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Ngày 11/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-TU 
về phát triển khoa học và công nghệ 

(KH&CN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2025.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ
Qua báo cáo, trong 3 năm triển khai kế hoạch 

hành động số 83-KH/TU ngày 9/12/2013 của Tỉnh 
Ủy, hoạt động KH&CN của tỉnh có bước đổi mới 
và phát triển, đạt được những kết quả nhất định 
trên các lĩnh vực như: Công tác nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN có chuyển biến tích tực. Đến nay, 
hầu hết các đề tài, dự án KH&CN đề ra trong kế 
hoạch hành động 83-KH/TU của Tỉnh ủy đã được 
triển khai và hoàn thành. Đã ban hành và triển khai 
có hiệu quả Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh 
nghiệp giai đoạn 2014-2020, hàng năm có hàng 
trăm lượt doanh nghiệp tham gia Chương trình. 
Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, UBND 
tỉnh đã ban hành và triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2016- 
2020. Hoạt động quản lý, đổi mới và chuyển giao 
công nghệ được quan tâm, tăng cường; Tỉnh ủy đã 
ban hành, triển khai Đề án phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, Nghị quyết về phát triển 
công nghiệp chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ và 
xây dựng Đề án thành lập khu công nghiệp công 
nghệ cao. Hoạt động Sở hữu trí tuệ từng bước đi 
vào chiều sâu, đáp ứng được các nhu cầu thực tiễn, 
đã triển khai Đề án xây dựng, phát triển quảng bá 
thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc 
sản của tỉnh giai đoạn 2014-2020.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH 
NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN 

TỈNH BR-VT ĐẾN NĂM 2020, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

|| Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT

KH&CN của tỉnh cũng còn những hạn chế cần phải 
khắc phục như: việc ứng dụng KH&CN, nhất là 
công nghệ cao ứng dụng vào sản xuất và đời sống 
chưa nhiều, có mặt chưa đồng bộ; một số mô hình 
ứng dụng mới được thực hiện ở mức thử nghiệm, 
tính nhân rộng chưa cao; Trình độ công nghệ của 
các doanh nghiệp địa phương còn thấp; tốc độ 
đổi mới công nghệ, thiết bị nhìn chung chậm. Số 
doanh nghiệp KH&CN còn ít; đến nay tỉnh mới có 
03 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; còn lại 
là một số doanh nghiệp mới ở dạng tiềm năng có 
hỗ trợ, ươm tạo trở thành doanh nghiệp KH&CN. 
Thị trường KH&CN chưa phát triển, hoạt động 
kết nối, chuyển giao công nghệ còn hạn chế; hệ 
thống cơ sở dữ liệu về công nghệ chưa được xây 
dựng hoàn thiện, nhiều doanh nghiệp thiếu thông 
tin về công nghệ. Hợp tác trong nước và quốc tế 
về KH&CN còn rất hạn chế, thiếu các nhà đầu tư 
công nghệ cao vào tỉnh.

Những hạn chế nói trên bên cạnh những nguyên 
nhân khách quan như một số cơ chế, quy trình quản 
lý hoạt động KH&CN chưa phù hợp hoặc chậm 
được đổi mới, hướng dẫn tháo gỡ... còn có những 
nguyên nhân chủ quan như: một số cơ quan, đơn vị 
chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động KH&CN, 
sự gắn kết giữa các sở, ngành, địa phương trong 
phát triển KH&CN có lúc thiếu chặt chẽ và đồng 
bộ… và các doanh nghiệp của tỉnh đa số là vừa và 
nhỏ, tiềm lực về tài chính cũng như con người để 
đầu tư phát triển KH&CN còn hạn chế. 

MỤC TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN 
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 Tạo ra bước phát triển mới trong công tác nghiên 
cứu ứng dụng KH&CN, phấn đấu chỉ số hoạt động 
KH&CN đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã 
hội và chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ của tỉnh 
đứng vào nhóm đầu trong số các tỉnh, thành trong 
cả nước. Đến năm 2020, tốc độ đổi mới công nghệ, 
thiết bị đạt khoảng 20%/năm. 

 Thực hiện kiểm soát và ngăn chặn có hiểu 
quả việc nhập công nghệ lạc hậu, công nghệ gây 
nguy hại đến sức khỏe con người, tài nguyên, môi 
trường, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

 Phát triển loại hình doanh nghiệp KH&CN và 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao; đến năm 2020 có ít nhất 7 doanh nghiệp 
KH&CN và 7 doanh nghiệp nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao được thành lập. 

 Giai đoạn 2017-2020, hỗ trợ phát triển ít nhất 
200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ít nhất 
50 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

 Đến năm 2020, 100% sản phẩm, hàng hóa đặc 
sản của tỉnh được đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí 
tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu. 

 Đến năm 2020, 100% tổ chức KH&CN công 
lập của tỉnh được đầu tư tiềm lực về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị đạt tiêu chuẩn Quốc gia. 

Hằng năm, đội ngũ cán bộ KH&CN của tỉnh tăng 
lên về số lượng và chất lượng, với cơ cấu chuyên 
ngành hợp lý. Tỉnh có các chuyên gia đủ năng lực 
quản lý, điều hành dây chuyền sản xuất công nghệ 
cao tại các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, ưu tiên trong 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
Để hoạt động KH&CN của tỉnh đạt được những 

mục tiêu đề ra, thì nhiệm vụ và giải pháp được đưa 
ra, cụ thể:

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh có kế 
hoạch tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng 
trong xã hội về chủ trương, chính sách, pháp luật 
và vai trò động lực của khoa học công nghệ, tạo 
sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cả hệ thống 

chính trị đối với hoạt động KH&C; tạo không khí 
thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN trong sản xuất và đời sống. 

Nâng cao chất lượng các ấn phẩm thông tin 
KH&CN; tổ chức thường xuyên và có hiệu quả 
các hoạt động như: Hội chợ, triễn lãm về KH&CN; 
kết nối cung - cầu công nghệ, giới thiệu kết quả 
nghiên cứu, công nghệ mới, mời các nhà khoa học 
đầu ngành nói chuyện chuyên đề, tổ chức Hội thảo 
khoa học,v.v…

2- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng KH&CN 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Tiếp tục thực 
hiện và hoàn thành các chương trình, đề tài, dự án 
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN theo kế hoạch số 
83-KH/TU ngày 9/12/2013 của Tỉnh ủy,...

3- Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tăng cường triển khai Chương trình khoa học 
và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2014-
2020 ban hành kèm theo quyết định số 31/2014/
QĐ-UNBND, ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh; 
Khuyến khích thành lập và triển khai có hiệu quả 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; Triển khai đồng bộ Kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai 
đoạn 2016-2020 của tỉnh, xây dựng Chương trình 
và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
và thường xuyên tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo; Tổ chức gặp mặt giữa các doanh 
nghiệp với các nhà khoa học nhằm tăng cường kết 
nối nghiên cứu ứng dụng KH&CN để nâng cao 
năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp; Xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp 
KH&CN đến 2020.

4- Nâng cao hiệu quả quản lý công nghệ.
Triển khai chặt chẽ công tác đánh giá, thẩm định 

công nghệ của các dự án đầu tư vào tỉnh nhằm 
ngăn chặn công nghệ lạc hậu, trường hợp nhập 
khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã 
qua sử dụng phải bảo đảm các yêu cầu chung về an 
toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và 
đáp ứng các yêu cầu cụ thể theo quy định của Bộ 
KH&CN; Đánh giá trình độ, năng lực công nghệ 
của các ngành sản xuất chế biến, chế tạo, lắp ráp 
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và các ngành công nghiệp hỗ trợ, mở rộng đánh 
giá trình độ, năng lực công nghệ các ngành sản 
xuất khác và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; 
Nghiên cứu xây dựng chương trình thúc đẩy sản 
phát triển thị trường công nghệ của tỉnh đến năm 
2020.

5- Đẩy mạnh các hoạt động sở hữu trí tuệ.
Tích cực triển khai Đề án xây dựng, phát triển 

và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, 
hàng hoá đặc sản của tỉnh, tiếp tục bổ sung xây 
dựng, phát triển đối với các sản phẩm, hàng hoá 
đặc sản khác của tỉnh; Tăng cường truyền thông 
cho hoạt động sở hữu trí tuệ, tập trung vào quảng 
bá sản phẩm, hàng hoá đặc sản và chủ lực của tỉnh; 
Đổi mới và tiếp tục triển khai có chất lượng Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi ý tưởng khoa học 
và công nghệ, tập trung vào các chủ đề bảo vệ môi 
trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, cải 
cách hành chính, phát triển du lịch.

6- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.

Đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lượng sản 
phẩm hàng hoá, thực hiện thanh, kiểm tra và xử lý  
nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn – đo 
lường – chất lượng trên địa bàn tỉnh; Xây dựng 
quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm 
hàng hoá đặc thù có liên quan đến an toàn, sức 
khoả và môi trường; Xây dựng và áp dụng các hệ 
thống quản lý tiên tiến tại các phòng thử nghiệm, 
kiểm nghiệm và hiệu chuẩn phục vụ công tác quản 
lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn của các ngành.

7- Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và 
đầu tư.

Nghiên cứu xây dựng, ban hành các chính sách 
khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN tại tỉnh; Đổi mới phương thức quản lý Đề 
tài, Dự án khoa học và công nghệ theo hướng đặt 
hàng các nhà khoa học khảo sát, đánh giá, nghiên 
cứu, đề xuất các vấn đề cần đưa khoa học và công 
nghệ vào giải quyết, phục vụ các nội dung cụ thể 
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 
tăng cường mời doanh nghiệp tham gia vào Hội 
đồng tuyển chọn và Hội đồng nghiệm thu nhằm 
tăng tính khả thi của các đề tài, dự án; Xây dựng 

Quy định phân cấp quản lý và thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp cơ sở, tạo sự chủ động 
cho cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN; 
Triển khai cơ chế khoán chi và cơ chế quản lý kinh 
phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân 
sách nhà nước bằng hình thức cấp kinh phí thông 
qua Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

8- Phát triển nguồn nhân lực KH&CN.
Xây dựng Đề án tăng cường tiềm lực và hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ để Trung tâm thực sự 
trở thành đầu mối của tỉnh trong tìm kiếm, đánh 
giá, lựa chọn, tiếp nhận và chuyển giao các tiến 
bộ KH&CN bảo đảm ứng dụng phù hợp và hiệu 
quả, Xây dựng Đề án thu hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao đến năm 2020, trong đó có nhân lực 
KH&CN; Xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ chuyên 
gia khoa học và công nghệ về các ngành, linh vực, 
thường xuyên có kế hoạch mời đội ngũ chuyên gia 
về KH&CN nói chuyện chuyên đề để nâng tầm 
hiểu biết cho đội ngũ cán bộ KH&CN của tỉnh; 
Triển khai Kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên 
chức khoa học và công nghệ đi làm việc, thực tập 
có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ 
vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

9- Hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN.
Tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác giữa 

Sở Khoa học và Công nghệ với Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ; Chủ động có chương trình hợp tác cụ thể với 
các viện, trường và tổ chức khoa học và công nghệ 
trong nước.

10- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp Ủy, 
quản lý của chính quyền các cấp đối với sự phát 
triển KH&CN. 

Các cấp uỷ đảng, UBND các cấp, các sở, ban, 
ngành có kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của KH&CN 
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước; Bố trí đủ nguồn lực KH&CN, đưa quy 
hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN thành nội 
dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển của các 
ngành và địa phương trong tỉnh.
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Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Liên hiệp các hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục 

và Đào tạo. Tỉnh đoàn TNCS Hồ chí Minh tỉnh, Sở 
Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh triển khai Cuộc thi thi sáng tạo Thanh 
thiếu niên, nhi đồng lần thứ IV, năm 2016 - 2017.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng 
và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, 
nhi đồng qua đó giúp các em trau dồi kiến thức, 
rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở 
thành nhà sáng chế trong tương lai. Cuộc thi bao 
gồm 5 lĩnh vực. Đó là đồ dùng dành cho học tập, 
phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi 
trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ 
em và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế.

Sau gần một năm phát động đã có 103 sản phẩm 
gửi về  Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Bao gồm: 
cấp tiểu học có 41 sản phẩm, THCS: 47 sản phẩm, 
THPT: 15 sản phẩm (so với Cuộc thi lần thứ III 

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU 
NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2016 - 2017 

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 
ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Tổng Thư ký Liên hiệp Hội KHKT tỉnh

tăng 33 sản phẩm)...
Kết quả chấm thi có 88 sản phẩm đạt từ trung 

bình trở lên, trong đó có 37 sản phẩm đoạt giải, 
gồm 01 giải Nhất (5 triệu đồng/ giải), 05 giải Nhì 
(4 triệu đồng/giải), 10 giải Ba (3 triệu đồng/giải) 

Hội đồng chấm thi đang phỏng vấn  tác giả về 
sản phẩm dự thi

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trước mắt tập 
trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp đến 
năm 2020. Chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, 
ngành triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban 
thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND tỉnh.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo cụ thể hoá các 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết vào 
chương trình hành động hằng năm của HĐND 
tỉnh, xây dựng kế hoạch giám sát các cơ quan, đơn 
vị của tỉnh thực hiện Nghị quyết.

Các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính 
trị - xã hội tỉnh tổ chức, triển khai, quán triệt Nghị 

quyết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, xây dựng Kế hoạch cho phù hợp với UBND 
tỉnh thực hiện Nghị quyết, sát với tình hình thực tế 
của ngành, địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu quán triệt 
Nghị quyết, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối 
hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; hằng năm, 
tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; định kỳ 3 năm sơ kết, 5 
năm tham mưu việc sơ kết, tổng kết Nghị quyết.
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và 21 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải). Đồng 
thời, Ban Tổ chức chọn 16 giải pháp đoạt giải 
Nhất, Nhì, Ba tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 
13 (năm 2016-2017). 

Qua thu nhận và chấm các mô hình sản phẩm 
dự thi cho thấy, các ý tưởng sáng tạo của lứa tuổi 
thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh rất phong phú, 
đa dạng, có ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập, vui 
chơi giải trí, sản xuất và đời sống góp phần vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xin nêu một số 
sản phẩm được giải cao của Cuộc thi:     

Cuộc sống ngày nay nhiều bận rộn, mọi người 
phải tất bật với công việc, nhất là ở các gia đình 
thành thị, ai nấy đều có công việc riêng hay phải 
thường xuyên vắng nhà, việc phơi quần áo vào 
những tháng mùa mưa gặp nhiều khó khăn và càng 
khó khăn hơn nữa với tình trạng thời tiết, khí hậu 
cực đoan hiện nay, nắng mưa thất thường. Những 
lúc như vậy quần áo sẽ bị ướt, công việc nội trợ 
hằng ngày của các mẹ, các bà trở nên vất vả hơn, 
thường hay bị gián đoạn và làm phiền bởi thời tiết. 
Để giải quyết vấn đề trên, giàn phơi quần áo thông 
minh đã được chế tạo thành công và có mặt trên 
thị trường để giúp các thành viên trong gia đình đỡ 
vất vả trong công việc gia đình. Tuy nhiên, các sản 
phẩm đó còn có điểm hạn chế, vì vậy để hoàn thiện 
hơn về tính linh hoạt cho sản phẩm và tận dụng các 
vật liệu về điện tử, cơ khí đã cũ còn sử dụng được, 
nhờ sự hỗ trợ từ người thân và thầy cô, nhóm học 
sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ, huyện Long 
Điền do em Phạm Nguyễn Gia Uyên làm nhóm 
trưởng đã tiến hành chế tạo ra “giàn phơi quần áo 
cải tiến sử dụng pin năng lượng” và đoạt giải nhất.

Trong địa phương có nhiều hộ gia đình chăn nuôi 
trâu bò, heo, dê… một cách quy mô lớn trong các 
trang trại. Nhưng đa số là tắm hoặc sưởi ấm cho 
gia súc một cách thủ công, tốn kém nhiều nước, 
điện và công sức. Em Doãn Công Trí, học sinh lớp 
8A, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, huyện Châu 
Đức đã làm sản phẩm “Nhà tắm, sưởi ấm gia súc 
tự động” với mong muốn giúp người chăn nuôi đỡ 
vất vả hơn và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 
Ở đây, người chăn nuôi đỡ tốn thời gian chăm sóc 

vất vả, đồng thời giúp cơ thể vật nuôi tránh được 
những tác hại xấu do thời tiết gây ra sản phẩm đoạt 
giải nhì.

Do nhu cầu xã hội đối với các ngành nghề đã 
thay đổi trong nhiều năm qua. Vì vậy, rất nhiều 
học sinh lúng túng không biết chọn nghề gì phù 
hợp, chọn ngành gì dễ kiếm việc. Hàng năm, cả 
nước có hơn một triệu học sinh rời ghế nhà trường 
phổ thông để “chen chân” vào các trường Đại học 
- Cao đẳng, nhưng chỉ có khoảng 400.000 học sinh 
đạt được nguyện vọng, khoảng 370.000 HS học 
tại các trường dạy nghề. Hơn 1/3 học sinh chấp 
nhận “chờ” kỳ thi năm sau và quyết định không 
học nghề. Chính công tác hướng nghiệp chưa tốt 
dẫn đến thực trạng HS không có định hướng nghề 
nghiệp rõ ràng nên khi rớt đại học đã “chọn đại” 
một ngành, một trường để học. Có ngành thí sinh 
đổ xô, chen chân học, có ngành chỉ lác đác vài 
thí sinh, dẫn đến mất cân đối ngành nghề nghiêm 
trọng trên thị trường lao động. Chính vì vậy, nhóm 
các em học sinh lớp 12A, trường THPT Bà Rịa do 
em Đỗ Tấn Tài làm nhóm trưởng đã nghiên cứu 
sản phảm “Phần mềm hỗ trợ hướng nghiệp”. Sản 
phẩm đoạt giải nhì.

Đạt được những kết quả trên là do công tác 
tuyên truyền vận động ở Cuộc thi năm nay được 
đẩy mạnh. Cuộc thi đã thực hiện tuyên truyền vận 
động dưới nhiều hình thức (tờ rơi, áp phích, pa 
nô đến các tổ chức, cá nhân tham gia, nội dung 
Thể lệ Cuộc thi đều được thông báo trên website 
của Liên hiệp hội và các đơn vị liên quan, Báo và 
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ 
và kịp thời đưa các thông tin liên quan đến Cuộc 
thi. Cuộc thi nhận được sự quan tâm chỉ đạo và 
giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các cấp, chính quyền 
địa phương đặc biệt là của ngành giáo dục và đông 
đảo thanh thiếu niên, nhi đồng các bậc phụ huynh, 
học sinh, thầy giáo, cô giáo trong tỉnh tham gia. 

N.N.N
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Tổng Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTTN) cùng 
các ban ngành hữu quan đang lấy ý kiến 
đóng góp Dự thảo Luật Thủy Lợi để Quốc 

hội xem xét thông qua. Luật Thủy lợi được xây 
dựng lần này có phạm vi rộng với nhiều thay đổi 
căn bản, trong đó nổi bật nhất là 2 nội dung quy 
định về giá dịch vụ thủy lợi thay cho thủy lợi phí 
trước kia và xã hội hoá đầu tư công trình thủy lợi. 
Chắc chắn khi đi vào thực tế Luật Thủy lợi sẽ tạo 
ra bước đột phá, thay đổi nhận thức của xã hội về 
công tác Thủy lợi tại Việt Nam, đồng thời cũng sẽ 
tạo ra động lực mới để các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước có thể tham gia hoạt động Thủy 
lợi, đưa công tác Thủy lợi tiếp cận với cơ chế thị 
trường, chuyển dần từ cơ chế Thủy lợi hành chính 
bao cấp sang cơ chế thị trường.

Thủy lợi là tổng hợp các giải pháp nhằm mục 
tiêu tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp tiêu 
và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, kết hợp phục vụ cấp nước cho sinh 
hoạt và các ngành kinh tế khác, góp phần phòng 
chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó 
biến đổi khí hậu. Chính vì sự đa dạng và phủ khắp 
như thế nên Luật Thủy lợi có ý nghĩa hết sức quan 
trọng trong nền kinh tế. Trên thực tế, sự ra đời của 
Dự thảo Luật Thủy lợi được nâng cấp từ Pháp lệnh 
Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi (Pháp lệnh 
số 32/2001/PL-UBTVQH10). Về cơ bản, thời gian 
qua Pháp lệnh này đã cơ bản đi vào cuộc sống. Các 
tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội đã nhận thức 
được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ khai thác và 
bảo vệ công trình thủy lợi từ đó đã có ý thức chấp 
hành pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi. Bên cạnh đó công tác kiểm tra, chỉ đạo 
các hoạt động về khai thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi cũng đã được các cấp, các ngành quan 
tâm thực hiện góp phần phát triển và ổn định kinh 
tế - xã hội. Tuy nhiên, đã có một số phát sinh bất 
cập trong quá trình thi hành Pháp lệnh này cũng 
như việc triển khai các văn bản pháp luật khác liên 
quan đến lĩnh vực thủy lợi. Cụ thể: Pháp lệnh Khai 

LUẬT THỦY LỢI - BƯỚC ĐỘT PHÁ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Phạm Ngọc Luận
Cộng tác viên Báo Tuổi trẻ 

thác và Bảo vệ công trình thủy lợi chỉ quy định áp 
dụng đối với công trình đã xây dựng và được đưa 
vào khai thác. Hàng loạt nội dung liên quan đến 
hoạt động thủy lợi thời gian qua chưa được đề cập 
đến, trong đó có các vấn đề liên quan đến biển đảo, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng 
công trình thủy lợi. Đặc biệt các lĩnh vực trọng 
yếu như nước sạch nông thôn, biến đổi khí hậu, 
xâm nhấp nước mặn đều chưa được điều chỉnh ở 
các văn bản pháp luật hiện hành. Hiện nay nguồn 
lực để phát triển thủy lợi chủ yếu do nhà nước đầu 
tư và trong bối cảnh kinh tế khó khăn, vấn đề này 
sẽ là lực cản lớn, chưa có quy định về huy động 
nguồn lực của xã hội theo phương châm nhà nước 
và nhân dân cùng làm. Ngoài ra, Việt Nam cũng 
chưa có quy định thống nhất về mô hình tổ chức 
quản lý khai thác công trình thủy lợi; chưa quy 
định quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi 
tham gia hoạt động về thủy lợi…

Đổi mới quan trọng của Luật Thủy lợi là việc 
chuyển đổi từ cơ chế “Thủy lợi phí” sang “giá 
dịch vụ thủy lợi”, tức là người sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ thủy lợi phải trả tiền cho bên cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ, đồng thời bên cung cấp sản phẩm 
dịch vụ phải quản lý, bảo đảm chất lượng nước từ 
các công trình thủy lợi. Đây cũng là cơ sở để chủ 
trương xã hội hóa hoạt động thủy lợi trong Luật 
Thủy lợi sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Sau hơn 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam 
đã đạt được mức tăng trưởng nhanh và ổn định, 
cơ cấu nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng 
tích cực. Hiện ngành nông nghiệp đang đáp ứng 
nhu cầu sinh kế cho gần 10 triệu hộ dân nông thôn, 
hàng năm đóng góp 22% -25% GDP cho nền kinh 
tế và 30% - 35% giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên quá 
trình tăng trưởng nông nghiệp của Việt Nam thời 
gian qua chủ yếu dựa trên thâm dụng tài nguyên 
thiên nhiên. Điều này gây tác động xấu đến môi 
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trường, làm tăng mức độ ô nhiễm và suy yếu 
nguồn tài nguyên thiên nhiên (rừng đước ven biển, 
tài nguyên nước ngầm ở Tây nguyên, nguồn lợi 
hải sản ven bờ, đa dạng sinh học...). Tình trạng ô 
nhiễm môi trường, ô nhiễm nước thải tại các khu 
công nghiệp, làng nghề đang trực tiếp ảnh hưởng 
đến sự phát triển bền vững.

Luật Thủy lợi lần này bao gồm 9 chương, 70 
điều là sự kế thừa và luật hóa các quy định còn 
phù hợp của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công 
trình thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan, đồng thời bổ sung những quy định mới 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở khoa học và 
kinh nghiệm thực tiễn về công tác thủy lợi, Luật 

Thủy lợi cũng phân định rõ trách nhiệm của các 
cơ quan ở Trung ương và chính quyền các cấp ở 
địa phương; đồng thời quy định rõ quyền và trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động về 
lĩnh vực thủy lợi.

Hy vọng Luật Thủy lợi sẽ góp phần thể chế hóa 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
của Nhà nước về phát triển thủy lợi, đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo vệ môi 
trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền 
và lợi ích quốc gia; phù hợp với điều kiện kinh tế, 
xã hội của đất nước và từng địa phương trong giai 
đoạn hiện nay cũng như thời gian tới.

P.N.L

Mặc dù đang là mùa nắng nóng, độ mặn 
trung bình của cả tỉnh luôn ở mức cao, 
thế nhưng tại các vùng nuôi tôm nước 

lợ thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc lại đang rơi 
vào tình trạng thiếu nước mặn trầm trọng, dẫn đến 
việc người dân tại đây bỏ hoang phần lớn diện tích 
nuôi của mình cho cỏ mọc quá đầu người. Theo 
kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường vùng 
nuôi trồng thủy sản của Chi cục Thủy Sản tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) thì ba tháng đầu năm 
2017, độ mặn trung bình tại một số điểm thuộc địa 
bàn xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-
VT) chỉ ở mức 4 - 4,5%0 (phần ngàn), trong khi độ 
mặn tối thiểu để nuôi tôm nước lợ phải trên 8%0 
(phần ngàn) mới bảo đảm cho tôm nuôi phát triển 
bình thường. Chính vì thiếu nguồn nước mặn, nên 
đa số các hộ dân đều bỏ hoang các ao nuôi, cá biệt 
có hộ ông Nguyễn Quốc Vinh tại ấp Ông Tô, xã 
Phước Thuận bỏ hoang diện tích lên đến gần 50ha 
với các ao nuôi hoàn chỉnh theo phương pháp nuôi 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: THIẾU NƯỚC 
MẶN, GẦN 100 HA AO NUÔI 

TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI 
HUYỆN XUYÊN MỘC BỊ BỎ HOANG

|| Nguyễn Hữu Thi
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản - Sở NN&PTNT tỉnh BR-VT

Ao nuôi bị bỏ hoang do thiếu nước mặn



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

8 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

công nghiệp.
Qua trao đổi với anh Nguyễn Quốc Vinh, thì 

được anh cho biết, mặc dù đã rất cố gắng, song từ 
đầu năm đến nay, với tổng số 40 ao nuôi bỏ hoang 
của gia đình, anh cũng chỉ mới dám thả khoảng 
5 ao, mỗi ao có diện tích 4.000m2, lý do chính là 
nguồn nước cấp từ sông Ray có độ mặn quá thấp, 
thậm chí có lúc anh đo được chỉ có 1-2%0 (phần 
ngàn), và hiện anh cũng chỉ thí điểm thả tôm thẻ 
chân trắng trong điều kiện môi trường độ mặn thấp 
do anh tự mày mò nghiên cứu hạ độ mặn cho tôm 
giống ở giai đoạn đầu thả nuôi, mật độ chỉ khoảng 
30-40 con/m2, không chỉ riêng anh mà hầu như tất 
cả các hộ xung quanh đều không thể xuống giống 
thả nuôi dù đang vào chính vụ, anh Vinh cho biết 
thêm.

Theo một cán bộ của Chi cục Thủy sản tỉnh BR-
VT cho biết, ngoài yếu tố về biến đổi môi trường, 
thời tiết có những diễn biến thất thường thì những 
năm gần đây, tình trạng người dân sống ở hai bên 
bờ sông Ray tự ý lấn chiếm lòng sông để xây dựng 
các công trình ao nuôi trái phép xảy ra phổ biến 
tại hai huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc, chính vì việc 
người dân tự ý lấn chiếm trái phép lòng sông, các 
bãi bồi hai bên bờ sông để làm ao nuôi là một trong 
các nguyên nhân dẫn đến tình trạng lòng sông Ray 
bị thu hẹp, dòng chảy không ổn định, một số đoạn 
bị thay đổi so với nguyên trạng ban đầu, thậm chí 
chỉ còn bằng 1/2 so với trước kia. Cũng theo cán 
bộ trên cho biết, thì việc thả nuôi tôm trong môi 
trường độ mặn thấp, tôm sẽ rất dễ bị bệnh mềm vỏ, 
khả năng đề kháng, phòng bệnh của tôm kém, khi 
gặp môi trường bất lợi, tôm sẽ bị sốc và hao hụt 
rất nhanh, vì vậy Chi cục Thủy sản tỉnh đã có các 
khuyến cáo người dân tạm thời hạn chế thả nuôi 
khi chưa lấy đủ nguồn nước mặn vào các ao nuôi 
của mình.

Thời gian gần đây, có một số hộ dân tại địa bàn 
xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc, đã và đang thí 
điểm thả nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường 
nước ngọt hoàn toàn 0%0 (phần ngàn), mặc dù 
kết quả bước đầu thu được tại một số ao nuôi thí 
điểm có khả quan, song Chi cục Thủy sản đã đưa 
ra khuyến cáo các hộ dân không được thả nuôi tự 
phát trên diện rộng, mà cần có ý kiến từ các nhà 
khoa học và cơ quan chuyên môn để tránh các hậu 
quả đáng tiếc có thể xảy ra như trước đây tại một 

Một ao nuôi tôm công nghiệp tại huyện Xuyên Mộc

số địa phương.
Qua trao đổi, Ông Nguyễn Đăng Nhân, Phó 

phòng Nông nghiệp huyện Xuyên Mộc cho biết, 
đứng trước tình trạng khó khăn trên của địa 
phương, UBND tỉnh BR-VT cũng đã có kế hoạch 
xây dựng kênh cấp nước mặn dài khoảng 6 km, 
dẫn nước trực tiếp từ biển vào phục vụ cho diện 
tích khoảng 200ha nuôi tôm công nghiệp trên 
địa bàn huyện Xuyên Mộc (các khu Bàu Sình A, 
Bàu Sình B, khu  47ha, khu 17ha, khu Trung Việt 
60ha…). Theo kế hoạch, thì công trình trên hoàn 
thành và đưa vào sử dụng trong năm 2017. Tuy 
nhiên, do phải điều chỉnh một số hạng mục đầu tư, 
nên hiện công trình trên đang trong quá trình chỉnh 
sửa, trình UBND tỉnh phê duyệt và dự kiến sẽ khởi 
công vào cuối năm 2017, hoàn thiện kế hoạch đưa 
vào sử dụng trong năm 2018.

Với thế mạnh là một trong số 6 vùng nuôi tôm 
công nghiệp trọng điểm của tỉnh, các khu nuôi tôm 
công nghiệp của huyện Xuyên Mộc có vị trí rất 
phù hợp để đầu tư phát triển theo hướng sản xuất 
hàng hóa và được đánh giá là khá phù hợp để tiến 
hành quy hoạch thành khu nuôi tôm công nghệ cao 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vấn đề trên đã được 
các sở ban ngành nhắm đến và đưa ra rất nhiều ý 
kiến trong những năm gần đây. Với điều kiện tự 
nhiên và thế mạnh như vậy, việc chưa có đủ nguồn 
nước mặn phục vụ cho người dân nuôi tôm nhiều 
năm qua đã dẫn đến hệ quả lãng phí rất lớn nguồn 
tài nguyên thiên nhiên của địa phương Xuyên Mộc 
nói riêng và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung.

N.H.T
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Những năm trước đây, người dân khi đến 
khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất vất vả, 

mất thời gian chờ đợi rất lâu. Công nghê thông tin 
lúc bấy giờ cũng còn chưa được phát triển nhân 
rộng. Phần lớn từ khâu nhận bệnh đến khâu cuối 
cùng là lãnh thuốc ra về đều phải làm bằng phương 
pháp thủ công bằng tay. Chính vì làm bằng phương 
pháp thủ công nên mất nhiều thời gian của bệnh 
nhân lẫn nhân viên y tế, hiệu quả khám chữa bệnh 
lại không cao.

Một thách thức lớn đặt ra cho ngành y tế tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu lúc này phải làm sao cải tiến 
được quy trình khám chữa bệnh, nâng cao hiệu 
quả khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Đây là một 
bài toán khá nan giải. Nhưng rồi nhờ sự tận tâm, 
thông minh, sáng  tạo của những nhân viên công 
nghệ thông tin VNPT đã mang đến cho ngành y 
tế một khởi sắc mới. Phần mềm VNPT-HIS cũng 
từ đó ra đời và đến nay đã được ứng dụng rộng 
khắp không chỉ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mà còn ứng dụng 
trong cả nước. Đây là một phần mềm khám chữa 
bệnh thông minh. 

Nếu như trước đây, quy trình khám chữa bệnh 
cho người dân ở các cơ sở y tế theo phương thức 
thủ công, mất nhiều thời gian, gây tốn kém, thì 
gần  đây, tình trạng này được khắc phục nhờ việc 
ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện. Cụ thể, 
trước đây các khoa, phòng trong các bệnh viện 
làm việc riêng lẻ… dẫn tới chuyện cán bộ chưa 
giám sát, kiểm tra và điều hành công việc một 
cách thỏa đáng. Bệnh nhân đến khám sẽ phải nhận 
số thứ tự và chờ đến lượt, sau đó điều dưỡng gọi 
tên, kiểm tra (thuốc khám lần trước, thời gian sử 
dụng thẻ bảo hiểm y tế). Bác sĩ thăm khám, thực 
hiện lâm sàng (nếu có), kê toa. Bệnh nhân đến bàn 

HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN  TRONG CỐNG TÁC 

KHÁM, CHỮA BỆNH  TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

Nguyễn Thị Minh Yến
Trung tâm Y tế huyện Long Điền – tỉnh BR-VT

nhận bệnh vào sổ, đến quầy thu viện phí rồi đến 
quầy thuốc nhận thuốc… Thì nay, mọi việc đã đổi 
khác từ khi sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện 
VNPT-HIS. Theo đó, bệnh nhân đến khám sẽ được 
lưu thông tin hành chính, mã thẻ bảo hiểm y tế, 
các đơn thuốc khám lần trước, được gọi tên qua 
hệ thống gọi số tự động; bác sĩ kê toa trên máy 
tính với chữ viết rõ ràng. Việc áp dụng VNPT-HIS 
đã giúp bệnh nhân đỡ mất thời gian chờ đợi, còn 
bệnh viện thì giảm được nhân lực, tăng năng suất 
lao động và quan trọng là phục vụ người dân được 
tốt hơn...

Hiện phần mềm này của VNPT đã được triển 
khai tại các trung tâm y tế và các trạm y tế phường, 
xã tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phần mềm VNPT-
HIS được phát triển theo mô hình mới dựa trên 
công nghệ điện toán đám mây, cho phép quản lý 
cơ sở dữ liệu tập trung, xuyên suốt toàn hệ thống. 
Các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, phòng 
khám có thể kế thừa dữ liệu bệnh án của bệnh nhân 
giúp quá trình khám, điều trị cho người bệnh được 
hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí cho người bệnh. 
Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng đăng ký khám 
bệnh từ xa qua điện thoại, giúp ngành bảo hiểm 
xã hội thẩm định, quản lý hồ sơ thanh quyết toán 
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chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tập trung. 
Cùng lúc, hệ thống y bạ điện tử do VNPT triển 
khai kết nối với hệ thống HIS sẽ giúp bệnh nhân 
đặt lịch khám mọi nơi, theo dõi thứ tự khám, nhắc 
lịch khám, thông báo kết quả xét nghiệm, cảnh báo 
uống thuốc, tìm bệnh viện, hiệu thuốc gần nhất…

Tuy nhiên do cũng còn mới nên đôi khi trong 
quá trình thực hiện phần mềm có những lỗi chưa 
được khắc phục. Trong thời gian tới, VNPT-HIS 
cần kiện toàn và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu 
phần mềm để các đơn vị y tế trong tỉnh ứng dụng 
phần mềm quản lý bệnh viện thông minh này một 
cách có hiệu quả hơn nữa.

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG 
LOGTAG GIÚP BẢO QUẢN VACCIN ĐƯỢC 
TỐT HƠN

Vắc xin được coi là một trong những thành tựu 
vĩ đại nhất của Y tế công cộng  trong thế kỷ 20. 
Vắc xin là loại dược phẩm đặc biệt đã góp phần 
rất lớn đẩy lùi nhiều bệnh tật và giảm tỷ lệ tử vong 
cho con người. Vắc xin cũng là vũ khí hữu hiệu 
chống lại các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như 
bại liệt, sởi, viêm não, góp phần quan trọng hạn 
chế những di chứng gây tàn phế dai dẳng cho bệnh 
nhân; tiết kiệm được nhiều chi phí cho gia đình và 
xã hội.

Vắc xin cũng như các thuốc dùng trong điều trị 
đều có thể gây ra những phản ứng không mong 
muốn khi sử dụng, đấy là điều không thể tránh 
khỏi. Tuy nhiên, tỷ lệ phản ứng, đặc biệt là các 
trường hợp phản ứng nặng và tử vong sau tiêm 
vắc-xin trong thời gian vừa qua đã gây nhiều bức 
xúc trong xã hội. Và để hạn chế các phản ứng sau 
khi tiêm vắc xin cũng như nâng cao hiệu quả của 
công tác tiêm ngừa vắc xin thì một trong những 
khâu quan trọng nhất là quy trình bảo quản vắc xin 
phải tuân thủ những nguyên tắc rất nghiêm ngặt để 
đảm bảo tính an toàn cho loại dược phẩm được gọi 
là “mỏng manh” này.

Trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng 
(TCMR), vắc xin được bảo quản lạnh trong một 
hệ thống dây chuyền lạnh bao gồm các thiết bị 
lạnh và phương tiện vận chuyển từ tuyến quốc 
gia đến tận các điểm tiêm chủng để đảm bảo vắc 
xin luôn ở nhiệt độ thích hợp. Hệ thống này được 
coi là xương sống của cả Chương trình. Theo đó, 

vắc xin sau khi ra khỏi nhà máy sản xuất được 
vận chuyển bằng máy bay hoặc xe lạnh chuyên 
dụng đến kho vắc xin quốc gia và các khu vực. 
Hệ thống các buồng lạnh ở đây có khả năng bảo 
quản số lượng lớn vắc xin ở nhiệt độ tiêu chuẩn. 
Kho vắc xin ở các tỉnh/thành phố, huyện thị, xã/
phường được trang bị buồng lạnh, tủ lạnh, tủ đá, 
hòm lạnh, phích vắc xin chuyên dụng thuộc danh 
mục khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Để theo 
dõi liên tục nhiệt độ trong dây chuyền lạnh nhiều 
loại dụng cụ được trang bị bao gồm thiết bị đo 
nhiệt độ tự động, nhiệt kế, chỉ chị đông băng điện 
tử,… giúp theo dõi thường xuyên tình trạng nhiệt 
độ bảo quản vắc xin.

Để có được những liều vắc xin đạt chất lượng để 
tiêm chủng cho trẻ, việc bảo quản vắc xin là điều 
rất quan trọng.

Với sự gia tăng dịch bệnh nguy hiểm trên toàn 
thế giới, việc phân phối nhanh chóng và đáng tin 
cậy của các loại vắc-xin có tầm quan trọng lớn. 
Tuy nhiên, nhiều loại vắc-xin rất nhạy cảm với dao 
động nhiệt độ và có thể bị hư hỏng nghiêm trọng 
nếu không được lưu trữ và vận chuyển trong phạm 
vi nhiệt độ cho phép. Một khi chức năng đã bị mất 
thông qua tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc lạnh quá 
mức, nó không thể trở lại chất lượng ban đầu bằng 
cách quay lại mức nhiệt độ mà vắc-xin đã được qui 
định. Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi vắc-xin 
đã bị hư hỏng, không có thay đổi nào trong hình 
dáng bên ngoài của nó.

Làm thế nào có thể người sử dụng tự tin rằng 
vắc-xin họ đang cung cấp sẽ có hiệu lực. Thiết bị 
ghi nhiệt độ tự động LogTag cung cấp câu trả lời. 
Một thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ LogTag nhỏ gọn 
đóng gói với các loại vắc-xin cho người dùng một 
thời gian di chuyển và ghi lại nhiệt độ của lô hàng, 
cung cấp sự tự tin rằng vắc-xin này sẽ có hiệu quả. 
Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ của LogTag 
không chiếm nhiều không gian cho vắc-xin trong 
thùng.

Cài đặt cảnh báo có thể dễ dàng thiết lập để 
phù hợp với các yêu cầu của các loại vắc-xin, và 
LogTag sẽ cung cấp cảnh báo trực quan ngay lập 
tức thông qua một ánh sáng màu đỏ nhấp nháy nếu 
một tình trạng báo động đã xảy ra. Tính năng này 
đặc biệt quan trọng của thiết bị Logtag là cài đặt 
vào phần mềm máy tính và người sử dụng có thể 
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đọc được nhiệt độ tủ vaccine mà mình bảo quản 
bất cứ lúc nào để xem nhiệt độ bảo quản vaccine 
có ổn định không.

Nhờ thiết bị này mà các cơ sở y tế trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm tốt hơn công tác 
theo dõi nhiệt độ và bảo quản vaccine một cách 

hiệu quả theo đúng quy định của hệ thống dây 
chuyền lạnh, đảm bảo tính hiệu lực của vaccine 
khi tiêm ngừa đặc biệt là trẻ em.

N.T.M.Y

Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) được xem là 
tỉnh có nghề sản xuất muối lâu đời với trên 
160 năm hình thành và phát triển. Với diện 

tích tự nhiên là 2047,66 km2  bằng 0,6% diện tích 
cả nước. Đường bờ biển trong địa bàn là 305 km. 
Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng, ẩm và ổn định 
quanh năm, ít bão lụt, chia làm hai mùa rõ rệt, độ 
mặn từ nước biển cao hơn các tỉnh, thành khác. Đó 
cũng là điều kiện rất thuận lợi cho phát triển ngành 
muối ở nơi đây.

Muối Bà Rịa là sản phẩm muối truyền thống tại 
các xã An Ngãi (thị trấn Long Điền) và Long Sơn 
(Vũng Tàu), có dạng tinh thể loại thô, chưa qua 
tinh chế được sản xuất từ nước biển bằng kỹ thuật 
truyền thống theo phương pháp phơi nước trên lớp 
da rong tự nhiên hoàn toàn khác biệt so với các 
vùng sản xuất muối khác của Việt Nam. Da rong 
là lớp rong trên nền ô kết tinh được phơi khô, cán 
xẹp xuống tạo thành lớp da phủ trên bề mặt ruộng, 
cứng như nền xi măng, có tác dụng như một màng 
polyme sinh học dày khoảng 0,5 - 1cm. Mùa vụ 
sản xuất muối ở tỉnh BR-VT bắt đầu từ tháng 9, 
tháng 10 Âm lịch năm trước đếnc uối tháng 3 Âm 
lịch năm sau. Thời kỳ này gần như không có mưa, 
nắng nóng kéo dài, liên tục, lưỡi nước cửa sông 
lùi sâu vào trong nội địa, nước biển xâm nhập vào 
sâu trong sông Dinh, đây là các điều kiện thuận lợi 
cho nghề sản xuất muối của tỉnh BR-VT. Sự kết 
hợp giữa kỹ thuật truyền thống của diêm dân với 
điều kiện tự nhiên thuận lợi của BR-VT đã tạo ra 
sản phẩm muối có chất lượng cao, mang các đặc 
trưng khác biệt.

So với muối sản xuất ở các vùng khác, về hình 
thái muối BR-VT có tính chất rất đặc thù và bằng 

XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CHO 
MUỐI BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

mắt thường rất dễ nhận ra, đó là hạt muối rắn chắc, 
sắc cạnh có đường kính từ 0,5 – 20 mm. Màu trắng 
xám sáng, không có ánh vàng hay vàng hồng (màu 
của các ion S2-, Fe

2+ , Fe3+ tạo ra), không có màu 
xám đen (màu của các tạp chất không tan) do được 
sản xuất trong môi trường sạch với kỹ thuật độc 
đáo tạo lớp da rong tự nhiên. Muối Bà Rịa có hàm 
lượng chất không tan đạt giá trị 0,14%. thấp hơn 
so với muối Ninh Thuận và Khánh Hòa lần lượt là 
4 và 2 lần. Khi so sánh với TCVN 9638:2013 thì 
muối Bà Rịa thấp hơn 3 lần so với tiêu chuẩn tối đa 
cho phép. Về độ ẩm, muối Bà Rịa có giá trị 4,64%, 
thấp hơn từ 0,89% - 1,08% so với muối Ninh 
Thuận là 5,72% và Khánh Hòa là 5,53%. Trong 
khi đó, hàm lượng Mg2+ là có ý nghĩa quyết định 
đến vị của muối. Theo đó, muối có nhiều hợp chất 
của Mg2+ sẽ có vị đắng, chát khó chịu và dễ hút ẩm. 
Hàm lượng Mg2 trong muối Bà Rịa truyền thống là 
0,2%, thấp hơn 3,5 lần so với TCVN 9638:2013. 
Hàm lượng này cũng thấp hơn so với muối Ninh 
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Thuận và Khánh Hòa lần lượt là 2,4 và 1,5 lần. 
Hàm lượng SO4 trong muối quyết định màu sắc và 
vị của muối. Muối có hàm lượng lượng SO4 sẽ có 
vị chát và màu từ xám nhạt đến xám đen hoặc ánh 
vàng. Cùng với Mg2+ muối có hàm lượng MgCl 
cao, sẽ có vị chát, hơi đắng và không có màu trắng, 
trắng trong hoặc trắng xám sáng. Các xét nghiệm 
thành phần cho thấy, muối Bà Rịa truyền thống có 
hàm lượng SO4 là 0,49%, thấp hơn 3,7 lần so với 
TCVN 9638:2013, thấp hơn 2,5 lần so với muối 
Khánh Hòa và 2,9 lần so với muối Ninh Thuận. 
Điều này giải thích vì sao, muối Bà Rịa không có 
vị đắng, chát.

Từ tháng 12/2011 đến tháng 6/2013, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã phối hợp 
với Công ty Sở hữu trí tuệ Invenco triển khai dự án 
“Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Muối 
Bà Rịa.” Sau 12 tháng triển khai, muối Bà Rịa đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu. Việc chứng 
nhận nhãn hiệu “Muối Bà Rịa” nhằm đảm bảo việc 
kiểm soát chất lượng, xúc tiến thương mại, nâng 
cao hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm, đồng 
thời, nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm muối 
Bà Rịa. Đây là điều kiện thuận lợi để Bà Rịa-Vũng 
Tàu quảng bá sản phẩm muối đến rộng rãi người 
tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Ngày 21/3/2017, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà 

Vùng sản 
xuất

Thông số chất lượng sản phẩm

NaCl 
(%)

Tạp chất 
không 
tan
(%)

Mg2+

(%)
Ca2+

(%)
SO4

2-

(%)

Độ 
ẩm
(%)

Muối Bà Rịa 98,23 0,14 0,20 0,14 0,49 4,64

Muối Ninh 
Thuận 90,86 0,53 0,47 0,15 1,43 5,72

Muối Khanh 
Hoà 97,10 0,28 0,29 0,03 0,19 5,53

Muối Bạc Liêu 97,86 0,61 0,53 0,09 1,3 6,23

Muối Quãng 
Ngãi 83,22 0,12 0,71 0,46 1,21 12,38

Muối Sóc 
Trăng 87,75 0,23 0,47 0,15 1,54 5,75

Bảng 1: So sánh đặc điểm chất lượng sản phẩm Muối Bà Rịa 
và các sản phẩm muối sản xuất nơi khác

Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội thảo khoa học chỉ 
dẫn địa lý muối BR-VT nhằm đánh giá, xác lập 
quản lý, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn và 
đề ra giải pháp đúng đắn, khả thi, đẩy mạnh hoạt 
động xác lập quyền khai thác phát triển giá trị sản 
phẩm tài sản trí tuệ, xác định rõ những khó khăn, 
đưa ra định hướng để nâng cao hiệu quả hoạt động 
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực của 
tỉnh. 

N.T.T

Trong những năm qua, nhờ mạnh dạn đầu 
tư cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
các kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản 

xuất kinh doanh, Công ty Thoát nước và Phát triển 
đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco) đã đạt được 
nhiều kết quả xuất sắc. Chèo lái con thuyền này 
là Anh hùng lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc Công ty.

 Năm 2016, Cụm công trình “Xây dựng đồng 
bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, 

BUSADCO VÀ SẢN PHẨM KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ XANH 

Phạm Ngọc Luận
Cộng tác viên báo tuổi trẻ

bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng 
phó với biến đổi khí hậu” của Hoàng Đức Thảo 
đã được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Khoa học và Công nghệ (KHCN) lần thứ V. Cụm 
công trình này gồm trên 60 sản phẩm đang được 
ứng dụng tại 42/63 tỉnh, thành trên cả nước, được 
chia thành 4 nhóm gồm: nhóm công nghệ, giải 
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pháp kỹ thuật, sản phẩm mới góp phần xây dựng 
đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhóm 
sản phẩm KH&CN góp phần xây dựng đồng bộ hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật nông thôn; nhóm sản phẩm 
KH&CN mới góp phần bảo vệ môi trường; nhóm 
công nghệ, giải pháp kỹ thuật, sản phẩm góp phần 
phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 
hậu. 

Công trình trọng điểm chống ngập úng cho 
thành phố Hồ Chí Minh mà thời gian qua Busadco  
đã thí điểm thành công là Dự án kè bờ kênh Tham 
Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên thuộc Dự án 
Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP HCM. Công 
trình thi công xong và đã được các cơ quan chức 
năng liên quan kiểm định chất lượng và đánh giá 
rất cao. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là được 
đúc sẵn, kết cấu lắp ghép, không dùng thép, cụ thể 
là kết cấu bê tông cốt phi kim. Đây là một cấu tạo 
mỏng, rỗng, được lắp ghép dưới dạng modul, cấu 
tạo đa dạng theo kích cỡ và hình khối khác nhau. 
Nó có tính chất chống xói lở và kiến tạo bờ, kết 
cấu theo tường chắn đất, tường trọng lực nên đặc 
biệt phù hợp với điều kiện nền đất yếu. Ưu điểm 
của sản phẩm này là chủ động kiểm soát được tiến 
độ, chất lượng và chi phí chỉ bằng một nửa so với 
dùng công nghệ nước ngoài hiện nay. 

Nhiều chuyên gia về thủy lợi ở Việt Nam đều có 
chung khẳng định, công nghệ của Busadco vượt 
trội cả về kỹ thuật, độ bền vững. Do kết cấu bê tông 
cốt phi kim, không dùng thép nên bảo đảm chống 
xâm thực, chống ăn mòn, đặc biệt trong điều kiện 
môi trường biển, môi trường xâm thực mặn và ô 
nhiễm như kênh Tham Lương ở TP.HCM hiện nay. 
Thực tế, khi nghiên cứu về kè, Busadco đã mất gần 
2 năm trời nghiên cứu các giải pháp  chống xói lở 
và bảo vệ bờ biển trước, thông qua việc thi công 
công trình kè biển ở bãi biển Đồng Châu – Tiền 
Hải – Thái Bình dài 4 km. Cuối năm 2015, công 
trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kết quả 
kiểm định chất lượng công trình của Trung tâm 
kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Tổng 
cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) cho thấy công 
trình này chắc chắm có tuổi thọ và độ bền vững 
hơn hẳn các công trình kè biển khác với sứ mệnh: 

Bảo vệ bờ biển, chống lại các tác hại của biến đổi 
khí hậu dẫn đến tình trạng nước biển dâng. Công 
trình này đã lấn ra biển, mang trọng trách từ đời 
cha ông ta là lấn biển mở cõi, bảo vệ mùa màng 
bội thu cho vùng quê lúa Thái Bình. Từ thành công 
của tuyến đê biển Tiền Hải – Thái Bình, Busadco 
tiếp tục được  triển khai Dự án nắn 4,7 km tại 
tuyến đê biển số 8 kết hợp giao thông tại huyện 
Thái Thụy tỉnh Thái Bình đã lấn ra biển hàng cây 
số tạo quỹ đất mới cho địa phương. Dự án vừa  
được Busadco triển khai, trong đó điểm đặc biệt 
nhất của Dự án này là Tổng cục Thủy lợi cho phép 
ứng dụng công nghệ Busadco thay thế giải pháp 
chân kè ống buy truyền thống. Busadco còn cung 
cấp hơn 80 km kênh mương nội đồng các loại tại 
70 xã trên toàn tỉnh. Tiếp nối thành công, Busadco 
tiếp tục được triển khai Dự án Quảng trường Thái 
Bình xây dựng tượng đài “Bác Hồ với nông dân”  
với kinh phí gần 8 tỷ đã được nghiệm thu đưa vào 
sử dụng đầu năm 2017. Đây là tiền đề, là cơ sở 
để Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đưa sản 
phẩm này vào chương trình biến đổi khí hậu giai 
đoạn 2016-2020 trong chiến lược quốc gia về biến 
đổi khí hậu và đưa vào Danh mục sản phẩm quốc 
gia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã 
chứng nhận Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới cho 
sản phẩm: “Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ 
và đê biển” cho phép ứng dụng rộng rãi trên toàn 
quốc.

Năm 2017, Busadco  là doanh nghiệp KH&CN 
đầu tiên tham gia tuyển chọn và trúng thầu được 
giao thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng giải pháp bê 
tông cốt sợi phi kim nhằm tăng cường tính bền 
vững cho các công trình kè chắn sóng ven biển 
ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác 
động của biến đổi khí hậu”, thuộc Chương trình 
KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây 
Nam Bộ.

       
 P.N.L
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Ngày 31/7/2017, UBND tỉnh tổ chức Lễ 
vinh danh và trao thưởng cho em Hoàng 
hữu Quốc Huy, học sinh lớp 12 Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
tàu, vì đoạt huy chương vàng, thủ khoa Olympic 
toán quốc tế 2017, vừa được tổ chức từ ngày 12 
đến 23/7/2017 tại Rio de Janeiro – Brazil. Đây là 
vinh dự rất lớn lao, vinh quang cho dân tộc Việt 
Nam, cho tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, cho Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn và gia đình em Hoàng 
hữu Quốc Huy.

Theo ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở 
GD&ĐT, kể từ khi thành lập tỉnh đến năm 2010, 
Bà Rịa Vũng tàu là tỉnh mạnh về kinh tế, tuy vậy 
kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia, có năm tỉnh 
không có giải. Vậy tại sao chất lượng giáo dục, đặc 
biệt là giáo dục mũi nhọn lại chưa xứng tầm với 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một câu hỏi mà 
ngành giáo dục và đào tạo không thể không trăn 
trở, nhiệm vụ là phải tìm giải pháp để tháo gỡ.

Ngành giáo dục và đào tạo đã tham mưu UBND 
tỉnh, tổ chức các đoàn đi tham quan học tập ở 
các tỉnh bạn. Học hỏi những chính sách của các 
tỉnh bạn về giáo dục, về trường chuyên. Học hỏi 
cách tuyển chọn giáo viên, cách tổ chức các hoạt 
động dạy, học của thầy và trò, cách thi cử và tuyển 
sinh…

Đến năm 2012, khi trường chuyên Lê Quý Đôn 
được xây mới, khang trang hiện đại. Sở đã tham 
mưu UBND tỉnh nhiều nội dung mới trong tuyển 
chọn cán bộ quản lý, tuyển chọn giáo viên, mời 
thầy Lê Quốc Hùng từ trường THPT Vũng Tàu về 
làm hiệu trưởng, mời các thầy cô giỏi về trường 
dạy.

Sở giáo duc và đào tạo đã tham mưu Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh nhiều chính sách riêng của 
tỉnh. Như Nghị quyết số 46 ngày 08/12/2011 của 

HOÀNG HỮU QUỐC HUY ĐOẠT 
HUY CHƯƠNG VÀNG – THỦ KHOA 

OLYMPIC TOÁN QUỐC TẾ 2017
ThS Nguyễn Ngọc Nguyện 
Tổng Thư ký Liên hiệp Hội KHKT tỉnh

HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 3, về việc phê 
duyệt “nội dung và mức hỗ trợ đối với giáo viên, 
học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn”; Nghị 
quyết số 30 ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh khóa 
V, kỳ họp thứ 5, về việc “phê chuẩn chế độ khuyến 
khích tài năng cho học sinh trường THPT chuyên, 
trường phổ thông và các rung tâm Giáo dục thường 
xuyên trên địa bàn tỉnh”; theo đó, học sinh đạt giải 
cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp 
quốc gia và quốc tế; thi Olympic 27/4 sẽ được cấp 
học bổng hàng năm…

Học sinh đạt điểm thủ khoa, á khoa trong các kỳ 
thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học cũng 
được tỉnh khen thưởng. Và còn nhiều chính sách 
khác của Tỉnh, là sự động viên, cổ vũ, tạo động lực 
cho thầy và trò thi đua dạy giỏi, học giỏi.

Từ năm 2010 đến nay, ngành GD&ĐT đã có rất 
nhiều cố gắng và liên tục đạt được những thành 
tích trong giáo dục đại trà, giáo dục phổ cập và 
giáo dục mũi nhọn. Kết quả học sinh giỏi văn hóa 
năm sau cao hơn, chất lượng hơn, năm trước.

 Và năm học 2016-2017, là một năm học hết sức 
đặc biệt, khó quên của ngành giáo dục và đào tạo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cuộc thi Khoa học & Kỹ thuật cấp quốc gia, 16 
dự án của 28 em học sinh Bà Rịa-Vũng Tàu  đã đạt 
giải cao trong đó có 3 giải nhất lĩnh vực là thành 
tích của 5 học sinh ở trường chuyên Lê Quý Đôn.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 này, tỷ lệ tốt nghiệp 
toàn tỉnh là 98,06%. Môn tiếng Anh có điểm trung 
bình đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau thành phố Hồ Chí 
Minh. Môn toán có điểm trung bình đứng thứ 3 cả 
nước, chỉ đứng sau Nam Định và Thành phố Hồ 
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Chí Minh. Đặc biệt trong cả nước có 11 em đạt 3 
điểm 10 tuyệt đối 3 môn thi tuyển sinh đại học, thì 
chúng ta có 1 em Lê Văn Trọng, học sinh trường 
THPT Châu Thành Bà Rịa đạt 3 điểm 10 tuyệt đối, 
2 em Hoàng Thị Hà Uyên và Nguyễn Thanh Vân 
HS trường chuyên Lê Quý Đôn cũng đạt 2 điểm 
10 tuyệt đối. Bí thư Tỉnh ủy đã có thư khen và quà 
gửi tặng các em, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bằng 
khen, khen thưởng các em.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia các bộ 
môn văn hóa, 40 học sinh Bà Rịa -Vũng Tàu đoạt 
giải quốc gia, trong đó có 2 em đạt giải nhất. Giải 
nhất môn toán em Hoàng Hữu Quốc Huy, giải 
nhất môn tiếng Anh em Lê Quang Trí, cả 2 em đều 
là học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn. Hai em 
Hoàng Hữu Quốc Huy đạt giải nhất và em Phạm 
Thị Hồng Nhung đạt giải nhì toàn quốc môn toán, 
được tham gia đội tuyển để tham dự vòng tuyển 
thi Olympic Toán quốc tế. Kết quả em Hoàng Hữu 
Quốc Huy được dự thi quốc tế.

Từ ngày 12 đến 23/7/2017 tại Brazil với 112 
quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, 6 thí sinh Việt 
Nam đều giành huy chương, trong đó em Hoàng 
Hữu Quốc Huy học sinh lớp chuyên Toán trường 
THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa-Vũng Tàu  đã 
giành Huy chương vàng và là thủ khoa của kỳ thi. 
Em và 2 thí sinh khác đến từ Iran và Nhật Bản 
có điểm cá nhân cao nhất kỳ thi, 35 điểm. Ngày 
23/7/2017 tại Rio de Janeiro – Brazil, tại 112 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới: cái tên 
Việt Nam, cái tên Bà Rịa-Vũng Tàu, Chuyên Lê 
Quý Đôn và Hoàng Hữu Quốc Huy đã được vang 
lên. Bà Rịa-Vũng Tàu đã được ghi tên vào danh 
sách các Huy chương vàng, thủ khoa International 
Mathematical Olympiad.

Em Hoàng Hữu Quốc Huy là học sinh đầu tiên 
của Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia kỳ thi Olympic 
quốc tế. Với nội lực và sức bật tuyệt vời, sự hỗ 
trợ của gia đình và nhà trường, sự quyết tâm của 
thầy cô, em đã làm nên điều mà rất ít người dám 
mơ đến, đó là giành Huy chương vàng- Thủ khoa 
kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Với thành tích này, 
em góp phần làm nên kỳ tích mới trong 41 năm 
Việt Nam tham gia Olympic Toán quốc tế. Với 4 
Huy chương vàng, 01 Huy chương bạc và 01 Huy 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen và 
quà của UBND tỉnh cho em Huy

chương đồng, đoàn Việt Nam được xếp thứ 03 
toàn đoàn (sau Hàn quốc và Trung Quốc). 

Theo đánh giá của Hội đồng quốc tế, đây 
là một trong những kì thi IMO (International 
Mathematical Olympiad) khó nhất từ trước đến 
nay. Đề bài khá bất lợi cho đội tuyển khi chỉ có 2 
bài nằm trong lĩnh vực Hình học và Đại số vốn là 
những phần được coi là thế mạnh của học sinh Việt 
Nam. Tuy nhiên, Huy cùng các bạn trong đội tuyển 
Việt Nam đã rất xuất sắc giành được kết quả cao 
trong kì thi. Tại Lễ vinh danh, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQ tỉnh đã thưởng em Huy 300 
triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 
Xây dựng (DIC) tặng 100 triệu đồng, Hội Khuyến 
học tỉnh tặng 20 triệu đồng, Công ty Cổ phần Hải 
Phương tặng 20 triệu đồng...

 Thành tích xuất sắc của em Hoàng Hữu Quốc 
Huy đã giành được, là niềm tự hào của trường 
chuyên Lê Quý Đôn, của ngành giáo dục và đào 
tạo, của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là niềm tự hào của 
gia đình, dòng họ của em Hoàng Hữu Quốc Huy. 
Một lần nữa, chúng ta chung vui và chúc mừng 
thành tích của em Hoàng Hữu Quốc Huy. Đồng 
thời chúc em tiếp tục phát huy thành quả hôm nay, 
để cống hiến nhiều hơn nữa tài năng, trí tuệ, đức 
độ cho Tổ quốc Việt Nam, cho sự phát triển đi lên 
của Bà Rịa-Vũng Tàu. 

N.N.N
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I. GIỚI THIỆU CHUNG
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát 

triển không ngừng của kinh tế, kéo theo sự xuất 
hiện hàng loạt các vùng công nghiệp trên cả nước 
đã dẫn đến vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt 
là môi trường nước trở nên vô cùng nghiêm trọng 
[1, 2]. Theo thống kê của sở Tài nguyên và Môi 
trường, hiện tại ở Việt Nam, nhiều hệ thống sông 
ngòi, ao hồ lớn đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, bao 
gồm các hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai, hệ 
thống sông Nhuệ - Đáy, và các hồ lớn như hồ Tây, 
hồ Bảy Mẫu, hồ Ba Bể, hồ Xuân Hương, hồ Núi 
Cốc, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng… [3,4,5,6,7]. Các 
nghiên cứu sơ bộ tại các hồ này đã chỉ ra vấn đề 
ô nhiễm hữu cơ và hiện tượng phú dưỡng nghiêm 
trọng do nước thải sinh hoạt và nước thải công 
nghiệp. Đây là một trong các nguyên nhân chính 
làm cho các hồ này có nguy cơ bị phú dưỡng và 
trở thành hồ “chết”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến cân bằng hệ sinh thái, làm suy giảm nguồn tài 
nguyên nước và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG 
DINH VÀ CÁC HỒ TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU – XÁC ĐỊNH 
NGUỒN GỐC GÂY Ô NHIỄM

TS. Đặng Thị Hà 

Viện Kỹ thuật – kinh tế biển, Trường ĐH BR-VT

Tóm tắt: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đang có những bước 
chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế thì vấn đề ô nhiễm môi 
trường, đặc biệt là môi trường nước, đang trở nên nghiêm trọng trên toàn tỉnh. Ô nhiễm môi trường nước 
đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với người dân và chính quyền tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu bởi 
các ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người, kinh tế cũng như mỹ quan đô thị. Trong nghiên cưú này, chúng 
tôi trình bày các kết quả đầu tiên thu được về một số chỉ tiêu cho phép đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn 
nước (độ pH, hàm lượng oxy hoà tan - DO, các muối dinh dưỡng (N-NH4

+, N-NO3
- và P-PO4

3-) và một số kim loại 
nặng (Cd, Cr và As)) trong vùng nướ hạ lưu sông Dinh và các hồ Á Châu, Võ Thị Sáu, Bàu Sen và Bàu Trũng của 
Thành phố Vũng Tàu. Kết quả thu được đã chỉ ra rằng: nếu hàm lượng các kim loại nặng trong nước sông Dinh 
và 4 hồ đều rất thấp, nằm trong giới hạn cho phép về chất lượng nước mặt theo QCVN 08:2008/BTNMT thì hàm 
lượng muối dinh dưỡng (N, P) lại cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, đặc biệt là hàm lượng amoni trong 
nước sông Dinh và phosphát trong các hồ quan trắc. Hơn thế, hàm lượng DO đo được trong các hồ đều rất thấp 
(<1mg/l), dưới tiêu chuẩn cho phép để duy trì đời sống thuỷ sinh nhiều lần (³4mg/l). Nguyên nhân chủ yếu của 
sự ô nhiễm các muối dinh dưỡng này là do nước thải từ các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn 
tỉnh, cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của con người lên chất lượng nước mặt nói riêng và môi trường nói chung. 

người dân cũng như làm mất mỹ quan đô thị.
Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong các vùng kinh 

tế trọng điểm khu vực phía Nam, đang hướng đến 
mục tiêu trở thành một thành phố công nghiệp 
năng động trong khu vực và trên cả nước. Trên địa 
bàn tỉnh hiện tại có 15 khu công nghiệp đã đi vào 
hoạt động với lưu lượng xả thải khoảng 93.550 
m3/ngày/đêm [8]. Vấn đề ô nhiễm môi trường, 
đặc biệt là môi trường nước trở nên nghiêm trọng 
khi mà phần lớn lượng nước thải từ các khu công 
nghiệp không được xử lý theo quy định. Trong 
những năm gần đây, hầu hết các điểm nuôi trồng 
thủy hải sản trên các sông, ao, hồ trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu đều bị ô nhiễm do nước và rác 
thải, làm giảm năng suất thu hoạch và chất lượng 
thủy hải sản, gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế và 
đời sống người dân địa phương. Do đó, viêc theo 
dõi, đánh giá chất lượng nguồn nước nói chung và 
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nước của các sông, hồ trên địa bàn tỉnh nói riêng là 
hết sức cần thiết trong chiến lược phát triển sinh tế 
gắn với môi trường xanh-sạch, hướng đến sự phát 
triển bền vững.

Xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn trên, mục 
tiêu chính của nghiên cứu này là: (i)-khảo sát yếu 
tố gây ô nhiễm chính (hữu cơ, muối dinh dưỡng 
hay kim loại nặng) cho nguồn nước sông Dinh 
(từ Thành phố (TP.) Bà Rịa đến Cảng Cát lở) và 
4 hồ trên địa bàn TP. Vũng Tàu (gồm các hồ Võ 
Thị Sáu, Á Châu, Bàu Sen và Bàu Trũng); (2)-xác 
định nguồn gốc gây ô nhiễm các yếu tố trên (nước 
thải từ các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, 
sinh hoạt…) và (3) đánh giá chất lượng nước trên 
sông và hồ khảo sát theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2008/
BTNMT) và về chất lượng nước cho nuôi trồng 
thủy hải sản (QCVN 01-80 :2011/BNNPTNT). Để 
đạt được các mục tiêu trên, chúng tôi đã tiến hành 
lấy mẫu nước mặt trên các hệ thống thủy văn quan 
trắc từ tháng 2 đến tháng 8/2014. Các thông số 
quan trắc bao gồm: pH, DO, hàm lượng các muối 
dinh dưỡng (N-NH4

+, N-NO3
- và P-PO4

3-) và hàm 
lượng một số kim loại nặng (Cd, Cr và As).

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Sơ lược về sông Dinh và các hồ trên địa 

bàn TP. Vũng Tàu
- Sông Dinh bắt nguồn từ Châu Thành, chảy qua 

TP. Bà Rịa trước khi đổ ra vịnh Gành Rái với chiều 
dài tổng lưu vực khoảng 40km. Có nhiều Khu 
công nghiệp (KCN) tập trung trên lưu vực sông 
Dinh và dân cư tập trung khá đông đúc ven hai bên 
bờ sông. Nước trên sông Dinh được dùng cho các 
hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp 
và sinh hoạt của người dân sống hai bên bờ sông.

- Hồ Bàu Sen với tổng diện tích là 40ha nằm ở 
trung tâm TP. Vũng Tàu và được xem như lá phổi 
của TP., đóng vai trò là hồ điều hòa và thoát nước 
của TP. Vũng Tàu.

- Hồ Bàu Trũng nằm tại trung tâm đô thị Chí 
Linh với tổng diện tích khoảng 7ha. Đây là hồ tự 
nhiên, vừa đóng vai trò là nơi cung cấp nước cho 
các hoạt động nông nghiệp và ngư nghiệp, còn là 

hồ điều hòa thoát nước cho dân cư quanh khu vực. 
- Hồ Á Châu nằm trong khu du lịch Á Châu, 

Phường 2 TP. Vũng Tàu với diện tích hiện tại khá 
nhỏ khoảng 2ha. Hồ Á Châu đóng vai trò quan 
trọng trong khu du lịch, vừa giúp điều hòa không 
khí, thoát nước và tạo mỹ quan cho khu du lịch.

- Hồ Võ Thị Sáu nằm trong khu dân cư đông 
đúc thuộc phường 2 TP. Vũng Tàu có diện tích 
khoảng 3ha. Cùng với các hồ khác trên địa bàn 
TP. Vũng Tàu, hồ Võ Thị Sáu cũng đóng vai trò 
là một trong các hồ điều hòa của TP. Vũng Tàu. Ở 
trên cả hồ quan trắc, chúng tôi đều thấy có các hoạt 
động nuôi trồng thủy sản của người dân sống xung 
quanh hồ. Ngoài ra, khi toàn thành phố bị mưa lớn 
gây ra hiện tượng ngập lụt, các hồ này đều có cửa 
xả để thoát nước trực tiếp ra biển. 

2.2 Chu trình lấy và phân tích mẫu: 
Mẫu nước trên sông Dinh được lấy tại 3 điểm: 

(VT1) sông Dinh tại TP. Bà Rịa, (VT2) sông Dinh 
trước khi giao với sông Cửa Lấp và (VT3) Sông 
Dinh tại Cảng Cát lở (Hình 1). 

Đối với 4 hồ trên địa bàn TP. Vũng Tàu, do diện 
tích các hồ khác nhau nên trong một hồ, nhiều vị 
trí quan trắc khác nhau đã được lựa chọn để lấy 
mẫu (≥ 4) và trộn lẫn vào nhau để cho ra một mẫu 
đại diện. 

Mẫu nước được lấy bằng các chai nhựa 5 lít đã 
rửa sạch và tráng lại 3 lần bằng nước cần lấy, cách 
bờ ít nhất là 2m và cách mặt nước khoảng 0.5m. 
Mẫu nước lấy được bảo quản trong các thùng đá 
đến khi phân tích (ngay trong ngày). 

- pH được đo ở hiện trường bằng máy đo pH cầm 
tay Hana HI 98183;

VT1
TP. Bà Rịa

VT2

VT3
Cảng Cát lở

Vịnh Gành Rái

Hình 1: Sơ đồ thể hiện các vị trí quan trắc trên 
lưu vực sông Dinh
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- Hàm lượng DO được xác định theo Tiêu chuẩn 
Việt Nam TCVN 5499-1995;

- Hàm lượng P-PO43- được xác định theo TCVN 
6202-2008;

- Hàm lượng N-NH4+ được xác định theo TCVN 
6179-1:1996;

- Hàm lượng N-NO3- được xác định theo TCVN 
6180-1996;

- Hàm lượng Cd được xác định theo TCVN 
6197-1996;

- Hàm lượng As được xác định theo TCVN 
6626-2000;

- Hàm lượng Cr được xác định theo TCVN 
6658-2000.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

3.1 Hàm lượng các chất ô nhiễm trên lưu vực 
sông Dinh

Hàm lượng các chất ô nhiễm đo được trên lưu 
vực sông Dinh được trình bày trong bảng 1 cho 
thấy sự biến thiên đa dạng của các thông số ô nhiễm 
đặc trưng. Dựa vào bảng 1, ta có thể phân chia 
thành 2 nhóm thông số khảo sát: Nhóm 1 gồm các 
thông số pH, hàm lượng DO và các kim loại nặng 
Cd, Cr và As. Đây là nhóm có sự biến thiên hàm 
lượng tương đối nhỏ (hệ số biến thiên CV<50%), 
chứng tỏ rằng các thông số này ở trong nước sông 
Dinh là tương đối ổn định theo thời gian và không 
gian, ít bị ảnh hưởng bới các yếu tố tự nhiên hay 
con người. Hơn nữa, nhóm các yếu tố này đều cho 
giá trị nằm trong giới hạn cho phép về chất lượng 
nước mặt theo QCVN08:2008/BTNMT và về chất 
lượng nước cho nuôi trồng thủy hải sản (QCVN 
38:2011/BTNMT). 

Nhóm 2 gồm các muối dinh dưỡng của N và P. 
Ngược với nhóm 1, các thông số trong nhóm này 
dao động mạnh theo thời gian và không gian với hệ 
số biến thiên CV>80%. Chúng tôi xin nhấn mạnh 
rằng đây là nhóm các thông số có hàm lượng chịu 
ảnh hưởng mạnh mẽ từ nước thải, bao gồm nước 
thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp [2,3,5,7].

Để làm rõ hơn sự ảnh hưởng của các hoạt động 
sinh hoạt và sản xuất đến nồng độ các muối dinh 

dưỡng N và P trong nước sông Dinh, chúng ta cần 
nghiên cứu sâu hơn về sự biến thiên theo không 
gian và thời gian, từ đó cho phép xác định nguồn 
gốc gây ô nhiễm. Hình  biểu diễn sự biến thiên 
hàm lượng các muối dinh dưỡng theo không gian 
và thời gian trên lưu vực sông Dinh từ TP. Bà Rịa 
đến Cảng Cát lở. Chúng ta có thể quan sát được 
rằng hàm lượng các muối dinh dưỡng từ các tháng 
2, 3, 4 cao hơn so với các tháng 5, 6, 7 cho thấy 
hàm lượng muối dinh dưỡng giảm trong mùa mưa 
bởi chịu sự pha loãng của nước mưa. Hiện tượng 
pha loãng các chất ô nhiễm bởi nước mưa đã được 
ghi nhận tại nhiều hệ thống sông ngòi trong nước 
và thế giới [3,5,6,7]. Hiện tượng này lại ngược với 
một số hệ thống sông khác như sông … bởi đây là 
các dòng sông có nguồn thải trực tiếp ở ven bờ; khi 
mưa xuống đã kéo theo một lượng lớn chất thải đi 
vào dòng nước làm tăng đáng kể hàm lượng các 
chất gây ô nhiễm. 

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

VT1 VT2 VT3 VT1 VT2 VT3 VT1 VT2 VT3

Sông Dinh

Hà
m 

lư
ợn

g (
mg

/l)

Mùa khô

Mùa mưa

N-NO3
- N-NH4

+

P-PO4
3-

Hình 2. Sự biến đổi hàm lượng các muối dinh dưỡng 
trong nước sông Dinh theo từng vị trí quan trắc 

trong mùa khô và mùa mưa 

Min Max %CV TB
pH 6.7 7.5 30 7.3
DO (mg/l) 3.8 6.0 50 5.0
N-NO3

- (mg/l) 0.2 1.4 85 0.9
N-NH4

+ (mg/l) 0.12 3.4 112 1.5
P-PO4

3- (mg/l) 0.1 0.2 80 0.1
Cd (µg/l) <GHPH 0.01 - -
Cr (µg/l) 0.1 0.4 49 0.24
As (µg/l) 1.34 2.22 40 1.89

Bảng 1. Bảng tóm tắt các chỉ tiêu đo được trong 
nước sông Dinh

Chú thích: Min: giá trị nhỏ nhất, Max: giá trị lớn nhất, 
CV: hệ số biến thiên, TB: giá trị trung bình. 
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Ngoài ra, hình 1 còn chỉ ra rằng hàm lượng các 
muối dinh dưỡng trong nước sông Dinh giảm mạnh 
về phái hạ lưu (từ VT1 đến VT3). Hàm lượng các 
muối N và P cao nhất đo được tại TP. Bà Rịa và 
chúng giảm dần khi ra tới cửa sông. Điều này cho 
thấy rằng hàm lượng các muối dinh dưỡng trong 
nước sông Dinh chủ yếu đến từ các hoạt động sinh 
hoạt và công nghiệp, nông nghiệp. Tuy nhiên về 
mùa mưa hay về phía cửa sông, hàm lượng các 
chất này đều giảm do hiện tượng pha loãng bởi 
nước ít ô nhiễm (nước mưa trong mùa mưa hoặc/
và nước biển trong mùa khô). Tuy nhiên, để có 
một kết luận chính xác nhất, việc quan trắc tần suất 
cao theo thời gian (hàng ngày đến hàng tuần trong 
một năm liên tục) và không gian (tại nhiều vị trí 
khác nhau trên toàn lưu vực) là điều cần thiết.

Cuối cùng, bảng 2 cho thấy rằng hàm lượng DO 
của sông Dinh tương đương với sông Đà và sông 
Lô và cao hơn nhiều so với các sông khác. Đối với 
hàm lượng amoni, sông Dinh lại cao hơn sông Đà 
và sông Lô nhưng lại thấp hơn nhiều so với sông 
Tô Lịch. 

Bảng 2: So sánh hàm lượng các chỉ tiêu ô nhiễm với 
các hệ thống sông khác ở Việt Nam

3.2 Hàm lượng các chất ô nhiễm trên các hồ 
thuộc địa bàn TP. Vũng Tàu

Hàm lượng các thông số quan trắc cho 4 hồ được 
trình bày trong bảng 3. Nếu như hàm lượng các 
kim loại nặng trong các hồ nhỏ tương đương với 
sông Dinh thì ngược lại, hàm lượng DO và hàm 
lượng các muối dinh dưỡng N, P lại cao hơn nhiều, 
đặc biệt là tại hồ Bàu Sen và Bàu Trũng. Điều này 
có thể giải thích bởi đặc điểm khác nhau của hai 
hệ thống quan trắc cũng như nguồn gốc gây nên ô 
nhiễm. Với vai trò là hồ điều hòa và thoát nước, 
các hồ trên địa bàn TP. Vũng Tàu đều khép kín và 

nhận các nguồn xả thải trên địa bàn. Hơn nữa, các 
nguồn xả thải của các hồ này chủ yếu là từ nước 
thải sinh hoạt và nước thải từ các nhà hàng khách 
sạn quanh hồ. Đây là các nguồn thải có hàm lượng 
N và P cao gây nên hiện tượng ô nhiễm nguồn 
nước đã được ghi nhận tại nhiều hồ ở Việt Nam 
(ví dụ hồ Tây, hồ Bảy Mẫu ở Hà Nội, hồ Hồ Xuân 
Hương ở Lâm Đồng [5,6,7,8,9]) hay hồ Three 
Gorge ở Trung Quốc [10].

Hàm lượng các chất dinh dưỡng cao trong các hệ 
thống nước mặt có dòng chảy hạn chế là nguyên 
nhân chính gây nên hiện tượng phú dưỡng. Khi so 
sánh các giá trị thu được tại 4 hồ ở TP. Vũng Tàu 
với giới hạn nồng độ của hiện tượng phú dưỡng 
(DO, N-NH4+ và P-PO43-) thì ta thấy tuy hàm 
lượng N-NH4+ thấp nhưng hàm lượng DO rất gần 
với ngưỡng của hiện tượng phú dưỡng, còn hàm 
lượng P-PO43- của cả 4 hồ đều cao hơn giới hạn 
cho phép nhiều lần, cho thấy nguy cơ phú dưỡng 
tại các hồ này là rất cao. Tuy nhiên, để có một kết 
luận chính xác hơn thì cần phải tiến hành quan trắc 
các chỉ tiêu khác như Chlorophylle-a, hàm lượng 
Si và hàm lượng N tổng số. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng về 
mùa mưa, hàm lượng các chất ô nhiễm trong các 
hồ đều có xu hướng giảm do hiện tượng pha loãng 
bởi nước mưa. 

Cuối cùng, sự so sánh các thông số đo được trên 
4 hồ của TP. Vũng Tàu với các hồ khác của Viện 
Nam cho thấy: nếu xét về chỉ tiêu DO, 4 hồ quan 
trắc có hàm lượng DO tương đương với Hồ Tây 
(Hà Nội) và hồ Hồ Xuân Hương (Lâm Đồng), cao 
hơn Hồ Bảy mẫu (Hà Nội) nhưng lại thấp hơn 

Sông DO (mg/l) N-NH4
+ (mg/l) P-PO4

3-(mg/l)
Đà 4.9 0.0 0.1
Lô 5.4 0.1 0.1
Tô Lịch 0.9 7.4 0.9
Nhuệ 2.9 2.1 0.2
Sài Gòn 0.5 2.0 0.3
Đồng Nai 0.9 2.5 0.1
Sông Dinh 5.0 1.5 0.1

Võ Thị 
Sáu

Á 
Châu

Bàu 
Sen

Bàu 
Trũng

pH 6.7 7.2 6.9 7.1
DO (mg/l) 1.3 0.9 0.9 0.7
N-NO3

- (mg/l) 0.4 0.7 1.5 1.1
N-NH4

+ (mg/l) 0.7 0.8 1.2 1.5
P-PO4

3- (mg/l) 0.5 0.6 0.8 1.0
Cd (µg/l) - - - -
Cr (µg/l) 0.22 0.19 0.30 0.28
As (µg/l) 2.9 2.5 3.4 3.8

Bảng 3: Bảng giá trị trung bình các chỉ tiêu đo được 
trong nước của 4 hồ trên địa bàn TP. Vũng Tàu 
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nhiều lầm các hồ Ba bể (Bắc Kạn) và hồ Đá đen 
(Bà Riạ - Vũng Tàu [11]); nếu xét đến chỉ tiêu 
amoni và phosphat thì các hồ này đều cao hơn hồ 
Đá đen nhưng lại thấp hơn hồ Bảy mẫu nhiều lần.   

3.4 Đánh giá chất lượng nước sông Dinh và 
các hồ của TP. Vũng Tàu 

Bảng 5 cho chúng ta thấy rằng: 
- Đối với sông Dinh, hầu hết các chỉ tiêu quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép cột A2 
xét theo tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 
08:2008/BTNMT (tức là nước có thể dùng làm 
nguồn nước cấp và bảo tồn động vật thủy sinh) 
và chất lượng nước cho nuôi trồng thủy hải sản 
QCVN 38:2011/BTNMT, trừ hàm lượng N-NH4+ 
vượt quá giới hạn cho phép. 

- Tuy cả 4 hồ quan trắc trên địa bàn TP. Vũng 
Tàu đều có hàm lượng các kim loại nặng thấp hơn 
nhiều so với QCVN 08 và QCVN 38 nhưng ngược 
lại, hàm lượng các muối dinh dưỡng đều vượt quá 
giới hạn cho phép, cho thấy các hồ này đều đã bị ô 
nhiễm và có nguy cơ bị phú dưỡng.

IV. KẾT LUẬN
Chất lượng nước nói chung và nguồn nước mặt 

trong các hệ thống sông hồ nói riêng là kết quả của 
các quá trình tự nhiên (địa chất, khí hậu, thảm thực 
vật) và con người mà trong đó, các hoạt động công 
nghiệp, nông nghiệp, khai thác khoáng sản… là 
các nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước hiện nay, bao gồm ô nhiễm chất hữu 
cơ, ô nhiễm muối dinh dưỡng và ô nhiễm kim loại 

nặng. Dựa trên các số liêụ đo được về độ pH, hàm 
lượng DO, các muối dinh dưỡng cũng như hàm 
lượng các kim loại nặng cho phép đánh giá sơ bộ 
chất lượng nước mặt và các ảnh hưởng của các 
loại ô nhiễm này đến sức khoẻ người dân và đến 
sinh vật thủy sinh trong môi trường. Nếu hầu hết 
các chỉ tiêu quan trắc cho thấy chất lượng nước 
sông Dinh đều nằm dưới giới hạn cột A2 theo 
QCVN 08:2008/BTNMT thì riêng chỉ tiêu N-NH4

+ 
lại vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần (vượt cả 
cột B2), cho thấy sông Dinh đã bị ô nhiễm amoni 
nghiêm trọng. Đối với các hồ của TP. Vũng Tàu, 
hàm lượng DO trong các hồ rất thấp, không đảm 
bảo điều kiện môi trường sống cho các sinh vật 
thủy sinh. Hơn nữa, hàm lượng P-PO4

3- trong các 
hồ đều cao hơn các tiêu chuẩn cho phép nhiều lần 
(theo QCVN 08:2008/BTN:T và QCVN 38:2011/
BTNMT). Nguyên nhân  chính làm cho hàm lượng 
các muối N và P trong nước sông Dinh và 4 hồ ở 
TP. Vũng Tàu cao là do nước thải đến từ các hoạt 
động công nghiệp, kinh doanh buôn bán nhà hàng, 
khách sạn và nước thải từ các hộ dân. 

Đ.T.H

Hồ DO (mg/l) N-NH4
+ (mg/l) P-PO4

3-(mg/l)
Hồ Tây 1.0 2.0 0.8
Hồ Bảy mẫu 0.3 5.0 4.0
Hồ Hồ Xuân Hương 1.5 1.5 0.4
Hồ Ba bể 3.0 0.9 1.3
Hồ Đá đen 2.0 0.5 0.5
Hồ Võ Thị Sáu 1.3 0.7 0.5
Hồ Á Châu 0.9 0.8 0.6
Hồ Bàu Sen 0.9 1.2 0.8
Hồ Bàu Trũng 0.7 1.5 1.0

Bảng 4: So sánh hàm lượng các chỉ tiêu ô nhiễm với 
các hệ thống hồ khác ở Việt Nam Bảng 5: Bảng tổng hợp hàm lượng các chỉ tiêu 

ô nhiễm theo QCVN 08:2008/BTNMT (giá trị các cột 
A1, A2, B1 và B2) và QCVN 38:2011/BTNMT và 

hàm lượng trung bình khảo sát được tại sông Dinh 
và 4 hồ của TP. Vũng Tàu. 

pH
DO 

(mg/l)
N-NO3

- 

(mg/l)
N-NH4

+ 

(mg/l)
P-PO4

3- 

(mg/l)
Cd 

(µg/l)
Cr 

(µg/l)
As 

(µg/l)
Cột A1 6-8.5 ≥ 6 2 0.1 0.1 5 50 10
Cột A2 6-8.5 ≥ 5 5 0.2 0.2 5 100 20
Cột B1 5.5-9 ≥ 4 10 0.5 0.3 10 500 50
Cột B2 5.5-9 ≥ 2 15 1 0.5 10 1000 50
QCVN 
38:2011 6.5-8.5 ≥ 4 5 1 - 5 20 20

Phú 
dưỡng - 1 - 7.7 0.15 - - -

Sông 
Dinh 7.3 5.0 0.9 1.5 0.1 - 0.24 1.9

Võ Thị 
Sáu 6.7 1.3 0.4 0.7 0.5 - 0.22 2.9

Á Châu 7.2 0.9 0.7 0.8 0.6 - 0.19 2.5

Bàu Sen 6.9 0.9 1.5 1.2 0.8 - 0.30 3.4

Bàu 
Trũng 7.1 0.7 1.1 1.5 1.0 - 0.28 3.8
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Hình1: Sông Dinh tại Bà Rịa

 Hình 2: Hồ Bàu Sen, Vũng Tàu
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Nguyễn Hữu Trường
Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC 
THÔNG SỐ KHÁC NHAU TRONG 
QUÁ TRÌNH KHOAN TỚI TỐC ĐỘ 

CƠ HỌC KHOAN

I. GIỚI THIỆU
Trong nhiều thập kỷ qua, có rất nhiều tác giả đã 

nghiên cứu, xây dựng các mô hình tốc độ cơ học 
khoan khác nhau, tuy nhiên hạn chế của các tác giả 
trước chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của một tham số, 
hay nhiều thông số vận hành khoan, tính chất đất 
đá, dung dịch khoan, tới tốc độ cơ học khoan mà 
chưa nghiên cứu sự tương tác giữa các thông số 
khác nhau tới tốc độ cơ học khoan trong quá trình 
khoan thi công khoan. Mặt khác, tại Việt Nam 
chưa có tác giả nào nghiên cứu ảnh hưởng của 
các thông số vận hành khoan, mô men xoắn, chiều 
sâu đo của giếng khi khoan tầng móng tới vận tốc 
cơ học khoan. Trong thực tế thi công khoan tầng 
móng có rất nhiều thông số khác nhau ảnh hưởng 
tới tốc độ cơ học khoan. Các thông số được biết 
có ảnh hưởng đến tốc độ cơ học có chia thành 2 
nhóm chính, đó là nhóm các thông số có thể điều 
chỉnhđược và không điều chỉnhđược. Các thông 
số không điều chỉnhđược chính là tính chất đất đá 

Tóm tắt: Tốc độ cơ học khoan là một thông số rất quan 
trọng trong ngành công nghiệp dầu khí, nó ảnh hưởng 
rất lớn tới giá thành một mét khoan, khi các yếu tố làm 
giảm tốc độ cơ học khoan trong khi khoan thì sẽ làm tăng 
giá thành mét khoan, khi thiết kế tối ưu các thông số khác 
nhau sẽ làm tăng tốc độ cơ học khoan, điều này làm giảm 
giá thành mét khoan. Trong quá trình thi công khoan tầng 
móng, có rất nhiều các thông số khác nhau ảnh hưởng tới 
tốc độ cơ học khoan như các thông số vận hành khoan 
bao gồm tải trọng lên choòng, tốc độ vòng quay, lưu 
lương nước rửa, chỉ số momen xoắn của bộ khoan cụ, các 
thông số giếng khoan như chiều sâu của giếng khoan, 
tính chất của đất đá, đường kính của giếng khoan. Bài báo 
này sẽ trình bày việc đánh giá ảnh hưởng của các thông 
số khác nhau, ảnh hưởng của sự tương tác của các yếu tố 
khác nhau tới tốc độ cơ học khoan móng, dựa trên việc xây 
dựng mô hình tốc độ cơ học khoan bằng phương pháp 
hồi quy đa biến với độ tin cậy cao thông qua bảng ANOVA.

Từ khóa: Ảnh hưởng của các thông số khác nhau, tốc độ 
cơ học khoan, hồi quy bội, phần mềm toán thống kê

trong điều kiện đáy, chiều sâu của giếng, mô men 
xoắn. Các yếu tố điều chỉnhđược đó là các yếu tố 
có thể thay đổi tức thời, bao gồm: Tải trọng lên 
choòng khoan; Tốc độ vòng quay; lưu lượng nước 
rửa. Trong bài báo này sẽ nghiên cứu ảnh hưởng 
của các thông số khác nhau, sự tương tác của các 
thông số khác nhau tới tốc độ cơ học khoan thông 
qua việc xây dựng mô hình tốc độ cơ học khoan.

Ảnh hưởng của tải trọng lên choòng tới tốc cơ 
học khoan

Tải trọng lên choòng quyết định đến hiệu quả 
phá vỡ đất đá, nó thường được đặc trưng bằng tốc 
độ cơ học, bởi vì khi tải trọng lên choòng tăng dẫn 
tới độ ngập của răng choòng vào đất đá tăng làm 
cho thể tích của hố lõm tăng, dẫn đến tốc độ cơ học 
khoan tăng.  Tuy nhiên tốc độ cơ học không thể 
tăng mãi mãi khi tiếp tục tăng tải trọng lên choòng. 
Sự giới hạn này phụ thuộc vào chiều cao của răng 
choòng khoan, mức độ làm sạch mùn khoan ở đáy 
giếng. Trong điều kiện thí nghiệm, bề mặt đất đá 
phá hủy được làm sạch tuyệt đối, các quan sát cho 
thấy tốc độ cơ học là hàm số của tải trọng chiều 
trục.

     
Trị số mũ a (a=1 tới 2) phụ thuộc trước hết vào 

đặc tính phá hủy, tính chất đất đá và cấu trúc của 
choòng khoan. Trong nguyên lý phá hủy đất đá, 
các hệ số β ≥1, a=1 được gọi là điều kiện choòng 
phá hủy đất đá hiệu quả cao.

Ảnh hưởng của lưu lượng nước rửa tới tốc cơ 
học khoan

Eckel [8] thí ngiệm ảnh hưởng của áp lực vòi 
phun tới tốc độ cơ học khoan. Hơn nữa lưu lượng 
nước rửa tỷ lệ thuận với áp lực vòi phun tại choòng, 
khi lưu lượng nước rửa tăng thì áp lực vòi phun 
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tại choòng tăng, mối quan hệ giữa tốc độ cơ học 
khoan với áp lực vòi phun được biểu diễn như sau:

   
   
  

Trong đó:
Fj là áp lực vòi phun tại choòng, lbs
Ảnh hưởng của tốc độ vòng quay tới tốc cơ 

học khoan
Qua kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả về mối 

quan hệ giữa tốc độ vòng quay với tốc độ cơ học 
khoan, mối quan hệ giữa tốc độ cơ học và tốc độ 
vòng quay tương đối phức tạp. Các tác giả đưa ra 
tốc độ cơ học tăng cùng với sự tăng lên của tốc độ 
vòng quay nghĩa là:

Tuy nhiên trong thực tế khoan luôn tồn tại một 
giá trị RPM tối ưu để cho tốc độ cơ học khoan là 
lớn nhất.

Mô hình giá thành mét khoan
Mô hình giá thành mét khoan thực tế rất phức 

tạp, mô hình phụ thuộc rất nhiều các yếu tố, các 
thông số. Về mặt kỹ thuật, mô hình cơ bản của giá 
thành trung bình một mét khoan được biểu diễn 
như sau:

Trong đó:
CPF = Giá thành trung bình của một mét khoan, 

$/m
ROP = Tốc độ cơ học khoan, m/hr
CB= Giá thành của choong khoan được sử dung, $
Cr = Giá thành của giàn khoan tính theo tiếng, 

$/hr
Td= Thời gian khoan của choòng khoan, hrs
Tc = Thời gian nối cần khoan, hr
Tt= Thời gian kéo cần khoan để thay choòng 

khoan, hay thay thế bộ khoan cụ mới, thời gian thả 
cần khoan, hrs

F: Là số mét khoan được với một choong khoan, 
mét.

Ti= Thời gian chết (Downtime) do hệ thống 
khoan không tham gia khoan giếng như: cắt cáp 
khoan, sửa máy bơm, sửa máy phát điện, sửa tời 
khoan, sửa hệ thống nâng hạ, thời gian xử lý sự 

cố trong khoan cũng làm gia tăng giá thành trung 
bình một mét khoan, các sự cố nếu có như thời 
gian xử ly mất dung dịch, thời gian xử lý kẹt bộ 
khoan cụ, thời gian khoan xử lý các junk, thời gian 
bơm dập giếng, các yếu tố này cũng làm gia tăng 
giá thành trung bình một mét khoan, hrs. Như vậy 
để giảm giá thành trung bình của một mét khoan, 
thì tốc độ khoan phải nhanh, thời gian khoan của 
choong dài, thời gian nối cần nhỏ, thời gian kéo 
cần khoan nhanh, và thời gian sửa chữa hệ thống 
khoan ngắn, thời gian xử lý các sự cố ngắn.

Xây dựng mô hình tốc độ cơ học khoan cho 
khoan tầng móng với các thông số ảnh hưởng 
khác nhau

Sử dụng số liệu giếng khoan X bao gồm các 
thông số khoan khác nhau, đo ghi được các thông 
số khác nhau trong quá trình thi công khoan giếng 
trong một mét khoan thu được, thông số khoan bao 
gồm: chiều sâu đo của giếng, tải trọng lên choòng, 
tốc độ vòng quay, mô men xoắn, lưu lượng nước 
rửa, giếng khoan X khoan cho tầng móng có 
đường kính thân giếng khoan 5-875’’ tại độ sâu đo 
của giếng trong khoảng 4006 m tới 4089 m, các 
thông số đo ghi thu được tại hiện trường là cơ sở 
để đánh giá ảnh hưởng của các thông số khác nhau 
tới tốc độ cơ học khoan cho tầng móng.

Dựa trên số liệu thực tế thu được tại giếng khoan 
X, mô hình tốc độ cơ học khoan của choòng 
5-875’’ có dạng tổng quát như sau:

Đề xuất mô hình thời gian khoan của choòng có 
dạng sau đây, [3]

Trong đó:
α0, α1, α2, α3, α4, α5là các hệ số trong mô hình (5)
X1= Biểu diễn chiều sâu đo của giếng, MD, Km
X2= Biểu diễn tải trọng lên choòng khoan, tons
X3= Biểu diễn của tốc độ vòng quay của choòng 

khoan, rpm
X4= Biểu diễn mô men xoắn của bộ khoan cụ, 

kg.m
X5= Biểu diễn của lưu lượng nước rửa,lpm
ε1= Phần dư trong mô hình (5)
Trên cơ sở số liệu khoan thực tế, tính toán các 

hệ số có trong mô hình (5) với mô hình hồi quy đa 
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biến, và sự kết hợp của phần mềm toán thống kê 
để kiểm định lại việc tính toán các hệ số thu được 
trong mô hình (5)

Mô hình tốc độ cơ học khoan có dạng như sau:
ROP=15.19-1.29X1+0.20018X2-0.05845X3-

0.000743X4+0.0370X5 (6)
Trên bảng (1) ANOVA chỉ ra hệ số độ tin cậy 

trong mô hình (3) chỉ đạt R2=22.7%, điều đó 
chứng tỏ các tham số có trong mô hình (3) chỉ giải 
thích được 22.7%. Như vậy mô hình (3) còn đến 
77.3% các tham số tham gia trong mô hình chưa 
được giải thích, mặt khác giá trị F test trong bảng 
ANOVA có giá trị 5.35 là rất nhỏ. Như vậy mô 
hình (3) chưa đạt độ tin cậy cao.

Xây dựng mô hình tốc độ cơ học khoan cho 
khoan tầng móng có độ tin cậy cao với các thông 
số ảnh hưởng khác nhau, và có sự tương tác của 
các thông số khác nhau trong thực tế thi công 
khoan giếng.

Mô hình tốc độ khoan được đề xuất có dạng 
như sau:

ε2là phần dư có trong mô hình
β0, β1, β2, β3,β4, β5, β6,β7, ..,β22là các hệ số có 

trong mô hình (7).
X1= Biểu diễn chiều sâu đo của giếng, MD, km,
X2= Biểu diễn tải trọng lên choòng khoan,tons,
X3= Biểu diễn của tốc độ vòng quay của choòng 

khoan, rpm,
X4= Biểu diễn mô men xoắn của bộ khoan cụ 

trong quá trình khoan giếng, kg.m,
X5= Biểu diễn của lưu lượng nước rửa, lpm,
ε2= Phần dư trong mô hình (7).
Trên cơ sở số liệu khoan thực tế của giếng khoan 

X có đường kính giếng là 5.875’’, khi thi công 
khoan móng, thông qua việc tính toán các hệ số có 
trong mô hình (4) với mô hình hồi quy đa biến, và 
sự kết hợp của phần mềm toán thống kê để kiểm 
định lại việc tính toán các hệ số thu được trong mô 
hình (7). Do đó mô hình tốc độ cơ học khoan có 
sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau tới tốc độ 
khoan thu được như sau:

Bảng 1. Bảng ANOVA

ROP, m/h DF SS MS F P

Các tham số tham gia 
hồi quy 5 33.197 6.639 5.35 0.000

Phần dư 91 112.827 1.241

Tổng 96 146.124

S = 1.11398   R-Sq = 
22.7%   R-Sq(adj) = 

18.5%

Bảng 2. Giải thích các hệ số có trong mô hình (9) của mô hình 
tốc độ khoan của choòng khoan chóp xoay 5.875’’

Tốc độ cơ học khoan, 
ROP, m/h Hệ số SE

Coefficient T P

Hằng số 15.19 57.79 0.26 0.793

Chiều sâu của giếng, 
MD, m -1.29 14.38 -0.09 0.929

Tải trọng, WOB, klbs 0.20018 0.06609 3.03 0.003

Tốc độ vòng quay, rpm -0.05845 0.02127 -2.75 0.007

Mô men xoắn, kg.m -0.000743 0.001120 -0.66 0.509

Lưu lượng nước rửa, l/m 0.0370 0.1320 0.28 0.780

Khoảng tin cậy 
(Coefficient level = 95%)

Bảng 3. Bảng ANOVA

Tốc độ khoan, ROP, 
m/h DF SS MS F P

Các tham số tham 
gia hồi quy 22 125.1821 4.5.6901 20.11 0.000

Phần dư 74 20.9418 0.2830

Tổng 96 146.1239

S = 0.531975   R-Sq 
= 85.7%   R-Sq(adj) 

= 81.4%

Trên bảng (3) ANOVA chỉ ra hệ số độ tin cậy 
của mô hình (8) đạt R2= 85.7%, điều đó chứng tỏ 
các tham sốtrong mô hình (8) đã được giải thích 
gần như tuyệt đối, trong mô hình về tốc độ cơ học 
khoan (8) chỉ có rất ít các tham số tham gia mô 
hình chưa được giải thích, mặt khác giá trị F test 
trong bảng ANOVA đạt giá trị 20.11. Như vậy mô 
hình (8) biểu diễn mô hình tốc độ khoan có độ tin 
cậy cao với R2= 85.7%.

Phân tích các thông số, sự tương tác của các 
yếu tố khác nhau ảnh hưởng tới tốc độ cơ học 
khoan tầng móng của choòng chóp xoay 5-875’’

Trong hình 2 biểu diễn ảnh hưởng của chiều 
sâu giếng khoan tới tốc đọ cơ học khoan, hình vẽ 
chứng tỏ rằng khi chiều sâu giếng khoan tăng lên 
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thì tốc độ cơ học khoan giảm điều này giải thích là 
khi tăng chiều sâu của giếng thì độ bền nén của đất 
đá tăng lên, dẫn tới choòng khoan phá hủy đất đá 
càng ngày càng khó khăn hơn đồng nghĩa là tốc độ 
phá hủy đất đá ở đáy giếng giảm theo. Hình 3 biểu 
diễn ảnh hưởng của tải trọng lên choòng tới tốc độ 
cơ học khoan, trong quá trình khoan khi tăng tải 
trọng lên choòng thì tốc độ cơ học khoan tăng vì 
theo nguyên lý phá hủy đất đá khi tải trọng tăng 
thì răng choòng cắm vào đất đá sâu và do tốc độ 
quay thì đất đá bị phá hủy nhanh chóng dưới đáy 
giếng. Hình 4 biểu diễn ảnh hưởng của mô men 
xoắn bộ khoan cụ tơi tốc độ cơ học khoan, trong 
quá trình khoan khi mô men xoắn của bộ khoan cụ 
tăng do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như sự ma 
sát của bộ cần khoan với thành đất đá, sự bó hẹp 
thân giếng khoan, và yếu tố quỹ đạo giếng khoan 
phát triển mỏ S, cũng làm tăng mô men xoắn, dẫn 
tới tốc độ cơ học khoan giảm, khi tăng mô men 
xoắn thì tải trọng lên choòng và tốc độ vòng quay 
tại choòng giảm do phần lớn tải trọng lên choòng 
và tốc độ vòng quay sẽ chuyển sang dạng năng 
lượng không có ích, và phần năng lượng còn lại để 
phá hủy đất đá tại choòng là rất nhỏ dẫn tới năng 
lượng tối thiểu để phá hủy đất đá tại đáy giếng 
khoan nhỏ, điều đó làm tốc độ khoan giảm. Hình 
5 biểu diễn ảnh hưởng của lưu lượng nước rửa tới 
tốc độ cơ học khoan, hình 5 chứng tỏ khi tăng lưu 
lượng nuớc rửa như là tăng áp lực vòi phun của 
choòng khoan, dẫn tới việc phá hủy đất đá của 
choòng khoan được diễn ra nhanh chóng do sự 
cộng hưởng của áp lực vòi phun và choòng khoan 
phá hủy đất đá rất lớn, dẫn tới tốc độ cơ học khoan 
tăng lên. Ảnh hưởng của sự tương tác của chiều 
sâu giếng với tải trọng lên choong, khi sự tương 
tác này tăng thì tốc độ cơ học khoan cũng tăng 
theo như biểu diễn ở hình 6, hình 9 biểu diễn sự 
tương tác của chiều sâu giếng với lưu lượng nước 
rửa, khi sự tương tác này tăng lên thì tốc độ cơ 
học khoan tăng. Ngoài ra còn có ảnh hưởng của sự 
tương tác của tải trọng lên choòng với tốc độ vòng 
quay, của sự tương tác của tải trọng lên choòng 
với mô men xoắn, ảnh hưởng của sự tương tác của 
tải trọng lên choong với lưu lượng nước rửa, khi 
các sự tương tác này tăng thì tốc độ cơ học khoan 
tăng, nhưng mức độ tăng rất nhỏ, ảnh hưởng của 
sự tương tác của các yếu tố tốc độ vòng quay với 

Bảng 4. Giải thích các hệ số có trong mô hình (8) của mô hình tốc 
độ khoan của choòng khoan chóp xoay 5-875’’

ROP, m/h Hệ số SE Coefficient T P

Hắng số 38118 10416 3.66 0.000

X1 -9616 2642 -3.64 1E-3

X2 -4859 1224 -3.97 0.000

X3 -125.27 33.65 -3.72 0.000

X4 -4.647 3.044 -1.53 0.131

X5 -1161.6 367.3 -3.16 0.002

X1X2 1239.8 307.6 4.03 0.000

X1X3 32.896 8.157 4.03 0.000

X1X4 1.1987 0.7768 1.54 0.127

X1X5 286.39 93.28 3.07 0.003

X2X3 18.536 4.777 3.88 0.000

X2X4 0.4343 0.3494 1.24 0.218

X2X5 142.09 42.79 3.32 1E-3

X3X4 -0.00213 0.00314 -0.68 0.499

X3X5 -0.0034 0.3053 -0.01 0.991

X4X5 0.01988 0.01707 1.16 0.248

X1X2X3 -4.941 1.102 -4.49 0.000

X1X2X4 -0.12293 0.08958 -1.37 0.174

X1X2X5 -35.96 10.77 -3.34 1E-3

X2X3X4 5.825E-4 2.555E-4 2.28 0.026

X2X3X5 0.03076 0.0283 1.09 0.281

X3X4X5 -1.678E-4 1.701E-4 -0.99 0.327

X1X2X3X4X5 7E-8 1.5E-6 0.05 0.962

Khoảng 
tin cậy 

(Coefficient 
level = 95%)

Hình 1. Số liệu vận tốc cơ học khoan thực tế và 
vận tốc cơ học khoan tính toán
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lưu lượng nước rửa tới tốc độ cơ học khoan, ảnh 
hưởng của sự tương tác của chiều sâu giếng, tải 
trọng lên choong, và tốc độ vòng quay lên tốc độ 
cơ học khoan, ảnh hưởng của sự tương tác của 
chiều sâu giếng, tải trọng lên choong, và mô men 
xoắn lên tốc độ cơ học khoan, ngoài ra còn có ảnh 
hưởng của sự tương tác của chiều sâu giếng, tải 
trọng lên choong, lưu lượng nước rửa tới tốc độ 
cơ học khoan. Ảnh hưởng của sự tương tác của tải 
trọng lên choong, tốc độ vòng quay, mô men xoắn 
tới tốc độ cơ học khoan, ảnh hưởng của sự tương 
tác của tải trọng lên choong, tốc độ vòng quay, lưu 
lượng nước rửa tới vận tốc cơ học khoan, khi sự 
tương tác của các yếu tố ảnh hưởng này tăng lên 
thì tốc độ cơ học khoan đều tăng, mức độ đóng 
góp vào sự tăng tốc độ cơ học khoan ở các mức 
độ khác nhau. Các yếu tố làm giảm tốc độ cơ học 
khoan như tăng chiều sâu giếng thì tốc độ cơ học 
khoan giảm do ảnh hưởng của hiệu ứng nén ép của 
đất đá, hình 8 biểu diễn sự tương tác của chiều sâu 
giếng, mô men xoắn, sự tương tác này tăng lên thì 
tốc độ cơ học khoan giảm, hình 7 ảnh hưởng của 
sự tương tác của chiều sâu giếng với tốc độ vòng 
quay. Ngoài ra còn có yếu tố ảnh hưởng của sự 
tương tác của tốc độ vòng quay với mô men xoắn, 
sự ảnh hưởng này tăng trong quá trình khoan dẫn 
tới tốc độ cơ học khoan giảm do tốc độ vòng quay 
sẽ chuyển sang năng lượng không có ích do sự ma 
sát của bộ khoan cụ với thành đất đá, và ảnh hưởng 
của sự tương tác của mô men xoắn với lưu lượng 
nước rửa, khi sự tương tác này tăng lên dẫn tới tốc 
độ cơ học khoan giảm, hơn nữa sự ảnh hưởng của 
các yếu tố tốc độ vòng quay, mô men xoắn, lưu 
lượng nước rửa, sự tương tác này tăng trong quá 
trình khoan sẽ làm cho tốc độ cơ học khoan có xu 
hướng giảm.

Kết luận và kiến nghị
Qua việc xây dựng mô hình tốc độ cơ học khoan 

móng dựa trên ảnh hưởng của các yếu tố khác 
nhau theo phương pháp hồi quy đa biến, mô hình 
tốc độ cơ học khoan thu được có độ tin cậy cao lên 
đến 85.7%, trên cơ sở số liệu thực tế thu được tại 
hiện trường. Ta có thể đi đến kết luận như sau:

Khi chiều sâu của giếng tăng trong quá trình 
khoan, sự gia tăng mô men xoắn của bộ khoan cụ 
tăng, các yếu tố tương tác khác như chiều sâu của 
giếng với mô men xoắn, tốc độ vòng quay với mô 

Hình 3. Ảnh hưởng của tải trọng lên choòng 
tới tốc độ cơ học khoan

Hình 2. Ảnh hưởng của chiều sâu giếng khoan 
tới tốc độ cơ học khoan

Hình 5. Ảnh hưởng của lưu lượng nước rửa 
tới tốc độ cơ học khoan

Hình 4. Ảnh hưởng của mô men xoắn tới tốc độ cơ học khoan
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Hình 6. Ảnh hưởng của sự tương tác của chiều sâu giếng, 
tải trọng lên choòng tới tốc độ cơ học khoan

Hình 7. Ảnh hưởng của sự tương tác của chiều sâu giếng, 
tốc độ vòng quay tới tốc độ cơ học khoan

Hình 8. Ảnh hưởng của sự tương tác của chiều sâu giếng, 
mô men xoắn tới tốc độ cơ học khoan

Hình 9. Ảnh hưởng của sự tương tác của chiều sâu giếng, 
lưu lượng nước rửa tới tốc độ cơ học khoan

men xoắn, mô men xoắn với lưu lượng nước rửa, 
tốc độ vòng quay với mô men xoắn và lưu lượng 
nước rửa sẽ làm giảm tốc độ cơ học khoan.

Ảnh hưởng của các yếu tố khác làm tăng tốc độ 
cơ học khoan như tăng tải trọng lên choong, tăng 
lưu lượng nước rửa, tăng sự tương tác của các yếu 
tố trong quá trình khoan như biểu diễn ở các hình 
5, hình 6, và tăng các yếu tố tương tác đã kể trên 
trong quá trình khoan sẽ làm tăng tốc độ cơ học 
khoan.

N.H.T
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Tóm tắt: Để nhanh chóng xây dựng Bà Rịa-Vũng 
Tàu (BR-VT) trở thành một tỉnh công nghiệp, mạnh 
về kinh tế biển, với hệ thống thương cảng quốc gia 
và quốc tế, là một trung tâm công nghiệp dịch vụ, du 
lịch và hải sản của khu vực và cả nước đối với BR-VT 
phải có một đội ngũ trí thức đủ số lượng, mạnh về 
chất lượng và có cơ cấu ngành nghề hợp lý, trong 
đó đội ngũ trí thức có trình độ sau đại học đóng vai 
trò hết sức quan trọng. Trong bài này chúng tôi dựa 
trên kết quả điều tra nghiên cứu của Liên hiệp các hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Cục Thống kê tỉnh BR-VT 
và phối hợp với các ngành trong tỉnh đánh giá về số 
lượng, chất lượng đội ngũ trí thức hiện nay và trên cơ 
sở đó đưa ra một số giải pháp.

I. SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC CÓ 
TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2010 
– 2016

1.1 Kết quả điều tra
Theo kết quả điều tra năm 2016 [4], tính đến 

thời điểm 31/12/2016 trên địa bàn tỉnh BR-VT có 
1.818 người có trình độ sau đại học, trong đó có 5 
tiến sĩ khoa học và 115 tiến sĩ, 510 thạc sĩ và 241 
chuyên khoa cấp I và cấp II. Nếu so sánh với kết 
quả điều tra năm 2010 (xem [1],[2],[3]) thì đội ngũ 
cán bộ sau đại học tăng lên 2 lần. Cụ thể như sau 
(xem bảng 1).

Bảng 1 Sự phát triển đội ngũ trí thức trình độ 
sau đại học tỉnh BR-VT

Đơn vị tính: Người
Chỉ tiêu

Tổng số
Chia ra

Trình độ Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên 
khoa

Năm 2006 371 71 187 93

Năm 2010 756 79 510 167

Năm 2016 1.818 120 1.457 241

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU, 

NHỮNG GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU 
QUẢ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, 

HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
TS Trương Thành Công (1)

ThS Đỗ Thanh Phong (2)

(1) Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 
thuật  tỉnh BR-VT, 
(2) Trường Đại học BR-VT

Số lượng tiến sĩ năm 2016 là 120 người so với 
năm 2006 số lượng tiến sĩ tăng lên không đáng 
kể chỉ có 49 người, số lượng chuyên khoa tăng 
lên gấp đôi, đặc biệt số thạc sĩ tăng lên 7 lần. Có 
thể đây là tốc độ phát triển khá nhanh của đội ngũ 
khoa học – công nghệ sau đại học của tỉnh BR-VT. 
Xét về các đơn vị thì trường Đại học BR-VT có 
tốc độ phát triển đội ngũ trí thức có trình độ sau 
đại học (cơ hữu) nhanh hơn hiện nay có 3 tiến sĩ 
khoa học, 30 tiến sĩ và 114 thạc sĩ, gấp 7-8 lần so 
với năm 2006. Các đơn vị có nhiều người có trình 
độ sau đại học tại tỉnh BR-VT là Xí nghiệp Liên 
doanh Dầu khí Việt-Xô 300 người (trong đó có 50 
tiến sĩ), Trường Đại học Dầu khí có 1 tiến sĩ khoa 
học và 24 tiến sĩ và 24 thạc sĩ và cao đẳng sư phạm 
Bà Rịa 11 tiến sĩ và 53 thạc sĩ.

II. Đánh giá đội ngũ trí thức trình độ sau đại 
học tỉnh BR-VT

2.1 Đánh giá tỷ lệ trí thức có trình độ sau đại 
học trên dân số

Căn cứ số liệu thống kê dân số của tỉnh BR-VT 
năm 2016 của tỉnh là 1,1 triệu người tỷ lệ người 
có trình độ sau đại học của tỉnh BR-VT là 1,65 ‰ 
tức là trên 1 vạn dân có 16 người có trình độ sau 
đại học. Tỷ lệ này khá cao so với tỷ lệ chung của 
cả nước (là 1,12‰) điều này có thấy tỉnh BR-VT 
tập trung một lực lượng trí thức trình độ cao và lực 
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lượng này đang phát triển khá nhanh.
2.2 Đánh giá về chất lượng đội ngũ trí thức có 

trình độ sau đại học
Kết quả khảo sát cho thấy: Số lượng trí thức có 

trình độ trên đại học chủ yếu làm việc ở ngành 
Giáo dục Đào tạo với 321 người, chiếm tỷ trọng 
44,57 % trong tổng số; ngành khai khoáng với 
166 người, chiếm tỷ trọng 23,71 % trong tổng số; 
hoạt động trong cơ quan Đảng, đoàn thể, quản lý 
nhà nước với 125 nguời, chiếm tỷ trọng 17,85 % 
trong tổng số; ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo có 65 người, chiếm tỷ trọng 9,28 % trong tổng 
số; các ngành còn lại chiếm tỷ trọng thấp. Như 
thế, 86,13% lực lượng trí thức tỉnh BR- VT làm 
việc trong khối phi kinh tế và ngành đặc thù (khai 
khoáng). Chỉ có 9,28% lược lượng trí thức làm 
việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 
5,49% còn lại làm việc trong tất cả các lĩnh vực 
khác.

Mức độ đóng góp của lực lượng trí thức có trình 
độ sau đại học của tỉnh BR-VT vào phát triển kinh 
tế- xã hội của tỉnh. Theo báo cáo của Cục Thống 
kê, trong tổng số 700 người được khảo sát có đến 
573 người người không có đề tài nghiên cứu chiếm 
tỷ trọng 81,85%, đa số là có 1, 2 đề tài. Phân tích 
trên cho thấy không phải tỉnh BR -VT thiếu đề tài 
mà là không có đủ các điều kiện và phương thức 
để giao (như kinh phí từ ngân sách, kết nối xã hội 
hóa,…). Ngoài ra các đề tài nghiên cứu đa số chưa 
phải là các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thực 
tế mà tỉnh hay xã hội đang cần. Việc thiếu cập 
nhật chuyên môn, thiếu gắn kết thực tiễn trong sản 
xuất, các nhà khoa học thiếu “thử lửa” là nguyên 
nhân chính gây ra hiện tượng này.

Có 674/700 người không có phát minh, sáng 
kiến, giải thưởng nào, chiếm tỷ trọng 96,28% 
trong tổng số. Chỉ có 26 người có từ 1 đến 3 phát 
minh. 

Theo điều tra xã hội học của Cục Thống kê, đa 
số (gần 80%) trí thức tỉnh BR– VT nhận định là 
lực lượng trí thức tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Những số liệu thống 
kê trên đây cho thấy sự thiếu vắng sự tác động 
tích cực của lực lượng trí thức tỉnh BR–VT lên các 
hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh.  

Tất cả những yếu tố này cho thấy lực lượng trí 
thức có trình độ sau đại học đóng góp cho khoa 

học, cho phát triển của ngành, của tỉnh còn nhiều 
hạn chế, như vậy thì toàn bộ đội ngũ trí thức BR-
VT hiện chưa được sử dụng đúng với tinh thần là 
lực lượng sản xuất quan trọng nhất của xã hội và 
bản thân lực lượng trí thức nói chung cũng chưa 
ở trạng thái sẵn sàng cho việc giải những bài toán 
lớn của xã hội.

2.3 Đánh giá về phát huy tác dụng.
Đội ngũ trí thức có trình độ sau đại học đóng một 

vai trò chủ chốt trong việc chủ trì và triển khai các 
đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của tỉnh và 
các đơn vị. Đội ngũ này cũng góp phần quan trọng 
trong công tác quản lý các cấp chính quyền và các 
đơn vị khoa học công nghệ. Lực lượng này cũng 
đóng vai trò nòng cốt trong cuộc thi sáng tạo khoa 
học công nghệ tỉnh và phát huy sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật của các đơn vị. Tuy nhiên số lượng công 
trình nghiên cứu được công bố còn hạn chế [4]

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU 
QUẢ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC CÓ TRÌNH ĐỘ 
SAU ĐẠI HỌC PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP 
HÓA- HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC 
TẾ

3.1 Chế độ đãi ngộ thoả đáng cho đối tượng 
thu hút và trí thức có trình độ sau đại học

Có lẽ khó khăn lớn nhất ta chưa thu hút được 
nhiều người giỏi, trí thức có trình độ sau đại học 
về làm việc là mức lương của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức nói chung còn thấp. Vì thế, 
riêng đối với nguồn nhân lực trình độ cao, tỉnh nên 
nghiên cứu có nhiều giải pháp thích hợp mới thu 
hút và giữ chân được họ.

Ngoài ra cần có cơ chế đột phá trong bố trí và 
sử dụng nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo cơ bản, 
có năng lực thực sự, tạo điều kiện cho công chức, 
viên chức trẻ được thăng tiến, đề bạt, bổ nhiệm 
vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tỉnh nên thực hiện bổ nhiệm cán bộ thông qua 
cơ chế thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là 
cấp trưởng (một số địa phương đã làm đến lãnh 
đạo cấp Sở) 

3.2 Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, 
văn hóa 

Do áp lực công việc, ngày nay người lao quan 
tâm rất nhiều đến văn hóa nơi làm việc. Cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp cần xây dựng môi trường 
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làm việc thân thiện, văn hoá... trong thu hút nhân 
lực trình độ cao. 

3.3 Mạnh dạn cho nghỉ việc những người 
không đáp ứng nhu cầu công việc

Các cơ quan, đơn vị của nhà nước vẫn còn e ngại 
và hạn chế việc sa thải nhân viên không đáp ứng 
yêu cầu. Muốn có được đội ngũ tốt, hiệu quả và 
đặc biệt thu hút được người tài đến làm việc, tỉnh 
BR-VT cần hoàn xây dựng quy trình đánh giá kết 
quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và 
có biện pháp thưởng, phạt nghiêm minh. Sẵn sàng 
sa thải người không đáp ứng công việc, năng lực 
yếu kém. Thực hiện tốt công tác này sẽ tạo động 
lực phấn đấu và cạnh tranh lành mạnh trong chính 
đối tượng thu hút cũng như đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức nói chung.

3.4 Phát triển các Viện, Trung tâm nghiên 
cứu, cơ sở đào tạo

Hiện nay, tỉnh BR –VT có rất ít viện, trung tâm 
nghiên cứu...Không thể thu hút được người có 
trình độ cao về chuyên môn về làm việc. Những 
cơ sở nghiên cứu, trung tâm ứng dụng, triển khai 
hiện có năng lực hạn chế, yếu kém... Có thể nói, 
môi trường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao 
khoa học - công nghệ của tỉnh còn rất khiêm tốn. 
Vì vậy, trong thời gian tới, BR–VT cần quan tâm 
đầu tư thêm thành lập các Viện/Trung tâm nghiên 
cứu chuyên ngành, xúc tiến triển khai nhanh dự án 
Trung tâm khoa học – công nghệ biển; khu công 
nghiệp công nghệ thông tin, các bệnh viện chuyên 
khoa, trường đại học quốc tế,… nhằm tạo môi 
trường làm việc thuận lợi thu hút các chuyên gia, 
nhà khoa học.

3.5 Triển khai cơ chế đặt hàng, hợp đồng tư 
vấn, hợp đồng chuyên gia

Đây có thể xem là một bước đột phá, xây dựng 
cơ chế đặt hàng đội ngũ trí thức. Ngoài việc thu hút 
nhân lực trình độ cao làm việc dài hạn, tỉnh ta nên 
triển khai khuyến khích các hình thức hợp đồng 
tư vấn, làm việc ngắn hạn với các chuyên gia, nhà 
khoa học ở trong và ngoài nước, nhất là những nhà 
khoa học đang sinh sống và làm việc trên địa bàn 
tỉnh và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi 
cho rằng hình thức này có thể làm được ngay và là 
hình thức khai thác tốt năng lực, trí tuệ của nguồn 
nhân lực trình độ cao có uy tín mà không phải bận 
tâm về các vấn đề khác . 

3.6 Hỗ trợ khu vực doanh nghiệp thu hút 
nguồn nhân lực trình độ cao

Tỉnh cần xem xét có chính sách hỗ trợ các doanh 
nghiệp trên địa bàn thu hút nguồn nhân lực trình 
độ cao bằng các hình thức... Cải cách thủ tục hành 
chính, nhất là trong các khâu cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài; ưu tiên thu hút nhân lực trình độ 
cao làm việc cho khu công nghệ cao, các ngành 
kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

T.T.C, Đ.T.P
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I. NHỮNG TÁC HẠI CHỦ YẾU CỦA ĐỘC 
TỐ HISTAMINE TRONG THỦY SẢN

Ngộ độc do độc tố histamine trong thủy sản 
là vấn đề toàn cầu, xảy ra ở nhiều nước, nơi có 
người tiêu dùng ăn thủy sản có chứa hàm lượng 
histamine cao. Ở Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ ngộ 
độc histamine lớn ở các bếp ăn tập thể và ở các hộ 
gia đình. 

Khi bị ngộ độc cá biển, người ta thường nghĩ 
đến ngộ độc do cá nhiễm phải hoá chất độc hại 
hoặc nhiễm vi sinh vật mà không biết rằng còn có 
cả nguyên nhân do histamine - một hợp chất được 
hình thành trong quá trình ôi, ươn của thủy sản.

Về bản chất, histamine là một chất hóa học có 
công thức là C5H9N3, là một dẫn xuất được sinh 
ra từ sự phân hủy của histadine khi thịt cá bị ươn. 
Histamine có đặc tính chịu nhiệt, nên khi đun nấu 
hay thanh trùng histamine vẫn không bị phá hủy. 
Histamine có mặt trong các loài thủy sản mà đặc 
biệt có nhiều trong các loài cá có thịt đỏ như cá 
ngừ, cá nục, cá bạc má, cá hồi… và các loài hải sản 
như tôm, cua, sò, mực,… 

Vừa qua, tại TPHCM xảy ra nhiều vụ ngộ độc 
liên quan đến cá ngừ. Tuy nhiên, các nhà khoa học 
cảnh báo, không chỉ đối với cá ngừ mà cả những 
loài cá và hải sản khác, nếu ăn phải chúng khi đã 
bị ươn thì vẫn bị ngộ độc.

Hàm lượng histamine cao trong thịt cá là do trong 
quá trình đánh bắt, bảo quản không đáp ứng đúng 
theo yêu cầu kỹ thuật nên phát sinh nhiều histamine 
trong thịt cá biển. Hơn nữa, so với các loại thịt gia 
súc, gia cầm, thịt cá có độ bền cơ học kém hơn, dễ 
bị nhiễm vi sinh vật. Ngoài sự phân hủy protein thịt 
cá thành amoniac, indol, H2S, scatol, phenol... gây 
ra các mùi hôi thối, tạo ra các màu xanh lục, nâu, 
đen ở cá biển không thể ăn được, nhưng có những 
chất gây ngộ độc rất mạnh như histamine không 
có mùi nên làm người ta không cảm nhận được 
dễ ăn lầm và bị ngộ độc. Ở thịt của cá sống khỏe 

ĐỘC TỐ HISTAMINE TRONG 
THỦY SẢN VÀ VẤN ĐỀ VỆ SINH 

AN TOÀN THỰC PHẨM
ThS. Trần Thị Duyên-
Viện Kỹ Thuật Và Kinh Tế Biển, Trường Đại học BR-VT

mạnh hoặc cá vừa đánh bắt thì không có vi khuẩn. 
Khi cá chết, hệ thống miễn dịch bị suy yếu và vi 
khuẩn được tự do sinh sôi phát triển. Trong quá 
trình bị phân hủy sẽ tạo thành các axit hữu cơ gây 
mùi hôi và làm biến đổi màu sắc, thành phần đạm 
histidine. Chất đạm này chuyển hóa tạo thành axit 
amin độc có tên là histamin bởi các loài vi khuẩn 
Enterobacteriaceae;Morganella morganii. Khi vi 
khuẩn phát triển sản sinh ra enzyme L- histidine 
decarboxylase, enzyme này tác động gây chuyển 
acid amin histidine thành histamine tích lũy trong 
thịt thủy sản. Lượng histamine cũng tăng lên khi vi 
khuẩn sinh sôi nhiều.

Khi hàm lượng histamine trong thức ăn 
quá cao hoặc enzym phân hủy histamine như 
acetaldehyde dehydrogenase, hoặc histamine - N 
- methyltransferase và diamine oxidase trong cơ 
thể bị ức chế thì histamine sẽ gây độc cho cơ thể.

Tác dụng sinh học của histamine biểu hiện khi 
histamine kết hợp với các thụ thể histamine trên 
các tế bào đặc hiệu. Có 4 loại thụ thể histamine đã 
được biết đến là H1, H2, H3, H4 nhưng hiện mới biết 
đầy đủ được thụ thể H1 và H2.

- Thụ thể H1: ở tổ chức cơ trơn, nội mạc, và hệ 

Sự chuyển hóa từ histidine thành histamine bởi 
histidine decarboxylase
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thần kinh trung ương. Histamine tác động gây hiệu 
ứng co thắt cơ trơn khí quản ruột nhưng làm giãn 
cơ trơn mạch máu, tăng tính thấm mao mạch gây 
phù nề, kích thích tận cùng dây thần kinh gây đau 
và gây ngứa; có thể gây ra các hội chứng viêm mũi 
dị ứng và bệnh tiêu chảy.

 - Thụ thể H2: có ở các tế bào đỉnh thành dạ dày. 
Histamine gây tăng tiết acid dịch vị, có thể gây 
viêm loét dạ dày - tá tràng.

 Độc tính của histamine phụ thuộc vào tổng 
lượng histamine ăn phải. Nếu lượng ăn vào từ 8 
mg - 40 mg histamine, tùy theo từng người có thể 
có triệu chứng ngộ độc như đỏ bừng mặt, ngứa 
mặt và cổ, có khi chảy nước mắt, nước bọt do tính 
chất kích thích của histamine tới các tuyến nước 
bọt, tuyến nước mắt, các hiện tượng này thường 
không được người ta chú ý và nhầm lẫn tưởng là 
do yếu gan. Triệu chứng xuất hiện ngay trong bữa 
ăn và cũng mất đi sau một vài giờ. Nếu lượng ăn 
vào từ 1.500 mg (1.5g) – 4.000 mg (4g), ngoài 
những triệu chứng trên, người ăn có biểu hiện 
như chooáng váng, nhức đầu do ảnh hưởng trực 
tiếp đến hệ thần kinh, đau bụng, tiêu chảy, mạch 
nhanh, hạ huyết áp do giãn mạch;  nhiệt độ xuống 
thấp, mệt lã, khó thở do phù nề và co thắt khí quản, 
thở gấp, nổi ban... Hệ số gây dị ứng do histamine 
còn phụ thuộc vào thể trạng của từng người, lứa 
tuổi, giới tính nên mức độ gây dị ứng là không 
giống nhau. Cơ thể người chấp nhận hàm lượng 
histamine nhất định mà không gây ra phản ứng 
nào do histamine được enzym phân hủy. Chỉ khi 
hàm lượng histamine trong thức ăn quá cao hoặc 
enzym phân hủy histamine trong cơ thể bị ức chế 
thì histamin mới có khả năng gây ra độc tính. Ngộ 
độc histamine có khi xảy ra hàng loạt với nhiều 
người do ăn cá biển sống hoặc đóng hộp.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÍ VÀ PHÒNG 
NGỪA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO 
HISTAMINE TRONG THỦY SẢN

2.1. Một số biện pháp xử lý ngộ độc thực 
phẩm do histamine

Ngộ độc histamine thường xảy ra nhanh từ một 
đến vài giờ sau khi ăn, cũng có thể chỉ xảy ra vài 

phút sau khi ăn. Triệu chứng lâm sàng thường xuất 
hiện như nêu ở trên. Khi ăn hải sản, nếu không 
cẩn trọng với chứng dị ứng sẽ có thể dẫn đến nguy 
hiểm tính mạng. Dị ứng nặng sẽ dẫn đến biến 
chứng, nếu không được thải độc kịp thời có thể 
dẫn đến tử vong. Vì vậy không nên chủ quan sau 
khi ăn.

Cách xử lý:
- Giám sát phát hiện sớm những bệnh nhân có 

biểu hiện dị ứng sau khi ăn cá biển từ một đến vài 
giờ. Tư vấn kịp thời cho người bệnh để tránh gây 
lo lắng, hốt hoảng về tâm lý; nhanh chóng đến cơ 
sở y tế để cấp cứu, điều trị kịp thời.

- Trường hợp biểu hiện nhẹ: dị ứng ngoài da, rối 
loạn tiêu hoá cần sử dụng thuốc kháng histamine 
(Clorpheniramin hoặc Claritin, Telfat...).

- Trường hợp biểu hiện nặng: mạch nhanh, huyết 
áp tụt, xuất tiết, khó thở cần nhanh chóng được 

              Hình 2. Dị ứng bởi histamin

Hình 1. Cá ngừ           
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hồi sức, cấp cứu truyền dịch bù nước và điện giải 
và sử dụng thuốc kháng histamine, corticoid. Nếu 
nặng cần chuyển bệnh nhân đến khoa chống độc 
để khám và điều trị.

2.2. Một số biện pháp phòng ngừa ngộ độc do 
histamin 

Bà Rịa-Vũng Tàu là một tỉnh ven biển, có tiềm 
năng khai thác, tiêu thụ và xuất khẩu thủy sản nói 
chung với số lượng lớn. Hiểu biết về tác hại, cơ 
chế gây độc histamine trong thủy sản là rất cần 
thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng 
cũng như làm cơ sở khoa học để bảo quản, chế 
biến thủy sản đúng kỹ thuật đáp ứng giới hạn cho 
phép có mặt histamine trong thủy sản xuất khẩu. 

a. Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức: 
 Cho cộng đồng trong việc phòng chống ngộ độc 

thực phẩm do histamine. Biết cách lựa chọn, sơ 
chế, chế biến thức ăn từ cá biển hợp vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Cá được bảo quản trong nhiệt độ 
lạnh, cá còn tươi, thịt cá chắc, mắt trong, mang đỏ, 
cắt ra còn máu đỏ tươi, bụng cá còn kín, vây cá 
dính chắc vào thân, mùi tanh nhẹ và giữ màu xám 
đặc trưng của cá, được rửa sạch, chế biến phải đảm 
bảo nhiệt độ theo quy định, nấu cá chín kỹ. Có thể 
dùng một số thiết bị test nhanh histamine và kết 
quả kiểm nghiệm chỉ tiêu histamine trong cá phải 
dưới 8 mg/kg. Một người nặng 50kg mỗi bữa ăn 
có thể ăn phải 3 mg-4 mg histamine mà không bị 
ảnh hưởng gì, trừ trường hợp người quá nhạy cảm 
với histamin. Đối với những người có cơ địa dị 
ứng khuyến cáo nên thận trọng khi ăn cá biển để 
không bị dị ứng khi ăn.

Sau đây là ví dụ để phòng chống ngộ độc 
histamine trong cá ngừ: không nên ăn cá ngừ bị 
ươn, người có cơ địa dị ứng, trẻ nhỏ, trước khi 
ăn cá ngừ nên thử một chút, nếu có biểu hiện bất 
thường thì không nên ăn. Khi chế biến cá ngừ, nên 
chẻ đôi con cá theo đường xương rồi cắt khúc cỡ 
10 cm và ướp 30 phút với gừng tươi (1kg cá cần 
khoảng 50g gừng tươi) băm nhỏ, ướp gia vị rồi 
mới chế biến. Việc ướp gừng trong 30 phút trước 
khi chế biến không chỉ làm tăng mùi thơm mà còn 
giúp giải độc, triệt tiêu tính gây dị ứng của cá ngừ. 
Nguyên nhân là do trong gừng có một enzym phân 

giải protein. Khi chế biến, lúc đầu cho lửa nhỏ, 
đun vài chục phút rồi mới cho lửa cháy mạnh vì 
enzym phân giải protein của gừng hoạt động tốt 
nhất ở 60 độ C.

Cho ngư dân, người kinh doanh về việc bảo quản 
trong đánh bắt, kinh doanh và tiêu dùng đối với 
các loại cá biển, đặc biệt là cá ngừ, cá nục, cá thu... 
Đảm bảo nhiệt độ lạnh trong suốt quá trình đánh 
bắt, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh và trước 
khi chế biến đối với các loại cá biển.

b. Tập huấn, đào tạo nhân viên y tế ở các tuyến 
để nâng cao năng lực hệ thống y tế trong việc chẩn 
đoán, cấp cứu và điều trị ngộ độc thực phẩm do ăn 
thức ăn chứa hàm lượng histamine cao.

c. Đối với bếp ăn tập thể phải tuân thủ đầy đủ 
các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm mới được 
hoạt động. Thực hiện thu mua, sơ chế, lưu mẫu 
thực phẩm theo quy định, thực phẩm nhiễm độc 
khi nhiệt độ bảo quản tăng trên 15oC, đặc biệt khi 
sử dụng nguyên liệu chế biến từ cá, hải sản đông 
lạnh. Vì vậy luôn phải duy trì bảo quản lạnh thủy 
sản kể từ khi đánh bắt đến khi tiêu thụ để tránh xuất 
hiện các enzyme gây phản ứng sinh ra histamine.

d. Đối với người đi du lịch vùng biển: với những 
người đã bị dị ứng hải sản đặc biệt là từng loại cụ 
thể có thể tránh ăn, thay thế bằng loại thực phẩm 
khác. Nếu ăn vào có dấu hiệu dị ứng cần phải dừng 
ngay lập tức để tránh cơ thể bị nhiễm độc. Bạn 
cần xem kỹ thực đơn, nguyên liệu chế biến món 
ăn đặc biệt những món có kết hợp nhiều nguyên 
liệu. Việc này giúp bạn tránh ăn phải hải sản, hoặc 
đề nghị nhà hàng không cho hải sản vào những 
món đó. Hoặc mang theo một số thuốc chữa dị ứng 
đơn giản bên cạnh theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Sau khi ăn các thức ăn mà xuất hiện triệu chứng 
di ứng, bạn phải ngay lập tức loại trừ nguyên nhân. 
Xem có phải nguyên nhân do hải sản không và cụ 
thể do loại hải sản nào là nguyên nhân chính để 
tìm cách loại bỏ hoặc tránh ăn trong những lần sau. 
Hoặc nếu không do hải sản gây ra thì nguyên nhân 
do đâu để tránh loại bỏ thực phẩm bổ dưỡng này, 
hoặc trước khi ăn hải sản nên uống thuốc chống 
dị ứng theo toa của bác sĩ. Nên nấu chín các thực 
phẩm dễ gây dị ứng để hạn chế được tác dụng gây 
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dị ứng. Đối với những người bị dị ứng nhẹ, cần 
phải gây nôn để loại bỏ thức ăn chưa kịp tiêu hóa 
trong dạ dạy. Sau đó uống vitamin C như nước 
chanh hoặc nước cam để trung hòa bớt độc tố. Nếu 
bạn hay bị dị ứng với một loại hải sản thì có thể 
ăn được món hải sản khác với số lượng ít để kiểm 
tra cơ thể xem có bị dị ứng với món đó không. 
Nếu không thì bạn có thể thoải mái ăn món đó, 
chứ không cần thiết phải nhịn ăn hải sản chỉ vỉ bị 
dị ứng với một loại hải sản. Bạn bị dị ứng hải sản 
cũng cần phải tránh xa khu vực nấu nướng. Bởi 
có thể khi hít phải mùi của món hải sản vẫn có 
thể gây dị ứng. Tuyệt đối không ăn những món 
hải sản đã ươn, chết vì đây là cơ hội để histamine 
xâm nhập. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng những 
nguyên liệu có sẵn để chữa dị ứng như mật ong và 
chanh tuơi. Cụ thể, với chanh tuơi uống nước ấm 
và nước cốt chanh. Còn với mật ong thì pha 1 thìa 
mật ong cùng với nước ấm sẽ giúp bạn giảm bớt 
hiện tượng khó chịu khi bị dị ứng. Nước ép hoa 
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quả giúp thanh nhiệt, giải độc, bổ sung vitamin 
giúp người bị dị ứng sớm khỏi và phục hồi cơ thể.

Trước những ảnh hưởng của histamine đối với 
sức khỏe, trong chương trình phân tích mối nguy 
và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), cơ quan quản 
lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) quy định 
thủy sản phải được đông lạnh sâu hoặc kiểm tra 
histamine. Ngưỡng thực hiện đối với histamine 
trong các loài thủy sản là 50ppm. Quy định về 
hàm lượng histamine dao động theo từng khu vực. 
Châu Âu quy định hàm lượng histamine cho phép 
là 100 ppm, trong khi Mỹ giới hạn hàm lượng 
histamine ở mức 50 ppm. Cục Y tế và Chất lượng 
thực phẩm Achentina (SENASA) quy định hàm 
lượng histamine cho phép đối với thủy sản tươi là 
dưới 100 ppm và cấm mọi sản phẩm có hàm lượng 
trên 200 ppm. Kiểm định histamine cũng là một 
trong những yêu cầu trong chứng nhận chất lượng 
thủy sản.

T.T.D
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I. GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV VÀ GIÁM 
SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV LỒNG GHÉP HÀNH 
VI

Giám sát trọng điểm (GSTĐ) HIV là một kỹ 
thuật được sử dụng để đo lường và theo dõi tỷ lệ 
hiện nhiễm HIV tại Việt Nam từ năm 1994. Ban 
đầu có 10 đơn vị tham gia và hiện mở rộng tới 
41/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

GSTĐ HIV có thể được thực hiện trên nhiều 
nhóm đối tượng khác nhau nhưng thường tập 
trung vào các đối tượng có nguy cơ cao, các nhóm 
dễ bị tổn thương bởi HIV/AIDS. Thực tế tại Việt 
Nam từ 1994 đến nay, GSTĐ HIV đã được thực 
hiện trên các nhóm đối tượng: Nghiện chích ma 
túy (NCMT), phụ nữ bán dâm (PNBD), nam quan 
hệ tình dục đồng giới (MSM), bệnh nhân nam 
mắc các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình 
dục, bệnh nhân Lao, phụ nữ mang thai và thanh 
niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra kỹ 
thuật GSTĐ còn được thực hiện đối với các nhiễm 
trùng lây truyền qua đường tình dục (Sexually 
transmitted infections-STIs) để đo lường và theo 
dõi tỷ lệ hiện nhiễm giang mai, lậu, chlamedia và 
trùng roi.

Để đáp ứng kịp thời  nhu cầu thông tin về giám 
sát, theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động 
của chương trình phòng, chống HIV/AIDS, theo 
khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam 
đã tiến hành thử nghiệm lồng ghép một số câu hỏi 
hành vi vào hoạt động GSTĐ HIV năm 2009. Từ 
năm 2010, kỹ thuật này dần được bổ sung, hoàn 
thiện hơn và được gọi là Giám sát trọng điểm HIV 
lồng ghép hành vi (HIV sentinel surveillance plus 
behavior component - HSS+).

Năm 2012, Bộ Y tế ban hành  Thông tư 09/2012/
TT-BYT hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/
AIDS và các nhiễm trùng lây truyền qua đường 

GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM LỒNG 
GHÉP HÀNH VI-CÔNG CỤ QUAN 

TRỌNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÌNH 
HÌNH DỊCH HIV/AIDS

Bs CKI. Nguyễn Duy Minh
Trưởng khoa Giám sát-TTPC HIV/AIDS tỉnh BR-VT

tình dục trong đó đã nêu khái niệm: Giám sát 
trọng điểm HIV lồng ghép hành vi (HSS+) là việc 
thu thập thông tin liên tục, có hệ thống các câu hỏi 
hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong các nhóm 
đối tượng được lựa chọn của giám sát trọng điểm 
HIV. Như vậy, bên cạnh việc đo lường, theo dõi 
tỷ lệ hiện nhiễm HIV thì HSS+ còn thu thập được 
thông tin quan trọng về đặc điểm dân số, xã hội, 
các hành vi liên quan làm lây nhiễm HIV, độ bao 
phủ và khả năng tiếp cận của đối tượng đối với các 
dịch vụ trong phòng, chống HIV/AIDS.

Tuy nhiên, việc triển khai HSS+ vẫn còn có 
nhiều điểm chưa thống nhất về nội dung, phương 
pháp thực hiện. Chính vì vậy, liên tiếp trong 2 năm 
2015 và 2016, Cục phòng, chống HIV/AIDS-Bộ 
Y tế đã phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ khu 
vực, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh/
TP tiến hành các cuộc đánh giá, hội thảo và đi đến 
thống nhất việc thực hiện HSS+ cần trải qua 5 
bước như sau:

1. Giai đoạn lập kế hoạch và chuẩn bị:
1.1. Lựa chọn huyện/Tp (Gọi chung là huyện) 

thực hiện HSS+, đảm bảo kết quả thu được phản 
ánh đúng tình hình dịch tễ học HIV tại địa phương:

- Lập “bản đồ điểm nóng” theo từng nhóm đối 
tượng nguy cơ cao dự kiến sẽ tiến hành giám sát 
trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả lập bản đồ sẽ cho 
biết danh sách, địa điểm, số lượng tụ điểm và số 
lượng đối tượng nguy cơ cao (NCC) có thể tiếp 
cận tại từng tụ điểm.

- Tiến hành chọn 3-5 huyện có tổng số đối tượng 
NCC >=80% so với tổng số đối tượng trên địa bàn 
toàn tỉnh để thực hiện.

1.2. Phân bổ cỡ mẫu giám sát cho các huyện: 
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Trên cơ sở tổng cỡ mẫu giám sát theo quy định tại 
Thông tư 09/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (150-300 
mẫu/nhóm), tiến hành phân bổ cỡ mẫu theo tỷ lệ 
thuận với số lượng đối tượng NCC tại các huyện 
được chọn.

1.3. Lựa chọn xã/tụ điểm sẽ tiến hành giám sát: 
Tại mỗi huyện, chọn ngẫu nhiên các xã/tụ điểm 
sẽ tiến hành giám sát, đảm bảo tổng số đối tượng 
NCC của nhóm cần giám sát (Được ước tính qua 
bước “Lập bản đồ điểm nóng”) phải xấp xỉ với cỡ 
mẫu được phân bổ. Có thể chọn thêm 1-2 xã/tụ 
điểm dự phòng.

1.4. Xây dựng, cung cấp, quản lý mã số điều tra: 
Mã số được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế 
và thống nhất trong toàn tỉnh. Bộ mã là một dãy ký 
hiệu, bao gồm:

- Mã tỉnh: Do Bộ Y tế quy định. Ví dụ mã của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: VTB.

- Hai ký hiệu tiếp theo là mã của nhóm đối tượng: 
Nhóm NCMT: CA (các anh); Nhóm PNBD: CC 
(các chị); Nhóm MSM: CB (các bạn).

- Cuối cùng là mã của đối tượng: Gồm số có 3 
chữ số, bắt đầu từ số 001.

2. Giai đoạn tiếp cận tại cộng đồng:
Tại các xã/tụ điểm đã được chọn ngẫu nhiên, 

điều tra viên tiến hành tiếp cận, sàng lọc, mời 
toàn bộ các đối tượng NCC thuộc nhóm giám sát 
hiện có mặt tại cộng đồng đủ tiêu chuẩn tham gia 
chương trình.

Tiêu chuẩn chung của các đối tượng:
- Nơi cư trú: Tại địa bàn giám sát đã được chọn 

ngẫu nhiên.
- Tuổi: Đủ 16 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi 

dân sự và đồng ý tham gia.
- Có hành vi nguy cơ trong 1 tháng vừa qua.
Các đối tượng đủ tiêu chuẩn được cấp giấy mời 

có kèm hướng dẫn đến địa điểm để tiến hành phỏng 
vấn, lấy mẫu trong khoảng thời gian quy định.

3. Giai đoạn thu thập thông tin về hành vi và 
lấy mẫu bệnh phẩm

Các hoạt động tại điểm phỏng vấn, lấy mẫu 
máu:

- Nhân viên tiếp đón tiến hành sàng lọc, lấy 
thỏa thuận tham gia. 

- Phỏng vấn theo bộ câu hỏi đã được chuẩn bị.
- Tư vấn trước xét nghiệm.
- Lấy mẫu máu.

- Xét nghiệm HIV theo chiến lược III (Có trả kết 
quả xét nghiệm).

4. Trả kết quả xét nghiệm HIV:
Đối tượng được hẹn trả kết quả xét nghiệm sau 

một tuần (7 ngày):
- Trường hợp có kết quả xét nghiệm HIV dương 

tính: Đối tượng được tư vấn, chuyển gửi đến cơ sở 
chăm sóc, điều trị HIV/AIDS.

- Trường hợp có kết quả xét nghiệm HIV âm 
tính: Đối tượng được tư vấn quay lại xét nghiệm 
HIV sau 6 tháng và chuyển gửi dịch vụ phù hợp.

5. Nhập, quản lý, phân tích, lưu trữ và báo 
cáo kết quả:

Dữ liệu từ Phiếu phỏng vấn sẽ được nhập vào 
phần mềm để làm sạch và phân tích kết quả. Phần 
mềm thường được sử dụng để nhập liệu là Epi 
data sau đó chuyển sang phân tích bằng phần 
mềm SPSS.

Báo cáo kết quả thực hiện HSS+ sẽ cung cấp 
các  thông tin sau:

- Đặc điểm dân số xã hội của nhóm đối tượng 
được giám sát.

- Tình trạng nhiễm HIV.
- Các hành vi nguy cơ.
- Tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

II. THỰC HIỆN HSS+ TẠI TỈNH BR-VT.
Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu GSTĐ HIV được triển 

khai từ năm 1996, tuy nhiên HSS+ mới chính thức 
được triển khai trong 2 năm gần đây (2015, 2016). 
Các kết quả chính thu được như sau:

1. Các nhóm được giám sát HSS+:
- Năm 2015: Nhóm NCMT (200 mẫu) và 

PNBD (200 mẫu) tại Tp Vũng Tàu, huyện Long 
Điền.

- Năm 2016: Nhóm NCMT (200 mẫu), PNBD 
(200 mẫu) và MSM ( 150 mẫu) tại Tp Vũng Tàu, 
huyện Long Điền và huyện Tân Thành.

2. Các kết quả chính:
2.1. Nhóm NCMT: 
Tỷ lệ hiện nhiễm HIV: Biểu đồ 1 cho thấy diễn 

biến tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam NCMT  từ 
2011 đến 2016. Tuy nhiên, chiều hướng  giảm 
chưa rõ rệt và chưa có ý nghĩa với p >0,05. 

Hành vi sử dụng chung bơm kim tiêm (BKT) 
trong tháng qua là 36,5%;  đã từng dùng chung  
BKT là 53,5% và sử dụng BKT sạch trong lần 
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TCMT gần đây đạt tỷ lệ 78,5%.
Trong số 197 NCMT trả lời đã từng QHTD 

từ trước đến nay, có 72,1% đã từng QHTD với 
PNBD và 49,2% có QHTD với PNBD trong 12 
tháng qua.

Trong số Nam NCMT mà trong vòng 1 tháng 
qua có QHTD thì có 47,7% có dùng BCS trong 
lần QHTD  gần nhất trong 1 tháng qua. Tỷ lệ dùng 
BCS thường xuyên khi QHTD với PNBD trong 1 
tháng qua là 55%.

Tiếp cận dịch vụ dự phòng HIV/AIDS:
Qua kết quả nghiên cứu 02 năm (2015-2016) 

cho thấy. tỷ lệ NCMT nhận BKT trong 6 tháng 
qua có cải thiện tăng từ 17% lên 52%, được khám 
và điều trị STIs trong 3 tháng qua 2,5%-7% và 
được xét nghiệm và biết kết quả trong 6 tháng 
21%-26%. Có 29,5% người đang điều trị ARV 
(2016) và 65% (2015)

2.2. Nhóm Phụ nữ bán dâm (PNBD):
Tỷ lệ PNBD dùng BCS trong lần QHTD gần 

nhất với khách hàng là 82,5%, cao hơn năm 2015 
(70%). Tuy nhiên tỷ lệ PNBD thường xuyên dùng 
BCS với tất cả khách hàng trong 1 tháng qua, đặc 
biệt là với chồng/người yêu còn thấp (Các tỷ lệ 
này lần lượt là 53% và 31%).

Trong nhóm PNBD tham gia nghiên cứu không 
có trường hợp nào TCMT trong vòng 1 tháng qua.

Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm PNBD có chiều 
hướng giảm từ 4% (2011) xuống 2.5% (2015) duy 
trì cho đến nay. Tuy nhiên, chiều hướng này giảm 
chưa rõ rệt và chưa có ý nghĩa với p >0,05.

Trong nhóm PNBD tham gia nghiên cứu, tỷ 
lệ nhiễm HIV là 2,5% (5 đối tượng) tuy nhiên 
không có đối tượng nào được điều trị ARV.

2.3. Nhóm Nam quan hệ tình dục đồng giới 
(MSM):

Theo kết quả  nghiên cứu IBBS do Viện Pasteur 
Tp. HCM thực hiện (2011), tỷ lệ hiện nhiễm 
HIV trong nhóm MSM là 2,25%. Tỷ lệ này 
đã tăng lên 15,3% (HSS+ 2016). Với test xu 
hướng p<0,05 cho thấy chiều hướng tăng này 
có ý nghĩa thống kê.

Trong nhóm MSM tham gia nghiên cứu tỷ 
lệ đối tượng có bán dâm trong vòng 12 tháng 
là 90,3%; Tỷ lệ sử dụng BCS trong QHTD 
còn thấp (Dùng BCS thường xuyên khi bán 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm NCMT qua GSTD 
HIV và HSS+ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ 2011-2016.

Biểu đồ 2: Hành vi sử dụng chung BKT và sử dụng BKT sạch 
trong nhóm nam NCMT qua HSS+  tỉnh BRVT 2016

Biểu đồ 3: Hành vi sử dụng BCS trong QHTD của nhóm nam 
NCMT qua HSS+ tỉnh BRVT, 2016

Biểu đồ 4: Tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS của 
nhóm NCMT qua HSS+ tỉnh BRVT, 2016
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dâm và QHTD đồng giới trong 1 tháng qua là 
66,3%. Tỷ lệ  dùng  BCS khi QHTD đồng giới 
lần gần nhất là 55,6%).

Tiếp cận dịch vụ dự phòng HIV/AIDS:
Việc tiếp cận với dịch vụ dự phòng HIV/

AIDS của nhóm tham gia trong nghiên cứu 
còn hạn chế. Cụ thể: Tỷ lệ nhận BCS miễn phí 
trong 6 tháng qua là 58,7%; xét nghiệm HIV 
và biết kết quả trong 12 tháng là 49,3% và 
được khám STIs trong 3 tháng qua là 38.7%.   

Trong nhóm MSM tham gia nghiên cứu, tỷ lệ 
đối tượng bị nhiễm HIV được điều trị ARV còn 
thấp (7/23=30,4%).

3. Đánh giá chung:
3.1. Điểm mạnh: Qua triển khai trong 2 năm 

(2015, 2016) tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, một số ưu 
điểm dẽ dàng nhận thấy khi thực hiện HSS+ là:

- HSS+ có thể coi là một điều tra cắt ngang, kết 
quả thu thập được là những thông tin cơ bản, cần 
thiết về đặc điểm dân số, xã hội, tình trạng lây 
nhiễm HIV, các hành vi nguy cơ, khả năng tiếp 
cận dịch vụ của đối tượng cũng như độ bao phủ 
của các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS trên địa 
bàn tại thời điểm nghiên cứu.

- Có khả năng phản ảnh đúng tình hình dịch tễ 
HIV/AIDS tại địa phương (Trên 80% đối tượng 
nằm trong địa bàn nghiên cứu). Việc thực hiện 
HSS+ hàng năm sẽ có ý nghĩa quan trọng trong 
việc đánh giá chiều hướng lây nhiễm HIV và dự 
báo tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn.

- Có sự liên kết các dịch vụ trong quá trình thực 
hiện HSS+ (Tư vấn-Xét nghiệm HIV-Chuyển gửi 
dịch vụ phù hợp), giúp cho các đối tượng được tiếp 
cận với các cơ sở chăm sóc, điều trị HIV/AIDS 
một cách kịp thời, thuận lợi.

- Nhân sự thực hiện HSS+ là những người tham 
gia công tác phòng, chống HIV/AIDS tại địa 
phương, do đó thông qua hoạt động này sẽ góp 
phần nâng cao năng lực tích lũy kinh nghiệm, tiết 
kiệm chi phí và có thể duy trì liên tục qua các năm.

- Đảm bảo vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 
(Chỉ thực hiện đối với đối tượng trên 16 tuổi, có 
đủ năng lực hành vi dân sự và đồng ý tham gia 
chương trình theo thỏa thuận)

3.2. Những hạn chế:
Bên cạnh những ưu điểm trong việc triển khai 

Biểu đồ 5. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm PNBD qua GSTĐ 
HIV, HSS+ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ 2011-2016.

Biểu đồ 6: Hành vi sử dụng BCS trong QHTD và TCMT của 
nhóm PNBD qua HSS+ tỉnh BRVT 2016

Biểu đồ 7: Tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS của 
nhóm PNBD qua HSS+  tỉnh BRVT 2016

Biểu đồ 8. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm MSM qua điều tra 
IBBS (2011) và HSS+ (2016) tỉnh BRVT
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HSS+, một số vấn đề cần được thay đổi, cải thiện:
- Đối tượng được giám sát trong HSS+là những 

người hiện có mặt tại cộng đồng, do vậy sẽ còn 
sót những đối tượng không có khả năng tiếp cận 
(Do đang được quản lý trong Cơ sở tư vấn, cai 
nghiện ma túy, trại giam, người đi làm xa khỏi địa 
phương,...) do đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều 
tra.

- Sự di biến động của đối tượng là rất lớn do điều 
kiện sinh sống, sức khỏe,... của họ cũng như việc 
kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm của các cơ quan 
quản lý. Vì vậy việc sử dụng dữ liệu từ HSS+ để 
xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động can 
thiệp còn gặp khó khăn.

III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
Trong bối cảnh dịch HIV/AIDS tại tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu cũng như các địa phương khác trong cả 
nước hiện vẫn còn trong giai đoạn dịch tập trung, 
số người nhiễm HIV chủ yếu là các đối tượng thuộc 
các nhóm NCC như NCMT, PNBD và MSM. Do 
vậy việc thực hiện HSS+ trên các nhóm này là hết 
sức cần thiết và nên được duy trì hàng năm. Tuy 
nhiên để nâng cao ý nghĩa, hiệu quả của việc thực 
hiện HSS+, một số khuyến nghị, đề xuất được đặt 
ra là:

- Tuân thủ nghiêm ngặt các bước trong quá trình 
triển khai HSS+ để có được kết quả sát với tình 
hình dịch tễ học HIV/AIDS của địa phương.

- Đảm bảo chất lượng trong việc thu thập thông 
tin về hành vi nguy cơ cao, đặc biệt lưu ý tình trạng 
có nhiều hành vi nguy cơ cao trên cùng một đối 
tượng (TCMT kết hợp QHTD không an toàn,...).

- Tăng cường việc sử dụng kết quả, dữ liệu thu 
thập từ HSS+ để phục vụ cho công tác lập kế 
hoạch can thiệp, cung cấp dịch vụ phòng, chống 
HIV/AIDS trên địa bàn.

Tóm lại, theo dõi đánh giá, dự báo diễn biến tình 
hình dịch HIV/AIDS luôn là việc làm cần thiết, là 
cơ sở quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch, triển 
khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Để 
làm tốt việc này, thực hiện HSS+ là biện pháp hiệu 
quả, tiết kiệm và phù hợp nhất trong giai đoạn hiện 
nay. Hoạt động này cần được duy trì hàng năm và 
triển khai trên các nhóm nguy cơ theo thực tế tình 
hình dịch HIV/AIDS tại mỗi địa phương.

N.D.M

Biểu đồ 9: Hành vi bán dâm và sửa dụng BCS trong QHTD qua 
HSS+ tỉnh BRVT 2016

Biểu đồ 10: Tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm và điều trị 
HIV/AIDS của nhóm MSM qua HSS+ tỉnh BRVT 2016

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thông tư 09/2012/TT-BYT ngày 24/5/2012 Hướng 

dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và các nhiễm trùng 
lây truyền qua đường tình dục của Bộ Y tế.

 2. Báo cáo kết quả Giám sát trọng điểm HIV tại tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu các năm 2011, 2012, 2013, 2014 của 
Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Sở Y tế.

 3. Báo cáo kết quả HSS+ nhóm Nghiện chích ma 
túy và Phụ nữ bán dâm tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu các 
năm 2015, 2016 của Trung tâm phòng, chống HIV/
AIDS, Sở Y tế.

4. Báo cáo kết quả HSS+ nhóm Nam quan hệ tình 
dục đồng giới tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016 của 
Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/
AIDS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
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Tóm tắt: Ngày nay, các trường giáo dục bậc 
cao kể cả công lẫn tư đều đang tồn tại trong môi 
trường có thể gọi đó là “cuộc chiến xếp hạng 
giáo dục”. Quá trình xếp hạng ngày càng phổ 
biến với những thành phần khác nhau tạo thành 
các mức thang điểm đánh giá, qua đó vị trí xếp 
hạng của các trường sẽ thay đổi dựa vào các 
tiêu chí, trong đó một nhân tố không thể thiếu 
chính là mức độ hài lòng của sinh viên theo học 
tại trường. Nói cách khác, công cụ đánh giá sự 
hài lòng của sinh viên được sử dụng để đánh 
giá mức độ hiệu quả của các dịch vụ giáo dục và 
chương trình giáo dục khác nhau. Mục tiêu bài 
viết giúp xác định các nhân tố tác động đến sự 
hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo 
ngành Quản trị Kinh doanh trường đại học Bà Rịa 
- Vũng Tàu theo công cụ đánh giá đầu ra chương 
trình kinh doanh cho sinh viên sắp tốt nghiệp tại 
Mỹ (Undergraduate Business Exit Assessment –
UBEA) và từ đó đề xuất một số giải pháp phục 
vụ cho công tác đổi mới và nâng cao chất lượng 
đào tạo tại trường nói chung và ngành nói riêng.   

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Từ xưa đến nay, giáo dục nói chung và giáo dục 

đại học nói riêng luôn là đề tài nóng thu hút sự 
chú ý của báo giới, công luận xã hội cũng như 
các chuyên gia và nhà lãnh đạo. Trước đây, giáo 
dục được xem như một hoạt động sự nghiệp đào 
tạo con người mang tính phi thương mại, phi lợi 
nhuận nhưng qua một thời gian dài chịu sự ảnh 
hưởng của các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là tác 
động của nền kinh tế thị trường đã khiến cho tính 

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN 
SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH 
QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 
HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI

Ths. Nghiêm Phúc Hiếu 
Ths. Phạm Quí Trung 
Giảng viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 

chất của hoạt động này không còn thuần túy là một 
phúc lợi công mà dần thay đổi thành “dịch vụ giáo 
dục”. Theo đó, giáo dục trở thành một loại dịch vụ 
mà khách hàng (sinh viên, phụ huynh) có thể bỏ 
tiền ra để đầu tư và sử dụng theo cách mà họ cho 
là tốt nhất.

Song song với việc chuyển đổi từ hoạt động 
phúc lợi công sang dịch vụ công và tư, thị trường 
giáo dục dần hình thành và phát triển trong đó các 
hoạt động trao đổi diễn ra khắp nơi, tăng mạnh cả 
về số lượng lẫn hình thức. Các cơ sở giáo dục đua 
nhau ra đời để đáp ứng được nhu cầu của khách 
hàng với nhiều mô hình đào tạo khác nhau: Từ 
chính quy, tại chức, hoàn chỉnh đến liên thông, đào 
tạo từ xa,... Từ đó nảy sinh các vấn đề như chất 
lượng đào tạo kém, sinh viên ra trường không đủ 
năng lực đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực, sự 
xuống cấp đạo đức học đường, chương trình và nội 
dung giảng dạy cồng kềnh và nặng về lý thuyết... 

Việc đảm bảo chất lượng mà hoạt động chính là 
đánh giá chất lượng đã trở thành một phong trào 
rộng khắp trên toàn thế giới nói chung và Việt 
Nam nói riêng. Các tổ chức giáo dục bậc cao ngày 
càng được xem trọng, đó là một phần trong công 
nghiệp dịch vụ khi họ phải đối mặt với rất nhiều áp 
lực cạnh tranh trong thời đại ngày nay. Nhà quản 
lý phải hiểu được các nhu cầu và mục tiêu đa dạng 
của sinh viên và việc đáp ứng những kỳ vọng của 
họ là điều vô cùng quan trọng để phát triển môi 
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trường học tập thực sự đem lại hiệu quả một cách 
tốt nhất. 

Chính vì vậy, nghiên cứu về các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngày càng 
được xem trọng với các phương pháp khác nhau 
sẽ giúp các nhà quản lý giáo dục nhận thức được 
vai trò của người học, “lấy người học làm trung 
tâm của giáo dục”, từ đó giúp xã hội nói chung 
và trường học nói riêng ngày càng phát triển 
bền vững hơn. Với mục đích góp phần cải tiến, 
nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị Kinh 
doanh trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, tác giả 
đã tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động đến 
sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo 
ngành Quản trị Kinh doanh theo công cụ đánh 
giá đầu ra chương trình quản trị kinh doanh cho 
sinh viên sắp tốt nghiệp (Undergraduate Business 
Exit Assessment –UBEA) đã đang áp dụng tại các 
trường đại học tại Mỹ và đạt được các kết quả khả 
quan.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Browne và cộng sự (1998) kiểm định mô hình sử 

dụng kỹ thuật hồi quy trong nghiên cứu về các khía 
cạnh ServQual cũng như các khía cạnh chương 
trình học. Sự hài lòng tổng thể được đo lường bởi 
3 yếu tố: Sự hài lòng tổng thể, sự sẵn lòng giới 
thiệu, và giá trị cảm nhận về chương trình. 

Elliott và Hely (2001) sử dụng kỹ thuật hồi quy 
để ra chỉ 5 trong số 11 nhân tố được đề nghị bởi 
Noel-Levitz’s SSI có nghĩa trong việc dự báo sự 
hài lòng tổng thể bao gồm: Định hướng trọng tâm, 
môi trường học tập, sự hiệu quả trong truyền đạt 
kiến thức, sự giúp đỡ và dịch vụ hỗ trợ. 

Mai (2005) so sánh sự hài lòng sinh viên giữa 
các sinh viên Mỹ và Anh với các kết quả hỗn hợp. 
Tác giả kết luận các sinh viên Mỹ nhìn chung hài 
lòng hơn so với các sinh viên Anh nhưng chỉ có 4 
trong số 19 biến có ý nghĩa giải thích sự hài lòng 
của sinh viên. 

Elliot và Shin (2002) sử dụng công cụ SSI và 
phân tích 20 yếu tố về giáo dục được sinh viên xếp 
hạng cao nhất về tầm quan trọng với họ. Trong số 
này, có tổng cộng 13 yếu tố liên quan tới sự hài 
lòng tổng thể. 

Eom và Wen (2006) tìm thấy mối tương quan 
giữa sự hài lòng với 6 nhân tố tương ứng: Sự năng 

động của sinh viên, phương pháp học tập của sinh 
viên, khả năng hiểu biết của cố vấn, hồi đáp của 
cố vấn, tương tác của sinh viên và cấu trúc chương 
trình học. 

Alves và Raposo (2007) sử dụng mô hình cấu 
trúc cân bằng về sự hài lòng của sinh viên ở Bồ 
Đào Nha và tìm thấy 7 nhân tố: Hình ảnh tổ chức, 
sự kì vọng của sinh viên, giá trị cảm nhận, chất 
lượng cảm nhận, sự hài lòng sinh viên, truyền 
miệng và lòng trung thành. 

Helgesen và Nesset (2007) sử dụng phương 
pháp tiếp cận tương đồng khi tiến hành nghiên cứu 
sự hài lòng của sinh viên tại một trường đại học ở 
Na Uy và tìm thấy bằng chứng thực nghiệm liên 
quan tới chất lượng dịch vụ, thông tin tổ chức và 
tầm nhìn, tương tác xã hội của sinh viên, cơ sở vật 
chất và cam kết có ảnh hưởng tới sự hài lòng.

DeShields và cộng sự (1995) mô hình hóa sự 
hài lòng sinh viên theo lý thuyết 2 nhân tố của 
Herzberg, và chia mẫu sinh viên thành 2 nhóm – 
nhóm hài lòng cao và nhóm hài lòng thấp- để kiểm 
định mô hình của mình. Họ tìm thấy sự hài lòng 
với giảng viên giảng dạy và với hoạt động cố vấn 
như là “nhân tố hài lòng” trong khi sự hài lòng với 
lớp học được xem là “nhân tố không hài lòng”. 

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu ứng dụng mô hình sự hài lòng sinh 

viên UBEA theo nghiên cứu của Letcher và Neves 
(2010) để đo lường. UBEA là công cụ đánh giá 
đầu ra chương trình quản trị kinh doanh cho sinh 
viên sắp tốt nghiệp được phát triển bởi Công ty 
Educational Benchmarking Inc (EBI), một tổ chức 
được tài trợ bởi Hiệp hội các trường đại học kinh 
doanh tiên tiến. Tất cả các câu hỏi được xây dựng 
có tương quan dương với sự hài lòng. Công cụ sử 
dụng 3 mục để đo lường sự hài lòng tổng thể: Sự 
đáp ứng các kỳ vọng, giá trị khoản đầu tư giáo 
dục và khả năng giới thiệu chương trình cho người 
thân.

Tác giả tiến hành điều tra thông qua khảo sát 
bằng bảng hỏi gồm 39 câu theo thang đo Likert 7 
mức độ hài lòng cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
ngành Quản trị Kinh doanh của trường trong thời 
gian từ tháng 6/2016 tới tháng 6/2017.   

Phương pháp sử dụng kỹ thuật hồi quy các nhân 
tố được xây dựng. Mô hình gồm 6 nhân tố: 1) 
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Lòng tự tin của sinh viên về khả năng và kỹ năng 
của chính mình; 2) Chương trình học, giảng dạy 
kiến thức chuyên ngành; 3) Cơ hội nghề nghiệp 
và cố vấn học tập; 4) Chương trình học, giảng dạy 
kiến thức đại cương; 5) Tài nguyên máy tính và 
công nghệ thông tin; 6) Sinh viên cùng khóa.

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS phiên 
bản 16.0. Thực hiện các phân tích: thống kê mô tả 
mẫu nghiên cứu, đánh giá thang đo bằng hệ số tin 
cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá 
EFA, phân tích hồi quy tương quan, kiểm định đa 
cộng tuyến.

IV. NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thống kê mô tả
Kích thước mẫu được chọn là tổng thể 225 sinh 

viên ngành Quản trị Kinh doanh trường địa học 
Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể: Chuyên ngành Quản 
trị Doanh nghiệp, Quản trị Tài chính - Ngân hàng, 
Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng, Quản trị Du 
lịch - Nhà hàng - Khách sạn; Khóa học: Đại học 
năm thứ 4; Giới tính: Nam, Nữ.

Kết quả phát 225 phiếu, thu hồi 220 phiếu, làm 
sạch số liệu có 50 phiếu không hợp lệ (các phiếu 
bị loại do các lý do: không cung cấp đủ thông 
tin, chỉ đánh một lựa chọn hoặc đánh theo chu kỳ 
lặp...). Do đó mẫu khảo sát chính thức là 170 phiếu 
(chiếm tỷ lệ 76%)

4.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo
Sử dụng Cronbach’s Alpha để tiến hành kiểm 

tra xem các biến quan sát có cùng đo lường cho 
khái niệm cần đo và có đủ độ tin cậy hay không.

Với kết quả tính hệ số Cronbach’s Alpha của 

các biến quan sát, tác giả nhận thấy tất cả các hệ 
số đều nằm trong khoảng 0.83 cho tới 0.93 đều lớn 
hơn 0.7, hệ số tương quan biến-tổng nhỏ hơn 0.4. 
Như vậy, thang đo thiết kế trong nghiên cứu có 
ý nghĩa trong thống kê và đạt hệ số tin cậy cần 
thiết để đưa vào phân tích.

4.3. Phân tích nhân tố khám phá
Phân tích nhân tố khám phá được sử dụng 

nhằm xác định mối quan hệ các các biến và tìm 
ra nhân tố đại diện cho các biến quan sát phương 
pháp phân tích nhân tố khám phá EFA với phép 
quay Varimax dùng để phân tích 36 biến quan sát. 
Sử dụng phương pháp kiểm định KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin) và Bartlett test để đo lường sự tương 
thích của mẫu khảo sát.

Hệ số KMO là 0.924 (> 0.5) và sig = 0.000 
< 0.05 của Bartlett test có nghĩa là các biến quan 
sát có tương quan với nhau trong tổng thể và phân 
tích nhân tố EFA là thích hợp với dữ liệu của mẫu.

Sau khi thực hiện ma trận xoay các biến quan 
sát đều  có trọng số lớn hơn 0.5, v ì  vậy  mô 
hình nghiên cứu bao gồm 36 yếu tố thành phần, 
trích thành 06 nhóm nhân tố đại diện. Các giá 
trị Eigenvalues đều lớn hơn 1 và độ biến thiên 
được giải thích tích luỹ là 71.764% cho biết 6 
nhóm nhân tố nêu trên giải thích được 71.764% 
biến thiên của các biến quan sát.

4.4. Phân tích tương quan
Tương quan Pearson có ý nghĩa nhằm kiểm tra 

mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa biến phụ 
thuộc với các biến độc lập, vì điều kiện để hồi quy 
đa biến là trước nhất phải tương quan đơn biến. 
Nhân tố sự hài lòng tổng thể đều có tương quan 
dương với từng nhân tố và có ý nghĩa thống kê. 
Giá trị sig tương quan giữa các biến độc lập đều 
nhỏ hơn 0.05 và giá trị tương quan Pearson lớn 
hơn 0.3. Với các kết quả trên, ta có thể thực hiện 
hồi quy đa biến.

4.5. Phân tích hồi quy
Kết quả hồi quy đa biến các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng sinh viên như sau:
Trong 6 nhân tố thì có 3 nhân tố thuộc mô hình 

có mối liên hệ tuyến tính với sự hài lòng sinh viên 
với mức ý nghĩa 1% khi sig = 0.000 (< 0.05).

Do tương quan nhân tố 2, nhân tố 3 và nhân tố 
6 với sự hài lòng tổng thể không có ý nghĩa thống 
kê nên ta có thể loại các biến này khỏi mô hình, 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 43 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

còn lại nhân tố 1, nhân tố 4 và nhân tố 5 tác giả 
thực hiện hồi quy lại kết quả đạt được có ý nghĩa 
thống kê. Từ đó xác định được phương trình hồi 
quy tuyến tính bội như sau: 

Sự hài lòng của sinh viên = 0.360 x Lòng tự tin + 0.391 
x Chương trình học, giảng dạy kiến thức đại cương + 
0.233 x Tài nguyên máy tính và công nghệ thông tin

Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp kiểm định 
nhân tố phóng đại vif để kiểm định hiện tượng đa 
cộng tuyến làm sai lệch kết quả hồi quy và kết luận 
không xảy ra hiện tượng này.

V. KẾT LUẬN
Trên cơ sở mục đích và phương pháp tiếp cận 

sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo 
ngành Quản trị Kinh doanh rất quan trọng đối với 
quá trình quản lý đào tạo cũng như với công tác 
tuyển sinh, kết quả nghiên cứu cho phép rút ra 
một số kết luận như sau: Nghiên cứu đã phác thảo 
được bức tranh tổng quan về các yếu tố tác động 
đến sự hài lòng của sinh viên sắp tốt nghiệp ngành 
Quản trị Kinh doanh học tập tại trường đại học 
Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm 3 yếu tố: Chương 
trình học, giảng dạy kiến thức đại cương, lòng tự 
tin, tài nguyên máy tính và công nghệ thông tin. 
Từ đó giúp các trường có những giải pháp có tính 
hệ thống nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thực 
hiện mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả có thể 
giúp nhà trường nói chung và ngành Quản trị Kinh 
doanh nói riêng hoàn thiện chương trình đào tạo 
đáp ứng xu thế hội nhập hiện nay từ đó một mặt 
giúp sinh viên khi ra trường có đủ lòng tự tin mối 
quan hệ và năng lực cần thiết để tìm được việc làm 
phù hợp, mặt khác giúp trường nâng cao vị thế 
cũng như uy tín của mình trong công tác giáo dục 
đào tạo. Bên cạnh đó, do những nguyên nhân chủ 
quan và khách quan, nghiên cứu còn hạn chế trong 
mẫu nghiên cứu. Số lượng sinh viên theo học 

ngành Quản trị Kinh doanh không cao nên nghiên 
cứu phải tiến hành khảo sát 2 giai đoạn trong khi 
có sự chuyển đổi cơ cấu lãnh đạo của trường có 
thể dẫn tới kết quả không như ý muốn. Ngoài ra, 
nghiên cứu cần khảo sát thêm các đối tượng ngoài 
chính quy hoặc bậc cao hơn như cao học để nghiên 
cứu hoàn thiện hơn. Hướng nghiên cứu tiếp theo 
tác giả sẽ cố gắng mở rộng phạm vi và đối tượng 
nghiên cứu cũng như xây dự thêm nhiều tiêu chí 
với các chỉ báo khác nhau giúp hoàn thiện quy 
trình đánh giá chất lượng của trường.

N.P.H, P.Q.T
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Biến quan sát Hệ số hồi quy Giá trị t Sig

Nhân tố 1 0.349 5.468 0.000

Nhân tố 2 0.075 1.250 0.213

Nhân tố 3 -0.004 -0.067 0.946

Nhân tố 4 0.378 5.504 0.000

Nhân tố 5 0.221 3.787 0.000

Nhân tố 6 -0.030 -0.559 0.577
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ẤN ĐỘ THỬ TÀU HỎA CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG 
MẶT TỜI

Trong nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường, Ấn Độ vừa cho 
chạy thử nghiệm tàu hỏa hoạt động bằng năng lượng 
mặt trời đầu tiên ở New Delhi - một trong những thành 
phố ô nhiễm nhất thế giới.

Ông Anil Saxena - giám đốc báo chí của công ty 
đường sắt Ấn Độ, cho biết đoàn tàu DEMU có công 
suất 1.600 mã lực, gồm 6 toa, mỗi toa gắn 16 tấm pin 
mặt trời trên nóc để cung cấp năng lượng cho các 
thiết bị trên tàu thay thế máy phát chạy bằng diesel.

Các tấm pin mặt trời được lắp trên nóc toa tàu - (Ảnh: 
Business Recorder).

Các toa này cũng được trang bị pin dự trữ dành để 
dùng vào ban đêm. Nó sẽ chở khách từ Delhi đi bang 
Haryana, miền bắc Ấn Độ. Theo Business Recorder, 
đây là  tàu hỏa đầu tiên chạy bằng năng lượng mặt 
trời ở Ấn Độ cũng như thế giới.

Đây cũng là một phần nỗ lực của Ấn Độ nhằm đạt 
được các mục tiêu trong thỏa thuận về biến đổi khí 
hậu Paris, theo The Straits Times.

“Ngành đường sắt Ấn Độ đang tập trung vào nhiên 
liệu sạch, vì vậy chúng tôi đang sửa đổi chính sách nhiên 
liệu. Điều này sẽ có lợi cho ngành đường sắt, xã hội cũng 
như cho quốc gia”,  Bộ trưởng Bộ Đường sắt Suresh 
Prabhu tuyên bố.

Theo ước tính của ngành đường sắt, với tàu lửa 
chạy bằng năng lượng mặt trời, Ấn Độ sẽ giảm tiêu 
thụ khoảng 21.000 lít dầu diesel mỗi năm, tiết kiệm 
được 18.000 đôla Mỹ.

Dự kiến trong vòng 6 tháng tới, Ấn Độ sẽ thiết kế 
thêm 24 đoàn tàu tương tự, giúp giảm thiểu ô nhiễm 
và tiết kiệm tiền bạc.

Nguồn: tuoitre.vn

CHIẾT XUẤT THÀNH CÔNG PHÂN TỬ CÓ THỂ LOẠI 
BỎ TẾ BÀO UNG THƯ VÚ

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Viện Bách khoa 
quốc gia Mexico (IPN) vừa công bố chiết xuất thành 

công một phân tử từ cây tía tô giới (tên khoa học: Hyptis 
suaveolens) có khả năng loại bỏ tế bào ung thư vú, đặc 
biệt là với các tế bào ung thư MDA-MB-231 và MDA-
MB-436. 

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau khi tiến 
hành cô lập nhiều phân tử chiết xuất từ cây Tía tô giới, 
các nhà khoa học đã chọn một terpene mạnh nhất 
(nhóm các hydrocacbon không no hay hợp chất hữu 
cơ) để thử nghiệm trên dòng tế bào ung thư MCF-7 
hoặc thụ thể estrogen dương tính (ER+), vì khoảng 
70-80% trường hợp ung thư vú đều bắt nguồn từ hai 
tế bào này, cũng như trên các tế bào MDA-MB-231 và 
MDA-MB-436. 

Kết quả cho thấy terpene trên sở hữu đặc tính chọn 
lọc, vì vậy nó tiêu diệt tế bào ung thư mà không có di 
chứng và không tạo ra thay đổi như những quan sát 
trong các tế bào ung thư. 

Bước nghiên cứu tiếp theo, nhóm các nhà nghiên 
cứu sẽ tiến hành thử nghiệm ảnh hưởng của terpene 
mới trên động vật và tiến hành các nghiên cứu độc 
tính, nhằm xác nhận tính vô hại đối với các cơ quan 
nội tạng cũng như các tế bào máu. 

Nhà khoa học José Rubén García Sánchez cho biết 
việc phát hiện ra phân tử trên là nhờ kinh nghiệm của 
người dân bản địa ở vùng Copainala, bang Chiapas, 
sử dụng các cây thuốc để chống các căn bệnh mãn 
tính và ung bướu. 

Các nhà khoa học đánh giá cao thành công bước 
đầu của nghiên cứu. Tuy nhiên, con đường phía trước 
vẫn còn dài để đưa ra một loại dược phẩm có thể áp 
dụng rộng rãi bởi vì để thu được 1 gam hợp chất cần 
rất nhiều công sức và rất khó để tổng hợp hóa học. 

Nguồn: vietnamplus.vn
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HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NỮ KH&CN TOÀN CẦU VÀ 
MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC NỮ CHÂU Á – 
THÁI BÌNH DƯƠNG

Mới đây, Hội nghị Quốc tế Phụ nữ KH&CN toàn cầu 
(GWST) và Mạng lưới các nhà khoa học nữ Châu Á – 
Thái Bình Dương (INWES APNN) đã được tổ chức tại 
thành phố Yokohama, Nhật Bản

Mạng lưới quốc tế nữ khoa học và kỹ sư (International 
Network of Women Engineers and Scientists) gọi tắt 
tiếng Anh là INWES hoạt động như một tổ chức phi 
chính phủ và là đối tác của UNESCO từ năm 2007. 
Hiện nay, INWES là tổ chức tư vấn đặc biệt của Hội 
đồng Xã hội và Kinh tế trong tổ chức Liên hợp quốc 
(UN) từ năm 2017.

Hội nghị INWES APNN 2017 được tổ chức với chủ 
đề “Phụ nữ khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học 
được tỏa sáng toàn cầu, giấc mơ của bạn thay đổi thế 
giới”. Hội nghị thu hút hơn 50 đại biểu đến từ 10 nước 
thành viên: Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, 
Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Nhật Bản, Srilanka, 
Vietnam.

Hội nghị APNN 2017 tập trung vào thực trạng và các 
hoạt động của các nữ khoa học của từng nước, những 
khó khăn đang gặp phải và bàn luận những giải pháp 
đề xuất. Ngoài ra, Hội nghị dành 01 ngày trao đổi về 
vấn đề bình đẳng giới trong KH&CN của các nước với 
hy vọng Hội nghị APNN 2017 là nơi gặp gỡ các nhà 
khoa học nữ trong khu vực để tăng cường tình đoàn 
kết, chia sẻ kinh nghiệm, năng lực và ý tưởng và học 
hỏi lẫn nhau. Chính điều đó sẽ trao quyền cho nhà 
khoa học nữ và kỹ sư một vai trò quan trọng trong 
việc thay đổi một thế giới tốt đẹp hơn.

Qua các báo cáo của các nước thành viên cho thấy, 
phụ nữ làm khoa học ở các nước Châu Á không nhiều, 
cụ thể: Nhật bản có 15,3%, Korea có 18,9% trong khi 
đó các nước phát triển tỷ lệ nữ làm khoa học đều cao 
từ 26,1% (Pháp) đến 26,5% (Iceland) đến 45,6% (trích 
dẫn từ Báo cáo của Nhật Bản).

Các hoạt động hỗ trợ cho các nhà khoa học nữ rất 
phong phú, đa dạng, đặc biệt là các hoạt động nâng 
cao năng lực: Từ việc hỗ trợ cho các nữ khoa học trẻ 
trao đổi hợp tác nhiều hơn với các nữ khoa học thế 
giới thông qua tham dự nhiều hơn các hội thảo, hội 
nghị quốc tế đến các khoa học nữ kết nối, hợp tác với 
doanh nghiệp để đưa nhanh các kết quả nghiên cứu 
vào sản xuất.

Ngoài ra, song song với Hội nghị, Ban tổ chức có 
dành một không gian làm triển lãm giới thiệu các kết 
quả nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học nữ 
đến từ 20 Viện nghiên cứu, trường Đại học của Nhật 
Bản.

Đoàn Việt Nam có 02 báo cáo gồm Báo cáo hoạt 
động của các nữ khoa học Việt Nam và tham luận về 
bình đẳng giới của Việt Nam. Các báo cáo của Việt 
Nam rất được các nước quan tâm, nhất là sự phát 
triển của Hội nữ trí thức Việt Nam từ hơn 300 hội viên 
năm 2011 đến nay đã có khoảng hơn 3100 hội viên, 
đặc biệt là sự hình thành Tạp chí Phụ nữ mới - Cơ 
quan ngôn luận của Hội và việc thành lập Trung tâm 
Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp thuộc Hội là những 
kết quả hoạt động hỗ trợ truyền thông và xúc tiến 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN các nhà 
khoa học nữ Việt Nam.

Nguồn:  vietq.vn

BÍ THƯ THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THIỆN 
NHÂN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BỘ KH&CN

Ngày 15/7, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã diễn ra buổi làm việc của đồng chí Nguyễn 
Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ 
Chí Minh với Bộ KH&CN.

Buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân với 
Bộ KH&CN nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được 
trong hoạt động KH&CN của thành phố, những thuận 
lợi, khó khăn trong việc đưa KH&CN thực sự trở thành 
động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành 
phố. Qua đó cùng thảo luận tìm ra giải pháp thúc đẩy 
hoạt động KH&CN nhằm tạo sự đột phá trong nâng 
cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, 
phát triển đô thị bền vững và xây dựng kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh của 
thành phố, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại 
hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân 
nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ KH&CN và Thành phố 
Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt 
động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhằm 
tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng 

Các đại biểu tham dự Hội nghị INWES APNN 2017 
chụp ảnh lưu niệm
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dụng, chuyển giao KH&CN, đưa KH&CN thực sự trở 
thành động lực phát triển kinh tế Thành phố, vừa qua 
Bộ KH&CN và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã triển 
khai nhiều hoạt động cụ thể trong Chương trình phối 
hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2020. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh nhận định, trong nhiều năm qua, 
Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu kinh tế, tài 
chính, KH&CN, thương mại, dịch vụ của cả nước; là 
hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một 
trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước. Cùng 
với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi tiên 
phong, là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Là 
nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, hiện đang triển 
khai nhiều hoạt động cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo 
luận những vấn đề như ứng dụng KH&CN trong giao 
thông, chống triều cường, ngập úng; sản xuất điện tử; 
rác thải công nghiệp; cơ chế chính sách thu hút doanh 
nghiệp tham gia hoạt động nghiên cứu; giải pháp đẩy 
mạnh hiệu quả Qũy Phát triển KH&CN địa phương; cơ 
chế phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí 
Minh, sự phối hợp giữa các khu công nghệ cao trong 
cả nước; phát triển thị trường công nghệ; xây dựng 
tiêu chuẩn Thành phố thông minh…

Nguồn:  vietq.vn

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG 
ASEAN

Các nước ASEAN sẽ cùng họp bàn để bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ (SHTT) một cách thỏa đáng và hiệu quả 
trong khu vực, thông qua các chương trình và các hoạt 
động hợp tác cụ thể, trong đó có việc chia sẻ thông tin, 
kinh nghiệm, cũng như xây dựng năng lực của hệ thống 
SHTT quốc gia.

Từ 17-21/7, cuộc họp lần thứ 53 Nhóm công tác về 
hợp tác SHTT các nước ASEAN (AWGIPC 53) và các sự 
kiện bên lề sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Theo ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT (Bộ 

KH&CN), hợp tác ASEAN về SHTT được thực hiện 
thông qua hoạt động của nhóm công tác. AWGIPC 
nhóm họp định kỳ mỗi năm. Hoạt động của AWGIPC 
dựa trên Hiệp định khung về hợp tác SHTT giữa các 
nước ASEAN được thông qua tại cuộc họp thượng 
đỉnh lần thứ 5 của các nước ASEAN tại Bangkok, Thái 
Lan năm 1995. 

Mục tiêu hợp tác ASEAN về SHTT là nhằm bảo đảm 
việc bảo vệ quyền SHTT một cách thỏa đáng và hiệu 
quả trong khu vực ASEAN thông qua các chương trình 
và các hoạt động hợp tác cụ thể, bao gồm việc chia sẻ 
thông tin, kinh nghiệm, cũng như xây dựng năng lực 
của hệ thống SHTT quốc gia của các nước ASEAN. 

Trong suốt những năm qua, hợp tác ASEAN về SHTT 
không ngừng phát triển và mang lại nhiều kết quả 
đáng ghi nhận. Thông qua hoạt động của AWGIPC, 
các cơ quan SHTT thiết lập một mối quan hệ hợp tác 
chặt chẽ. 

Có thể nêu một số chương trình, kế hoạch hợp 
tác ASEAN trong lĩnh SHTT đã và đang triển khai 
như: Chương trình hành động giai đoạn 1996-1998, 
Chương trình hành động Hà Nội (phần về SHTT) giai 
đoạn 1998-2004, Chương trình hành động Vientine về 
SHTT giai đoạn 2004-2010, Kế hoạch tổng thể Cộng 
đồng kinh tế ASEAN 2015 (ASEAN Blueprint 2015) và 
Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 
(ASEAN  Blueprint 2025). 

Các chương trình, kế hoạch này đã đặt ra những 
mục tiêu tổng quát cho từng giai đoạn phát triển 
trong lĩnh vực SHTT của các nước ASEAN. Các hoạt 
động nhằm đạt được các mục tiêu đó bao gồm: Hoàn 
thiện khung pháp luật; đào tạo nguồn nhân lực; nâng 
cao nhận thức công chúng; trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm và quan điểm về các vấn đề chuyên môn; 
tăng cường mối quan hệ và tạo điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký và thực thi 
quyền; tham gia các điều ước quốc tế về SHTT liên 
quan đến thủ tục đăng ký quốc tế các quyền SHTT 
như Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn 
hiệu, Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng 
công nghiệp, Hiệp ước Hợp tác bằng sáng chế (PCT) 
nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho việc 
xác lập quyền sở hữu công nghiệp… 

Cuộc họp AWGIPC 53 lần này sẽ tập trung vào các 
vấn đề triển khai: Chương trình hành động của ASEAN 
về SHTT giai đoạn 2016-2025 và các hoạt động hợp 
tác về SHTT giữa ASEAN và các đối tác của ASEAN 
(AANZFTA, WIPO, Cơ quan Sáng chế châu Âu, Hoa Kỳ, 
Trung Quốc, Nhật Bản,...).

Nguồn:  chinhphu.vn

Toàn cảnh buổi làm việc
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BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU 
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI HS-SV VÀ TRÍ 
THỨC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ngày 7/8, tại trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT đã diễn 
ra buổi nói chuyện của Giáo sư Ngô Bảo Châu - Giám 
đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, 
Chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học 
Quốc gia Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Lượng – Giám đốc 
Trung tâm Toán Titan TP. Hồ Chí Minh và TS. Trần Nam 
Dũng – Phó tổng biên tập tạp chí Pi của Hội toán học 
Việt Nam  với Trí thức và Sinh viên, học sinh tỉnh nhằm 
tạo cơ hội cho sinh viên, học sinh, trí thức trẻ có cơ hội 
tiếp cận học hỏi kiến thức, trau dồi kinh nghiệm trong 
học tập và nghiên cứu. 

Đến dự buổi nói chuyện của Giáo sư, về phía lãnh 
đạo tỉnh BR-VT có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên 
Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Đặng Minh Thông 
– Phó Chủ tịch UBND tỉnh, về phía các Sở, ngành có 
ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN, ông Nguyễn 
Thanh Giang – GĐ Sở GD&ĐT, cùng đại diện lãnh đạo 
các Sở, ban, ngành, và đặc biệt là sự có mặt của giảng 
viên, giáo viên và các em sinh viên, học sinh trên địa 
bàn tỉnh.

Trong buổi sáng, có rất nhiều câu hỏi được học 
sinh, sinh viên và các thầy cô giáo đặt ra với mong 
muốn GS Ngô Bảo Châu chia sẻ về con đường đến với 
Toán học và thành công,  khơi gợi niềm đam mê Toán 
học, chọn lựa Toán học ứng dụng, kỹ năng học toán, 
ứng dụng vào thực tế và giải quyết các vấn đề trong 
cuộc sống. Ghi nhận những câu hỏi trên, GS Ngô Bảo 
Châu chia sẻ, học toán là một công việc đơn độc, 
phần lớn thời gian ông làm việc hoàn toàn độc lập. 
Và một trong những bí quyết giúp ông thành công 
đó là sự cởi mở, trao đổi trong học tập, có thể thông 
qua sách, vở hoặc với những đồng nghiệp, với bạn bè 
và điều đó cũng giúp cho ông học giỏi hơn mỗi khi 
không giải được bài toán hoặc không hiểu một vấn 
đề nào đó.

Theo GS Ngô Bảo Châu, hiện nay, cuộc cách mạng 
Công nghiệp 4.0 với sự chuyển mình mạnh mẽ của 
KH&CN đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho 

nhân loại, trong đó có Việt Nam. Do đó, HS-SV cần kịp 
thời tiếp cận, nắm bắt kiến thức mới, để khi ra trường 
sẽ ứng dụng KH&CN vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần 
giúp địa phương và đất nước phát triển bền vững 
trên nền tảng KH&CN. 

Buổi chiều cùng ngày, GS tiếp tục giao lưu với đội 
ngũ trí thức tỉnh, nhằm giúp đội ngũ trí thức của tỉnh 
có cơ hội tiếp cận kiến thức, trau dồi kinh nghiệm 
trong học tập, nghiên cứu khoa học và công nghệ đối 
với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

(Sở KH&CN)

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, SỰ CỐ HẠT 
NHÂN CẤP TỈNH NĂM 2017

Ngày 15/9/2017, được sự cho phép của UBND tỉnh, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Cảnh sát PCCC 
tỉnh, Nhà máy Đạm Phú Mỹ tổ chức diễn tập ứng phó 
sự cố bức xạ cấp tỉnh tại xưởng Urê, Nhà máy Đạm Phú 
Mỹ (H.Tân Thành). Đến dự và khai mạc buổi diễn tập có 
đồng chí Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng ban Chỉ huy ứng phó với sự cố bức xạ cấp tỉnh. 
Tham dự buổi diễn tập trên, còn có lãnh đạo Sở KH&CN, 
cảnh sát PCCC, đại diện các sở, ngành, địa phương, lãnh 
đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, lãnh 
đạo và cán bộ công nhân Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Tình huống diễn tập là sự cố kỹ thuật dẫn đến cháy 
tại xưởng Ure, Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Vụ cháy ngày 
càng diễn biến nghiêm trọng, vượt ngoài tầm xử lý 
của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và dẫn đến rò rỉ nguồn 
phóng xạ. Vì vậy, Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ 
cấp tỉnh đã huy động các lực lượng cùng với Nhà 
máy Đạm Phú Mỹ tổ chức khoanh vùng kiểm soát sự 
cố; thu hồi nguồn phóng xạ; xử lý hoàn toàn việc rò 
rỉ nguồn phóng xạ, bảo đảm an toàn cho người lao 
động và lực lượng cứu hộ.

Tham gia vào buổi diễn tập ứng phó sự cố bức 
xạ gồm hơn 30 cán bộ, chuyên viên và người lao 
động của Sở KH&CN; Cảnh sát PCCC;  Công an tỉnh; 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; các Sở: Tài 
nguyên và Môi Trường, Công Thương, Y tế, Lao động 
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– Thương binh và Xã Hội và Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Việc diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp 

đồng và điều hành trong hoạt động ứng phó sự cố 
bức xạ cho thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố 
bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh BR-VT; nâng cao tính chủ 
động; kịp thời huy động được các lực lượng, phương 
tiện kỹ thuật của các sở, ban, ngành, tổ chức và các 
nhân tham gia ứng phó sự cố.

(Sở KH&CN)

HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
VỀ NHÃN HÀNG HOÁ

Sáng 8/8, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội 
nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng 
hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 
năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa”. Tham dự 
hội nghị có ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở Khoa học và 
Công nghệ, gần 100 đại biểu đại diện các sở, ngành, địa 
phương, các DN hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, 
xuất nhập khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Cao Thị 
Bích Hà, trưởng phòng Nhãn hàng hóa, Cục Quản 
lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ KH-CN), phổ 
biển những nội dung cơ bản và mới của Nghị định 
43/2017/NĐ-CP. 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 có 
một trong những điểm mới, như: Quy định tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam 
hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng 
hóa, trừ một số hàng hóa quy định tại Khoản 2 Điều 1 
Nghị định như: Bất động sản; Hàng hóa tạm nhập tái 
xuất; hàng hóa tạm nhập để tham gia hội chợ, triển 
lãm sau đó tái xuất; hàng hóa quá cảnh, hàng hóa 
chuyển khẩu; hàng hóa trung chuyển; Hành lý của 
người xuất cảnh, nhập cảnh; tài sản di chuyển; Hàng 
hóa bị tịch thu bán đấu giá; Hàng hóa là thực phẩm 
tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và 
bán trực tiếp cho người tiêu dùng; Hàng hóa là nhiên 
liệu, nguyên liệu (nông sản, thủy sản, khoáng sản), 
vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vôi, cát, đá, sỏi, xi măng, 
đất màu, vữa, hỗn hợp bê tông thương phẩm), phế 
liệu (trong sản xuất, kinh doanh) không có bao bì và 
bán trực tiếp cho người tiêu dùng; Hàng hóa là xăng 
dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, xi măng rời không 
có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi tec; 
Hàng hóa đã qua sử dụng. 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của 
Chính phủ về nhãn hàng hóa có hiệu lực từ ngày 
01/6/2017, thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP 
ngày 30/8/2016. Đây là quy định quan trọng trong 
công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe, chia sẻ về  
những điểm mới đồng thời trao đổi, thảo luận sôi nổi 
thẳng thắn nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó 
khăn trong thực hiện  Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ về nhãn hàng hóa để thống nhất triển 
khai.

(Sở KH&CN)

HỘI NGHỊ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
TRONG NÔNG NGHIỆP

Sáng 24-8, Sở KH&CN phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ 
chức hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông 
nghiệp. Tham dự hội nghị, về phía Sở KH&CN có ông Mai 
Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN, về phía tỉnh đoàn có ông 
Lê Văn Minh – Bí thư tỉnh đoàn, đại dện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành, Liên minh hợp tác xã, Hội nông dân tỉnh 
cùng với sự tham dự của 250 đoàn viên thanh niên trên 
địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Thanh Quang 
- GĐ Sở KH&CN cho biết, khởi nghiệp nói chung và 
khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng đã 
trở thành phong trào lan tỏa khắp cả nước. Tại BR-
VT, nhiều mô hình khởi nghiệp nông nghiệp đã thành 
công như: mô hình nông trại ViFarm, ca cao Thành 
Đạt, nuôi hàu Thái Bình Dương, trồng rau trong nhà 
màng ở Đất Đỏ… Trong đó, các mô hình này chủ yếu 
áp dụng KH&CN vào sản xuất, giúp nâng cao năng 
suất, chất lượng, tăng giá trị sản phẩm hàng hóa. 

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được nghe 
các cán bộ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và 
KH&CN như: Thạc sĩ Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc 
Trung tâm ươm tạo DN nông nghiệp công nghệ cao; 
Thạc sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm 
khuyến nông tỉnh; Lê Minh Nhật, Giám đốc vận hành 
quỹ khởi nghiệp DN KH-CN Việt Nam; Hồ Khiêm, Giám 
đốc Công ty Sản xuất thương mại Thảo Mộc Linh (TP. 
Hồ Chí Minh)... chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp trong 
lĩnh vực nông nghiệp và phân tích tình hình thực tiễn, 
cơ hội, những điều cần biết về khởi nghiệp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và những mô hình nông nghiệp 
công nghệ cao. 

Cũng tại Hội nghị, ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở 
KH&CN đã phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017 đến toàn thể đại biểu 
tham dự. Đây là cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân, 
nhóm cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp đăng ký kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh BR-VT có dự án khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo, trong đó một trong các lĩnh vực 
khuyến khích dự thi là nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao.  

(Sở KH&CN)


