
mặt trời- Công nghệ Hàn Quốc; Công nghệ dây căng sử 
dụng trong xây dựng công trình công nông nghiệp - sáng 
chế độc quyền của Công ty Công nghệ dây căng.

 Tại buổi Hội thảo, các khách mời đã đưa ra những ý kiến 
xoay quanh 06 công nghệ mới đã được trình diễn cũng như 
các vấn đề liên quan đến những sản phẩm, giải pháp công 
nghệ khi được áp dụng thực tế tại địa phương. Ông Mai 
Thanh Quang đánh giá 06 công nghệ mới tiên tiến đã được 
trình diễn tại Hội thảo đã mang lại những thông tin bổ ích 
cũng như mở ra các cơ hội hợp tác ứng dụng và đổi mới 
công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là khởi 
đầu cho chuỗi các sự kiện trình diễn và kết nối cung cầu 
công nghệ do Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu sẽ tổ chức vào đầu tháng 11 năm nay tại thành 
phố Vũng Tàu. 

Nguồn:  Lê Huệ

Ông Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội thảo


