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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tuyến trùng kí sinh thực vật là 

nguyên nhân gây thiệt hại kinh tế 
lớn đối với nền nông nghiệp toàn 
cầu, chỉ tính riêng nhóm tuyến 
trùng Meloidogyne spp. đã gây thiệt 
hại khoảng 100 tỷ USD mỗi năm 
(Oka và cs., 2000). Cây khổ qua 
thường rất mẫn cảm và bị hại nặng 
bởi tuyến trùng, nhất là ở những 
vùng trồng rau tập trung (Anwar và 
cs., 2013). Ngoài khả năng gây hại 
trực tiếp cây trồng, nhiều loài tuyến 
trùng còn là nguyên nhân dẫn đến 
sự gia tăng các bệnh hại do nấm, vi 
khuẩn từ đất và truyền bệnh virus 
hại cây trồng dẫn đến thiệt hại năng 
suất tăng (Suman và Dikshit, 2010).

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cây 
khổ qua được trồng hàng năm tập 
trung ở huyện Tân Thành, huyện 

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI 
TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI KHỔ QUA 
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Tóm tắt: Điều tra thành phần loài tuyến trùng gây hại cây khổ qua tại 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thực hiện tại 18 ruộng trồng khổ qua trong 
mùa khô 2014 - 2015, tại mỗi ruộng điều tra lấy 3 mẫu đất và 2 mẫu rễ ở 
thời điểm trước trồng, bắt đầu thu hoạch và kết thúc thu hoạch. Kết quả 
phân tích mẫu đất đã ghi nhận được 17 loài hiện diện trong đất và 3 loài 
hiện diện trong rễ cây khổ qua là Meloidogyne incognita, Pratylenchus 
pratensis, và Rotylenchulus reniformis. Kết quả phân tích mẫu cũng cho 
thấy thành phần loài và mật số tuyến trùng hiện diện ở những ruộng 
trồng khổ qua luân canh với cây trồng khác họ hoặc phơi đất > 2 tháng 
thấp hơn so với những ruộng trồng khổ qua không luân canh.
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Summary: Investigation of plant parasitic nematode’s species member 

on bitter gourd was performed at 18 cultivated bitter gourd fields in Ba 
Ria - Vung Tau province during dry season from 2014 – 2015, in each 
field three soil samples and two root samples was taken at three periods: 
before planting, beginning harvest and ending harvest. Extracted results 
have been recorded 17 species in soil and 3 species in roots, including 
Meloidogyne incognita, Pratylenchus pratensis, and Rotylenchulus 
reniformis. Extracted results also showed that the species composition 
and population of the nematode in rotational fields or drying land over 
two months were lower than non-rotation fields. 
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Xuyên Mộc và TP. Bà Rịa. Tại đây, 
phần lớn người trồng rau có tập 
quán trồng thâm canh cây khổ qua 
hoặc luân canh với cây trồng cùng 
họ để tận dụng màng phủ và giàn 
leo của vụ trước, điều này tạo điều 
kiện thuận lợi cho tuyến trùng tích 
lũy và gây hại nặng hơn. Mặc dù 
vậy, nhiều hộ trồng khổ qua chưa 
nhận biết được triệu chứng gây hại 
của tuyến trùng do sự gây hại diễn 
ra âm thầm trong đất nên chưa thực 
hiện các biện pháp phòng trừ. Bài 
viết này cung cấp những thông tin 
thiết yếu về thành phần loài và mật 
số tuyến trùng gây hại cây khổ qua 
ở các giai đoạn phát triển khác nhau 
của cây để có cơ sở khoa học và 
thực tiễn khuyến cáo người trồng 
khổ qua phòng trừ hiệu quả tuyến 
trùng góp phần giảm thiệt hại năng 

suất và nâng cao thu nhập của người 
trồng rau.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

- Thời gian và địa điểm: các mẫu 
đất và rễ được lấy từ 18 ruộng trồng 
khổ qua tại huyện Tân Thành, huyện 
Xuyên Mộc và Tp. Bà Rịa trong vụ 
Đông Xuân năm 2014 – 2015.

- Vật liệu nghiên cứu chính: 
thuổng lấy mẫu, rây lọc và đĩa đếm 
tuyến trùng, kính hiển vi

- Phương pháp nghiên cứu
+ Chọn ruộng lấy mẫu: mỗi huyện 

chọn ngẫu nhiên 3 ruộng trồng khổ 
qua luân canh với cây rau cùng họ 
và 3 ruộng luân canh với cây rau 
khác họ có diện tích ≥ 1.000m2/
ruộng. Tại mỗi ruộng, mẫu đất và 
rễ được lấy tại 5 điểm trên 2 đường 
chéo góc ở độ sâu từ 10 - 25 cm so 
với mặt luống, sau đó trộn đều và 
lấy ra 200 cm3 đất, 5g rễ để tách 
tuyến trùng (Barker, 1985)

+ Tách tuyến trùng theo phương 
pháp phễu lọc Bearman cải tiến

+ Giám định loài tuyến trùng dưới 
kính hiển vi ở vật kính 100X dựa 
trên các đặc điểm hình thái học theo 
khóa phân loại của Nguyễn Ngọc 
Châu và Nguyễn Vũ Thanh (2000).

+ Các chỉ tiêu đánh giá: Thành 
phần loài và mật số tuyến trùng gây 
hại ở các thời điểm điều tra.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thành phần và mật số loài 

tuyến trùng gây hại trong đất 
trồng và rễ cây khổ qua

Kết quả phân tích mẫu đất ở các 
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ruộng trồng khổ qua tại tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu được ghi nhận ở Bảng 
3.1 cho thấy có 17 loài tuyến trùng 
kí sinh thực vật hiện diện, trong đó 
có 5 loài nội ký sinh là Meloidogyne 
incognita, Pratylenchus pratensis, 
P. coffeae, Rotylenchulus reniformis, 
Tylenchulus semipenetrans và 12 
loài ngoại ký sinh là Ditylenchus 
anchilisposomus, D. ausafi, 
Xiphinema brevicolle, X. brasiliense, 
X. elongatum, X. longicaudatum, 
X. insigne, Aphelenchus 
avenae, Helicotylenchus 
cavenessi, Hoplolaimus 
champus, Criconemella sp., và 
Aphelenchoiodes asterocaudatus. 
Trong những nhóm này M. 
incognita, P. pratensis, và R. 
reniformis là những loài tuyến trùng 
gây hại cây trồng nghiêm trọng nhất 
xuất hiện ở cả 3 thời điểm điều tra, 
trong đó P. pratensis hiện diện phổ 
biến với mật số cao hơn các loài 
khác ở thời điểm trước trồng, nhưng 
R. reniformis là loài tăng rất nhanh 
sự hiện diện và có mật số cao hơn 
rất nhiều so với các loài khác từ 
thời điểm cây khổ qua bắt đầu cho 
thu hoạch đến cuối vụ. Trong nhóm 
ngoại ký sinh, D. anchilisposomus, 
D. ausafi, X. brevicolle, và A. 
avenae hiện diện phổ biến với mật 
số cao hơn các loài khác ở cả 3 thời 
điểm lấy mẫu. Kết quả phân tích 
mẫu cũng cho thấy thành phần loài 
tuyến trùng trong đất trồng khổ qua 
phong phú nhất vào cuối vụ.

Kết quả phân tích mẫu rễ cây 
khổ qua đã ghi nhận được 3 loài 
tuyến trùng nội ký sinh thực 
vật là Meloidogyne incognita, 
Rotylenchulus reniformis và 
Pratylenchus pratensis ở thời 
điểm bắt đầu thu hoạch, trong đó 
R. reniformis hiện diện phổ biến 
hơn, nhưng mật số thấp hơn các 
loài khác, còn P. pratensis cho thấy 
điều ngược lại. Ở thời điểm kết thúc 
thu hoạch chỉ có sự hiện diện của 
R. reniformis và M. incognita với 
mật số thấp hơn khá nhiều so với 

Bảng 3.1: Thành phần và mật số loài tuyến trùng gây hại 
trong đất trồng cây khổ qua

Stt Tên loài

Trước gieo hạt Bắt đầu thu 
hoạch

Kết thúc thu 
hoạch

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

1 Meloidogyne incognita 35,70 5,56 222,82 11,11 414,75 33,33
2 Pratylenchus pratensis 740,40 50,00 227,79 61,11 807,53 61,11
3 Pratylenchus coffeae 459,27 11,11 252,00 5,56
4 Rotylenchulus reniformis 417,80 22,22 1.938,82 66,67 6.520,16 77,78

5 Ditylenchus 
anchilisposomus 64,37 22,22 113,76 33,33 120,17 44,44

6 Ditylenchus ausafi 120,87 50,00 78,25 61,11 217,08 66,67
7 Xiphinema brevicolle 38,85 11,11 60,63 27,78 36,62 27,78
8 Xiphinema brasiliense 48,09 11,11 150,82 22,22
9 Xiphinema elongatum 27,72 11,11

10 Xiphinema longicaudatum 50,03 33,33 59,64 11,11
11 Xiphinema insigne 23,94 5,56 44,31 11,11
12 Aphelenchus avenae 69,48 38,89 100,38 27,78 28,72 44,44
13 Hoplolaimus champus 143,64 5,56 59,22 5,56
14 Helicotylenchus cavenessi 28,98 11,11 68,88 11,11
15 Tylenchulus semipenetrans 45,57 11,11
16 Criconemella sp. 29,40 5,56 24,36 5,56

17 Aphelenchoides 
asterocaudatus 64,68 5,56

Ghi chú: Tổng số mẫu đất phân tích tuyến trùng ở mỗi thời điểm điều tra là 18, 
lượng mẫu đất phân tích là 200ml/mẫu

Bảng 3.2: Thành phần và mật số loài tuyến trùng gây hại trong rễ cây khổ qua

Stt Tên loài

Bắt đầu thu hoạch Kết thúc thu hoạch

Mật số
(con/mẫu)

Tần suất 
(%)

Mật số
(con/mẫu)

Tần suất 
(%)

1 Meloidogyne incognita 202,59 27,78 119,48 50,00
2 Pratylenchus pratensis 322,37 5,56
3 Rotylenchulus reniformis 105,81 38,89 38,64 16,67

Ghi chú: Tổng số mẫu rễ phân tích tuyến trùng ở mỗi thời điểm điều tra là 18, lượng 
mẫu phân tích là 5g/mẫu

thời điểm bắt đầu thu hoạch, nhưng 
trái ngược với R. reniformis, sự hiện 
diện của M. incognita phổ biến hơn 
rất nhiều so với thời điểm bắt đầu 
thu hoạch (Bảng 3.2). Các loài nội 
ký sinh khác hiện diện trong mẫu 
đất, nhưng không phát hiện trong 
mẫu rễ ở cùng thời điểm lấy mẫu 
như P. coffeae và T. semipenetrans 
có thể là do các loài này rất ít phổ 
biến và có mật số thấp. 

3.2. Thành phần, mật số loài 
tuyến trùng gây hại cây khổ qua 
phân theo cơ cấu cây trồng 

So sánh thành phần và mật số loài 

tuyến trùng ký sinh thực vật trong 
đất ở những ruộng trồng khổ qua 
không luân canh với cây rau khác 
họ với ruộng khổ qua luân canh cho 
thấy thành phần loài tuyến trùng 
gây hại cây khổ qua ở ruộng không 
luân canh phong phú hơn (16 loài 
so với 13 loài), nhất là ở thời điểm 
trước gieo hạt (11 loài so với 5 loài), 
nhưng số lượng loài khá ổn định 
trong suốt vụ (11 - 12 loài ở các thời 
điểm khác nhau trong vụ), trong khi 
đó ở ruộng luân canh số lượng loài 
tăng mạnh từ sau gieo hạt đến cuối 
vụ (5 loài tăng lên 13 loài). Ngoài 
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Bảng 3.3: Thành phần và mật số loài tuyến trùng gây hại trong đất 
trồng khổ qua theo hình thức luân canh cây trồng

STT Tên loài

Trước gieo hạt Bắt đầu thu hoạch Kết thúc thu 
hoạch

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

I Không luân canh với cây rau khác họ

1 Meloidogyne 
incognita 35,7 11,11 17,64 11,11 603,75 22,22

2 Pratylenchus 
pratensis 768,32 77,78 299,88 88,89 946,98 88,89

3 Pratylenchus coffeae 459,27 22,22 252,00 11,11

4 Rotylenchulus 
reniformis 417,795 44,44 2.868,86 88,89 11.221,39 88,89

5 Ditylenchus 
anchilisposomus 65,73 22,22 96,52 55,56 77,78 55,56

6 Ditylenchus ausafi 121,8 55,56 84,90 77,78 271,29 88,89
7 Xiphinema brevicolle 94,08 11,11 16,80 11,11

8 Xiphinema 
brasiliense 48,09 22,22 166,60 22,22

9 Xiphinema 
elongatum 33,60 11,11

10 Xiphinema 
longicaudatum 55,55 44,44

11 Xiphinema insigne 23,94 11,11 44,31 22,22
12 Aphelenchus avenae 69,09 44,44 108,68 44,44 32,09 55,56

13 Hoplolaimus 
champus 143,64 11,11 59,22 11,11

14 Helicotylenchus 
cavenessi 24,36 11,11

15 Tylenchulus 
semipenetrans 69,30 11,11

16 Criconemella sp. 29,4 11,11 24,36 11,11
II Luân canh với cây rau khác họ

1 Meloidogyne 
incognita 428,00 11,11 320,25 44,44

2 Pratylenchus 
pratensis 973,35 22,22 35,56 33,33 435,68 33,33

3 Rotylenchulus 
reniformis 78,72 44,44 251,86 66,67

4 Ditylenchus 
anchilisposomus 63,00 22,22 200,00 11,11 190,82 33,33

5 Ditylenchus ausafi 119,70 44,44 66,62 44,44 108,675 44,44
6 Xiphinema brevicolle 38,85 22,22 52,27 44,44 41,58 44,44

7 Xiphinema 
brasiliense 135,03 22,22

8 Xiphinema 
elongatum 21,84 11,11

9 Xiphinema 
longicaudatum 39,00 22,22 59,64 22,22

10 Aphelenchus avenae 70,00 33,33 67,20 11,11 23,1 33,33

11 Helicotylenchus 
cavenessi 33,60 11,11 68,88 22,22

12 Tylenchulus 
semipenetrans 21,84 11,11

13 Aphelenchoides 
asterocaudatus 64,68 11,11

Ghi chú: Tổng số mẫu đất phân tích tuyến trùng ở mỗi hình thức luân canh và 
mỗi thời điểm điều tra là 9, lượng mẫu đất phân tích là 200ml/mẫu

ra, ở những ruộng trồng khổ qua 
không luân canh, hầu hết các loài 
tuyến trùng ký sinh thực vật hiện 
diện phổ biến hơn, mật số cao hơn 
so với ruộng luân canh, nhất là thời 
điểm cuối vụ.

Trong rễ cây khổ qua, thành phần 
loài tuyến trùng ký sinh thực vật ở 
những ruộng không luân canh cũng 
phong phú hơn, hiện diện phổ biến 
và mật số cao hơn rất nhiều so với 
ruộng không luân canh, ngoại trừ 
sự phổ biến của M. incognita ở 
thời điểm cuối vụ. Tuy vậy, sự phổ 
biến và mật số của các loài này ở 
những ruộng không luân canh ổn 
định hoặc giảm theo sự già hóa gia 
tăng của cây, trong khi đó ở những 
ruộng luân canh M. incognita lại 
cho thấy điều ngược lại. Điều này 
có thể là do mật số tuyến trùng gây 
hại cây khổ qua ở thời điểm đầu vụ 
tại những ruộng khổ qua luân canh 
thấp nên M. incognita có điều kiện 
thuận lợi về nguồn thức ăn và nơi 
sống để phát triển hơn tại những 
ruộng không luân canh, bên cạnh 
khả năng cạnh tranh về nơi sống và 
nguồn thức ăn của M. incognita là 
tốt hơn các loài khác.

3.3. Sự phổ biến và mật số 
tuyến trùng gây hại cây khổ qua 
vụ Đông Xuân 2014 - 2015 tại tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyến trùng gây hại cây khổ qua 
trong vụ Đông Xuân 2014 - 2015 tại 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện diện 
rất phổ biến với mật số cao trong 
đất trồng khổ qua ngay ở thời điểm 
trước gieo hạt, sau đó tăng mạnh 
và hiện diện ở tất cả những ruộng 
khổ qua điều tra với mật số rất cao 
ở thời điểm cuối vụ. Trong rễ khổ 
qua, tuyến trùng hiện diện với mật 
số cao ở thời điểm cây bắt đầu cho 
thu hoạch sau đó giảm ở thời điểm 
cuối vụ, nhưng sự phổ biến của 
tuyến trùng đã tăng mạnh.

Ở những ruộng trồng khổ qua 
không luân canh với cây rau khác 
họ sự phổ biến và mật số tuyến 
trùng ký sinh thực vật trong đất và 
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rễ khổ qua ở mức cao hơn rất nhiều 
so với những ruộng trồng khổ qua 
được luận canh, nhất là mật số, điều 
này cho thấy luân canh cây khổ qua 
với cây rau khác họ (cây họ đậu, cây 
mía, cây bắp) có ý nghĩa quan trọng 
trong việc hạn chế sự phát sinh và 
mật số tuyến trùng gây hại. 

Như vậy, tuyến trùng ký sinh 
thực vật có xu hướng tích lũy mật 
số rất cao trong đất trồng khổ qua 
vào thời điểm cuối vụ và trở thành 
nguồn gây hại thường trực trên cây 
khổ qua ở vụ sau nếu người sản xuất 
không có biện pháp kỹ thuật xử lý 
để kiểm soát hiệu quả nguồn tuyến 
trùng. Luân canh cây khổ qua với 
cây họ đậu, cây mía, cây ngô cũng 
là giải pháp cần thiết để hạn chế 
phần nào sự tích lũy tuyến trùng do 
ít mẫn cảm với tuyến trùng. Vì vậy, 
cần có những giải pháp kỹ thuật 
khác để quản lý hiệu quả tuyến 
trùng gây hại cây khổ qua, nhất là 
giải pháp kỹ thuật tổng hợp.

IV. KẾT LUẬN
- Tuyến trùng ký sinh thực vật 

hiện diện ở 100% số ruộng khổ qua 
điều tra trong vụ Đông Xuân 2014 - 
2015 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 
mật số rất cao ngay từ đầu vụ.

- Luân canh cây khổ qua với 
những cây trồng khác họ có khả 
năng hạn chế được mật số tuyến 
trùng gây hại cây khổ qua trồng ở 
vụ tiếp theo.

- Đã xác định được 17 loài tuyến 
trùng gây hại trong đất trồng khổ 
qua vụ Đông Xuân 2014 - 2015 tại 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó có 
5 loài nội ký sinh và 12 loài ngoại 
ký sinh.

- Rotylenchulus reniformis, 
Pratylenchus pratensis là những 
loài hiện diện phổ biến với mật số 
cao nhất trong 17 loài hiện diện 
trong đất và Meloidogyne incognita 
là loài hiện diện phổ biến và duy trì 
mật số trong rễ cao nhất đến thời 
điểm cuối vụ khổ qua.

C.T.K & CS

Bảng 3.4: Thành phần, mật số loài tuyến trùng gây hại trong rễ cây khổ qua 
trồng vụ Đông Xuân 2014-2015 phân theo cơ cấu cây trồng

STT Tên loài

Bắt đầu thu hoạch Kết thúc thu hoạch

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

I Không luân canh với cây rau khác họ

1 Meloidogyne incognita 248,19 44,44 217,35 44,44

2 Pratylenchus pratensis 322,37 11,11

3 Rotylenchulus seniformis 119,60 66,67 38,64 33,33

II Luân canh với cây rau khác họ

1 Meloidogyne incognita 20,16 11,11 41,18 55,56

2 Rotylenchulus seniformis 23,10 11,11

Ghi chú: Tổng số mẫu rễ phân tích tuyến trùng ở mỗi thời điểm điều tra ở những 
ruộng không hoặc có luân canh là 9, lượng mẫu phân tích là 5g/mẫu

Bảng 3.5: Mật số tuyến trùng gây hại trong đất và rễ cây khổ qua

STT Thời điểm 
điều tra

Luân canh1 Không luân canh1 Trung bình2

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

Mật số
(con/
mẫu)

Tần 
suất 
(%)

I Trong đất

1 Trước trồng 473,20 66,67 1.081,54 88,89 820,82 77,78

2 Thu hoạch 283,98 66,67 3.043,55 100,00 1.939,72 83,33

3 Kết thúc 664,16 100,00 11.330,99 100,00 5.997,58 100,00

II Trong rễ

1 Thu hoạch 21,63 22,22 290,39 77,78 230,67 50,00

2 Kết thúc 41,18 55,56 164,22 66,67 108,29 61,11

Ghi chú: 1 là tổng số mẫu phân tích ở mỗi thời điểm điều tra là 9, 2 là tổng số 
mẫu phân tích ở mỗi thời điểm điều tra là 18, lượng mẫu đất 

phân tích là 200ml/mẫu và rễ là 5g/mẫu
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Với điều kiện tự nhiên, diện tích 

mặt nước, khí hậu thời tiết, nhân 
lực lao động rất phù hợp của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu là điều kiện 
thuận lợi cho nghề nuôi trồng hải 
sản phát triển. Nghề nuôi trồng 
thủy sản đã đem lại việc làm, kinh 
tế cho nhiều hộ dân, nâng cao đời 
sống cho người nuôi của tỉnh. Tuy 
nhiên, hiện nay, việc nuôi trồng hải 
sản gặp nhiều khó khăn do dịch 
bệnh, kỹ thuật nuôi, thị trường, chất 
lượng. Nuôi hải sản còn mang tính 
tự phát cao, chưa có sự quy hoạch 
hợp lý về vùng nuôi, quy mô, kỹ 
thuật, đối tượng... bởi vậy, nghề 
nuôi tôm của tỉnh gặp rất nhiều khó 
khăn do dịch bệnh, rào cản xuất 
khẩu,… nghề nuôi cá biển với các 
đối tượng truyền thống cá mú, cá 
giò… gặp khó khăn về nguồn giống 
và giá thành con giống, trong khi đó 
công nghệ sản xuất giống cá chim 
vây vàng đã đạt bước tiến mới và 
thu được kết quả cao, giá thành con 
giống cá chim vây vàng (1.000đ/
cm) rẻ hơn so với cá mú (2.500đ/
cm), cá giò giống (2.000đ/cm). Đặc 
biệt, cá chim vây vàng là loài cá nổi, 
dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, sử dụng 
tốt thức ăn công nghiệp, hạn chế 
dịch bệnh, giá thành tương đối cao 
từ 140.000đồng - 170.000đồng/kg 
cá tùy theo kích thước cá. Chính vì 
vậy, đổi mới đối tượng nuôi cá biển 
sang cá chim vây vàng là triển vọng 
lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao 
cho người nuôi, đổi mới phương 
thức nuôi từ nuôi lồng sang nuôi 
ao chủ động nguồn nước tránh rủi 
ro, nâng cao hiệu quả kinh tế người 
nuôi và thúc đẩy kinh tế của tỉnh. Để 
thực hiện đổi mới đối tượng nuôi, 

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NUÔI CÁ CHIM 
VÂY VÀNG TRONG AO ĐẤT 

TẠI LONG SƠN, TP. VŨNG TÀU
|| ThS. Lê Thị Dịu
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN 
tỉnh BR-VT

việc xây dựng mô hình nuôi với đối 
tượng nuôi mới, đem lại hiệu quả 
kinh tế cho người nuôi tránh rủi ro 
từ dịch bệnh và những nguyên nhân 
khách quan khác là quan trọng và 
cần thiết để phát triển nghề nuôi cá 
biển bền vững. 

II. MỤC TIÊU
Xây dựng mô hình thử nghiệm 

nuôi thương phẩm cá chim 
vây vàng  (Trachinotus blochii 
Lacepede, 1801) trong ao đất (diện 
tích 3.000m2,  mật độ nuôi 2 con/m3) 
tại xã Long Sơn - Vũng Tàu phục vụ 
nghề nuôi trồng hải sản của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu phát triển bền vững.

III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Nội dung 1: Điều tra hiện trạng 

về điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất 
của khu vực ao đầm nuôi xã Long 
Sơn - TP. Vũng Tàu

- Phân tích xác định các yếu tố 
thủy lý, thủy hóa khu ao nuôi Long 
Sơn 

- Đánh giá khả năng lây nhiễm 
bệnh với vị trí địa lý và tình hình 
dịch bệnh khu nuôi Long Sơn hiện 
nay dựa vào tình hình nuôi khu vực 
xung quanh và ao nuôi trước đó.

- Đánh giá cơ sở vật chất của khu 
vực nuôi để sử dụng và bổ sung 
trong quá trình nuôi.

 Nội dung 2: Thực hiện mô hình 
nuôi thương phẩm cá chim vây 
vàng (Trachinotus blochii) trong ao 
đất phù hợp với điều kiện tự nhiên, 
kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Sử dụng quy trình kỹ thuật nuôi 
cá chim vây vàng trong ao đất do 
Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường 
Đại học Nha Trang

- Đánh giá hiệu quả của quy trình 

kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng 
trong ao đất do Viện Nuôi trồng 
Thủy sản - Trường Đại học Nha 
Trang

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ 
ÁN

4.1. Kết quả các yếu tố môi 
trường nước ao nuôi cá chim vây 
vàng tại Long Sơn

Trung  tâm đã phối hợp với Chi 
cục quản lý chất lượng Nông Lâm 
Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để 
phân tích một số chỉ tiêu chất lượng 
nước và thu được kết quả như sau:

Nhìn bảng ta thấy các yếu tố môi 
trường nước ao nuôi cá chim vây 
vàng tại Long Sơn đều nằm trong 
ngưỡng an toàn khi nuôi cá, sự giao 
động các yếu tố trong tháng không 
lớn, đặc biệt yếu tố độ mặn, oxy, pH 
tương đối ổn định trong các tháng. 

Mặc dù, trong tháng sự chênh 
lệch các yếu tố môi trường là không 
nhiều, nhưng sự giao động giá trị 
của một số yếu tố tương đối lớn 
như NO2 (0,004 ± 0,006), COD 
(14,560 ± 3,159), BOD5 (9,389 
± 5,623). Điều này hoàn toàn phù 
hợp với điều kiện tự nhiên. Do từ 
tháng 1 đến hết tháng 06 không 
có mưa, lượng nước kém, bởi vậy 
trong quá trình nuôi rất hạn chế việc 
thay nước, mật độ tảo thời điểm này 
không ổn định phụ thuộc rất nhiều 
vào sự can thiệp của CaCO3 và chế 
phẩm vi sinh để ổn định môi trường, 
dẫn tới sự biến động các thông số 
NO2, COD, BOD5.
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Theo QCVN 10: 2008/BTNMT 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng nước biển ven bờ và QCVN 
02-15: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia cơ sở sản xuất 
giống thủy sản - điều kiện an toàn 
thực phẩm, an toàn sinh học và môi 
trường thì các chỉ tiêu chất lượng 
nước đều nằm trong giới hạn cho 
phép để thực hiện mô hình nuôi 
thương phẩm cá chim vây vàng tại 
Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

4.2. Kết quả về sự tăng trưởng 
và tỉ lệ sống của cá 

Trong quá trình nuôi càng về sau 
sự tăng về chiều dài của cá càng 
giảm, tuy nhiên sự tăng về khối 
lượng lại tăng lên đạt trung bình 
51,86 ± 26,51 (gam), điều này hoàn 
toàn phù hợp với việc càng nuôi về 
sau cá càng có độ béo. Ở tháng thứ 
07 sự tăng đột ngột về khối lượng 
có thể được lý giải do thời điểm 
đó bắt đầu có mưa, độ mặn trong 
ao được hạ thấp xuống (từ 29(%o) 
xuống 27(%o)), đồng thời thay 
nước được nhiều hơn bởi vậy kích 
thích cá nhanh lớn. Tỷ lệ sống đạt 
98% là tương đối lớn cao hơn nhiều 
so với mô hình nuôi lồng tại Quảng 
Ninh do Nguyễn Thanh Bình, 2011 

thực hiện (tỷ lệ sống đạt 80,1%).

V. TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ 
KINH TẾ

- Tổng chi phí sản xuất:
+ Chi phí nguyên vật liệu và vận 

hành: 325.250.000 đồng.
+ Khấu hao trong 1 năm: 

169.000.000/5 = 33.800.000đồng
+ Tổng chi phí: 359.050.000 đ. 
- Phần thu:
- Cá chim vây vàng: (6.000 con x 

98(%))/100(%) =  5.880 con  
- Số tiền thu: 0,6kg/ con x 

5.880 con x 140.000đồng/kg = 
493.920.000đ. 

* Lợi nhuận: 
- Tổng thu – Tổng chi: 

493.920.000đ -  359.050.000đ = 
134.870.000đ

- Thời gian thu hồi vốn 

Bảng 1: Kết quả trung bình của các chỉ tiêu chất lượng nước ao nuôi

Tháng
Chỉ tiêu phân tích mẫu nước

Độ mặn 
(%o) DO (mg/l) pH H2S

(mg/l)
NO2

(mg/l)
COD

(mg/l)
BOD5
(mg/l)

Trung bình 
tháng 01 28  ±  0 4,23

± 0,05 28 ± 0 4,225
± 0,05 7,5 ± 0 0,006

± 0,001
0,003

± 0,001
Trung bình 
tháng 02 28 ± 0 4,260

± 0,13
7,80

 ± 0,27
0,007

± 0,009
0,004

± 0,002
14,29 

± 3,654 
4,2

± 4,025
Trung bình 
tháng 03 29 ± 0 4,375

± 0,25
7,75 ± 

0,28
0,01

± 0,008
0,003

± 0,001
12,82

 ± 2,03
0,375

± 0,479
Trung bình 
tháng 04 29 ± 0 4 ± 0 8 ± 0 0,013 

± 0,012
0,002

± 0,001
13,41

± 1,348
10

± 1,41
Trung bình 
tháng 05 29 ± 0 4,160

± 0,089
7,7

± 027
0,013

± 0,008
0,010

± 0,017
14,38

± 6,52
12,72

± 5,26
Trung bình 
tháng 06

28,25
± 0,43

4,050
± 0,087

7,75
± 0,25

0,023
± 0,004

0,006
± 0,001

15,220
± 1,93  

13,80
 ± 1,35

Trung bình 
tháng 07 28 ± 0 4,25 

± 0,05 8 ± 0 0,012
± 0,01

0,003
± 0

15,32
± 2,4

13,15
± 1,01

Trung bình 
tháng 08

27,2
 ± 0,44

4,160
± 0,114 8 ± 0 0,019

± 0,009
0,004

± 0,001
16,08

± 1,492
12,76

± 0,89
Trung bình 
tháng 09 27 ± 0 4,05

± ,087 8 ± 0 0,01
± 0,009 0,003± 0 16,650± 

2,03
12,82± 

0,97
Trung bình 
tháng 10 27± 0 4,15

± 0,071 8 ± 0 0,005
±0,003

0,005
± 0,001

15,5
 ± 0,707

14,250± 
0,071

Bảng 2: Kết quả về sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá Trong quá

TT Ngày tháng 
kiểm tra

Chiều dài
(cm)

Tốc độ tăng 
chiều dài (cm)

Khối lượng 
(gam)

Tốc độ tăng khối 
lượng (gam)

Số cá 
chết (con)

Tỷ lệ sống 
(%)

1 14/1/2016 7,99 ± 0.09 0,00 70,17 ± 0,65 0,00 35 99,42

2 14/2/2016 10,10± 0,28 2,11 99,47 ± 1,04 29,9 5 99,33

3 14/3/2016 13,08 ± 0,32 2,98 150,90 ± 1,06 51,43 12 99,13

4 12/4/2016 16,83 ± 0,3 3,75 191,33 ± 3,46 40,43 26 98,70

5 10/5/2016 20,20 ± 0,39 3,37 248,00  ± 4,07 56,67 16 98,43

6 13/6/2016 22,08 ± 0,30 1,88 319,17  ± 3,24 71,17 5 98,35

7 12/7/2016 24,18 ± 0,33 2,1 411,00 ± 3,05 91,83 4 98,28

8 17/8/2016 25,22 ± 0,34 1,04 474,67 ± 5,07 63.67 9 98,13

9 12/9/2016 26,08 ± 0,19 0,86 530,5 ± 1,53 55,83 5 98,05

10 12/10/2016 27,03 ± 0,18 0,95 600 ± 4,55 69,5 3 98,00

Trung bình 1,90 ± 1,21 51,86 ± 26,51

VI. Kết luận và khuyến cáo
6.1. Kết luận
- Trung tâm nhận quy trình kỹ 

thuật nuôi thương phẩm cá chim 
vây vàng trong ao đất từ Viện Nuôi 
trồng Thủy sản - Đại học Nha Trang 
và thí điểm thành công mô hình 
“Xây dựng mô hình thử nghiệm 
nuôi thương phẩm cá chim vây vàng 
(Trachinotus blochii (Lácepède, 
1801)) trong ao đất tại Long Sơn, 
TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” 

tại hộ dân với diện tích 3.000 m2 
phù hợp với điều kiện tự nhiên của 
địa phương, sau 10 tháng triển khai 
dự án cá chim vây vàng sinh trưởng 
và phát triển tốt, cá không bị bệnh, 
sản lượng sau thu hoạch cao đạt 3,5 
tấn/3.000m2. 

- Trung tâm đã nắm rõ quy trình 
kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chim 
vây vàng trong ao đất (từ khâu cải 
tạo ao, chọn giống, thả giống, chăm 
sóc, quản lý nước ao nuôi, quản lý 
bệnh trong quá trình nuôi) sau 12 
tháng triển khai dự án. ...

(Xem tiếp trang 16)
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cây 

khổ qua được trồng hàng năm tập 
trung ở huyện Tân Thành, huyện 
Xuyên Mộc và TP. Bà Rịa. Tại 
đây, phần lớn người trồng rau có 
tập quán trồng thâm canh cây khổ 
qua hoặc luân canh với các cây rau 
khác cùng họ để tận dụng màng phủ 
luống và giàn leo của vụ trước, điều 
này đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
tuyến trùng ký sinh thực vật tích 
lũy và gây hại nặng hơn. Để phòng 
trừ tuyến trùng, một số hộ trồng rau 
thường xử lý đất trước khi trồng 
bằng các loại thuốc hóa học dạng 
hạt, nhưng hiệu quả không kéo dài 

XÁC ĐỊNH LOẠI VÀ LƯỢNG CHẾ 
PHẨM SINH HỌC SỬ DỤNG PHÒNG 
TRỪ HIỆU QUẢ TUYẾN TRÙNG GÂY 
HẠI CÂY KHỔ QUA TẠI TỈNH BR-VT

|| Chu Trung Kiên và CS
Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam

TÓM TẮT: Thí nghiệm xác định loại và lượng chế phẩm sinh học sử 
dụng phòng trừ hiệu quả tuyến trùng gây hại cây khổ qua tại tỉnh Bà 
rịa – Vũng Tàu được thực hiện tại huyện Tân Thành từ tháng 3 đến tháng 
6 năm 2015 với 14 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, diện tích mỗi ô nghiệm 
thức là 50m2. Kết quả thí nghiệm cho thấy xử lý đất trồng khổ qua trước 
khi gieo hạt 7 ngày bằng chế phẩm sinh học Biobus 1.00WP chứa 1% 
nấm Trichoderma viride và Zianum 1.00WP chứa 1% nấm T. harzianum ở 
liều lượng 30kg/ha/vụ có khả năng kiểm soát hiệu quả trên 73% và trên 
83% mật số tuyến trùng gây hại cây khổ qua trong suốt vụ và làm tăng 
năng suất quả từ 39 - 46% so với trồng khổ qua không thực hiện phòng 
trừ tuyến trùng.

Keywords: cây khổ qua, nấm Trichoderma viride, nấm T. harzianum, 
tuyến trùng ký sinh thực vật

SUMMARY: To determine the type and amount of bio-product for 
effective controlling plant parasitic nematodes on bitter gourd, the 
experiment was designed in RCBD with 14 treatments, three replications, 
plot size 50m2 in Ba Ria – Vung Tau province from March 2016 to June 
2016. The results indicated that treated soil at 7 days before sowing with 
bioproduct Biobus 1.00WP (1% Trichoderma viride) and Zianum 1.00WP 
(1% T. harzianum) at dosage 30kg/hecta/season had been controlled 
effectively 73% and 83% plant parasitic nematodes population during 
season as well as increasing the yield from 39% to 46% in comparison 
with untreated control treatment. 

Keywords: Bitter gourd, T. viride, T. hazianum, plant parasitic nematodes

nên rễ khổ qua thường bị hại rất 
nặng ở thời điểm cuối vụ. Trên 
thế giới, các kết quả nghiên cứu 
đã chứng minh sử dụng chế phẩm 
sinh học chứa nấm Trichoderma 
viride, T. harzianum, Paecilomyces 
lilacinus có khả năng phòng trừ 
hiệu quả tuyến trùng gây hại khổ 
qua tương đương với các loại hóa 
chất bảo vệ thực vật (Venkatesan và 
Petel, 2013), nhưng điều này chưa 
được kiểm chứng ở Việt Nam. Do 
đó, nghiên cứu này sẽ cung cấp cơ 
sở khoa học và thực tiễn về liều 
lượng và loại chế phẩm sinh học 
sử dụng phòng trừ hiệu quả tuyến 
trùng gây hại cây khổ qua.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

- Thời gian và địa điểm: thí 
nghiệm được thực hiện từ tháng 3 
đến tháng 6 năm 2015 tại xã Sông 
Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu.

- Vật liệu nghiên cứu:
+ Đối tượng cây rau thí nghiệm: 

Giống khổ qua Vino 04
+ Chế phẩm sinh học: Biobus 

1.00WP (1% Trichoderma 
viride), Palila 500WP (5 x 109 
cfu/g Paecilomyces lilacinus), 
Zianum 1.00WP (1% Trichoderma 
harzianum), Bánh dầu neem, 
Nokaph 10GR (10% Ethoprophos).

Bảng 2.1: Loại và lượng các 
chế phẩm sinh học sử dụng 

trong thí nghiệm

Nghiệm 
thức Ký hiệu Loại chế 

phẩm

Lượng sử 
dụng

(kg/ha/vụ)

1 NT 1 Bánh dầu 
neem

150
2 NT 2 300
3 NT 3 450
4 NT 4 Biobus 

1.00WP

10
5 NT 5 20
6 NT 6 30
7 NT 7 Palila 

500WP

10
8 NT 8 20
9 NT 9 30

10 NT 10 Zianum 
1.00WP 10

11 NT 11 20
12 NT 12 30

13 NT 13 Nokaph 
10GR 20

14 NT 14
Không xử lý chế phẩm 
và hóa chất trừ tuyến 
trùng
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+ Phân bón/ha: 20 tấn phân gà 
hoai mục, lượng N:P:K tương ứng 
là 250:340:200

- Phương pháp bố trí thí 
nghiệm: thí nghiệm được bố trí 
theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên 
(RCBD), 14 nghiệm thức, 3 lần 
lặp lại, diện tích mỗi ô thí nghiệm 
là 50m2. Tổng diện tích thí nghiệm 
là 2.100m2. Các nghiệm thức như 
Bảng 2.1:  

- Cách xử lý chế phẩm: Ở thời 
điểm 7 ngày trước gieo hạt khổ qua, 
mỗi loại chế phẩm ở liều lượng thí 
nghiệm được trộn đều với phân 
gà đã ủ hoai với lượng 20 tấn/ha/
vụ (theo khuyến cáo của Sở NN & 
PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), sau 
đó rải đều vào 1 rãnh rộng 20cm và 
sâu 10 cm so với mặt luống dưới 
hàng trồng, trước khi lấp đất, tưới 
nước đủ ẩm và đục lỗ màng phủ. 
Đối với nghiệm thức sử dụng bánh 
dầu neem lượng phân gà sử dụng là 
lượng còn lại sau khi đã trừ lượng 
bánh dầu neem. Nokaph 10GR 
được rải vào hàng đã rạch như cách 
xử lý chế phẩm với lượng 20kg/ha/
vụ như khuyến cáo ghi trên bao bì 
của nhà sản xuất.

- Phương pháp điều tra tỷ lệ cây 
khổ qua bị hại: điều tra tổng số 
cây trên ô nghiệm thức tại các thời 
điểm lấy mẫu để xác định tỷ lệ cây 
bị tuyến trùng gây hại dựa trên các 
triệu chứng điển hình thể hiện ở các 
bộ phận của cây trên mặt đất như 
cây bị còi cọc, bộ lá kém phát triển, 
lá bị vàng, nốt sần rễ,….

- Phương pháp lấy mẫu đất và 
rễ: Mẫu đất được lấy ở 3 thời điểm 
là trước xử lý chế phẩm (trước gieo 
hạt 7 ngày), khi cây khổ qua bắt đầu 
cho thu hoạch và kết thúc thu hoạch, 
mẫu rễ được lấy ở 2 thời điểm cùng 
với mẫu đất từ khi cây khổ qua cho 
thu hoạch. Tại mỗi ô nghiệm thức, 
mẫu đất và rễ được lấy theo 5 điểm 
trên 2 đường chéo góc ở độ sâu từ 
10 – 25cm so với mặt luống đối với 

mẫu đất và 50% bộ rễ phía dưới của 
cây đối với mẫu rễ, sau đó trộn đều 
trước khi lấy ra 1kg đất và 10g rễ để 
sử dụng phân tích tuyến trùng.

- Phương pháp tách chiết và 
giám định tuyến trùng:

+ Tách tuyến trùng theo phương 
pháp phễu lọc Bearman cải tiến

+ Giám định loài tuyến trùng dưới 
kính hiển vi ở vật kính 100X dựa 
trên các đặc điểm hình thái học theo 
khóa phân loại của Nguyễn Ngọc 
Châu và Nguyễn Vũ Thanh (2000).

- Các chỉ tiêu theo dõi trên cây 
khổ qua và cà tím:

+ Tỷ lệ cây bị tuyến trùng gây hại 
(%) = [tổng số cây bị hại/ tổng số 
cây điều tra] x 100 

+ Mật số tuyến trùng ký sinh thực 
vật trong mẫu đất và rễ ở các thời 
điểm lấy mẫu (con/mẫu)

+ Hiệu lực phòng trừ tuyến trùng: 
Dựa trên mật số tuyến trùng ký 
sinh thực vật trong mẫu ở các thời 
điểm điều tra tính hiệu lực phòng 
trừ tuyến trùng của các nghiệm thức 
theo công thức Henderson – Tilton 
đối với mẫu đất và Abbott đối với 
mẫu rễ.

+ Năng suất (tấn/ha): được quy 
ra từ năng suất thực thu của ô thí 
nghiệm.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm 

sinh học đến sự gây hại cây khổ 
qua của tuyến trùng 

Kết quả thí nghiệm được ghi nhận 
ở Bảng 3.1 cho thấy tỷ lệ cây khổ 
qua bị còi cọc ở các nghiệm thức xử 
lý chế phẩm sinh học thấp hơn có ý 
nghĩa thống kê (p = 0,01) và giảm 
từ 64,60 – 93,71% so với nghiệm 
thức không xử lý (ĐC). Đến thời 
điểm kết thúc thu hoạch, tỷ lệ cây 
khổ qua bị sưng rễ các nghiệm thức 
xử lý chế phẩm sinh học cũng thấp 
hơn so với nghiệm thức đối chứng, 
trong đó nghiệm thức xử lý bột quả 
neem ở mức ≥ 300kg/ha/vụ, Biobus 

1.00WP hoặc Zianum 1.00WP cùng 
ở mức 30 kg/ha/vụ có tỷ lệ cây bị 
hại thấp hơn có ý nghĩa thống kê 
(p = 0,01), số cây bị hại của những 
nghiệm thức này giảm từ 76 – 
80% so với đối chứng. Mức giảm 
này cũng cao hơn rất nhiều so với 
nghiệm thức xử lý Nokaph 10GR.

Như vậy, các nghiệm thức xử lý 
chế phẩm sinh học có khả năng làm 
giảm tỷ lệ cây khổ qua bị hại do 
tuyến trùng, trong đó nghiệm thức 
xử lý bột quả neem nghiền ở mức 
≥ 300kg/ha/vụ, Biobus 1.00WP 
hoặc Zianum 1.00WP cùng ở mức 
30 kg/ha/vụ cho thấy khả năng hạn 
chế mức gây hại của tuyến trùng tốt 
hơn các nghiệm thức có xử lý khác 
và tốt hơn rất rõ so với nghiệm thức 
không xử lý tuyến trùng.

3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm 
sinh học đến mật số tuyến trùng 
gây hại cây khổ qua 

Mật số tuyến trùng ký sinh thực 
vật trong đất trồng khổ qua ở các 
nghiệm thức xử lý chế phẩm sinh 
học hoặc Nokaph 10GR gia tăng ở 
mức thấp hơn so với nghiệm thức 
đối chứng, trong đó nghiệm thức xử 
lý chế phẩm sinh học ở mức 30kg/
ha/vụ và nghiệm thức xử lý bột quả 
neem nghiền ở mức 450kg/ha/vụ 
có mức tăng mật số thấp hơn rất 
nhiều so với các nghiệm thức có xử 
lý khác từ thời điểm cây khổ qua 
bắt đầu cho thu hoạch trở về trước, 
sau đó, mức tăng mật số của những 
nghiệm thức này gia tăng nhanh 
hơn, nhất là nghiệm thức xử lý 
Nokaph 10GR (Hình 3.1).

Kết quả phân tích mẫu cũng cho 
thấy mật số tuyến trùng trong rễ cây 
khổ qua ở những nghiệm thức xử 
lý chế phẩm sinh học hoặc thuốc 
Nokaph 10GR trừ tuyến trùng thấp 
hơn rất nhiều so với nghiệm thức 
đối chứng ở cả 2 thời điểm lấy mẫu, 
nhất là nghiệm thức xử lý Biobus 
1.00WP và Zianum 1.00WP với 
lượng 30kg/ha/vụ (Hình 3.2).
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Bảng 3.1: Tỷ lệ cây khổ qua bị hại do tuyến trùng ở các nghiệm thức

Nghiệm thức

Giai đoạn cây khổ qua
bắt đầu thu hoạch

Giai đoạn cây khổ qua
kết thúc thu hoạch

Tỷ lệ cây 
còi cọc (%)

Mức giảm so 
với ĐC (%)

Tỷ lệ cây bị 
sưng rễ (%)

Mức giảm so 
với ĐC (%)

Neem (150 kg/ha) 2,25b 83,14 8,86abc 68,40

Neem (300 kg/ha) 1,95b 85,42 6,59bc 76,50

Neem (450 kg/ha) 1,63b 87,78 5,57c 80,12

Biobus 1.00WP (10 kg/ha) 3,04b 77,26 16,53abc 41,02

Biobus 1.00WP (20 kg/ha) 2,66b 80,10 10,68abc 61,89

Biobus 1.00WP (30 kg/ha) 0,69b 94,86 6,24c 77,75

Palila 500WP (10 kg/ha) 4,73b 64,60 22,04ab 21,34

Palila 500WP (20 kg/ha) 3,97b 70,28 15,63abc 44,22

Palila 500WP (30 kg/ha) 2,06b 84,57 12,35abc 55,91

Zianum 1.00WP (10 kg/ha) 2,94b 78,02 11,29abc 59,70

Zianum 1.00WP (20 kg/ha) 1,33b 90,02 9,62abc 65,67

Zianum 1.00WP (30 kg/ha) 0,84b 93,71 5,44c 80,59

Nokaph 10GR 1,93b 85,53 18,86abc 32,69

Đối chứng (ĐC) 13,36a 28,02a

CV (%) 35,13 25,78

Ghi chú: ĐC là nghiệm thức đối chứng không xử lý chế phẩm, các giá trị tỷ lệ cây bị hại của 3 
lần lặp lại được chuyển sang (x + 0,5)1/2 trước khi xử lý thống kê và tỷ lệ cây bị sưng rễ được 
chuyển sang x1/2 trước khi xử lý thống kê. Các giá trị trong cùng cột theo sau bởi cùng ký tự 

khác biệt không có ý nghĩa qua trắc nghiệm phân hạng Duncan ở p = 0,01.

Như vậy, nghiệm thức xử lý chế 
phẩm sinh học Biobus 1.00WP hoặc 
Zianum 1.00WP với lượng 30kg/
ha/vụ có khả năng kiểm soát hiệu 
quả sự gia tăng mật số tuyến trùng 
gây hại cây khổ qua trong suốt vụ, 
trong khi đó các nghiệm thức xử lý 
chế phẩm sinh học khác và Nokaph 
10GR ít có hiệu quả hoặc chỉ có khả 
năng kiểm soát mức tăng mật số 
tuyến trùng tốt ở giai đoạn bắt đầu 
cho thu hoạch trở về trước.

3.3. Hiệu quả phòng trừ tuyến 
trùng gây hại cây khổ qua của chế 
phẩm sinh học

Hiệu quả phòng trừ tuyến trùng 
gây hại cây khổ qua thí nghiệm 
được ghi nhận ở Bảng 3.2 cho thấy 
ở thời điểm bắt đầu cho thu hoạch, 
các nghiệm thức xử lý 3 loại chế 
phẩm sinh học ở mức 30kg/ha/vụ, 
hoặc bột quả neem nghiền ở mức 
≥ 300kg/ha/vụ trước khi gieo hạt 
7 ngày có khả năng hạn chế được 
> 70% mật số tuyến ký sinh thực 
vật trong cả đất và rễ cao tương 
đương hoặc hơn nghiệm thức xử 
lý Nokaph 10GR với lượng 20kg/
ha/vụ và cao hơn các nghiệm thức 
xử lý khác. Đến thời điểm kết thúc 
thu hoạch chỉ có nghiệm thức xử 
lý Zianum 1.00WP hoặc Biobus 
1.00WP cùng với lượng 30kg/ha/
vụ duy trì được khả năng hạn chế 
> 70% mật số tuyến trùng gây hại 
cây khổ qua và cao hơn rất rõ so với 
nghiệm thức xử lý Nokaph 10GR, 
nhất là khả năng kiểm soát nhóm 
tuyến trùng nội ký sinh. 

Như vậy, xử lý đất trồng khổ qua 
trước khi gieo hạt 7 ngày bằng chế 
phẩm sinh học Biobus 1.00WP chứa 
nấm Trichoderma viride và Zianum 
1.00WP chứa nấm T. harzianum ở 
liều lượng 30kg/ha/vụ có khả năng 
kiểm soát hiệu quả tuyến trùng gây 
hại cây khổ qua trong suốt vụ.

Các kết quả nghiên cứu trên 
thế giới đã chứng minh xử lý đất 
bằng các loại chế phẩm chứa nấm 

Hình 3.1: Biến động mật số tuyến trùng trong đất trồng khổ qua ở các nghiệm thức tại các 
thời điểm điều tra khác nhau trong suốt vụ. NT từ 1-14 trong hình tương đương với thứ tự các 

nghiệm thức trình bày ở mục phương pháp bố trí thí nghiệm
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Bảng 3.2: Hiệu lực phòng trừ tuyến trùng gây hại cây khổ qua của 
chế phẩm sinh học

Nghiệm thức

Giai đoạn bắt đầu
thu hoạch

Giai đoạn kết thúc
thu hoạch

Hiêu lực 
trong đất (%)

Hiệu lực 
trong rễ (%)

Hiêu lực 
trong đất (%)

Hiệu lực trong 
rễ (%)

Neem (150 kg/ha) 65,12abc 58,90cde 53,04bcd 70,47abcd

Neem (300 kg/ha) 73,84ab 76,30abcde 62,83abcd 69,80abcd

Neem (450 kg/ha) 85,89a 100,00a 69,69abc 93,35ab

Biobus 1.00WP (10 kg/ha) 40,75bc 52,49cde 48,56bcd 60,84bcd

Biobus 1.00WP (20 kg/ha) 56,07abc 74,83abcde 57,83abcd 96,16a

Biobus 1.00WP (30 kg/ha) 76,69ab 95,52ab 73,64abc 89,43abc

Palila 500WP (10 kg/ha) 31,24c 49,81de 39,52d 70,11abcd

Palila 500WP (20 kg/ha) 64,64abc 64,86bcde 55,94bcd 84,32abc

Palila 500WP (30 kg/ha) 74,38ab 70,73bcde 64,29abcd 84,95abc

Zianum 1.00WP (10 kg/ha) 58,58abc 45,18e 58,79bcd 56,37cd

Zianum 1.00WP (20 kg/ha) 70,86ab 80,69abcde 77,46ab 57,37cd

Zianum 1.00WP (30 kg/ha) 88,05a 88,70abcd 83,90a 83,16abc

Nokaph 10GR 71,64ab 87,82abc 46,29cd 37,03d

CV (%) 22,56 25,62 17,57 23,90

Ghi chú: các giá trị hiệu lực của 3 lần lặp lại ở từng thời điểm lấy mẫu được 
chuyển đổi sang Arcsin x1/2 trước khi xử lý thống kê, trong cùng cột các giá trị 

theo sau bởi cùng một ký tự khác biệt không có ý nghĩa qua trắc nghiệm 
phân hạng Duncan ở mức p = 0,05.

Trichoderma viride, T. harzianum, 
Paecilomyces lilacinus và neem 
(bánh dầu neem, bột lá hoặc quả 
neem) có khả năng làm giảm tỷ lệ 
gây hại và mật số tuyến trùng trên 
cây rau. Kết quả nghiên cứu của 
Usman và Siddiqui (2012) cho 
thấy bổ sung vào đất T. harzianum 
và P. lilacinus với lượng 40kg/
ha/vụ trước khi trồng cà tím làm 
giảm 79,8% và 76% số nốt sần ở 
thời điểm 60 ngày sau trồng. Mức 
giảm này tương đương với mức 
giảm tỷ lệ nốt sần trên cây khổ qua 
ở thời điểm kết thúc thu hoạch của 
nghiệm thức xử lý Zianum 1.00WP 
với lượng 30kg/ha/vụ và cao hơn 
rất nhiều so với nghiệm thức xử lý 
Palila 500WP, điều này cho thấy 
nấm T. harzianum có khả năng hạn 
chế khả năng gây hại của tuyến 
trùng tốt hơn nấm Paecilomyces 
lilacinus. El-Nagdi và Abd-El-
Khair (2008) đã báo cáo trong điều 
kiện nhà lưới T. harzianum và T. 
viride làm giảm 79,2 và 75,4% mật 
số ấu trùng cảm nhiễm M. incognita 
trong rễ cây cà tím ở thời điểm sau 
trồng 3 tháng, trong thí nghiệm 
này, nấm T. harzianum và T. viride 
trong chế phấm Zianum 1.00WP 
và Biobus 1.00WP cho thấy có 
hiệu quả kiểm soát mật số tuyến 
trùng trong rễ cây khổ qua cao hơn. 
Chaudhary và Kaul (2013) báo cáo 
rằng sử dụng bánh dầu hạt neem với 
lượng 500kg/ha/vụ rễ cây ớt không 
bị nốt sần và gây chết 100% tuyến 
trùng M. incognita ở thời điểm 60 
ngày sau trồng trong điều kiện nhà 
lưới, tương đương với mức hiệu lực 
phòng trừ tuyến trùng ký sinh thực 
vật trong rễ cây khổ qua của nghiệm 
thức xử lý 450kg/ha/vụ hạt neem 
nghiền ở thời điểm bắt đầu cho thu 
hoạch.

3.4. Ảnh hưởng của chế phẩm 
sinh học đến năng suất cây khổ 
qua

Ở các nghiệm thức có xử lý 

Hình 3.2: Mật số tuyến trùng trong rễ cây khổ qua thí nghiệm ở thời điểm bắt đầu và kết thúc 
thu hoạch. NT từ 1-14 trong hình tương đương với thứ tự các nghiệm thức trình bày ở mục 

phương pháp bố trí thí nghiệm
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chế phẩm sinh học, bột quả neem 
nghiền hoặc thuốc Nokaph 10GR 
phòng trừ tuyến trùng năng suất quả 
khổ qua cao hơn so với đối chứng 
không xử lý tuyến trùng, trong đó 
nghiệm thức xử lý bột quả neem 
nghiền với lượng 450kg/ha/vụ hoặc 
xử lý Biobus 1.00WP hoặc Zianum 
1.00WP cùng với lượng 20 – 30kg/
ha/vụ năng suất quả khổ qua cao 
hơn có ý nghĩa thống kê (p = 0,05), 
tương ứng với mức tăng năng suất 
từ 28 – 46%. Trong những nghiệm 
thức này, nghiệm thức xử lý Biobus 
1.00WP hoặc Zianum 1.00WP ở 
mức 30kg/ha/vụ có mức tăng năng 
suất cao hơn những nghiệm thức 
khác (Bảng 3.3).

IV. KẾT LUẬN
- Sử dụng Biobus 1.00WP và 

Zianum 1.00WP với lượng 30kg/
ha/vụ ở thời điểm 7 ngày trước khi 
gieo hạt có khả năng kiểm soát hiệu 
quả sự gia tăng mật số và gây hại 
của tuyến trùng trên cây khổ qua 
trong suốt vụ.

- Hiệu quả phòng trừ tuyến trùng 
gây hại cây khổ qua của Biobus 
1.00WP và Zianum 1.00WP ở mức 
30kg/ha tương đương với Nokaph 
10GR ở mức 20kg/ha/vụ ở thời 
điểm bắt đầu cho thu hoạch và duy 
trì ở mức cao hơn Nokaph 10GR rất 
rõ ở thời điểm kết thúc thu hoạch.

- Áp dụng Biobus 1.00WP và 
Zianum 1.00WP ở mức 30kg/ha/
vụ phòng trừ tuyến trùng gây hại 
cây khổ qua làm tăng năng suất quả 
từ 39 - 46% so với trồng khổ qua 
không thực hiện phòng trừ tuyến 
trùng.

C.T.K & CS.

Bảng 3.3: Năng suất quả khổ qua thí nghiệm

Nghiệm thức Năng suất (tấn/ha) NS tăng so với ĐC (%)

Neem (150 kg/ha) 54,70abc 20,48

Neem (300 kg/ha) 55,50abc 22,25

Neem (450 kg/ha) 58,50ab 28,85

Biobus 1.00WP (10 kg/ha) 55,50abc 22,25

Biobus 1.00WP (20 kg/ha) 61,50ab 35,46

Biobus 1.00WP (30 kg/ha) 63,50ab 39,87

Palila 500WP (10 kg/ha) 52,10bc 14,76

Palila 500WP (20 kg/ha) 52,80bc 16,30

Palila 500WP (30 kg/ha) 56,50abc 24,45

Zianum 1.00WP (10 kg/ha) 56,70abc 24,89

Zianum 1.00WP (20 kg/ha) 62,60ab 37,89

Zianum 1.00WP (30 kg/ha) 66,50a 46,48

Nokaph 10GR 55,50abc 22,25

Đối chứng (ĐC) 45,40c

CV (%) 10,86

Ghi chú: ĐC là nghiệm thức đối chứng không xử lý chế phẩm, trong cùng cột các 
giá trị theo sau bởi cùng một ký tự khác biệt không có ý nghĩa qua trắc nghiệm 

phân hạng Duncan ở mức p = 0,05, NS là năng suất
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I. MỞ ĐẦU
Tật khúc xạ (TKX) là nguyên 

nhân phổ biến thứ hai dẫn tới mù 
lòa ở trẻ em1, bao gồm cận, viễn và 
loạn thị. Nhiều nghiên cứu khảo sát 
về TKX ở trẻ em (RESC) đã được 
thực hiện ở các nước cho thấy cận 
thị là một vấn đề về sức khỏe có ý 
nghĩa cộng đồng trên thế giới 2,3. Có 
sự liên quan giữa cận thị với các yếu 
tố di truyền và môi trường, các thói 
quen trong sinh hoạt và học tập4-5...  

Tại Việt Nam, đã có nhiều báo 
cáo cho thấy sự gia tăng của TKX 
ở trẻ em trong những năm gần đây6. 
Vì vậy TKX đã trở thành một trong 
những ưu tiên trong Kế hoạch chăm 
sóc mắt và phòng chống mù lòa ở 
Việt Nam7. Mặc dù vậy, vẫn chưa 
có một nghiên cứu có tính hệ thống 
chính thức về vấn đề này ở Việt 
Nam. 

Tại BR-VT, trong thời gian qua 
đã có nhiều hoạt động tích cực để 
phòng chống TKX học đường như 
công tác truyền thông chăm sóc 
mắt, khám sàng lọc và cấp kính cho 
học sinh nghèo v.v. Tuy nhiên cũng 
chưa có nghiên cứu đầy đủ nào về 
TKX. Vì vậy nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm mục tiêu:

1. Phát hiện tỷ lệ suy giảm thị lực 
do tất cả các nguyên nhân ở trẻ em 
BR-VT 

2. Xác định tỷ lệ TKX ở trẻ em 
khu vực nông thôn, thành thị và bán 
thành thị

3. Tìm mối liên hệ giữa cận thị 
với yếu tố môi trường và thời gian 
hoạt động trong nhà và ngoài trời 
của trẻ em.

II. PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SUY GIẢM 
THỊ LỰC VÀ TẬT KHÚC XẠ Ở HỌC 

SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH BR-VT

|| Nguyễn Viết Giáp và CS (1) 
|| Prakash (2)

|| May Ho (2)

|| Ha Thanh Phuong (2)

(1)Bệnh viện Mắt BR-VT
(2)Viện thị giác BHVI - Australia 

2.1. Đối tượng và lựa chọn mẫu
Học sinh THCS từ 12 - 15 tuổi. 

Phương pháp nghiên cứu cắt ngang. 
Lựa chọn mẫu phân tầng theo cụm, 
chia thành 3 khu vực: đô thị, bán đô 
thị và nông thôn. Khung lấy mẫu 
từ 78 trường THCS với 59.212 học 
sinh. Giả sử 15% không đồng ý 
tham gia và tỷ lệ TKX chưa chỉnh 
kính là 25%, tỷ lệ đi học là > 85%, 
cỡ mẫu yêu cầu tối thiểu là: 2080 
em.

Có 13 trường THCS đại diện 3 
khu vực được lựa chọn. Mỗi khối 
bốc thăm ngẫu nhiên một lớp, với số 
lượng học sinh tối thiểu 40 em (cụm). 
Nếu số học sinh không đạt 40 (Do 
cha mẹ từ chối hoặc sỹ số lớp không 
đủ) thì chọn lớp liền kề tiếp theo 
danh sách thứ tự của trường. 

Chương trình nghiên cứu đã được 
thông qua Hội đồng đạo đức Viện 
Thị giác BHVI của Australia, Viện 
Mắt Trung Ương, Sở Y Tế, Sở Giáo 
dục Đào tạo và Trung tâm Mắt BR-
VT. Thư mời, thư đồng ý, thư từ 
chối được gửi tới cha mẹ của học 
sinh trước khi thực hiện. 

2.2. Kỹ thuật thu thập số liệu 
Nhóm nghiên cứu gồm 4 Kỹ thuật 

viên khúc xạ, 2 điều dưỡng, 2 bác 
sĩ chuyên khoa mắt và 2 nhân viên 
hỗ trợ thực hiện bảng phỏng vấn. 
Khảo sát thí điểm ở 1 trường trước 
khi điều tra thực địa. Kỹ thuật gồm 
đo thị lực, khám vận nhãn, soi bóng 
đồng tử liệt điều tiết, khám bán phần 
trước, thể thủy tinh và đáy mắt. 

Thị lực ≥ 6/10 tương ứng 20/32 
xem như bình thường, thị lực ≤ 
5/10 tương ứng 20/40 > 20/400 là 
suy giảm thị lực, thị lực < ĐNT 3m 
tương ứng 20/400 là mù. Suy giảm 

thị lực được ghi nhận khi thị lực cao 
nhất ở mắt tốt hơn khi không chỉnh 
kính; với kính hiện tại; và chỉnh 
kính tối ưu. Cận thị khi ≥ - 0,50 D, 
viễn thị là ≥ +2,00 D và loạn thị là 
≥ - 0,75 D. Trẻ em được coi là cận, 
viễn loạn khi một hoặc hai mắt bị. 
Nhược thị (Amblyopia) khi giảm 
thị lực ở mắt được chỉnh kính tối ưu 
với thị lực ≤ 20/40 và không có bất 
kỳ tổn thương thực thể nào. 

2.3. Phân tích số liệu 
Số liệu và các bảng biểu được 

nhập trên Excell. Phân tích bằng 
phần mềm SPSS phiên bản 19.0 và 
STATA 10.0.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin cơ bản: (bảng 1)
Tổng số có 2238 trẻ em đã được 

khám mắt ở 13 trường của tỉnh BR-
VT. Đặc điểm gồm: 

Nhận xét: Tuổi trung bình của 
mẫu nghiên cứu là 13,1 ± 1.0. Tỷ 
lệ nam ít hơn nữ (46,1; 53,9).  Phân 
bổ khá đồng đều giữa 4 khối lớp, 
nhưng không đồng đều ở các khu 
vực dân cư theo tỷ lệ vùng đô thị, 
vùng bán đô thị và nông thôn (46,5; 
15; 38,6). 

3.2. Đo thị lực (bảng 2)
Kết quả kiểm tra thị lực như sau: 
Nhận xét: Tổng số có 434 

(19.4%) trẻ suy giảm thị lực ở cả 
hai mắt, trong đó 71 (3.2%) trẻ bị 
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mù. Nếu tính trên số đang đeo kính, 
thì tỷ lệ suy giảm thị lực còn 273 
(12,2%) và số mù còn 6 (0,3%). Sau 
khi chỉnh kính, 99.1% đã được cải 
thiện và ra khỏi danh sách bị suy 
giảm thị lực, chỉ còn 20 em (0.9%) 
bị suy giảm thị lực không phải do 
TKX và không có trẻ nào bị mù.

3.3. Nguyên nhân suy giảm thị 
lực (bảng 3)

Tất cả những trường hợp suy giảm 
thị lực (với chỉnh kính ≤ 5/10 tương 
ứng 20/40) ở 1 hoặc 2 mắt, đã được 
khám mắt và phân tích tìm nguyên 
nhân. Kết quả khám như sau:

Nhận xét: TKX là nguyên nhân 
chính gây suy giảm thị lực ở trẻ với 
95.4%. Nhược thị là nguyên nhân 
thứ hai với 2.2%. Nguyên nhân 
khác ít phổ biến hơn trong mẫu điều 
tra. 

3.4. Tật khúc xạ (bảng 4)
Suy giảm thị lực do tật khúc xạ ở 

một hoặc cả hai mắt được đánh giá 
dựa trên khám khúc xạ tự động có 
nhỏ liệt điều tiết bằng cyclogyl 1%.

Nhận xét: Tỷ lệ cận thị, viễn 
thị và loạn thị là: 20.4%; 0.4%; và 
0.7%. Xu hướng cận thị cao hơn ở 
nhóm tuổi lớn hơn, gái cao hơn trai 
(22.4%; 18%, p=0.01), Ngược lại 
viễn thị ở trẻ em trai nhiều hơn gái 
(0,6; 0,2; p=0.03). Khu vực đô thị 
(27.5%) cao hơn so với bán đô thị 
(11.9) và nông thôn (17.8%). 

3.5. Mối liên quan suy giảm thị 
lực do cận thị với tuổi, giới và địa 
bàn (bảng 5) 

  Phân tích hồi quy đa biến giữa 
suy giảm thị lực do cận thị với tuổi, 
giới và địa bàn cư  trú: 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho 
thấy tỷ lệ suy giảm thị lực do cận thị 
tăng dần theo khối lớp, nữ  cao hơn 
nam và địa bàn đô thị nhiều hơn khu 
vực nông thôn và bán đô thị. 

3.6. Mối liên quan cận thị và các 
yếu tố kết hợp (bảng 6)

Phân tích hồi quy đa biến giữa 
suy giảm thị lực do cận thị với thời 
gian chơi ngoài trời, đọc sách, dùng 
máy tính. 

Bảng 1. Đặc điểm tuổi, giới, khối lớp và địa bàn

Thông tin Số HS được khám, No. 
(%)

Tổng số HS THCS
 ở BR-VT, No. (%)

Tuổi  (Trung bình 13.1 ± 1.0)

Giới tính Nam 
Nữ 

1032 (46.1)
1206 (53.9)

30,34 (50.6%)
29,57 (49.4%)

Khối
6
7
8
9

556 (24.8)
554 (24.8)
560 (25.0)
568 (25.4)

15, 94 (26.6%)
14,22 (23.7%)
15,16 (25.3%)
14,58 (24.3%)

Địa bàn Đô thị
Bán đô thị
Nông thôn

1040 (46.5)
335 (15.0)
863 (38.6)

27,96 (46.7%)
9,03 (15.1%)

22,92 (38.2%)

Tổng 2238 (100%) 59,92 (100%)

Bảng 2: Phân bổ thị lực chưa được chỉnh, thị lực với kính đang đeo 
và thị lực tối ưu

Loại Thị lực không kính 
N (%, 95% CI)

Với kính đang đeo
 N (%, 95% CI)

Chỉnh kính tối ưu 
N (%, 95% CI)

Bình thường 
(≥ 6/10 cả 2 mắt)

1804 
(80.6; 73.7 - 87.5 )

1965
 (87.8; 84.4 - 91.2)

2218
 (99.1; 98.9 - 99.7)

Suy giảm thị lực
≤ 5/10 to >  ĐNT 
3m (> 20/400 )

363 
(16.2; 10.5 - 22.0)

267 
(11.9; 8.6 - 15.3)

20 
(0.9; 0.3 - 1.1)

Mù 
≤ ĐNT 3m 
(≤20/400 mắt 
tốt hơn)

71 
(3.2; 1.7 - 4.6)

6 
(0.3; 0.1 - 0.5) -

Cộng  ≤ 5/10 434
(19.4% ; 12.5 - 26.3) 

273
(12,2%; 8.8 - 15.6)

Bảng 3: Nguyên nhân suy giảm thị lực

Nguyên nhân
Thị lực ≤  5/10 ở 2 mắt 
chưa điều chỉnh kính 

No. (%)

Thị lực với kính hiện tại ≤  
5/10 ở 2 mắt

 No. (%)

Tật khúc xạ* 414 (95.4) 253 (92.7)

Nhược thị # 6 (1.4) 6 (2.2)

Đục thủy tinh thể 2 (0.5) 2 (0.7)

Bệnh lý võng mạc 1 (0.2) 1 (0.4)

Nguyên nhân khác 4 (0.9) 4 (1.5)

Nguyên nhân chưa giải 
thích 7 (1.6) 7 (2.6)

Bất kỳ nguyên nhân nào 434 (100.0) 273 (100.0)
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Bảng 4: Phân tích học sinh suy giảm thị lực do các loại TKX 
(một hoặc cả 2 mắt) 

Loại
Tổng 

số 
khám

Cận thị  
No. (%; 

95%)

Viễn thị
No. (%; 
95% )

Loạn thị
No. (%; 

95%)

Tổng số tật 
khúc xạ

Tuổi
12
13
14
15

835
611
539
253

160 (19.2)
120 (19.6)
123 (22.8)
53  (20.9)

3 (0.4)
3 (0.5)
2 (0.4)

0

5 (0.6)
1 (0.2)
7 (1.3)
3 (1.2)

168 (20.1)
124 (20.3)
132 (24.5)
56 (22.1)

Giới 
tính

Nam
Nữ

1032
1206

186 (18.0)
270 (22.4)

6 (0.6)
2 (0.2)

5 (0.5)
11 (0.9)

197 (19.1)
283 (23.5)

Khối 
lớp

6
7
8
9

556
554
560
568

93 (16.7)
106 (19.1)
116 (20.7)
141 (24.8)

3 (0.5)
2 (0.4)
2 (0.4)
1 (0.2)

2 (0.4)
5 (0.9)
4 (0.7)
5 (0.9)

98 (17.6)
113 (20.4)
122(21.8)
147 (25.9)

Địa 
bàn

Đô thị
Bán đô thị
Nông thôn

1040
335
863

277 (26.6)
38 (11.3)

141 (16.3)

3 (0.3)
1 (0.3)
4 (0.5)

6 (0.6)
1 (0.3)
9 (1.0)

286 (27.5)
40 (11.9)

154 (17.8)

Tổng 2238
456 (20.4)

(12.8 – 
28.0)

8 (0.4)
(0.00 – 

0.7)

16 (0.7)
(0.2 – 1.2)

480 (21.4)
(13.5 -29.4)

Bảng 5: So sánh tương quan giữa suy giảm thị lực do cận thị 
với tuổi, giới tính và địa bàn

Loại Odds Ratio (OR)  95% p-value (P)

Khối lớp
6
7
8
9

Tham khảo
1.2; 0.8 – 1.7 
1.3; 1.0 – 1.7
1.6; 1.3 – 2.1 

- 
0.362
0.036

<0.001

Giới tính Nam
Nữ

Tham khảo 
1.3; 0.9 – 1.8 

- 
0.142

Địa bàn Đô thị
Bán đô thị
Nông thôn 

Tham khảo 
0.4; 0.2 – 0.6
0.5; 0.2 – 1.2

 -
0.001
0.133

Bảng 6: So sánh tương quan giữa các yếu tốt kết hợp 
(thời gian sử dụng mắt nhìn gần và xa) với suy giảm thị lực do cận thị 

(ở 1 hoặc 2 mắt)

Hoạt động (giờ/tuần) Odds Ratio, 95% CI
(adjusted) P - value

Giờ ở ngoài trời 0.96; 0.94 - 0.98 0.000

Thời gian đọc sách trong nhà 1.05; 1.03 - 1.06 0.000

Thời gian dùng máy tính 
trong nhà 1.02; 1.00 - 1.04 0.022

Nhận xét: Cận thị có mối liên 
quan đáng kể với số giờ dành cho 
các hoạt động trong nhà của học 
sinh. Thời gian đọc sách, sử dụng 
máy tính có mối liên hệ chặt chẽ với 
tật cận thị, trong khi nếu dành nhiều 
thời gian ngoài trời có tác dụng bảo 
vệ tránh cận thị.

3.7. Phân tích việc điều chỉnh 
khúc xạ ở học sinh (bảng 7)

Trong tổng số 2238 học sinh được 
khảo sát, có 464 học sinh bị TKX. 
Cụ thể như sau.

Nhận xét: Trong số 464 trẻ em bị 
suy giảm thị lực do cận và viễn đơn 
thuần, có 142 (30,6%) trẻ em đã 
được đeo kính, còn tới 69,4% chưa 
được đeo kính. Đặc biệt số trẻ chưa 
được đeo kính ở đô thị (17.4%) cao 
hơn ở nông thôn (12.9%) và bán đô 
thị (9.0%).

IV. KẾT LUẬN 
- Tỷ lệ suy giảm thị lực ở cả hai 

mắt của học sinh Trung học cơ sở 
tại BR-VT là 19,4%. Tật khúc xạ 
là nguyên nhân phổ biến chiếm 
95,4%, tiếp đến nhược thị là nguyên 
nhân thứ 2 chiếm 2,2%, còn lại là 
các nguyên nhân khác. 

- Tỷ lệ học sinh bị tật khúc xạ 
1 hoặc 2 mắt là 21,4%. Trong đó 
cận thị chiếm đa số 20,4%, viễn 
thị 0,4% và loạn thị 0,7%. Chỉ có 
khoảng 30,6% học sinh bị TKX đã 
được đeo kính, còn lại 69,4% chưa 
được đeo kính. Tật khúc xạ chưa 
được điều chỉnh ở trẻ em đô thị cao 
hơn trẻ em ở khu vực nông thôn và 
bán đô thị, trong khi các dịch vụ 
chăm sóc mắt được tiếp cận dễ dàng 
hơn ở các thị trấn và thành phố.

- Thời gian hoạt động trong nhà 
kéo dài với các hoạt động nhìn gần 
như: đọc sách, sử dụng máy tính 
v.v.  là một trong những yếu tố dẫn 
tới nguy cơ cận thị, trong khi dành 
nhiều thời gian ngoài trời có tác 
dụng bảo vệ tránh cận thị.

V. KHUYẾN NGHỊ
1. Xu hướng tăng trưởng kinh tế 
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Bảng 7: Phân bố trẻ được chỉnh tật khúc xạ và chưa được chỉnh 

Loại Số trẻ
Chưa điều 

chỉnh 
No. (%)

Đã điều 
chỉnh

No. (%)

Tổng số cần 
phải điều chỉnh 

No. (%)

Tuổi 

12
13
14
15

835
611
539
253

122 (14.6)
88 (14.4)
77 (14.3)
35 (13.8)

41 (4.9)
35 (5.7)
48 (8.9)
18 (7.1)

163 (19.5)
123 (20.1)
125 (23.2)
53 (20.9)

Giới 
tính

Nam 
Nữ

1032
1206

131 (12.7)
191 (15.8)

61 (5.9)
81 (6.7)

192 (18.6)
272 (22.6)

Khối lớp
6
7
8
9

556
554
560
568

80 (14.4)
70 (12.6)
86 (15.4)
86 (15.1)

16 (2.9)
38 (6.9
32 (5.7)
56 (9.9)

6 (17.3)
108 (19.5)
118 (21.1)
142 (25.0)

Địa bàn Đô thị
Bán đô thị
Nông thôn 

1040
335
863

181 (17.4)
30 (9.0)

111 (12.9)

99 (9.5)
9 (2.7)

34 (3.9)

280 (26.9)
39 (11.6)

145 (16.8)

Tổng cộng 2238 322 (14.4) 142 (6.3) 464 (20.7)

cùng với quá trình đô thị hóa nhanh 
chóng, dự báo nguy cơ TKX, đặc 
biệt là cận thị sẽ tiếp tục tăng nhanh 
trong những năm tới. Cần xây dựng 
chiến lược chăm sóc mắt lâu dài và 
bền vững trong tỉnh, trong đó chú 
trọng đến TKX và chăm sóc mắt 
ban đầu. Đặc biệt chương trình 
khám sàng lọc, chuyển tuyến, cung 
cấp kính giá cả hợp lý để các đối 
tượng học sinh có thể tiếp cận.

2. Đẩy mạnh các chương trình 
giáo dục truyền thông về chăm sóc 
mắt và TKX tại cộng đồng và nhà 
trường để phòng chống tật TKX, 
hướng học sinh tăng cường các hoạt 
động ngoài trời nhằm hạ thấp suy 
giảm thị lực do TKX.

3. Cần đào tạo nâng cao kỹ năng 
của đội ngũ y tế học đường, để có 
thể đo thị lực, và sàng lọc khúc xạ 
định kỳ cho học sinh, nhằm phát 
hiện sớm tình trạng suy giảm thị 
lực, hạn chế thấp nhất những ảnh 
hưởng bất lợi đến thị lực dẫn tới 
nhược thị.  

N.V.G & CS
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I. MỞ ĐẦU
Trích ly là quá trình quan trọng 

nhất trong quy trình thu nhận các 
hợp chất có hoạt tính sinh học từ 
nguyên liệu thực vật. Có nhiều 
phương pháp để thu nhận các hợp 
chất flavonoid, trong số đó, trích ly 
có sự hỗ trợ của sóng siêu âm (UAE) 
là phương pháp được sử dụng phổ 
biến vì khá đơn giản, chi phí thấp 
nhưng hiệu quả[1]. UAE được dùng 
để phá vỡ nền tế bào thực vật thông 
qua sự hình thành, phát triển và 
nổ vỡ các bóng khí bên trong pha 
lỏng trong quá trình nén và giãn của 
sóng siêu âm[2]. Các hiệu ứng này 
giúp tăng quá trình truyền khối và 
giúp cải thiện sự thấm của dung môi 
qua màng tế bào thực vật, do vậy, 
giúp tăng hiệu quả quá trình trích 
ly[3]. Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi xác định các điều kiện trích ly 
tối ưu khi sử dụng UAE để thu nhận 
các hợp chất flavonoid từ bột củ cải 
trắng với dung môi sử dụng là nước 
cất bằng phương pháp quy hoạch 
thực nghiệm; đồng thời so sánh với 

ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM ĐỂ 
CẢI THIỆN HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH 
THU NHẬN FLAVONOID TỪ BỘT 

CỦ CẢI TRẮNG (Raphanus sativus L.) 
|| Phạm Thị Kim Ngọc, 
Khoa Hóa học & CNTP, Trường Đại học 
Bà Rịa - Vũng Tàu

Tóm tắt: Củ cải trắng (Raphanus sativus L.) thuộc họ cải, là một loại rau 
ăn củ, được dùng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Một 
số nghiên cứu cho thấy củ cải trắng có chứa một lượng lớn flavonoid vốn 
có nhiều hoạt tính sinh học quý giá như kháng khuẩn và chống oxi hóa. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp trích ly có sự hỗ 
trợ của sóng siêu âm để thu dịch chiết flavonoid. Phương pháp bề mặt 
đáp ứng được sử dụng để tối ưu quá trình xử lý siêu âm. Các điều kiện tối 
ưu đã được xác định gồm tỉ lệ nguyên liệu: nước là 1:36 (g/g), nhiệt độ 
55oC, thời gian 10 phút. Kết quả hàm lượng flavonoid thu được cao nhất 
đạt 6,1462 ± 0,047 mg QE/g, cao hơn 25,4% so với phương pháp truyền 
thống. Khả năng khử gốc tự do ABTS của dịch chiết xác định được là 
114,7 ± 0,031 µmol TEAC/g, cao hơn 69,2% so với khi không có siêu âm. 

Từ khóa: củ cải trắng, Raphanus sativus, flavonoid, ABTS, trích ly có 
sóng siêu âm.

phương pháp trích ly truyền thống 
không sử dụng các giải pháp hỗ trợ.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên vật liệu
Bột củ cải trắng: Nghiên cứu 

sử dụng củ cải trắng thu hoạch từ 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 
Củ cải sau khi thu hoạch được rửa 
sạch, cắt thành sợi và sấy ở 50oC 
đến độ ẩm 6-7%, xay nhuyễn thành 
bột (lọt qua sàng 40 mesh) rồi bảo 
quản trong túi kín, tránh ánh sáng ở 
20oC đến khi sử dụng.

Hóa chất: Quercetin, trolox, 
ABTS của hãng Sigma-Aldrich 
(Đức). Các hóa chất khác đều ở 
hạng phân tích. 

2.2. Quy trình trích ly Flavonoid 
Trích ly có sử dụng sóng siêu 

âm (UAE): sử dụng thiết bị siêu âm 
dạng bể (Elmasonic S60H, Đức), 
công suất và tần số sử dụng cố định 
ở mức 150 W và 37 kHz. Mẫu bột 
củ cải được cho vào một bình tam 
giác 250 ml cùng với nước cất, đặt 

vào bể siêu âm, duy trì ở các mức 
nhiệt độ và thời gian yêu cầu theo 
từng thí nghiệm để thực hiện quá 
trình trích ly. Sau khi quá trình trích 
ly kết thúc, hỗn hợp được lọc qua 
giấy lọc Whatman No.1 hai lần. 
Dịch lọc sau đó được định mức lên 
100 ml, dùng làm mẫu phân tích để 
xác định hàm lượng flavonoid tổng 
và khả năng khử gốc tự do ABTS. 

Trích ly truyền thống (CE): quá 
trình trích ly truyền thống được 
thực hiện nhằm so sánh hiệu quả 
với trích ly bằng UAE, trong đó, 1 g 
bột củ cải trắng được thêm vào 77,8 
g nước cất và trích ly ở 65oC trong 
4 giờ. 

Thiết kế thí nghiệm tối ưu: các 
thí nghiệm sơ bộ nhằm xác định các 
điểm tại tâm được tiến hành gồm thí 
nghiệm xác định tỉ lệ nước và mẫu 
(các mức 15, 25, 35, 45 và 55 g/g), 
nhiệt độ quá trình trích ly (40, 50, 
60, 70 và 80oC) và thời gian trích ly 
(5, 10, 15, 25 và 35 phút). Quá trình 
tối ưu các điều kiện của UAE được 
thực hiện bằng phương pháp quy 
hoạch thực nghiệm theo mô hình 
Box-Wilson dạng CCF với 3 yếu tố 
và 3 mức. Hàm mục tiêu là lượng 
flavonoid tổng thu nhận được.

2.3. Phương pháp phân tích
Hàm lượng flavonoid tổng (TFC) 

được xác định thông qua phản ứng 
tạo màu với muối nhôm chlrua: 0,5 
ml dịch chiết được thêm vào 1,5 ml 
ethanol 95%, 0,1 ml AlCl3 10%, 
0,1 ml  CH3COOK 1M, ủ ở nhiệt 
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độ phòng trong 30 phút. Độ hấp thu 
của hỗn hợp được xác định ở bước 
sóng 415 nm. Quercetin được sử 
dụng làm chất chuẩn, kết quả tính 
theo mg queretin (QE)/g[4]. Hoạt 
tính chống oxi hóa của dịch chiết 
(ABTS) được xác định thông qua 
khả năng khử gốc tự do ABTS theo 
phương pháp của Re và cộng sự, sử 
dụng Trolox làm chất chuẩn, kết quả 
tính theo mMol Trolox (TEAC)/g[5].

Tất cả thí nghiệm đều được lặp lại 
3 lần, kết quả được biểu diễn ở dạng 
trung bình ± SD và xử lý bằng phần 
mềm Statgraphics Centurion XV.I. 
Quá trình tối ưu được thực hiện 
thông qua phần mềm Modde 5.0. 

III. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
3.1. Các thí nghiệm xác định 

các điểm tại tâm của quá trình tối 
ưu

3.1.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ nước 
và mẫu

Tỉ lệ nước và mẫu là một yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả 
quá trình trích ly. Trong nghiên cứu 
này, các tỉ lệ nước và mẫu được khảo 
sát gồm 15, 25, 35, 45 và 55 (g/g). Các 
điều kiện khác được cố định gồm: thời 
gian trích ly 15 phút, nhiệt độ trích ly 
60oC. Kết quả chỉ ra ở hình 1 cho thấy 
lượng flavonoid tổng thu được tăng 
khi tỉ lệ này tăng từ 15 đến 35 (g/g) 
và sau đó thì bắt đầu giảm nhẹ. Kết 
quả tượng tự trên khả năng khử gốc tự 
do ABTS. Do vậy, tỉ lệ 35 (g/g) được 
xem là phù hợp nhất.  

3.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 
trích ly

Nhiệt độ trích ly ảnh hưởng tới sự 
di chuyển của các cấu tử trong hỗn 
hợp, giúp quá trình hòa tan các chất 
từ mẫu vào dung môi nhanh hơn, do 
vậy làm tăng hiệu quả trích ly. Với 
thí nghiệm này, các mức nhiệt độ 
khác nhau đã được nghiên cứu thay 
đổi từ 40 đến 80°C. Các kết quả 
thực nghiệm ghi nhận trên hình 2 
cho thấy 60oC là nhiệt độ cho hiệu 
quả cao nhất trên cả hai chỉ tiêu đo 
đạc TFC và ABTS. 

Hình 1. Ảnh hưởng của tỉ lệ nước/ mẫu lên hàm lượng flavonoid và 
hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết bột củ cải trắng

3.1.3. Ảnh hưởng của thời gian 
trích ly

Hàm lượng flavonoid tổng và khả 
năng khử gốc tự do của dịch chiết từ 
bột củ cải trắng ở các thời gian trích 
ly khác nhau được trình bày ở hình 3 
cho thấy khi thời gian tăng, TFC và 
ABTS cũng tăng và đạt cao nhất ở 15 
phút, sau đó có xu hướng giữ ổn định 
và giảm nhẹ. Điều này có thể là do sự 
polyme hóa và sự tương quan giữa 
các thành phần trong mẫu, tạo ra sự 
cản trở đối với quá trình hòa tan của 
các cấu tử flavonoid.  

3.2. Tối ưu quá trình trích ly có 
hỗ trợ sóng siêu âm bằng phương 
pháp bề mặt đáp ứng (RSM)

Phương pháp RSM với mô hình 
CCF được sử dụng để tối ưu 3 yếu 
tố của quá trình trích ly UAE gồm: 

Hình 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hàm lượng flavonoid và 
hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết bột củ cải trắng

Hình 3. Ảnh hưởng của thời gian trích ly lên hàm lượng flavonoid và 
hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết bột củ cải trắng

nhiệt độ trích ly (X1), thời gian trích 
ly (X2) và tỉ lệ nước cất/mẫu (X3), 3 
thí nghiệm tại tâm. Tất cả là 17 thí 
nghiệm, lặp lại 2 lần. Số liệu trình 
bày trong bảng 1.

Phân tích hồi quy đa biến thu 
được phương trình (1) với Y là TFC. 
Kết quả phân tích ANOVA cho thấy 
p<0,05,  R2 = 0,864 và Q2 = 0,724. 
Tất cả điều này chứng minh rằng 
mô hình thu được phù hợp với thực 
nghiệm. Từ phương trình (1) cho 
thấy cả 3 yếu tố nhiệt độ, thời gian 
trích ly và tỉ lệ nước cất/ mẫu đều 
ảnh hưởng đến lượng flavonoid thu 
được, trong đó thời gian và nhiệt độ 
là 2 yếu tố có ảnh hưởng quan trọng 
hơn. Đồng thời có sự tương tác giữa 
yếu tố nhiệt độ với tỉ lệ nước/mẫu.

 3.3. So sánh hiệu quả của trích 
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ly có hỗ trợ của sóng siêu âm 
(UAE) với trích ly truyền thống 
(CE)

Các điều kiện tối ưu của quá trình 
UAE đã được xác định bao gồm: tỉ 
lệ nước/mẫu 36 (g/g), nhiệt độ trích 
ly 55oC và thời gian trích ly là 10 
phút. Khi đó, lượng flavonoid thu 
được theo dự đoán từ mô hình là 
6,2727 (mg QE/g). Dùng các điều 
kiện này để tiến hành thực nghiệm, 
kết quả ghi nhận cụ thể là TFC đạt 
6,1462 ± 0,047 (mg QE/g) và ABTS 
đạt 114,7 ± 0,031 (µM TEAC/g), 
sai khác với dự đoán từ mô hình 
dưới 5%. Những giá trị này cao hơn 
trong trích ly truyền thống khoảng 
25,4% và 69,2%. So sánh với các 
điều kiện tối ưu khi trích ly truyền 
thống (1:77,8 g/g, 65oC trong 4 giờ), 
UAE sử dụng nhiệt độ trích ly thấp 
hơn và thời gian ngắn hơn rất nhiều 
nhưng hiệu quả thu nhận flavonoid 
vẫn cao hơn đáng kể. Điều này 
khẳng định hiệu quả của phương 
pháp UAE trong trích ly thu nhận 
các hợp chất có hoạt tính sinh học. 
Kết quả của chúng tôi cũng giống 
với một số kết quả đã được công 
bố trước đó về hiệu quả của UAE 
trong trích ly thu nhận các hợp chất 
phenolic nói chung và flavonoid nói 
riêng[5, 6]. 

IV. KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, các điều 

kiện tối ưu của UAE để thu nhận 
flavonoid từ củ cải trắng đã được 
xác định dựa trên mô hình RSM - 
CCF. Trong điều kiện tối ưu (tần 
số và công suất siêu âm: 37 kHz và 
150 W, thời gian trích ly10 phút, tỉ 
lệ mẫu/nước: 1/36 g/g và nhiệt độ 
55oC), hàm lượng flavonoid cao 
nhất thu được là 6,1462 ± 0,047 (mg 
QE/g). So với phương pháp truyền 
thống, UAE cho hiệu quả thu nhận 
TFC và ABTS cao hơn lần lượt là 
25,4 % và 69,2 %, với nhiệt độ thấp 
hơn và thời gian trích ly ngắn hơn. 
Điều này khẳng định rằng UAE là 
một phương pháp hiệu quả để khai 

Bảng1. Kết quả thực nghiệm quá trình tối ưu theo mô hình RSM-CCF

STT X1 X2 X3 TFC STT X1 X2 X3 TFC STT X1 X2 X3 TFC 

1 55 10 30 6.91 13 60 15 30 6.43 25 65 20 40 5.4

2 65 10 30 6.6 14 60 15 40 5.55 26 55 15 35 5.73

3 55 20 30 6.09 15 60 15 35 5.72 27 65 15 35 5.92

4 65 20 30 6.07 16 60 15 35 5.66 28 60 10 35 6.61

5 55 10 40 7.11 17 60 15 35 5.67 29 60 20 35 5.86

6 65 10 40 6.82 18 55 10 30 6.71 30 60 15 30 5.8

7 55 20 40 6.03 19 65 10 30 6.61 31 60 15 40 5.61

8 65 20 40 5.27 20 55 20 30 6.21 32 60 15 35 6.23

9 55 15 35 6.62 21 65 20 30 6.02 33 60 15 35 6.03

10 65 15 35 5.7 22 55 10 40 6.85 34 60 15 35 6.02

11 60 10 35 6.54 23 65 10 40 6.52

12 60 20 35 6.19 24 55 20 40 5.92

Hình 4. Bề mặt đáp ứng thể hiện sự tương tác giữa thời gian, nhiệt độ 
và tỉ lệ nước/mẫu đến hàm lượng flavonoid tổng thu nhận từ bột 

củ cải trắng khi sử dụng trích ly có hỗ trợ của sóng siêu âm
2 2

1 2 1 2 1 35.3540 0.12174 0.2872 0.1649 0.3465 0.08914Y X X X X X X= − − + + − (1)

thác flavonoid củ cải trắng. Ngoài 
ra, một kết luận quan trọng khác 
của nghiên cứu này là khẳng định 
củ cải trắng là một nguồn giàu các 
hợp chất flavonoid.

P.T.K.N, N.T.M.N
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TỪ THỰC TRẠNG NGÀNH 
NƯỚC...

Hiện cả nước có 770 đô thị lớn 
nhỏ, trong đó có khoảng 100 đô thị là 
trung tâm kinh tế xã hội quan trọng 
của các vùng miền. Năm 2014, tỷ lệ 
đô thị hóa cả nước đạt khoảng 33-
34%, kéo theo tỷ lệ gia tăng nhanh 
về dân cư đô thị. Dự báo năm 2015 
cả nước sẽ có 35 triệu người sống 
tại các đô thị (chiếm 38% dân số 
cả nước). Tốc độ tăng dân số bình 
quân cả nước trong vòng 10 năm tới 
dự báo khoảng 1,71%/năm. Tốc độ 
tăng nhanh dân cư đô thị tạo áp lực 
lớn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 
thị, trong đó có lĩnh vực cấp thoát 
nước và bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, hệ thống cấp thoát 
nước đô thị ở Việt Nam đã không 
ngừng được quan tâm, ưu tiên đầu 
tư phát triển nên lĩnh vực cấp thoát 
nước đã được cải thiện một cách 
đáng kể. Việc quản lý nhà nước về 
lĩnh vực cấp nước đã được thống 
nhất từ trung ương đến địa phương. 
Giá tiêu thụ nước sạch bước đầu đã 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM TẠI VŨNG 

TÀU, KỲ VỌNG MỚI CHO NGÀNH CẤP 
THOÁT NƯỚC ĐÔNG NAM BỘ

|| Phạm Ngọc Luận
Cộng tác viên Báo Tuổi trẻ

thực hiện nguyên tắc tính đúng, tính 
đủ yếu tố chi phí góp phần nâng 
cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm sử 
dụng nước, đảm bảo quyền và lợi ích 
hợp pháp của các đơn vị cấp nước, 
khách hàng sử dụng nước. Hiện 
nay, cả nước có 86 doanh nghiệp 
cấp nước tại các đô thị, gần 500 hệ 
thống cấp nước lớn, nhỏ với tổng 
công suất cấp nước đạt 6,9 triệu m3/
ngày; tỷ lệ dân cư đô thị được cung 
cấp nước qua hệ thống cấp nước tập 
trung đạt 79-80%; tỷ lệ thất thoát, 
thất thu bình quân khoảng 25-26%; 
mức sử dụng nước sạch đô thị đạt 
105 lít/người ngày đêm.

Thực tế các doanh nghiệp cấp 
thoát nước tại Việt Nam đang hoạt 
động theo hình thức sản xuất kinh 
doanh có sự kiểm soát của Nhà 
nước, đặc biệt là cơ chế giá dịch 
vụ. Ngoài ra, kinh doanh nước sạch 
là một sản phẩm quan trọng, thiết 
yếu đối với nền kinh tế, đối với an 
sinh xã hội, đời sống của người dân, 
dẫn đến quan điểm về cải cách các 
doanh nghiệp, đặc biệt công tác 

Bộ Xây dựng, Hiệp hội ngành nước Đức GWP, Tổ chức Hợp tác Phát triển 
Đức GIZ, Lãnh đạo chương trình nước thải WMP, Dự án Deviwas, Chương 
trình Hợp tác Việt - Đức về Quản lý nước thải (WMP) và các tổ chức liên 
quan đã tạo điều kiện để Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu (Busadco) đăng cai tổ chức Lễ khởi động hợp tác Đức - Việt 
nhằm kết nối và nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam. Sự ra đời của 
Trung tâm Phát triển năng lực ngành nước Việt Nam tại Vũng Tàu trong 
thời gian tới cũng là một trong những trọng tâm của hợp tác Đức - Việt 
trong ngành nước, là cầu nối, thúc đẩy các hoạt động đối thoại giữa các 
cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng 
các chính sách, qui định nhằm thúc đẩy đầu tư, phát triển cho ngành 
nước và kết nối các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các trường đại học với các 
công ty ngành nước tại Việt Nam.

cổ phần hóa còn nhiều ý kiến trái 
chiều. Trong khi nguồn vốn ngân 
sách hạn hẹp, Chính phủ Việt Nam 
đã quan tâm phát triển các hệ thống 
cấp nước để đáp ứng cho nhu cầu 
sinh hoạt và sản xuất ở các đô thị 
thông qua các chương trình ODA 
của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng 
Phát triển châu Á và các nước đối 
tác. Trên lĩnh vực cấp nước đô thị, 
trong vòng 15 năm trở lại đây, Việt 
Nam thu hút khoảng 51 dự án ODA 
với tổng mức đầu tư gần 96 nghìn tỷ 
đồng tương đương 4,4 tỷ USD, có 6 
dự án đầu tư lớn thuộc nhiều thành 
phần kinh tế khác với tổng vốn đầu 
tư khoảng 289 triệu USD. Cũng 
trong thời gian này, ngành thoát 
nước và xử lý nước thải đã thu hút 
được 81 dự án ODA với tổng mức 
đầu tư khoảng 182 nghìn tỷ đồng 
tương ứng khoảng 9,0 tỷ USD và 
8 dự án đầu tư của các thành phần 
kinh tế khác với tổng vốn đầu tư 
khoảng 400 triệu USD.

Theo các chuyên gia của Bộ Xây 
dựng, để đầu tư phát triển bền vững 
ngành nước, Việt Nam cần nghiên 
cứu hoàn thiện cơ chế chính sách 
nhằm đẩy mạnh tiến trình xã hội hóa 
nguồn vốn đầu tư cho ngành nước. 
Nghiên cứu các mô hình, cách thức 
đầu tư khác nhau để thu hút được 
thành phần kinh tế tư nhân tham 
gia, thay thế dần nguồn ngân sách 
cấp phát và nguồn vốn vay ODA. 
Bên cạnh việc đổi mới tư duy, tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của 
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người dân, của doanh nghiệp trong 
việc chung tay, chung sức giải quyết 
các vấn đề cấp thoát nước và môi 
trường thì việc sử dụng các nguồn 
vốn đầu tư một cách hiệu quả, lựa 
chọn công nghệ hiện đại cũng là 
yêu cầu cấp bách.

 Thời gian qua, Bộ Xây dựng 
cũng đã thành lập Ban quản lý các 
công trình cấp thoát nước cho các 
đô thị trong toàn quốc, các tỉnh đã 
thành lập các Ban chỉ đạo dự án 
nhằm xây dựng quy trình đào tạo 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, 
tổ chức xuất bản các tài liệu kỹ 
thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và các chương trình đào tạo, 
hội thảo nhằm nâng cao năng lực 
trong xây dựng và quản lý vận hành 
ngành nước. Đến nay, tất cả các nhà 
máy nước lớn ở Việt Nam đã được 
cải tạo, mở rộng và xây mới với kỹ 
thuật tiên tiến thích hợp, đáp ứng 
được nhu cầu dùng nước cả về số 
lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, do 
nhiều khó khăn chủ quan và khách 
quan, một số dự án chưa được đồng 
bộ giữa các khâu xây dựng nhà máy 
cấp nước, xử lý nước và mạng lưới 
phân phối, nên tỷ lệ thất thoát nước 
sạch vẫn còn cao; một số nơi chất 
lượng nguồn nước máy vẫn chưa 
đạt yêu cầu.

ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TRUNG 
TÂM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
CHUYÊN NGÀNH TẠI VŨNG 
TÀU... 

Từ năm 2011, các chuyên gia 
ngành nước CHLB Đức đã tổ chức 
đoàn khảo sát về nhu cầu đào tạo 
nghề cho lĩnh vực xử lý nước thải ở 
Việt Nam và nhận thấy nhu cầu đào 
tạo nguồn lực này ở Việt Nam là rất 
lớn. Thông qua đó, chính phủ Đức 
đã dự kiến hỗ trợ cho chương trình 
đào tạo nghề xử lý nước thải ở Việt 
Nam trị giá khoảng 1,5 triệu euro 
theo hai dạng chính, gồm hỗ trợ tài 
chính trong một thời gian dài và hợp 
tác tư vấn có hệ thống, đào tạo đội 
ngũ giảng viên có trình độ, đứng ra 

giảng dạy. Đến tháng 10 năm 2012, 
Hội Hợp tác ngành nước Cộng hòa 
liên bang Đức (GWP), Hội Cấp 
thoát nước Việt Nam (VWSA) và 
Công ty TNHH MTV Thoát nước và 
Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu 
(BUSADCO) ký thỏa thuận hợp tác 
3 bên về việc thành lập Trung tâm 
Phát triển Năng lực ngành nước tại 
Việt Nam. Suốt ba năm qua, các bên 
liên quan đã không ngừng nỗ lực tổ 
chức hàng chục cuộc điều tra khảo 
sát, hội thảo đánh giá về năng lực 
ngành nước Việt Nam nhằm sớm 
cho ra đời một trung tâm phát triển 
chuyên sâu về ngành nước tại Việt 
Nam.

Công ty TNHH Nhà nước MTV 
Thoát nước và Phát triển đô thị 
tỉnh BR-VT (Busadco) là Doanh 
nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt 
động công ích theo mô hình Công 
ty Mẹ - Công ty Con và là Doanh 
nghiệp Khoa học Công nghệ đầu 
tiên và thành công nhất trên lĩnh 
vực thoát nước đô thị Việt Nam 
đã được Bộ Xây dựng, Hiệp hội 
ngành nước Đức GWP, Tổ chức 
Hợp tác Phát triển Đức GIZ, Lãnh 
đạo chương trình nước thải WMP, 
Dự án Deviwas, Chương trình Hợp 
tác Việt - Đức về Quản lý nước thải 
(WMP) và các tổ chức liên quan 
chọn làm đối tác triển khai các hoạt 
động thí điểm phát triển năng lực 
ngành nước. Hiện Busadco có 5 
lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: 
Hoạt động công ích trong lĩnh vực 
thoát nước đô thị; Dịch vụ tư vấn 
xây dựng tổng hợp và dịch vụ môi 
trường thương mại; Thi công xây 
lắp các công trình dân dụng, công 
nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; 
Đầu tư phát triển dự án đa ngành, 
đa lĩnh vực; Nghiên cứu ứng dụng 
khoa học công nghệ. Sau hơn 12 
năm xây dựng và phát triển, thành 
công nổi bật và đặc biệt xuất sắc 
của Busadco là đã thành công 
trong nghiên cứu và ứng dụng sáng 
tạo KH-CN. Thành công này giúp 
Busadco hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ chính trị được giao và góp phần 
vào cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật về nghiên cứu, ứng dụng trong 
lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật đô thị, nông thôn và bảo 
vệ môi trường trong điều kiện hiện 
trạng hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém 
và nhiều bất cập. Tổng giám đốc 
Busadco đã phát minh, sáng chế 
hơn 30 công trình khoa học, trong 
đó 23 công trình đã được ứng dụng 
trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường. Các công trình 
khoa học do Anh hùng lao động, 
Tiến sĩ Hoàng Đức Thảo phát minh, 
sáng chế đều mang tính ứng dụng 
cao và đã được sử dụng vào các dự 
án hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường tại 50/63 tỉnh thành ở Việt 
Nam. Hiện có 14 Ủy ban Nhân dân 
tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã ban 
hành chủ trương áp dụng sản phẩm 
công nghệ Busadco trên địa bàn. 
Busadco cũng đã có 19 bằng độc 
quyền sáng chế và giải pháp hữu ích 
do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam cấp; 09 Giấy chứng nhận công 
nghệ phù hợp của Bộ Xây dựng 
Việt Nam cấp cho phép áp dụng 
toàn quốc và xuất khẩu; 16 Giấy 
chứng nhận hàng hóa đạt tiêu chuẩn 
chất lượng do Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
cấp; 6 Sản phẩm KHCN Busadco 
được ban hành 5 Tiêu chuẩn quốc 
gia, 9 sản phẩm khác đã được phê 
duyệt lập Tiêu chuẩn Việt Nam. Bên 
cạnh những sản phẩm, phát minh 
được nhà nước công nhận, Busadco 
còn sở hữu các nhà máy xử lý nước 
thải và những nhà máy này sẽ là địa 
điểm phù hợp cho các hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực xử 
lý nước thải hay mô hình mẫu cho 
các chuyến thăm quan, trao đổi kinh 
nghiệm.

Một yếu tố quan trọng không thể 
không nhắc tới chính là thế mạnh 
của Thành phố Vũng Tàu - một 
thành phố hội tụ đầy đủ các yếu 
tố, điều kiện thuận lợi, là nơi thực 
hiện các hoạt động dự án Trung tâm 
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năng lực ngành nước Việt Nam. Với 
gần nửa triệu dân, lại là trung tâm 
kinh tế, tài chính, văn hóa, du lịch, 
giao thông - vận tải và giáo dục và 
là một trong những trung tâm kinh 
tế của vùng Đông Nam Bộ, sở hữu 
nhiều bãi biển đẹp và cơ sở hạ tầng 
được đầu tư hoàn chỉnh, Vũng 
Tàu còn là một địa điểm du lịch 
nổi tiếng tại miền Nam. Ngoài ra, 
thành phố còn là khu vực hậu cần 
của ngành công nghiệp dầu khí Việt 
Nam. Thành phố được công nhận là 
đô thị loại I trực thuộc tỉnh đầu tiên 
của cả Nam Bộ. Bên cạnh bờ biển 
trải dài, Vũng Tàu còn có núi, sông, 
hồ, có đường giao thông thuận lợi: 
giao thông biển, giao thông bộ và 
đóng một vị trí huyết mạch về giao 
thông, gần các đô thị, thành phố lớn 
như: Đồng Nai, Bình Dương và TP 
HCM. Với những điều kiện, đặc 
thù vừa nêu, Vũng Tàu sẽ là điểm 
đến thuận lợi, là nơi học tập, nghiên 
cứu cho các học viên, sinh viên, các 
chuyên gia, các nhà khoa học và là 
nơi lý tưởng để triển khai các hoạt 
động dự án, các dự án thí điểm và 
nhân rộng trên cả nước như về mô 
hình xử lý tập trung, phi tập trung 
cho công nghiệp, dân dụng hay cho 
ngành nhà hàng, khách sạn.

Trung tâm Phát triển ngành nước 
Việt Nam tại Vũng Tàu là cơ sở đào 
tạo lại, bồi dưỡng cập nhật kiến 
thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm 
phát triển nguồn nhân lực phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ngành nước với các nhiệm 
vụ chính như: Tổ chức các khoá 
đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công 
nhân ngành nước về các lĩnh vực 
quản lý kinh doanh, quản lý kỹ 
thuật, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng 
các công trình cấp thoát nước; phối 
hợp với các trường, các viện, các 
doanh nghiệp, các tổ chức trong và 
ngoài nước để tổ chức nghiên cứu 
khoa học, thực nghiệm khoa học, 
tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công 
nghệ về các lĩnh vực của chuyên 
ngành nước; Triển khai, thực hiện 

có hiệu quả dự án phát triển nguồn 
nhân lực của các công ty cấp thoát 
nước do chính phủ Đức tài trợ và 
thực hiện các nhiệm vụ thí nghiệm, 
kiểm tra, phân tích nước phục vụ 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
các dịch vụ tư vấn khác. Bên cạnh 
chức năng đào tạo nâng cao năng 
lực Trung tâm còn thực hiện hai 
chức năng vô cùng quan trọng đó 
chính là: Chuyển giao công nghệ, 
nghiên cứu và tìm kiếm cũng như 
áp dụng những công nghệ, tiêu 
chuẩn phù hợp với Việt Nam, công 
nghệ xanh, thân thiện môi trường, 
bền, tiết kiệm năng lượng. Trung 
tâm sẽ là cầu nối, thúc đẩy các hoạt 
động đối thoại giữa các cơ quan 
quản lý nhà nước và doanh nghiệp 
nhằm góp phần xây dựng các chính 
sách, qui định nhằm thúc đẩy đầu 
tư, phát triển cho ngành nước và kết 
nối các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, 
các trường đại học với các công ty 
ngành nước của Việt Nam.

Sự ra đời của Trung tâm phát triển 
năng lực ngành nước Việt Nam tại 
Vũng Tàu sẽ đánh giá một khởi 
đầu hết sức quan trọng cho hoạt 
động chuyên sâu, chuyên ngành về 
lĩnh vực cấp thoát nước với sự hợp 
tác của hai Chính phủ: Đức - Việt. 
Ngoài việc hứa hẹn mở ra những 
cơ hội lớn cho cả hai quốc gia trong 
phát triển ngành nước, đặc biệt là 
với Việt Nam - một nước đang phải 
đối mặt với nhiều thách thức không 
nhỏ trong bảo vệ và phát triển tài 
nguyên nước thì sự ra đời của Trung 
tâm còn thúc đẩy nhanh mục tiêu 
cải thiện thực trạng ngành nước cho 
các doanh nghiệp và cơ quan quản 
lý tại Việt Nam. 

Chúng ta có quyền hy vọng rằng 
sự ra đời của Trung tâm Phát triển 
ngành nước Việt Nam tại Vũng Tàu 
là nhịp cầu gắn kết thêm tình cảm 
hữu nghị giữa hai Chính phủ Đức 
- Việt nói chung và ngành nước của 
hai Chính phủ nói riêng. Sự hợp 
tác của hai chính phủ, hai ngành 
nước cũng sẽ giúp cho Hội Cấp 

thoát nước Việt Nam trở thành một 
hiệp hội doanh nghiệp ngành nước 
không ngừng lớn mạnh, đảm nhiệm 
có hiệu quả vai trò tư vấn cho Chính 
phủ Việt Nam về lĩnh vực cấp thoát 
nước và bảo vệ môi trường; và quan 
trọng hơn là năng lực của ngành 
cấp thoát nước vùng Đông Nam Bộ 
ngày càng được nâng cao, đóng góp 
hiệu quả cho quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

  P.N.L

(Tiếp theo trang 6)
... Bên cạnh đó, cũng là bước 

đệm để Trung tâm tiếp tục nhân 
rộng mô hình nuôi thương phẩm 
cá chim vây vàng trong ao đất, 
góp phần làm đa dạng mô hình 
nuôi cho cá chim, giúp người dân 
có thể chuyển đổi đối tượng nuôi 
cho phù hợp, tránh rủi ro khi nuôi 
đối tượng khác cũng như hình 
thức khác trong điều kiện môi 
trường nước ô nhiễm như hiện nay 
của địa phương.

6.2. Khuyến cáo
- Nuôi mật độ 02 con/m2 đảm 

bảo ngưỡng oxy > 4 mg/lít trong 
ao cho cá sinh trưởng và phát triển 
tốt.

- Sử dụng thức ăn có độ đạm 
>40% đảm bảo dinh dưỡng của cá 
sinh trưởng tốt nhất và giảm hệ số 
thức ăn, giảm thiểu chất thải trong 
ao.

- Tuân thủ theo đúng quy trình 
kỹ thuật trong quá trình nuôi.

L.T.D
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NHIỀU GIẢI PHÁP CÓ TÍNH 
ỨNG DỤNG CAO

Với giải pháp “Chiếc vó an toàn”, 
tác giả Tạ Duy Hào (Công tác tại 
Khoa chuẩn đoán hình ảnh, Trung 
tâm Y tế huyện Xuyên Mộc) đã 
được Ban Tổ chức cuộc thi trao giải 
nhất vì những hiệu quả thiết thực 
của giải pháp khi ứng dụng vào 
thực tế. Tác giả Tạ Duy Hào cho 
biết, theo quy trình phân loại và thu 
gom, xử lý chất thải thì chất thải lây 
nhiễm trong ngành y tế phải được 
khử khuẩn trước khi đưa ra môi 
trường để xử lý. Trong khi đó, để 
khử khuẩn thì toàn bộ chất thải lây 
nhiễm phải bỏ vào thùng có chứa 
dung dịch khử khuẩn. Do đó, công 
việc phân loại, thu gom chất thải 
lây nhiễm sẽ gặp nhiều khó khăn, 
nguy cơ lây nhiễm cao đặc biệt là 
khi người làm công việc này tiếp 
xúc với các loại bông băng, gòn gạc 
bị thấm nước, và chai lọ, lam kính 
thủy tinh có dính máu… 

“Trong một chuyến đi tham quan 
ở miền Tây, tôi nhìn thấy người dân 
nơi đây dùng vó để đánh bắt tôm 
cá. Tôi nghĩ tại sao mình không 
làm một cái vó nhỏ hơn, vừa với cái 
thùng đựng chất thải lây nhiễm để 
bỏ vào thùng, đến khi thu gom chất 
thải chỉ cần nhấc chiếc vó đó lên 
khỏi nước khử khuẩn, nước dung 
dịch sẽ chảy hết xuống thùng và hộ 
lý sẽ dễ dàng lấy rác thải đưa đến 

CUỘC THI Ý TƯỞNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ TỈNH BR-VT LẦN THỨ 

I-2016: NHIỀU Ý TƯỞNG CÓ KHẢ 
NĂNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

|| Mai Hoàng Yến
|| Quang Vũ
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN

nơi xử lý. Như vậy vừa an toàn, vừa 
tiết kiệm thời gian”, anh Hòa nói. 
Chỉ cần một cán cầm bằng tre dài 
khoảng 20cm và 1 vòng kim loại 
tương ứng với miệng thùng đựng 
chất thải và một cái lưới, anh Hào 
đã biến thành giải pháp mang tên 
“chiếc vó an toàn”. Chỉ với khoảng 
50.000 đồng để làm những “chiếc 
vó an toàn” có tính ứng dụng cao, 
có thể áp dụng tại tất cả các cơ sở y 
tế trên địa bàn tỉnh.

Đến với cuộc thi, Liên doanh 
Việt - Nga Vietsovpetro có 12 giải 
pháp dự thi thì có 4 giải pháp đạt 
giải. Một trong những giải pháp 
tiêu biểu là “Nghiên cứu đề xuất 
áp dụng hệ dung dịch khoan mới 
VSPCAP tại Vietsovpetro” của tác 

Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh cho rằng, mặc dù 
cuộc thi Ý tưởng KH-CN tỉnh BR-
VT lần đầu tiên được tổ chức trên 
quy mô toàn tỉnh nhưng cuộc thi 
đã thu hút đông đảo các nhà khoa 
học, các tầng lớp nhân dân trong 
và ngoài tỉnh tham gia. Trên cơ sở 
thành công tại cuộc thi này, đồng 
chí yêu cầu Ban Tổ chức cuộc thi, 
đặc biệt là Sở KH-CN cần tiếp tục 
xem xét, hỗ trợ phát triển một số 
ý tưởng đạt giải để áp dụng vào 
thực tế, rút kinh nghiệm để tổ chức 
các cuộc thi kế tiếp theo hướng 
mở rộng các lĩnh vực sản xuất, đời 
sống hiệu quả, thiết thực, thành 
công hơn. 

Mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tỉnh BR-VT lần thứ I-2016 đã thu hút đông đảo các tầng 
lớp nhân dân tham gia. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các giải pháp đạt 
giải tại cuộc thi đều thể hiện tính mới, khả năng triển khai ứng dụng và  
mang ý nghĩa thực tiễn cao. 

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ý tưởng KH&CN tỉnh BR-VT lần 1 năm 2015
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giả Hoàng Hồng Lĩnh làm việc tại 
Vietsovpetro. Giải pháp của tác giả 
là kết quả nghiên cứu, đề xuất dung 
dịch khoan mới VSPCAP dùng 
trong khai thác dầu khí thay thế các 
dung dịch khoan có trên thị trường 
có tính độc quyền như GLYDRIL, 
GLYTRIL. Giải pháp này giúp 
giảm được ảnh hưởng xấu tới tầng 
sản phẩm, góp phần tăng sản lượng, 
hiệu quả khai thác của giếng dầu. 

BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH HIỆN 
THỰC 

Cuộc thi Ý tưởng KHCN tỉnh 
BR-VT lần thứ I - 2016 được phát 
động từ tháng 6 - 2015 đến tháng 3 - 
2016 thu hút 386 hồ sơ dự thi thuộc 
nhiều lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, 
kỹ thuật, y tế, giáo dục, bảo vệ môi 
trường… của các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức và cá nhân trong, ngoài tỉnh 
và các chuyên gia nước ngoài đang 
làm việc tại Việt Nam. 

Cuộc thi cũng đã xuất hiện nhiều 
gương mặt trẻ tuổi là các em học 

Ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH-CN cho 
biết, những năm qua, BR-

VT luôn xem KH-CN là “đòn bẩy” 
để nâng cao chất lượng cuộc sống 
và năng suất lao động. Phong trào 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng 
công nghệ mới, công nghệ hiện đại 
đang được triển khai rộng khắp ở 
tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, tạo 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

|| CN. Mai Hoàng Yến
|| KS. Nguyễn Hoàng Long
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN

động lực giúp địa phương có sự phát 
triển nhanh. Đáng chú ý là các sáng 
kiến trong lĩnh vực phát triển đô thị 
đã giúp BR-VT phát triển bền vững, 
thân thiện với môi trường. Trong 
số các đề tài, dự án đã được triển 
khai, thành công nhất phải kể đến 
các ứng dụng: bê tông cốt phi kim 
của Công ty TNHH MTV Thoát 
nước và Phát triển đô thị (Busadco); 

ứng dụng chất ổn định đất trong thi 
công đường giao thông và sản xuất 
gạch không nung để xây dựng nhà 
của Công ty TNHH Quốc tế Troy; 
ứng dụng chiếu sáng bằng đèn Led 
tại công viên Trần Hưng Đạo - TP. 
Vũng Tàu…

Được biết, Busadco là DN KH-
CN đầu tiên ở Việt Nam triển khai 
nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi vật 

Trung bình mỗi năm Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) có 12 đề tài, dự án KH-CN 
được triển khai và phát huy hiệu quả, trong đó khoảng 1/3 là các đề tài, 
dự án thuộc lĩnh vực phát triển đô thị. Đánh giá của Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH-CN) cho thấy, độ bền cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với 
môi trường… là những kết quả tích cực mà các dự án, đề tài KH-CN trong 
lĩnh vực phát triển đô thị mang lại.

sinh, sinh viên (HSSV) đam mê 
nghiên cứu khoa học. Theo đánh 
giá của Ban Tổ chức, mặc dù kinh 
nghiệm trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học của các em HSSV chưa 
nhiều song những giải pháp của các 
tác giả trẻ này có tính ứng dụng cao. 
Có thể kể đến: Giải pháp “Trạm 
thời tiết cá nhân” của 2 tác giả Lê 
Tuấn Kiệt và Trần Quốc Hải (học 
sinh trường THPT Châu Thành); 
Giải pháp “Giấy thử thông minh 
kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm” 
của tác giả Lê Thị Nga, sinh viên 
năm 2 trường Đại học BR-VT... Em 
Trần Quốc Hải, học sinh lớp 10B3 
trường THPT Châu Thành (TP. Bà 
Rịa) cho biết: “Cuộc thi Ý tưởng 
KH-CN là động lực giúp những 
người đam mê nghiên cứu, đam mê 
khoa học như tụi em phát huy sức 
sáng tạo, tạo ra những giải pháp 
thiết thực để phục vụ cho học tập, 
cho cuộc sống”. Theo Hải, phong 
trào nghiên cứu khoa học tại trường 
THPT Châu Thành phát triển khá 

mạnh với khoảng 100 thành viên 
tham gia. Từ những cuộc thi như thế 
này càng tạo động lực cho phong 
trào nghiên cứu khoa học ở trường 
phát triển hơn. “Tiền thưởng từ 
những giải pháp đạt giải tại cuộc thi 
sẽ góp thêm nguồn kinh phí cho tụi 
em có điều kiện biến ý tưởng khoa 
học thành hiện thực, phục vụ cho 
cuộc sống”, Hải nói. 

Theo ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH-CN, trưởng Ban 
Tổ chức cuộc thi Ý tưởng KH-CN 
tỉnh BR-VT lần thứ I-2016, đây là 
lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức 
trên quy mô cấp tỉnh, cuộc thi đã 
thúc đẩy hoạt động đổi mới, phong 
trào sáng tạo tại đơn vị, địa phương; 
Tạo môi trường nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, cung 
cấp ý tưởng để hình thành nhiệm vụ 
KH-CN, góp phần phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh. 

M.H.Y, Q.V
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liệu bê tông cốt sợi vào các lĩnh vực 
xây dựng đô thị. Theo Busadco, bê 
tông cốt sợi phi kim có nhiều ưu 
điểm so với bê tông cốt thép thông 
thường như: độ bền cao, bảo đảm 
khả năng chống ăn mòn, tăng bền 
vững cho kết cấu công trình. Bên 
cạnh đó, vật liệu bê tông cốt sợi còn 
thuận tiện trong thi công, đáp ứng 
yêu cầu cho cấu kiện bê tông thành 
mỏng đúc sẵn. Việc ứng dụng bê 
tông cốt sợi phi kim góp phần bổ 
sung, đa dạng hóa ngành công nghệ 
vật liệu trong nước và tiên phong 
ứng dụng công nghệ mới tiên tiến 
trên thế giới. Sản phẩm này của 
Busadco ngoài triển khai tại BR-
VT còn được ứng dụng rộng rãi 
tại nhiều tỉnh, thành khác trong cả 
nước như: TP. Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Đồng Nai, Nghệ An, Thái 
Bình... Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
giải pháp bê tông đúc sẵn cốt phi 
kim như: Hào kỹ thuật, hố ga thu 
nước, chân kè bảo vệ đê, sông ngòi, 
bờ biển... góp phần tăng cường hiệu 
quả, đồng bộ và tính bền vững cho 
các công trình hạ tầng kỹ thuật đô 
thị, nông thôn, bảo vệ môi trường 
nhằm phòng chống thiên tai dưới 
tác động của biến đổi khí hậu.

Mới đây, Công ty TNHH Quốc 
tế Troy đưa vào ứng dụng chất ổn 
định đất trong xây dựng đường giao 
thông và xây nhà tại BR-VT. Bà 
Ngô Thị Hồng Phượng, Chủ tịch 
Công ty TNHH Quốc tế Troy cho 
biết, chất ổn định đất (RoadPacker) 
ứng dụng trong việc xây dựng 
đường giao thông, sản xuất gạch 
không nung để xây nhà giúp giảm 
chi phí từ 35% - 50% so với phương 
pháp xây dựng truyền thống. Ngoài 
ra, RoadPacker còn có khả năng 
khống chế bụi và giảm bề mặt bào 
mòn cho các công trình. Sở KH-
CN cũng đánh giá, ứng dụng chất 
ổn định đất trong xây dựng đường 
giao thông và xây nhà của Công ty 
TNHH Quốc tế Troy là công nghệ 
xanh - sạch, chi phí thấp, hiệu quả 
cao và thời gian hoàn thiện nhanh 

hơn so với các giải pháp thông 
thường.

Còn dự án “Ứng dụng năng lượng 
điện mặt trời kết hợp đèn Led tiết 
kiệm điện chiếu sáng công viên 
Trần Hưng Đạo, TP.Vũng Tàu”, 
sau hơn 2 năm lắp đặt, kết quả cho 
thấy, chi phí điện sử dụng chung 
cho cả công viên giảm 4 lần (hệ 
thống chiếu sáng cũ tiêu tốn khoảng 
1.000kWh/tháng, nhưng hệ thống 
đèn Led chỉ tiêu tốn 250kWh). So 
với các loại đèn truyền thống thì 
đèn Led có những ưu điểm vượt trội 
như tuổi thọ và hiệu suất phát quang 
cao, không chứa các chất khí, thủy 
ngân độc hại, vì vậy ít gây ô nhiễm 
môi trường so với các loại đèn khác 
như đèn huỳnh quang, đèn compact, 
đèn sợi đốt.

Từ những ví dụ điển hình trên cho 
thấy, việc ứng dụng KH-CN trong 
lĩnh vực phát triển đô thị đã mang 
lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Để có thêm nhiều đề tài, dự 
án KH-CN ứng dụng vào thực tiễn, 

 Sản phẩm gạch không nung được làm từ vật liệu chất ổn định đất được Công ty TNHH Quốc 
tế Troy giới thiệu tại hội thảo “Chương trình KH-CN quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

khu vực phía Nam” do Bộ KH-CN tổ chức tại BR-VT hồi tháng 8.

Sở KH-CN đã tham mưu UBND 
tỉnh và trực tiếp triển khai nhiều 
hoạt động nhằm khuyến khích các 
tổ chức, cá nhân tham gia nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ, trong đó có các giải pháp hỗ 
trợ cho việc phát triển đô thị ở BR-
VT một cách bền vững.

M.H.Y, N.H.L
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Dự án “Xây dựng mô hình 
sản xuất bưởi da xanh đạt 
tiêu chuẩn VietGAP (sản 

xuất nông nghiệp sạch) tại xã Sông 
Xoài” được Sở KH-CN triển khai 
thực hiện từ năm 2013. Ban đầu, 
có 5 hộ được hỗ trợ kinh phí để sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sau 
đó, nhận thấy mô hình mang lại 
hiệu quả cao, 7 hộ khác tự đầu tư 
kinh phí để sản xuất, đến nay đã đạt 
4 tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất; 
an toàn thực phẩm; môi trường làm 
việc an toàn; truy tìm nguồn gốc 
sản phẩm. Theo các hộ trồng bưởi 
da xanh, trồng theo hướng VietGAP 
đã giảm được 50% lượng phân bón, 
thuốc trừ sâu; tiết kiệm nước nhờ 
phương pháp tưới nhỏ giọt công 
nghệ Israel; sản lượng tăng gấp đôi 
so với phương pháp trồng thông 
thường. Ông Hồ Hoàng Kha, Phó 
Giám đốc HTX Bưởi da xanh Sông 
Xoài cho biết, HTX hiện đang trồng 
120 ha bưởi da xanh, sản lượng bình 
quân từ 600 - 800 tấn/năm; trong đó 
bưởi sản xuất theo VietGAP đạt 290 
tấn. Với giá bán từ 40.000 - 50.000 
đồng/kg, sau khi trừ chi phí, các hộ 
trồng bưởi thu lãi từ 600 - 650 triệu 
đồng/ha. Dự kiến đến năm 2020, 
toàn huyện Tân Thành sẽ trồng mới 
và thâm canh 400 ha bưởi theo quy 
trình VietGAP.

Dự án “Xây dựng mô hình trồng 
cây thanh long ruột đỏ theo hướng 

ỨNG DỤNG KH-CN TRONG PHÁT 
TRIỂN NÔNG NGHIỆP: KHẲNG ĐỊNH 
THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN ĐỘC ĐÁO 

CỦA BÀ RỊA - VŨNG TÀU
|| CN. Nguyễn Thị Tuyết
|| CN. Lê Thị Huệ
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN), trong 6 năm trở 
lại đây, mỗi năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) có khoảng 10 đề tài, dự 
án nghiên cứu KH-CN được triển khai và ứng dụng. Trong đó, 3 dự án về 
sản xuất hồ tiêu, thanh long ruột đỏ và bưởi da xanh được triển khai thực 
hiện từ năm 2013 đến nay đạt hiệu quả kinh tế cao.

VietGAP trên địa bàn xã Bưng 
Riềng (huyện Xuyên Mộc)” do Hội 
Nông dân tỉnh và Sở KH-CN phối 
hợp thực hiện với quy mô 2 ha. Bà 
Nguyễn Mai, 1 trong 5 hộ trồng 
thanh long ruột đỏ của dự án cho 
biết, sau gần 3 năm, đến nay tổng 
sản lượng thu hoạch khoảng 30 
tấn/2 ha, giá bán từ 20.000 - 25.000 
đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 
700 triệu đồng, tăng 20-30% so 
với trồng theo phương pháp thông 
thường. “Các hộ tham gia dự án 
được theo dõi thường xuyên tình 
hình sâu bệnh hại thanh long ruột 
đỏ; định kỳ kiểm tra, theo dõi khả 
năng áp dụng kỹ thuật trồng thanh 

long ruột đỏ theo chuẩn VietGAP, 
qua đó kịp thời giải quyết những 
khó khăn trong quá trình triển khai 
thực hiện dự án”, ông Phạm Tấn 
Phước (Hội Nông dân tỉnh), chủ 
nhiệm dự án cho biết.

Nhằm hướng tới sản xuất sạch, 
bền vững, Sở KH-CN phối hợp 
với Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn 
quả miền Đông Nam bộ xây dựng 
mô hình sản xuất hồ tiêu theo tiêu 
chuẩn GlobalGAP tại huyện Châu 
Đức. Tiêu chuẩn GlobalGAP yêu 
cầu các nhà sản xuất phải thiết lập 
một hệ thống kiểm tra và giám sát an 
toàn thực phẩm xuyên suốt bắt đầu 
từ khâu sửa soạn nông trại canh tác 

Mô hình sản xuất bưởi da xanh đạt chứng nhận VietGAP tại xã Sông Xoài
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đến khâu thu hoạch, chế biến và tồn 
trữ. Theo đó, từ tháng 1-2014, có 8 
hộ dân tại ấp Tân Thành, xã Quảng 
Thành (huyện Châu Đức) với diện 
tích 8 ha trồng tiêu từ 7-9 năm tuổi 
đã được chọn tham gia mô hình sản 
xuất hồ tiêu theo GlobalGAP. Nhờ 
áp dụng tiêu chuẩn này, tỷ lệ bệnh, 
sâu hại trên cây tiêu giảm hẳn, nên 
chi phí sản xuất giảm 20-30%, thuốc 
BVTV giảm 30-40%, năng suất 
tăng lên khoảng 20% so với phương 
pháp trồng thông thường (đạt 4,8-5 
tấn/ha). Bà Lê Thị Chung, Trưởng 
bộ môn giống và công nghệ sinh 
vật (Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn 
quả miền Đông Nam Bộ), thư ký dự 
án cho biết, hiện toàn bộ sản phẩm 
của 8 hộ trong dự án được Công ty 
Olam (Ấn Độ), Công ty KSS (Nhật 
Bản), Công ty Foods (Đức), Công 
ty Ngô Gia (Việt Nam)… thu mua 

với giá cao hơn giá thị trường từ 
6.000-15.000 đồng/kg (hiện nay là 
196.000-200.000 đồng/kg). “Chúng 
tôi đang đề xuất với Sở KH-CN mở 
rộng thêm diện tích trồng tiêu theo 
tiêu chuẩn GlobalGAP lên 200-300 
ha tại huyện Xuyên Mộc và Châu 
Đức để đáp ứng nhu cầu của các 
công ty”, bà Chung nói.

3 sản phẩm nông sản gồm hồ tiêu, 
thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh 
kể trên đã được tỉnh BR-VT ưu 
tiên xây dựng, phát triển và quảng 
bá thương hiệu giai đoạn 2014-
2020 nhằm nâng cao nhận thức cho 
các cá nhân, tổ chức về sở hữu trí 
tuệ, tạo dựng quản lý và phát triển 
thương hiệu nông sản đặc sản của 
địa phương. Riêng hồ tiêu BR-VT 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-
CN) cấp giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu “Hồ tiêu BR-VT”. Đây là 

cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý 
chất lượng sản phẩm, giá trị kinh tế 
của sản phẩm hồ tiêu BR-VT trên 
thị trường. Ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH-CN tỉnh cho biết, 
việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu 
cho các sản phẩm đặc sản không chỉ 
đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho 
người dân ở địa phương, mà còn 
bảo vệ danh tiếng của sản phẩm, 
tránh nguy cơ bị lạm dụng hoặc giả 
mạo tên tuổi sản phẩm, giúp người 
tiêu dùng nhận biết và lựa chọn 
đúng sản phẩm; từ đó khuyến khích 
sản xuất phát triển, doanh thu tăng 
lên, giải quyết việc làm, duy trì giá 
trị truyền thống của các làng nghề, 
đời sống người dân được ổn định, 
phát triển du lịch địa phương.

N.T.T, L.T.H

Xuất phát từ việc người dân 
nuôi hàu trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu nói 

chung, xã Long Sơn thành phố 

ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT 
THỬ NGHIỆM MIẾNG VẬT LIỆU 

NUÔI HÀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT
|| Nguyễn Hữu Thi
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản - Sở 
NN&PTNT tỉnh BR-VT

Vũng Tàu nói riêng, gần 20 năm 
nay vẫn có thói quen sử dụng tôn 
Fibro xi măng, vỏ xe thải loại… vào 
nuôi hàu, rồi sau đó vứt bỏ tràn lan 

ra môi trường, gây ra tình trạng ô 
nhiễm môi trường cảnh quan, ảnh 
hưởng đến môi sinh, đến chính đời 
sống con người chúng ta và là tác 
nhân chính dẫn đến việc bồi lắng 
lòng sông, thay đổi dòng chảy các 
con sông… đang được các nhà khoa 
học và giới chuyên môn cảnh báo, 
và lãnh đạo chính quyền các cấp 
từ địa phương đến trung ương đều 
quan tâm.

Trước tình hình đó, ngày 
19/05/2016 Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu đã có văn bản số 708-
CV/TU về việc bảo vệ môi trường 
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ven sông Chà Và, trong đó yêu cầu 
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Sở Khoa 
học Công nghệ, UBND thành phố 
Vũng Tàu và các cơ quan liên quan 
kiểm tra toàn diện tình hình nuôi 
hàu bằng vỏ xe tại khu vực sông 
Chà Và; nghiên cứu đánh giá khoa 
học việc nuôi hàu bằng vỏ xe có 
ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu 
dùng hay không và đề xuất các vật 
liệu mới để thay thế cho vỏ xe trong 
việc nuôi hàu, đảm bảo giá thành 
phù hợp, an toàn, không ảnh hưởng 
đến môi trường và sức khỏe người 
tiêu dùng.

Trên tinh thần chỉ đạo của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc 
thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại 
văn bản số 3900/UBND-VP ngày 
03/06/2016, về việc bảo vệ môi 
trường ven sông Chà Và. Ngày 
24/06/2016 Sở Tài nguyên Môi 
trường đã phối hợp cùng với cùng 
với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ, 
UBND thành phố Vũng Tàu và các 
cơ quan liên quan tiến hành kiểm 
tra tình hình nuôi hàu trên sông 
Chà Và. Kết quả đánh giá sơ bộ 
của đoàn công tác cho thấy, các hộ 
nuôi hàu trên khu vực sông Chà Và 
và các nhánh sông phụ cận thường 
sử dụng 4 loại vật liệu làm giá thể 
nuôi, bao gồm tôn fibro xi măng, vỏ 
hàu, rổ nhựa và vỏ xe cũ. Tuy nhiên, 
đa số các hộ nuôi hàu bản địa chủ 
yếu sử dụng vỏ xe cũ và tôn fibro xi 
măng làm giá thể để nuôi. 

Để đánh giá tác động của sợi 
amiăng trong tôn fibro xi măng, chất 
lưu huỳnh và carbon đen trong vỏ 
xe cũ đến chất lượng thịt hàu, đến 
sức khỏe người tiêu dùng cần phải 
có quá trình nghiên cứu đánh giá 
cụ thể. Để đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm và phát triển nghề nuôi 
trồng thủy sản bền vững, thân thiện 
với môi trường, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã tham mưu 
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho 

chủ trương tạm dừng việc phát triển 
việc nuôi hàu bằng giá thể tôn fibro 
xi măng và vỏ xe cũ để bảo vệ môi 
trường tự nhiên tại các vùng nuôi 
trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh và 
đồng thời, đề xuất UBND tỉnh cho 
chủ trương nghiên cứu, sản xuất thử 
nghiệm, hoàn thiện quy trình nuôi 
hàu thử nghiệm bằng loại vật liệu 
mới thân thiện môi trường, nhằm 
góp phần từng bước thay thế các 
loại vật liệu truyền thống tại địa 
phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Qua trao đổi, được biết Chi cục 
Nuôi trồng Thủy sản, Sở Nông 
nghiệp & PTNT đã có buổi làm 
việc với Trung tâm Ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa 
học & Công nghệ  tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu, để xúc tiến các thủ tục 
đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 
của Chi cục Nuôi trồng Thủy sản 
với dự án đăng ký có tên Miếng 
vật liệu mới - Lưới ép xi măng, loại 
vật liệu thí điểm dùng làm giá thể 
nuôi hàu cửa sông, vị trí nuôi thử 
nghiệm tại Khu quy hoạch nuôi 
thủy sản lồng bè trên sông Chà Và, 
xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 
Dự án sản xuất thử nghiệm nêu trên 
sẽ do 2 đơn vị là Chi cục Nuôi trồng 
Thủy sản và Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở 
Khoa học & Công nghệ cùng phối 
hợp thực hiện.

Dự kiến, ngay sau khi hoàn thành 
các thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp tỉnh năm 
2017, Chi cục Nuôi trồng Thủy 
sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ bắt 
tay vào nghiên cứu, sản xuất thử 
nghiệm loại vật liệu cho hàu cửa 
sông bám vào để lấy giống nuôi, 
nhằm từng bước góp phần thực 
hiện việc xây dựng thương hiệu 
hàu cửa sông Bà Rịa – Vũng Tàu, 
nâng cao chất lượng sản phẩm hàu 
thương phẩm đáp ứng cho nhu cầu 
thị trường trong và ngoài nước, góp 
phần định hướng phát triển nuôi hàu 
bền vững, thân thiện môi trường và 
đồng thời hoàn thiện quy trình nuôi 
hàu bằng vật liệu mới, sản phẩm dự 
kiến của dự án là quy trình sản xuất, 
quy trình nuôi hàu cửa sông bằng 
miếng vật liệu mới và cuối cùng 
phổ biến, chuyển giao các quy trình 
trên đến người dân nuôi hàu trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, qua đó 
góp phần từng bước giúp người dân 
bỏ thói quen nuôi truyền thống bằng 
các loại vật liệu gây ô nhiễm môi 
trường như bấy lâu nay.

N.H.T
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I. GIỚI THIỆU CHUNG
Thuật ngữ “Logistics” được nhắc 

đến nhiều trong thời gian gần đây, 
nhất là trong lĩnh vực quản lý kinh 
doanh bán lẻ và kinh doanh siêu thị. 
Logistics là quá trình dự báo nhu cầu 
và huy động các nguồn lực như vốn, 
vật tư, thiết bị, nhân lực, công nghệ 
và thông tin để thỏa mãn nhanh nhất 
những yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ 
của khách hàng trên cơ sở khai thác 
tốt nhất hệ thống sản xuất và các 
mạng phân phối, cung cấp hiện có 
của doanh nghiệp, với chi phí hợp lý. 
Vấn đề chính của Logistics là làm 
sao mang các sản phẩm từ các nhà 
cung cấp tới tay khách hàng thuận 
tiện nhất với chi phí thấp nhất. Thị 
trường logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu tuy có quy mô nhỏ nhưng tốc 
độ tăng trưởng cao (30 – 35%/ 
năm). Trong thời gian tới, thị trường 
này được kỳ vọng sẽ thay đổi diện 
mạo và phát triển nhanh hơn nữa 
do sự phát triển của các xu hướng 
kinh doanh mới như: mô hình kinh 
doanh cửa hàng tiện lợi, thương mại 
điện tử và phát triển cảng biển. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Trong 10 tháng năm 2016 nhóm 
nghiên cứu đã khảo sát 50 mẫu 
điều tra (20 cửa hàng tiện lợi, 20 
doanh nghiệp sử dụng thương mại 
điện tử và 10 cảng biển) trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số liệu 
được nhập và xử lý bằng phần mềm 
IBM SPSS (Statistical kPackage 
for Social Science) phiên bản 20 và 
thuật toán thống kê. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Mô hình chuỗi cửa hàng tiện 

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DỊCH VỤ 
LOGISTICS GIÚP TĂNG TRƯỞNG 

KINH TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
|| Đỗ Thanh Phong
|| Hồ Lan Ngọc
|| Ngô Thị Tuyết  
Bộ môn Logistics và chuỗi cung ứng, 
Khoa Kinh tế, trường Đại học BR-VT

lợi thúc đẩy phát triển kinh tế 
tỉnh BR – VT

Khảo sát 20 cửa hàng tiện lợi trên 
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong 
10 tháng năm 2016 cho kếtt quả mô 
hình kinh doanh cửa hàng tiện lợi 
đang phát triển rất nhanh và chưa 
có dấu hiệu bão hòa. Hiện nay, trên 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang có 
khoảng 100 cửa hàng (siêu thị) tiện 
lợi.

Một loạt các chuỗi cửa hàng tiện 
lợi đã và đang tiếp tục được mở ra 
tại các điểm dân cư đông đúc tại 
thành phố Vũng Tàu và thành phố 
Bà Rịa như: Coop Mart (2 siêu 
thị), siêu thị Metro, Lotte mart, Mẹ 
& bé (gần 3 cửa hàng), Hòa Hạnh 
(khoảng 2 cửa hàng), Minh Châu, 
Thành Lập …

Chi phí mở cửa hàng tiện lợi 
tương đối rẻ, việc kiểm soát hàng 
hóa – chất lượng cũng đơn giản hơn. 
Với diện tích trung bình khoảng 50 
– 300m2, các cửa hàng tiện ích cung 
ứng những sản phẩm thiết yếu đến 
người tiêu dùng.

 Tỷ lệ người mua hàng thỏa mãn về số 
lượng và chủng loại 

Chỉ tiêu Thỏa mãn về 
số lượng (%)

Thỏa mãn 
về chủng 
loại (%)

1. Chợ truyền 
thống 85 80

2. Cửa hàng 
tạp hóa truyền 

thống
83 78

3. Cửa hàng 
tiện lợi 95 98

Theo kết quả khảo sát tháng 10 
năm 2016, số lượng người tiêu dùng 
mua hàng tại kênh chợ truyền thống 
thỏa mãn về mặt số lượng đạt 85% 
và 80% về chủng loại. Đối với cửa 

hàng tạp hóa truyền thống là 83% 
và 78%. Trong khi đó người tiêu 
dùng có thói quen mua hàng ở cửa 
bán hàng tiện lợi thỏa mãn 95% về 
số lượng và 98 % về chủng loại.

Sự phát triển của kênh bán hàng 
tiện lợi yêu cầu hoạt động logistics 
có khả năng giao hàng nhỏ lẻ, 
thường xuyên và đúng hẹn cho 
phép loại bỏ tồn kho tại cửa hàng và 
tối ưu hóa diện tích bán hàng nhưng 
không để xảy ra trường hợp mất 
doanh số cho hết hàng. Ngoài ra yêu 
cầu giao hàng thường xuyên cũng 
đồng nghĩa với việc xe tải giao hàng 
phải có khả năng quay đầu nhanh.

Do đó, các cửa hàng tiện lợi sẽ 
tối ưu hóa năng lực giao nhận, tăng 
trưởng doanh thu hàng là 10%/năm 
và đóng góp tăng trưởng GRDP trên 
địa bàn khoảng 7,8%/năm tương 
ứng là 610 tỷ đồng/năm.

2. Mô hình logistics thương mại 
điện tử tạo động lực phát triển 
kinh tế tỉnh BR-VT

Phát triển mô hình thương mại 
điện tử cũng đang phát triển rất 
nhanh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Các mô hình bán hàng qua mạng 
(online) là cho thuê biệt thự, nhà 
nghỉ qua mạng, xuất khẩu thủy sản, 
cửa hàng trái cây online, quần áo 
online, xổ số điện toán kiểu Mỹ …. 
Hiện nước ta là nước đứng thứ 4 về 
tốc độ phát triển thương mại điện 
tử tại khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương.
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Đến nay, nhiều doanh nghiệp 
sản xuất, cung ứng hàng hóa đã coi 
các website bán hàng online là một 
kênh bán hàng hữu hiệu.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng 
tìm một sản phẩm bất kỳ, của một 
nhà sản xuất bất kỳ ở rất nhiều các 
trang bán hàng online khác nhau, 
thậm chí là so sánh giá bán của cùng 
một sản phẩm trên các website, với 
chỉ vài cú click chuột.

Theo khảo sát của nhóm nghiên 
cứu trong 10 tháng năm 2016 vừa 
qua, doanh số bán hàng của kênh 
thương mại điện tử đạt 10 tỷ USD/
năm, tương đương khoảng 0,69% 
tổng doanh thu bán lẻ trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đóng 
góp tăng trưởng GRDP trên địa bàn 
khoảng 0,89% tương ứng là 220 tỷ 
đồng/năm.

Đặc thù của kênh thương mại 
điện tử là khả năng bán hàng phủ 
rộng khắp từ thành thị đến nông 
thôn thông qua mạng internet. Tuy 
nhiên, cũng chính vì độ phủ lớn mà 
gánh nặng về chi phí logistics cũng 
là một bài toán không dễ cho các 
doanh nghiệp thương mại điện tử.

Tần suất giao hàng nhỏ lẻ lớn, 
độ phủ của dịch vụ rộng khắp các 
huyện là đặc điểm quan trọng của 
logistics phục vụ cho kênh thương 
mại điện tử.

Hầu hết các website bán hàng 
online đều có chính sách miễn phí 

giao hàng khi khách hàng mua một 
đơn hàng với mức giá nhất định nào 
đó, áp dụng cho tất cả các khách 
hàng.

Hoạt động giao nhận hàng hóa 
hiện nay chủ yếu là do các doanh 
nghiệp thương mại điện tử tự triển 
khai, việc chuyển hàng rộng rãi đến 
các huyện trong tỉnh và cả nước gặp 
nhiều hạn chế vì lý do chi phí.

Trong khi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, nhu cầu mua sắm online người 
tiêu dùng ngày càng nhiều nhưng 
vẫn chưa doanh nghiệp thương mại 
điện tử  nào giải quyết được bài toán 
vận chuyển, giao hàng để bước đầu 
mở rộng thị trường.

Phần lớn các giao dịch thương 
mại điện tử  hiện nay vẫn là ở hình 
thức giao hàng rồi mới thu tiền. Các 
đại lý cung cấp dịch vụ giao hàng và 
thu tiền vẫn là những doanh nghiệp 
vừa và nhỏ.

Ngoài ra khả năng linh hoạt trong 
giao nhận cũng là một yếu tố quan 
trọng đối với khách hàng của kênh 
thương mại điện tử (ví dụ: thay đổi 
địa điểm giao hàng, giao hàng qua 
địa điểm tập kết trung gian, và quy 
trình trả hàng nhanh và tiện lợi).

3. Mô hình logistics cảng biển 
giúp phát triển kinh tế biển tỉnh 
BR-VT 

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, đến tháng 10 năm 2016 trên 
địa bàn tỉnh có 57 bến cảng được qui 

hoạch, trong đó đã đưa vào khai thác 
28 bến cảng, với tổng số vốn đầu tư 
khoảng 2 tỷ USD, tổng công suất 
khoảng 98 triệu tấn hàng hóa /năm 
và tổng chiều dài cầu bến là 11,6 km. 
Trong những năm gần đây các ngành 
kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
phát triển mạnh về cảng biển và dịch 
vụ hậu cần cảng biển. Kết quả khảo 
sát về doanh thu hàng dịch vụ cảng 
đạt khoảng 2.800 tỷ đồng/năm, tương 
ứng tăng 11,34%/năm. Dịch vụ cảng 
đóng góp  tăng trường GRDP 8,0%/
năm. Chính vì vậy, Bà Rịa – Vũng Tàu 
đang tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hệ 
thống bến cảng, góp phần đưa Bà Rịa 
– Vũng Tàu trở thành tỉnh có vị trí trụ 
cột, là độ̀ng lực tăng trưởng của vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đ.T.P, H.L.N, N.T.T
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I.  LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM 
THẠCH CACAO HƯƠNG LÁ 
DỨA

Thạch cacao hương lá dứa được 
sản xuất từ dịch ép thịt quả trái 
cacao nhờ vi khuẩn Acetobacter 
xylinum. 

Sản phẩm rất giàu chất xơ, ít chất 
béo và không chứa cholesterol, có 
tác dụng ngăn ngừa ung thư đại 
tràng, phòng ngừa bệnh tiểu đường, 
rất thích hợp làm món giải khát, 
tráng miệng, chế biến cocktail, phù 
hợp với mọi đối tượng.

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có diện 
tích trồng cây cacao khá lớn, vì vậy 
lớp cơm nhầy bao quanh hạt cacao 
được tách ra trước khi lên men hạt 
cacao sẽ có khối lượng nhiều và 
ổn định. Phụ phẩm lớp cơm nhầy 
này vẫn chưa được đánh giá cao 
và định hướng sử dụng hợp lý, 
phần lớn bị loại bỏ, gây ô nhiễm 
môi trường và phát tán mầm bệnh. 
Phân tích thành phần hóa học của 
lớp cơm nhầy cacao cho thấy có 
chứa đường, vitamin và khoáng 
với tỷ lệ dinh dưỡng cân đối. Đặc 
biệt pentosan, một hợp chất có vai 
trò ngăn ung thư đại tràng cũng tìm 
thấy trong thành phần dịch ép cơm 
nhầy. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng 
dịch ép cơm nhầy trái cacao làm 
môi trường nuôi chủng vi khuẩn 
Acetobacter xylinum nhằm tạo sinh 
khối cellulose để chế biến sản phẩm 
thạch cacao hương lá dứa.  

Sản phẩm này ra đời góp phần đa 
dạng hóa nguồn nguyên liệu để sản 
xuất thạch cũng như đa dạng hóa 
sản phẩm thạch trên thị trường. Đầu 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THẠCH 
CACAO HƯƠNG LÁ DỨA TỪ SINH 

KHỐI CELLULOSE CỦA VI KHUẨN 
ACETOBACTER XYLINUM 

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

tư phát triển các mô hình khép kín 
từ trồng, thu hoạch và nghiên cứu 
sử dụng hiệu quả các nguyên liệu 
sau thu hoạch là hướng đi tốt nhằm 
tăng giá trị gia tăng từ cây cacao của 
tỉnh nhà, phục vụ dinh dưỡng cho 
cộng đồng. 

II. MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG 
NGHỆ

1. Vật liệu sản xuất: 
- Cơm nhầy (thịt quả) trái cacao: 

trái cacao thu mua ở cơ sở chế biến 
hạt cacao huyện Châu Đức tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, ép lấy dịch.

- Chủng vi khuẩn Acetobacter 
xylinum: phân lập và lưu trữ phòng 

thí nghiệm vi sinh Trường Đại học 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Lá dứa: mua ở chợ Rạch Dừa.
2. Quy trình sản xuất thạch 

cacao hương lá dứa: 
Thạch cacao được rửa sạch, cắt 

miếng 1x1x2 cm ngâm trong dung 
dịch Na2CO3 0,1% trong 1 - 2 giờ, 
rửa lại bằng nước máy, để ráo. Mục 
đích của công đoạn này là loại bỏ 
acid acetic trong miếng thạch. Đun 

Hình 1. Cấu tạo trái cacao; lá dứa

Hình 2. Hình thái tế bào (nhuộm Gram) và khuẩn lạc vi khuẩn Acetobacter.xylinum  



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 31 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

Hình 3. Sơ đồ quy trình tạo sinh khối cellulose (thạch cacao) 
của vi khuẩn Acetobacter xylinum

Hình 4. Sản phẩm thạch cacao hương lá dứa

Hội nghị Ban Chấp hành TW 
Đảng lần thứ 8 (khóa XI) 
đã ban hành Nghị quyết số 

29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế”. Thực 
hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo nước nhà thực 
chất là làm cuộc cách mạng cải cách 
giáo dục.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực 

PHẢI XÓA BỎ BỆNH THÀNH TÍCH 
TRONG GIÁO DỤC

 MỚI GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, 
TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện                                                              
P. Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý & Giáo 
dục tỉnh                                

của toàn xã hội, sự cố gắng vươn 
lên không mệt mỏi của đội ngũ thầy 
cô giáo và học sinh, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu to lớn trong 
công tác giáo dục, đó là đã đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu học tập của nhân 
dân, trước hết là giáo dục phổ thông; 
đã đạt được một số kết quả quan 
trọng trong việc nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân 
tài; đã thực hiện tốt hơn các chính 
sách xã hội của Đảng và Nhà nước; 
đã có những chuyển biến bước đầu 
về chất lượng giáo dục; cơ sở vất 
chất trường lớp khang trang hơn… 

Những thành tựu này là một bộ 
phận quan trọng trong những thành 
tựu về phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước trong thời kỳ đổi mới.

 Tuy nhiên, so với yêu cầu công 
nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội 
nhập, giáo dục nước ta còn nhiều 
bất cập và lạc hậu. Đó là, chất lượng 
giáo dục còn thấp, đầu tư cho giáo 
dục nhìn chung còn thấp, cơ sở vật 

sôi nước 100oC rồi cho thạch cacao 
vào đun sôi thêm 10 - 15 phút vớt ra 
để ráo để khử hoàn toàn acid acetic 
trong miếng thạch cacao, làm cho 
miếng thạch cacao hết chua. Để 
hoàn thiện và tăng giá trị cảm quan 
cho sản phẩm, đun sôi thêm thạch 
cùng với lá dứa trong 30 phút vừa 
làm trong vừa tạo hương thơm đặc 
trưng của lá dứa cho sản phẩm. 

3. Đặc tính sản phẩm thạch 
cacao hương lá dứa

Thạch cacao có cấu trúc dai, giòn, 
màu trắng trong, thơm dịu, vị thanh 
ngọt. Sản phẩm đạt chỉ tiêu vệ sinh 
an toàn thực phẩm. 

Sản phẩm thạch cacao hương lá 
dứa được sản xuất tại phòng Công 
nghệ chế biến Thực phẩm - Khoa 
Hóa học và Công nghệ Thực phẩm - 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Sản phẩm đạt giải nhì Hội thi Sáng 
tạo Kỹ thuật Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu năm 2014-2015.

T.T.D
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chất thiếu thốn và lạc hậu. Trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ 
giáo viên còn thấp, quản lý giáo dục 
còn nhiều yếu kém, cơ chế xin cho, 
quan liêu, bao cấp chưa được đổi 
mới nhiều, công bằng xã hội trong 
giáo dục còn nhiều bất cập. Con em 
gia đình nghèo, con em đồng bào 
dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó 
khăn trong học tập…

 Nguyên nhân đã được Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XI nêu “chất lượng giáo dục 
và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển, nhất là đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao còn hạn 
chế; chưa chuyển mạnh sang đào 
tạo theo nhu cầu của xã  hội. Chưa 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
tăng số lượng, quy mô với nâng cao 
chất lượng, giữa dạy chữ với dạy 
người... Quản lý nhà nước về giáo 
dục còn bất cập. Xu hướng thương 
mại hoá và sa sút đạo đức trong 
giáo dục khắc phục còn chậm, hiệu 
quả thấp đang trở thành nỗi bức 
xúc của xã hội”.

Những yếu kém và bất cập của 
giáo dục - đào tạo nước ta nếu 
không sớm được khắc phục, không 
những sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến 
sự phát triển bền vững của giáo dục 
mà còn để lại những hậu quả sâu xa, 
lâu dài, ở đây chúng tôi xin nêu một 
thực trạng đã và đang làm cho giáo 
dục và đào tạo ngày càng sa sút hơn 
nếu như không được ngăn chặn, 
đẩy lúi, đó là bệnh thành tích trong 
giáo dục.

Bệnh thành tích đã ăn sâu vào nếp 
nghĩ, việc làm của mọi người trong 
xã hội, các nhà trường, các cấp quản 
lý giáo dục, đội ngũ thầy cô giáo, 
phụ huynh học sinh và lan truyền 
đến học sinh, sinh viên.

Những biểu hiện của bệnh thành 
tích trong giáo dục được len lỏi ở 
mọi chỗ, mọi nơi, các tổ chức và cá 
nhân. Như:

- Khi đề ra các chỉ tiêu thực hiện 
kế hoạch năm học, các cơ sở giáo 
dục thường nêu ra các tỷ lệ phần 

trăm cao hơn so với khả năng thực 
của đơn vị mình.

- Trong kế hoạch thi đua, các chỉ 
tiêu về các danh hiệu thi đua quá 
cao để mọi người trong đơn vị phải 
phấn đấu.

- Các chỉ tiêu về học sinh lên lớp, 
học sinh giỏi, học sinh tiên tiến… 
bắt buộc học sinh phải chạy theo 
thành tích.

- Đầu vào của các cấp học, khi 
không thi tuyển, thường nêu các 
tiêu chí xét chọn liên quan chủ yếu 
đến học sinh giỏi, tiên tiến…

- Các cơ sở giáo dục đã có thương 
hiệu thường ép cán bộ giáo viên phải 
bằng mọi cách để bảo vệ thương 
hiệu, để cạnh tranh với các đơn vị 
bạn trong tuyển sinh, trong tuyển 
dụng và muốn giữ vị trí “sao”.

- Việc tuyển dụng cán bộ, công 
chức, viên chức của các cơ quan 
công quyền thường dựa chủ yếu vào 
bằng cấp loại giỏi, loại khá.

Những biểu hiện đó kéo theo 
những hệ lụy khó lường, làm ảnh 
hưởng không nhỏ đến môi trường 
giáo dục, uy tín, danh dự nhà giáo… 
Xin nêu một vài dẫn chứng:

- Giáo viên ép học sinh phải đi 
học thêm do chính thầy, cô giáo đó 
dạy dưới vỏ bọc “tự nguyện”. Vì 
vậy mới có chuyện các cháu mẫu 
giáo đi học thêm “dự bị vào lớp 1”; 
học sinh tiểu học bán trú tối phải 
đến nhà thầy, cô học thêm; học sinh 
học lực khá, giỏi vẫn phải đi học 
thêm. Không đi học thêm các em bị 
thầy, cô nêu tên trong lớp học…

- Hiện tượng lạm thu trong nhà 
trường. Đây không phải là hiện 
tượng phổ biến nhưng không còn 
cá biệt. Báo Dân trí và Khuyến học 
ngày 20/10/2016 đã nêu việc lạm 
thu tại trường tiểu học Minh Khai 2 
(TP Thanh Hóa) với một danh sách 
các khoản nộp khá dài. Nào là tiền 
bán trú, ghế, đồng phục, sách mua 
nhà trường, kỹ năng sống, chữ thập 
đỏ, quỹ đội, học tiếng Anh, quỹ 
cha mẹ học sinh, xã hội hóa giáo 
dục, ngoại khóa, phần mềm quản 

lý trường học Vndue, vệ sinh nhà 
trường, trông trẻ (dạy buổi chiều), 
hỗ trợ nhà bếp, giấy kiểm tra, vệ 
sinh lớp học, quỹ lớp, phô tô, máy 
chiếu, máy điều hòa, bảo hiểm y 
tế… ngót nghét 7,5 triệu đồng, 
nhưng cũng đều núp dưới vỏ bọc 
“tự nguyện”. 

- Do muốn có môi trường giáo 
dục tốt hơn, các bậc phụ huynh lo 
chạy trường, chạy lớp, chạy thầy, 
cô dạy.

- Khi biết rõ tuyển sinh vào lớp 
đầu cấp xét học bạ và kết quả điểm 
của các năm học ở cấp hiện tại dẫn 
đến chạy điểm, gian lận trong thi 
cử.

- Khi biết được cộng thêm điểm 
tuyển sinh thông qua việc thi nghề 
thì các bậc phụ huynh làm giúp sản 
phẩm cho con em mình được chấm 
điểm cao hơn. Ban giám khảo và 
giáo viên biết chắc rằng đây không 
phải là sản phẩm do học sinh của 
mình làm ra nhưng vì thành tích nên 
im lặng, cho qua.

- Vì bệnh thành tích nên khi con 
em mình làm bài bị điểm thấp thì 
phụ huynh học sinh đến gặp thầy, 
cô lo lót quà để con em mình được 
tăng điểm. Về nhà câu đầu tiên ông 
bà, cha mẹ hỏi học sinh là hôm nay 
con được mấy điểm.

- Chương trình học còn quá tải, 
cộng với bệnh thành tích nên thầy, 
cô giáo yêu cầu học sinh mang quá 
nhiều sách, vở khi đi học, nhất là 
học sinh tiểu học học bán trú (chúng 
tôi mượn một chiếc cặp - ba lô đựng 
sách vở của một cháu học sinh lớp 
1 cân được 5 kg, trong đó bao gồm 
sách giáo khoa môn tiếng Việt, sách 
in, tài liệu phô tô tiếng Việt để học 
thêm, viết chính tả; sách giáo khoa 
môn toán, sách in, toán nâng cao; 
vở viết chính tả ở lớp, vở viết chính 
tả ở nhà và một cuốn phô tô các bài 
tiếng Việt về âm, từ. Các môn mỹ 
thuật, nhạc, tự nhiên và xã hội đã để 
sẵn ở lớp, các cháu không phải đem 
theo mỗi ngày. Trong khi đó cháu 
bé cân nặng 19,5 kg. Cháu không 
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thể đeo ba lô sau lưng mà phải kéo).
Nguyên nhân của bệnh thành tích 

là gì? Chắc chúng ta đều rõ. Chúng 
tôi xin nêu một vài nguyên nhân:

- Tâm lý truyền thống của người 
dân Việt Nam là cho con đi học để 
làm cán bộ, để không bị chân lấm, 
tay bùn, để thoát khỏi đồng quê 
nghèo đói… Vì vậy nên bằng mọi 
giá lo cho con em mình ăn học, 
chạy trường, chạy lớp, dù tốn kém 
nhiều.

- Các cơ sở giáo dục đều muốn 
được khen thưởng; cán bộ quản lý 
giáo dục muốn được cất nhắc, đề 
bạt vì vậy phải chạy theo thành tích.

- Xã hội chúng ta còn sính bằng 
cấp, chưa coi trọng người thực tài.

- Xã hội còn nhiều tiêu cực và 
không khách quan, công bằng trong 
việc tuyển dụng nhân sự. Con ông, 
cháu cha, mối quan hệ tình cảm, 
mua bán… nên một bộ phận học 
sinh nhận thức sai lầm rằng kiến 
thức học được trong nhà trường 
không quan trọng, không quyết 
định được chỗ làm việc. Họ không 
cần vất vả học tập mà chỉ cần có 
bằng tôt nghiệp nên tìm cách “đi 
thầy, chạy điểm”, rồi chạy cho được 
bằng tốt nghiệp để nhanh chóng ra 
trường tìm “cửa để gõ”, tìm người 
để “trăm sự cậy nhờ”. Đây là mầm 
mống tham nhũng được hình thành 
ngay trong quá trình học tập không 
thực chất, dạy không thực chất.

- Lương của giáo viên, cán bộ 
quản lý giáo dục thấp. Họ phải làm 
thêm việc khác để lo cho cuộc sống 
của gia đình, trong đó có việc dạy 
thêm.

Để khắc phục, đẩy lùi và tiến tới 
xóa bỏ được bệnh thành tích trong 
giáo dục, chúng tai cần phải có 
nhiều giải pháp đồng bộ, mạnh tay. 
Trong đó cần tập trung vào một số 
vấn đề chính sau đây:

Một là, cần đổi mới căn bản 
quản lý nhà nước về  giáo dục 

Vì quản lý giáo dục hiện nay còn 
mang nặng tính quản lý hành chính, 
tập trung bao cấp. Cần đổi mới cơ 

chế và phương thức quản lý giáo 
dục theo hướng phân cấp hợp lý 
nhằm giải phóng và phát huy tối đa 
tiềm năng, sức sáng tạo, tính chủ 
động cùng tự chịu trách nhiệm của 
mỗi cấp và mỗi cơ sở giáo dục. Khi 
đánh giá chất lượng của các cơ sở 
giáo dục cần đánh giá kết quả đầu 
ra kết hợp với kết quả đầu vào của 
cấp học liền kề trên đó. Đổi mới cơ 
chế tài chính; thực hiện kiểm định 
chất lượng giáo dục - đào tạo ở tất 
cả các bậc học (nhưng phải tránh 
vừa đá bóng, vừa thổi còi). Thực 
hiện mạnh mẽ hơn xã hội hoá giáo 
dục và đào tạo. 

Hai là, xây dựng môi trường 
giáo dục lành mạnh

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu hệ 
thống giáo dục quốc dân và phát 
triển mạng lưới trường lớp, cơ sở 
giáo dục theo mô hình mở, mô hình 
xã hội học tập với hệ thống học tập 
suốt đời. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà 
trường, gia đình và xã hội nhằm 
đảm bảo chất lượng và hiệu quả 
giáo dục cả về dạy chữ, dạy nghề, 
dạy người. Phải chấm dứt việc 
dạy thêm, học thêm tràn lan ngoài 
trường học. Phải có chế tài nghiêm 
về vấn đề này.

Ba là, nâng cao chất lượng đội 
ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 
giáo dục 

Đội ngũ giáo viên là lực lượng 
nòng cốt, chủ yếu và là nhân tố góp 
phần quyết định đến chất lượng 
giáo dục. Họ đóng vai trò quyết 
định thành bại sự nghiệp GD&ĐT, 
cũng như việc đổi mới căn bản, toàn 
diện nền giáo dục nước nhà hiện 
nay. Vì vậy cần tiếp tục tập trung 
xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về 
số lượng, đồng bộ về cơ cấu và có 
chất lượng cao. Thực hiện chuẩn 
hoá đội ngũ giáo viên, bảo đảm các 
yêu cầu về phẩm chất đạo đức, năng 
lực chuyên môn phù hợp. Phải đổi 
mới mạnh mẽ và quyết liệt công tác 
cán bộ.  Phải làm cho công tác lựa 
chọn, đề bạt, bổ nhiệm, bãi nhiệm 
cán bộ là công việc của tập thể rộng 

rãi người lao động; không có tiêu 
cực, không có chỗ để chạy, không 
có cửa để gõ thì mới có đội ngũ cán 
bộ thực chất.

Bốn là, phải đầu tư thỏa đáng về 
mọi mặt cho các trường sư phạm

Vì đây là “máy cái” của ngành. 
Phải tuyển sinh được những học 
sinh giỏi vào học sư phạm. Muốn 
vậy phải đầu tư cơ sở vật chất 
trường lớp, trang thiết bị, có chế độ 
ưu đãi đặc biệt để thu hút học sinh 
giỏi vào học và điều hết sức quan 
trọng là chọn cho được một đội 
ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết dạy ở 
trường sư phạm.

Năm là, cơ chế lương và đãi ngộ 
phù hợp đối với đội ngũ giáo viên 
và cán bộ quản lý giáo dục

Nhà nước phải có chế độ chính 
sách, đặc biệt là chính sách về tiền 
lương, chế độ đãi ngộ phù hợp để 
tạo động lực và hiệu quả làm việc 
của đội ngũ giáo viên. Xác lập và 
tôn vinh vị trí cao quý của người 
thầy; có chính sách thu hút được 
nhiều người giỏi vào ngành giáo 
dục. Chúng tôi cho đây là một trong 
những khâu đột phá của đổi mới căn 
bản và toàn diện nền giáo dục.

Chúng ta đã triển khai nhiều cuộc 
cải cách giáo dục. Thiết nghĩ cùng 
với các giải pháp khác, cần coi giải 
pháp chống tiến tới xóa bỏ bệnh 
thành tích trong giáo dục là một 
trong những giải pháp hết sức quan 
trọng. Nếu không mọi thành quả và 
thành tích trong giáo dục sẽ bị cuốn 
trôi.

N.N.N

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị quyết số 29- NQ/TW của Hội 

nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng  (khóa XI);

2. Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 
27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về đổi mới chương trình sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông. 
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I. THỰC TRẠNG AN TOÀN 
THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH TRONG NĂM 2016

An toàn thực phẩm (ATTP) đang 
là vấn đề bức xúc của xã hội, nỗi lo 
chung của nhà nước, của toàn dân. 
ATTP không chỉ ảnh hưởng trực 
tiếp, thường xuyên đến sức khỏe, 
mà còn liên quan chặt chẽ đến năng 
suất, hiệu quả kinh tế, thương mại, 
du lịch và an sinh xã hội. 

Theo Tổ chức y tế thế giới, 50 
nước đứng đầu về tỷ lệ người 
chết vì ung thư và mắc bệnh ung 
thư được xếp vào nhóm top 1. Và 
50 nước đứng sau được tính thuộc 
nhóm top 2, Việt Nam đứng thứ 78 
trong 172 quốc gia được xếp hạng, 
kết quả Việt Nam đứng top 2 thế 
giới về tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư. 
Trong đó, nguyên nhân đến từ các 
loại thực phẩm bẩn chiếm đến tỷ lệ 
35% trong tổng số các bệnh nhân 
ung thư. 

Trong vòng 9 tháng đầu năm 
2016, vấn đề vệ sinh ATTP trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất đáng 
lo ngại, thực phẩm không an toàn 
đang đe dọa sức khỏe người tiêu 
dùng. Theo báo cáo của các cơ quan 
chức năng của tỉnh, trong vòng 9 
tháng đầu năm nay, việc sử dụng 
các hóa chất cấm như formol, hàn 
the (borate), phẩm màu công nghiệp 
trong sản xuất, kinh doanh, chế biến 
thực phẩm có xu hướng tăng lên. Đa 
số các mẫu thử hải sản (bạch tuộc, 
mực, tôm, ốc, cua, cá) ở chợ Mới - 
Vũng Tàu, chợ phường Thắng Tam, 
chợ xóm Lưới, chợ Rạch Dừa thành 
phố Vũng Tàu đều dương tính với 
formol, hàn the. Phần lớn các mẫu 
thực phẩm gồm giò lụa, chả chiên, 
giò thủ, mì căn, mì tươi, tàu hũ ky, 

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM Ở TỈNH BR-VT 
VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NGỘ 

ĐỘC THỰC PHẨM
|| ThS. Trần Thị Duyên
Khoa Hóa học & Công nghệ Thực 
phẩm 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

bún, phở, bánh hỏi, bánh canh, hủ 
tiếu dương tính với hàn the. Các tiểu 
thương ở các chợ vẫn ngang nhiên 
sử dụng các hóa chất cấm ở trên để 
ngâm, tẩm tăng độ cảm quan, chống 
mốc và kéo dài thời gian bảo quản 
cho thực phẩm, thủy sản. Formol, 
borate (hàn the) đều gây ngộ độc 
tích lũy (mãn tính) và có nguy cơ 
cao gây ung thư dạ dày, vô sinh hiếm 
muộn nên Tổ chức y tế Thế giới và 
tổ chức Nông lương của Liên hiệp 
quốc (WHO và FAO) đã cấm sử 
dụng để bảo quản thực phẩm. Chất 
vàng ô hay chất cấm aurmine là một 
chất nhuộm vải, chất này đứng hàng 
thứ 5 trong 116 chất gây ung thư 
hàng đầu trên thế giới. Độc hại như 
vậy nhưng aurmine vẫn được dùng 
để tạo màu vàng cho nhiều loại thực 
phẩm như cải chua, măng tre bày 
bán trên các chợ thuộc địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức 
năng còn phát hiện thêm các cơ sở 
chuyên sản xuất rau muống bào trên 
địa bàn phường Kim Dinh, thành 
phố Bà Rịa như cơ sở của bà Trần 
Thị Mỵ, ngụ khu phố Kim Sơn, 
phường Kim Dinh đã sử dụng hóa 
chất màu xanh đen không rõ xuất 
xứ để ngâm rau muống bào nhằm 
duy trì độ tươi và màu xanh của rau 
muống. Cơ sở rang, xay cà phê tại 
số 268, đường Trương Công Định 
do ông Nguyễn Văn Hòa (48 tuổi) 
làm chủ đã vi phạm các quy định về 
vệ sinh ATTP. Đáng tiếc là lượng cà 
phê bẩn được chế biến từ đậu nành, 
cà phê, đậu bắp cháy khét cùng với 
phụ gia tạo hương không rõ xuất xứ 
ở cơ sở này đã lưu hành khá lâu trên 
thị trường. 

Bất chấp đạo lý và vì lợi nhuận, 
những người trồng rau đã sử dụng 

bừa bãi các hoá chất bảo vệ thực 
vật như các loại thuốc cấm DDT, 
666 (Hexa cloro xyclo hecxan), 
Carbofuran, Aldrin, thuốc trừ sâu 
lân hữu cơ (Wofatox, Dipterex, 
Paration, Sumation,…) để phun trừ 
các loại sâu bệnh trên các loại rau 
quả thiết yếu tiêu thụ hàng ngày. 
Sự tiêm thuốc kích thích cho quả 
mau chín, ngâm ủ giá đỗ bằng hóa 
chất xuất xứ Trung Quốc có tên 
là 6 benzylaminopurine. Ngoài ra 
nhiều người trồng rau đã dùng nước 
thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi 
để tưới rau làm cho hàm lượng kim 
loại nặng và vi sinh vật gây bệnh 
trong rau quả cao hơn nhiều so với 
quy định của Bộ Y tế. Các loại rượu 
dùng hàng ngày do các gia đình tự 

Mực, bạch tuộc ngâm formol; rau muống 
bào ngâm hóa chất màu xanh
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nấu và pha chế, rượu giả ở các cửa 
hàng ăn uống chứa độc tố methanol 
ở liều lượng cao gấp hàng chục lần 
cho phép. Kết quả kiểm tra các mẫu 
thịt quay (heo, vịt, ngan) cho thấy 
nhiễm vi sinh rất cao như nhiễm vi 
khuẩn tụ cầu vàng Staphylococus 
aureus tỷ lệ 7,5%, chả thịt heo xay 
9,7%. 

Các tác nhân hóa học, sinh học 
trên sẽ gây sự tích lũy độc tố trong 
các mô mỡ, tủy sống, tế bào máu, 
tế bào thần kinh,... của con người, 
là tiền đề để phát sinh các loại bệnh 
như loãng xương, suy giảm trí nhớ 
và thoái hóa xương khớp, và là 
nguyên nhân của các bệnh cấp tính 
và mãn tính, ung thư trên địa bàn 
dân cư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

II. NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CÁC 
GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

 Trong thực tế hàng ngày vẫn diễn 
ra các vụ ngộ độc thực phẩm, nếu 
nhiễm độc nhẹ thì buồn nôn, chóng 
mặt, đi ngoài, đau đầu,… khi bị 
nặng mới vào viện cấp cứu. Vì vậy 
các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu mới chỉ thống kê 
được các vụ ngộ độc thực phẩm 
nặng (cấp tính), ngoài ra còn vô vàn 
các vụ ngộ độc thực phẩm nhẹ hoặc 
gây ngộ độc mãn tính diễn ra hàng 
ngày thì không cơ quan, đơn vị nào 
thống kê được.  

Hơn 9 tháng đầu năm 2016, có 
trên 200 ca ngộ độc thực phẩm trên 
địa bàn Tỉnh. Thực phẩm nhiễm vi 
sinh độc hại như nhiễm vi khuẩn và 
độc tố của vi khuẩn  E.coli (chứa 
nội độc tố), Salmonella (chứa ngoại 
độc tố), Staphilococcus aureus 
(chứa độc tố ruột enterotoxin), 
Shigella (chứa nội và ngoại độc 
tố), Bacillus cereus (chứa nội độc 
tố), Vibrio parahoemolyticus (chứa 
độc tố ruột enterotoxin) là nguyên 
nhân chính gây các vụ ngộ độc tập 
thể. Ngoài ra, ngộ độc do sử dụng 
thực phẩm biến chất liên quan tới 
histamine trong hải sản như cá ngừ, 

cá thu, cá cờ, cá nục bị ươn. Ngô 
độc do sử dụng nguyên liệu có sẵn 
chất độc: cá nóc, con so (sam lông). 
Những loại thực phẩm trên có sẵn 
độc chất trong thực phẩm, khi đun 
sôi hoặc nấu chín cũng không làm 
thay đổi các độc chất này. Vì vậy, 
nguy cơ ngộ độc rất cao, không ít 
trường hợp đã bị tử vong. 

Ngộ độc tập thể gồm 62 công 
nhân của Công ty TNHH Sản xuất 
Giày da Uy Việt, ở đường Bình Giã, 
P10, TP. Vũng Tàu. Họ được cấp 
cứu ở bệnh viện Lê Lợi và Trung 
tâm Y tế Việt - Xô trong tình trạng 
ói mửa, đau bụng, tiêu chảy, đau 
đầu, choáng. Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã có kết luận về 
vụ hơn 30 học sinh Trường THCS 
Nguyễn Gia Thiều (TP.Vũng Tàu) 
ăn cơm chiên trong căn tin trường 
rồi đau bụng, nôn ói phải nhập 
viện. Kết quả phân tích cho thấy, 
xúc xích chiên, chả cá viên chiên 
và gà xé phay bị nhiễm khuẩn 
Staphilococcus aureuc. Trong đó, 
mẫu gà xé phay bị nhiễm khuẩn 
S.aureus vượt tiêu chuẩn 1.000 lần, 
các mẫu thức ăn khác thấp nhất là 
280 lần. Ngoài ra, mẫu gà xé phay 
còn nhiễm thêm khuẩn Coliform 
vượt 140 lần.

 Hơn 30 công nhân của Công ty 
Cổ phần Savimex đóng tại phường 
Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí 
Minh đang nghỉ dưỡng, du lịch tại 
TP Vũng Tàu đã được đưa đi cấp 
cứu tại Bệnh viện Lê Lợi do bị ngộ 
độc thực phẩm, với triệu chứng chủ 
yếu là đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. 

Ban Giám hiệu trường Tiểu học 
Đinh Tiên Hoàng, xã Đá Bạc, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
cũng cho biết, có 30 em học sinh ăn 
sữa chua Dutch Lady xong thì bị 
chóng mặt, đau bụng và buồn nôn. 
Nhân viên y tế của trường đã tiến 
hành sơ cứu và đưa các em đi cấp 
cứu tại trung tâm Y tế huyện Châu 
Đức. Ngoài ra, ngộ độc do sử dụng 
nguyên liệu có sẵn chất độc: cá nóc, 

con so (sam lông). Những loại thực 
phẩm có sẵn độc chất trong thực 
phẩm, dù đun sôi hoặc nấu chín kỹ 
cũng không làm thay đổi các độc 
chất này. Vì vậy, nguy cơ ngộ độc 
rất cao, không ít trường hợp đã bị 
tử vong. 

Chúng ta không thể không ăn 
thực phẩm mà sống được. Vậy 
chúng ta phải nhanh chóng để có 
hành động thiết thực trong việc 
bảo vệ sự an toàn của thực phẩm. 
Để phòng chống sự ngộ độc thực 
phẩm, chúng ta cần phải nghiên 
cứu, phân loại các chất độc hại, tìm 
hiểu nguồn gốc, nguyên nhân phát 
sinh, cơ chế gây độc, triệu chứng 
ngộ độc… để từ đó chúng ta mới có 
giải pháp hiệu quả trong việc phòng 
chống ngộ độc thực phẩm. Dù đây 
là công việc rất khó khăn, song 
chúng ta không thể thờ ơ, vì nó là 
sự sống, sự sinh tồn không những 
của bản thân chúng ta mà còn cho 
cả tương lai sau này.

Trong những năm qua, các Cơ 
quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã có nhiều giải pháp 
nhằm nâng cao ATVSTP cũng như 
tạo hành lang pháp lý để bảo vệ sức 
khoẻ người tiêu dùng. Song vấn đề 
kiểm tra, kiểm soát ATVSTP hiện 
nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn và 
bất cập cả về con người lẫn phương 
tiện giám định đồng bộ thực phẩm. 
Vì vậy để không ngừng nâng cao 
chất lượng ATVSTP thì phải không 
ngừng mở rộng và nâng cao hiệu 
quả của công tác tuyên truyền cho 
mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu về ý nghĩa của 
ATVSTP đối với sức khoẻ con 
người. Bên cạnh đó các cơ quan 
chức năng như Y tế, Thú y, Bảo vệ 
thực vật, Quản lý Thị trường của 
tỉnh,.... cần tăng cường kiểm tra, 
kiên quyết và triệt để hơn trong việc 
xử lý các trường hợp vi phạm và 
cố tình vi phạm. Các cấp có thẩm 
quyền cũng cần ban hành các chế 
tài pháp lý để xử phạt nghiêm khắc 
đối với các trường hợp sản xuất, vận 
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chuyển, buôn bán, chế biến vi phạm 
các quy định về ATVSTP tuỳ theo 
mức độ cụ thể. Có như vậy chúng 
ta mới bảo vệ được sức khoẻ con 
người về trước mắt và lâu dài. 

Bên cạnh đó, mỗi chúng ta hãy 
là người tiêu dùng thông minh, ý 
thức lựa chọn cho mình những thực 
phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe 
cho bản thân, gia đình và toàn xã 
hội. 

Các nguyên tắc người làm bếp 
phải tuân theo để đảm bảo an 
toàn thực phẩm:

Nguyên tắc 1: Chọn thực phẩm 
an toàn: chọn thực phẩm tươi, rau, 
quả ăn sống phải được ngâm và rửa 
kỹ bằng nước sạch. Quả nên gọt vỏ 
trước khi ăn. Thực phẩm đông lạnh 
để tan đá, rồi làm đông đá lại là kém 
an toàn.

Nguyên tắc 2: Nấu chín kỹ thức 
ăn: nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn, 
bảo đảm nhiệt độ trung tâm thực 
phẩm phải đạt tới trên 700C.

Nguyên tắc 3: Ăn ngay sau khi 
nấu: hãy ăn ngay sau khi vừa nấu 
xong, vì thức ăn càng để lâu thì 
càng nguy hiểm.

Nguyên tắc 4: Bảo quản cẩn thận 
các thức ăn đã nấu chín: muốn giữ 
thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ, cần 
phải giữ liên tục nóng trên 600C 
hoặc lạnh dưới 100C. Thức ăn của 
trẻ nhỏ không nên dùng lại.

Nguyên tắc 5: Nấu lại thức ăn thật 
kỹ: các thức ăn chín dùng lại sau 5 
tiếng, nhất thiết phải được đun kỹ 
lại.

Nguyên tắc 6: Tránh ô nhiễm 
chéo giữa thức ăn chín và sống, với 
bề mặt bẩn: thức ăn đã được nấu 
chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do 
tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống 
hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn 
(như dùng chung dao, thớt để chế 
biến thực phẩm sống và chín).

Nguyên tắc 7: Rửa tay sạch trước 
khi chế biến thức ăn, sau mỗi lần 
gián đoạn: nếu bị nhiễm trùng ở bàn 
tay, hãy băng kỹ và kín vết thương 
nhiễm trùng đó trước khi chế biến 

thức ăn.
Nguyên tắc 8: Giữ sạch các bề 

mặt chế biến thức ăn: do thức ăn dễ 
bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào 
dùng để chế biến thức ăn cũng phải 
được giữ sạch. Khăn lau bát đĩa cần 
phải được luộc nước sôi và thay 
thường xuyên trước khi dùng lại. 

Nguyên tắc 9: Che đậy thực phẩm 
để tránh côn trùng và các động vật 
khác: che đậy giữ thực phẩm trong 
hộp kín, chạn, tủ kính, lồng, bàn… 
Đó là cách bảo vệ tốt nhất. Khăn 
đã dùng che đậy thức ăn chín phải 
được giặt sạch lại.

Nguyên tắc 10: Sử dụng nguồn 
nước sạch an toàn: nước sạch là 
nước không màu, mùi, vị lạ và 
không chứa mầm bệnh vi sinh vật. 
Hãy đun sôi trước khi làm đá uống. 
Đặc biệt cẩn thận với nguồn nước 
dùng nấu thức ăn cho trẻ nhỏ.

Người tiêu dùng cũng tuân theo 
các tiêu chí sau:

a. Rửa tay trước khi ăn, nhất là 
khi ăn bốc

b. Chỉ uống nước chín (đun sôi để 
nguội), hoặc đã qua thiết bị tinh lọc

c. Phòng ngộ độc bởi phẩm màu 

độc hại: Luôn nghi ngờ thịt sống, 
chín nhuộm màu khác thường: xôi 
màu gấc không thấy hột và thịt 
gấc, bánh kẹo, mứt có màu lòe loẹt, 
không có địa chỉ sản xuất.

d. Phòng ngộ độc bởi hóa chất 
bảo vệ thực vật: rau, củ, quả tươi, 
đặc biệt thức ăn sống phải được 
ngâm kỹ rồi rửa lại vài lần bằng 
nước sạch hoặc dưới vòi nước chảy.

e. Phòng ngộ độc bởi thực phẩm 
có độc tự nhiên: không ăn nấm, củ 
hoang dại nghi có độc, sản phẩm 
động vật có độc (phủ tạng, da cóc, 
cá nóc,…).

f. Phòng vi khuẩn sống sót làm 
thực phẩm biến chất, có hại: không 
dùng đồ hộp lon phồng cứng ở hai 
đáy hộp, bị gỉ, bóp méo, sữa, nước 
giải khát trong hộp giấy bị phơi 
ngoài nắng dù còn hạn sử dụng, 
nước giải khát, nước đóng chai bị 
biến màu, đục, có cặn.

g. Phòng vi khuẩn nhân lên trong 
điều kiện môi trường: thức ăn chín 
để qua bữa quá giờ nếu không được 
bảo quản lạnh (dưới 100C), phải 
được hâm lại kỹ hoặc chần qua 
nước sôi.

Công nhân công ty Uy Việt; học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
đang điều trị tại bệnh viện

Ngộ độc bởi sam lông và ngộ độc bởi á nóc;
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h. Phòng ô nhiễm chéo sang thực 
phẩm chế biến sẵn (thịt quay, luộc) 
để ăn ngay từ: cá, dụng cụ bán 
hàng như dao, thớt, đũa, thìa, que 
gắp đang chế biến thực phẩm sống 
hoặc chưa làm sạch; bàn tay, trang 
phục của người bán hàng trực tiếp 
bị bẩn,…

k. Không mua hàng bao gói sẵn 
không có địa chỉ nơi sản xuất, đóng 
gói, và hàng hết hạn sử dụng.

l. Tránh ăn ở quán không có nước 
sạch hoặc cách xa nguồn nước sạch 
và không có tủ kính che đuổi ruồi, 
bụi, chất độc môi trường (nếu ở mặt 
đường, vỉa hè) hoặc không có lưới 
che ruồi, nhặng (nếu ở trong nhà, 
chợ có mái che).

T.T.D

Ngộ độc thực phẩm luôn là vấn đề được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân gây ngộ độc thường gặp 
là do vi sinh vật (nấm mốc, nấm men, vi khuẩn, virus, prion); do hóa chất bảo vệ thực vật, do thực phẩm chứa 
sẵn chất độc, do thực phẩm bị hư hỏng, biến chất, do chất phụ gia thêm vào thức ăn để bảo quản thực phẩm 
(chất sát khuẩn, các chất chống nấm, các chất kháng sinh, các chất chống oxy hóa),... Vì vậy, người làm bếp 
cũng như người tiêu dùng càng cần phải chú ý tuân thủ các nguyên tắc trên để đề phòng ngộ độc thực phẩm 
cho bản thân và cả cộng đồng.

SẢN XUẤT THEO TIÊU 
CHUẨN GLOBALGAP

Từ tháng 1-2014, Sở KH-CN 
phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu 
Cây ăn quả miền Đông Nam bộ thử 
nghiệm mô hình “Ứng dụng kỹ thuật 
sản xuất hồ tiêu theo GlobalGAP và 
liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm tại huyện Châu Đức”. Có 8 

SẢN XUẤT HỒ TIÊU THEO HƯỚNG 
BỀN VỮNG

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

Trong khi nông dân nhiều địa phương khác đang “hụt hơi” tìm đầu ra 
cho hồ tiêu thì nông dân xã Quảng Thành (huyện Châu Đức) vẫn an tâm 
sản xuất vì có rất nhiều công ty đến thu mua hồ tiêu tại vườn với giá cao 
hơn giá thị trường. Đó là thành công từ mô hình ứng dụng kỹ thuật sản 
xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GlobalGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu 
thụ sản phẩm.

hộ dân tại ấp Tân Thành, xã Quảng 
Thành (huyện Châu Đức) tham gia 
thử nghiệm với diện tích 8ha trồng 
tiêu từ 7-9 năm tuổi. Sau 3 năm 
triển khai, mô hình này đã mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa 
việc sản xuất hồ tiêu của BR-VT 
phát triển theo hướng bền vững.

Anh Nguyễn Văn Hà (tổ 42, ấp 

Tân Thành, xã Quảng Thành) đã 
có 7 năm trồng tiêu. Năm 2014, 
anh được Sở KH-CN và Trung tâm 
Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông 
Nam bộ chọn là 1 trong 8 hộ áp 
dụng trồng hồ tiêu theo tiêu chuẩn 
GlobalGAP. Anh Hà thử nghiệm 
mô hình này trên 0,8ha với 1.000 
trụ tiêu. Theo anh Hà, vốn đầu tư 
ban đầu cho vườn tiêu theo chuẩn 
GlobalGAP tương đối cao, khoảng 
100 triệu đồng, tăng khoảng 30% 
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so với chi phí sản xuất đại trà, do 
phải xây dựng cơ sở hạ tầng như: 
kho phân bón, kho thuốc bảo vệ 
thực vật (BVTV), nhà vệ sinh, khu 
pha thuốc BVTV, chi phí phân tích 
mẫu, chi phí vật tư phân hữu cơ, chế 
phẩm sinh học… nhưng những năm 
sau nhà vườn không phải đầu tư 
thêm. Đặc biệt, từ khi áp dụng sản 
xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, 
mỗi năm, vườn tiêu của anh Hà thu 
hoạch gần 5 tấn (trước đây chỉ đạt 
3,5-3,8 tấn); giá bán cho các công 
ty đến thu mua nằm trong chuỗi liên 
kết tại vườn khoảng 196.000 đồng/
kg, cao hơn giá thị trường 11.000 
đồng/kg.

Ông Lê Công Thanh (tổ 42, ấp 
Tân Thành, xã Quảng Thành) cho 
biết, ông trồng gần 1 ha với 1.200 
trụ tiêu theo tiêu chuẩn GlobalGAP, 
đồng thời áp dụng phương pháp 
IBM (phòng trừ sâu bệnh hại) từ 3 
năm nay. Kết quả cho thấy, cây hồ 
tiêu sinh trưởng phát triển tốt, không 
bị bệnh chết nhanh, tỷ lệ bệnh chết 
chậm, đốm rong giảm hẳn. Năng 
suất trung bình tăng 24,08%, hiệu 
quả kinh tế tăng 31,31% so với 
phương pháp sản xuất hồ tiêu thông 
thường. “Riêng vườn tiêu của gia 
đình tôi, mùa tiêu năm vừa rồi cho 
năng suất cao, khoảng 5,5 tấn/ha. 
Trừ các thứ chi phí, năm rồi chúng 
tôi thu lãi khoảng 500 triệu đồng từ 
vườn tiêu, cao hơn 20-30% so với 
trước đây”, ông Thanh nói.

KHÔNG LO ĐẦU RA
BR-VT có 9.261 ha trồng tiêu, 

đứng thứ 4 cả nước, trong đó huyện 
Châu Đức có 5.882ha, chiếm 63,5% 
diện tích trồng tiêu toàn tỉnh. Để 
đáp ứng yêu cầu chất lượng hạt tiêu 
xuất khẩu, người dân địa phương 
đang hướng đến sản xuất sạch nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
an toàn thực phẩm, tạo đầu ra ổn 
định và tăng sức cạnh tranh cho 
sản phẩm. Vì vậy, đề tài “Xây dựng 
mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
sản xuất hồ tiêu theo GlobalGAP 

Xây dựng mô hình ứng dụng kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo GlobalGAP và 
liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Châu Đức

và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ 
sản phẩm tại huyện Châu Đức” do 
Sở KH-CN quản lý, TS.Bùi Xuân 
Khôi, Nguyên phó Viện trưởng 
Viện Cây ăn quả miền Nam (Trung 
tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền 
Đông Nam bộ) làm chủ nhiệm đang 
là nhu cầu cần thiết để hồ tiêu BR-
VT tạo vị thế trên thị trường. Theo 
ông Khôi, để tham gia mô hình này, 
nhà vườn bắt buộc phải theo quy 
trình kỹ thuật khá nghiêm ngặt từ 
khâu làm đất, chọn giống đến chăm 
sóc. Cụ thể: đất trồng, nguồn nước 
tưới phải được bảo đảm độ an toàn; 
giống cây trồng sạch bệnh; phân 
bón, thuốc BVTV bảo đảm trong 
danh mục được phép sử dụng, chủ 
yếu là thuốc có nguồn gốc hữu cơ 
an toàn. Ngoài ra, người trồng tiêu 
còn phải thiết lập một hệ thống kiểm 
tra và giám sát an toàn thực phẩm 
xuyên suốt bắt đầu từ khâu chuẩn 
bị nông trại, canh tác đến khâu thu 
hoạch, chế biến và tồn trữ. 

Theo TS. Bùi Xuân Khôi, 95% 
sản lượng tiêu ở Việt Nam được 
dùng để xuất khẩu nên việc sản xuất 
theo hướng an toàn (trong đó có tiêu 
chuẩn GlobalGAP) sẽ là yếu tố đầu 
tiên quyết định thị trường và giá 

thành của hồ tiêu BR-VT. Hiện toàn 
bộ sản phẩm của 8 hộ trong dự án 
trồng tiêu theo GlobalGAP ở Châu 
Đức được Công ty Olam (Ấn Độ), 
Công ty KSS (Nhật Bản), Công ty 
Foods (Đức), Công ty Ngô Gia (Việt 
Nam)… thu mua với giá cao hơn giá 
thị trường từ 6.000 - 15.000 đồng/
kg (hiện nay là 196.000 - 200.000 
đồng/kg). “Chúng tôi đang xin chủ 
trương mở rộng thêm 200-300ha hồ 
tiêu theo tiêu chuẩn GlobalGAP ở 
các xã khác của huyện Châu Đức và 
huyện Xuyên Mộc”, ông Khôi nói.

N.T.T
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Châu Đức là một huyện nông 

nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
sau 20 năm xây dựng và phát triển, 
ngành nông nghiệp huyện Châu 
Đức đã đạt được những thành tựu 
đáng kể, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao thu nhập của 
nhân dân trên địa bàn. Để đạt được 
kết quả đó phải kể đến lợi thế về 
nguồn tài nguyên đất, trong đó 
nhóm đất đỏ vàng hình thành từ 
đá bazan chiếm tới 72,19% diện 
tích đất của huyện, đây chính là 
điều kiện thuận lợi cho việc phát 
triển cây công nghiệp. Thực tế cho 
thấy năm 2012 diện tích cao su đạt 
10284 ha (chiếm 24,2% tổng quỹ 
đất của huyện). Theo Quyết định số 
750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch phát 
triển cao su đến năm 2015 và tầm 
nhìn đến năm 2020, mục tiêu phát 

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG ĐẤT SAU KHI 
THÂM CANH CÂY CAO SU TẠI 

HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BR-VT
|| TS. Phùng Thị Mỹ 
|| Huỳnh Trọng Kim 
Khoa Hóa học & CNTP, Trường Đại học 
Bà Rịa - Vũng Tàu

Tóm Tắt
Diện tích cao su trên địa bàn huyện Châu Đức chiếm tỉ lệ cao trong 

tổng số cơ cấu cây trồng của huyện, tuy nhiên trong vài năm gần đây vấn 
đề sụt giảm giá mủ cao su đã dẫn đến xu hướng chuyển đổi canh tác cây 
cao su sang loại cây trồng khác. Thâm canh cây cao su ảnh hưởng lớn đến 
các chỉ tiêu hóa lý của đất như: pH trong đất ở mức thấp, suy giảm hàm 
lượng mùn và chất hữu cơ, hàm lượng đạm (N), Kali (K2O), Mg2+, Ca2+, Na 
trong đất sụt giảm nghiêm trọng, các chỉ tiêu tồn tại trong đất từ mức 
thấp đến trung bình, đất ít xốp, nén chặt. Sự sụt giảm này sẽ gây ảnh 
hưởng khi canh tác loại cây trồng mới.

Abtract
Rubber area Chau Duc district high percentage of plant structure of the 

district, however in recent years the problem of latex price drop led to 
trend higher conversion cultivation rubber to other crops. Intensification 
rubber greatly affect the targets physical chemistry of the soil such as 
pH in soils with a low, declining humus and organic matter, nitrogen 
(N), potassium (K2O), Mg2+, Ca2+, Na serious decline in soil, the indicators 
present in the ground from a low to moderate. This decline will affect the 
cultivation of new crops.

Key words: Tình trạng đất, cao su. 

triển diện tích cây cao su của Việt 
Nam đến năm 2015 là 800.000 ha 
và giữ diện tích ổn định ở mức này. 
Tuy nhiên, theo Cục Trồng trọt (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn), đến nay diện tích cây cao su 
cả nước đã vượt hơn 155.700 ha so 
với quy hoạch, gây nên trình trạng 
thừa cầu, mặt khác cao su nhân tạo 
ngày càng phát triển với nhiều sản 
phẩm đa dạng, gây khó khăn cho 
người canh tác cây cao su. Tính đến 
cuối tháng 5 năm 2015, kim ngạch 
xuất khẩu cao su trên địa bàn Tỉnh 
nhà đã giảm 50,79%, con số chưa 
từng có trong lịch sử ngành cao su 
Bà Rịa - Vũng Tàu[5]. Đó là lý do 
nhiều vùng trồng cao su đã bị chặt 
bỏ và thay thế bằng loại cây công 
nghiệp khác. Tuy nhiên, đất trồng 
cao su lâu năm ảnh hưởng lớn đến 
tính chất hóa lí của đất vì vậy khi 
canh tác loại cây trồng mới mà chưa 

qua cải tạo đất sẽ gây thiệt hại về 
năng suất.  

Qua thực trạng trên chúng tôi 
nhận thấy tính cấp thiết của việc 
phải đánh giá trình trạng đất sau khi 
canh tác cao su lâu năm nhằm định 
hướng công tác cải tạo, chuyển đổi 
canh tác. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng mà chúng tôi đã tiến 
hành khảo sát là 3 lô đất của Công 
ty Cổ phần Cao Su Bà Rịa, mỗi lô 
đất rộng 5 ha thuộc địa bàn huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
có địa hình bằng phẳng, thuộc nhóm 
đất đỏ bazan, đã thâm canh cao su 
trên 45 năm. Kích thước trồng 6m 
x 3m với tổng số lượng là 2800 cây 
trên diện tích khu đất, công ty dừng 
chăm sóc bón phân từ năm 2013 và 
dừng khai thác mủ từ năm 2015.

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu 
dựa trên hệ thống phương pháp Hóa 
Nông trong việc lấy mẫu, phân tích 
các chỉ tiêu đất; và phương pháp 
luận để đưa ra đánh giá tình trạng 
đất, định hướng phương pháp cải 
tạo.

Việc lấy mẫu được chúng tôi tiến 
hành theo Tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN 4046 - 85). Tiến hành lấy 
mẫu phẫu diện độ sâu 0.7m, tổng số 
lượng mẫu lấy là 48, việc lấy mẫu 
được tiến hành trong 1 ngày vào 
mùa khô. Mẫu được bảo quản trong 
túi vải thoáng mát và phân tích tại 
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Trung tâm Công nghệ Sinh học và 
Môi trường.

Tại Trung tâm Công nghệ Sinh 
học và Môi trường tiến hành phân 
tích các chỉ tiêu hóa lý quan trọng 
sau: pH KCl (phương pháp đo lường 
TCVN:5979:2007); pH H2O (TCVN 
5979:2007); Độ chua trao đổi H+ 

(TCVN 4403:2011); Độ chua thủy 
phân (TCVN 4404:1987); Độ mặn 
(AOAC 2000); Dung lượng Cation 
trao đổi hữu hiệu (CEC) (TCVN 
8569:2010); Chất hữu cơ tổng 
(OM) (TCVN 8541:2011); Mùn 
(TCVN 8561:2010); Thành phần 
cơ giới (TCVN 8567:2010); Đạm 
tổng (N) (TCVN 6498:1998); Đạm 
dễ tiêu (NH4+) (TCVN 5255:2009); 
P tổng (P2O5) (TCVN 8940:2011); 
P dễ tiêu (TCVN 5256:2009); 
Ca2+, Mg2+ (TCVN 4406-87); K2O 
tổng (TCVN 8660:2011); K2O dễ 
tiêu (TCVN 8662:2011); Na dễ 
tiêu (TCVN 9236-3-2012); Cd 
(TCVN 6496:2009); Pb (TCVN 
6946:2009). Đánh giá tỉ trọng, 
dung trọng, độ xốp dựa vào nhóm 
phương pháp thuộc giáo trình Thổ 
nhưỡng học, nhà xuất bản Nông 
nghiệp, tái bản năm 2016, do PGS. 
TS Trần Văn Chính chủ biên. 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Một số tính chất vật lý cơ bản 
Dung trọng đất phụ thuộc vào 

cấp hạt cơ giới, độ chặt và kết cấu 
của đất. Các loại đất tơi xốp, giàu 
chất hữu cơ và mùn thường có dung 
trọng nhỏ và ngược lại những loại 
đất chặt bí kém tơi xốp và nghèo 
chất hữu cơ thường có dung trọng 
lớn. Dung trọng được xác định là 
1,4 g/cm3, với kết quả này, dựa theo 
bảng đánh giá của Katrinski đối với 
loại đất có thành phần cơ giới từ thịt 
và sét, thì đất sau thâm canh cao su 
tại Châu Đức thuộc nhóm bị nén 
chặt, điều này có thể được giải thích 
do kết quả của thâm canh không cải 
tạo và không xen canh, dẫn đến sự 
rửa trôi, mất mùn và chặt gí đất. 

Tỷ trọng của đất được quyết định 

chủ yếu bởi các loại khoáng nguyên 
sinh, thứ sinh và hàm lượng chất 
hữu cơ có trong đất. Nhìn chung do 
tỷ lệ chất hữu cơ trong đất thường 
không lớn nên tỷ trọng đất sẽ phụ 
thuộc chủ yếu vào thành phần 
khoáng vật của đất. Trên khu vực 
nghiên cứu, tỉ trọng đất cho kết quả 
là 2,33.  

Độ xốp phụ thuộc vào tỷ trọng và 
dung trọng của đất, độ xốp của đất 
rất có ý nghĩa đối với sản xuất nông 
nghiệp và các loại cây trồng. Các 
chất dinh dưỡng của đất có thể huy 
động được cho cây trồng, các hoạt 
động của vi sinh vật đất chủ yếu 
cũng diễn ra ở những khoảng trống 
làm nên độ xốp đất, chính bởi vậy 
người ta nói độ phì đất phụ thuộc 
đáng kể vào độ xốp. Kết quả độ xốp 
đo được trên khu vực nghiên cứu là 
40%, được xếp vào nhóm đất ít xốp 
theo phân cấp trong giáo trình Thổ 
nhưỡng học, nhà xuất bản Nông 
nghiệp, tái bản năm 2016[2]. 

2. Thành phần cơ giới
Hàm lượng sét trong đất ghi nhận 

ở mức cao (76,52%), điều này đã 
thể hiện rõ bản chất của đất phát 
sinh từ đá mẹ bazan khi phong hoá 
cho đất giàu sét. Tuy nhiên hàm 
lượng sét này có nguy cơ suy giảm 
do bị rửa trôi theo nước do không có 
thảm thực vật che phủ.

Đất có thành phần sét cao ngoài 

một số lợi ích như chất dinh dưỡng 
trong đất phong phú, khả năng hấp 
phụ chất dinh dưỡng khoáng (Ca2+, 
Mg2+, K+) cao, thoát nước tốt, còn 
có một số tác hại như kết cấu đất 
chặt nên khả năng thoáng khí và 
thoát nước kém đôi khi gây ngập 
úng, vì thế cần chú trọng đến hệ 
thống thoát nước trên đất. Do đặc 
tính của hạt sét nhỏ, kết cấu chặt 
nên khi hàm lượng sét trong đất 
cao gây cản trở cho sự phát triển rễ 
non ở cây trong thời kì kiến thiết cơ 
bản. Tuy nhiên hàm lượng sét có thể 
nhanh chóng được cải thiện khi đất 
được bón phân hữu cơ thích hợp.

3. Độ chua của đất 
Vấn đề về độ chua trong đất là 

điều đáng quan tâm nhất khi đánh 
giá đất. Khả năng dinh dưỡng của 
cây bị chi phối rất nhiều bởi độ pH 
trong đất, hàm lượng pH thấp cây 
hoàn toàn không hút được dinh 
dưỡng có trong đất.

Kết quả qua phân tích cho thấy 
pH (KCl) = 3,97; pH (H2O) = 
4,09. Theo thang đánh giá của 
S.N. Tartrinov và Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Việt Nam 
(MARD) thì tình trạng đất hiện tại 
là rất chua. Với độ chua hiện tại thì 
có rất ít cây trồng có thể thích nghi 
và phát triển tốt được.

Với độ chua trên thì nhiều vi 
sinh vật có ích, hoàn toàn không 

Vườn cao su tại Châu Đức
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phát triển được. Việc cố định nitơ 
của không khí bị giảm sút rõ rệt, 
sự khoáng hóa các hợp chất hữu cơ 
bị chậm lại, quá trình nitrat hóa bị 
cản trở, nên thực vật thiếu điều kiện 
cần thiết cho quá trình dinh dưỡng 
nitơ. Ngoài ra độ chua trong đất cao 
còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ 
rễ của cây trồng[2]. Điều này ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến khả năng 
sinh trưởng và phát triển của cây 
trồng.

Qua xem xét kế hoạch bón phân 
của Công ty Cổ phần Cao Su Bà 
Rịa qua các năm chúng tôi thấy loại 
phân mà công ty bón liên tục trong 
thời gian canh tác cao su là Urê, Lân 
nóng chảy và Kali, mỗi năm bón 2 
đợt, lượng bón trung bình trong 
năm là 596 kg/ha. Việc bón một 
loại phân hóa học trong thời gian 
dài và không thường xuyên cải tạo 
đất, xen canh là nguyên nhân chính 
dẫn tới tình trạng chua đất. 

4. Hàm lượng mùn, chất hữu cơ 
trong đất

Sự suy giảm hàm lượng mùn và 
chất hữu cơ trong đất là biểu hiện 
rõ rệt nhất cho sự suy thoái của đất. 
Hàm lượng chất hữu cơ = 2,0%, đạt 
mức trung bình. Hàm lượng mùn 
trong đất chiếm 0,48%, nghèo mùn. 
Các loại đất phát triển trên sản phẩm 
phong hóa của đá bazan thường có 
hàm lượng chất hữu cơ và mùn đạt 
mức trung bình tới cao tuy nhiên 
qua kết quả trên đã phản ánh phần 
nào lượng mùn và chất hữu cơ đã 
bị rửa trôi.

Đối với tính chất vật lý của đất, 
chất hữu cơ và mùn có tác dụng 
làm tăng độ xốp, điều hòa chế độ 
nước và nhiệt độ trong đất, ổn định 
kết cấu, hạn chế quá trình rửa trôi 
xói mòn đất, cải thiện thành phần 
cơ giới của đất,... về tính chất hóa 
học của đất, chất hữu cơ làm tăng 
khả năng hấp phụ và trao đổi ion, 
làm cho đất có khả năng chống chịu 
nước, chịu phân cao, tăng tính đệm 
cho đất...

Dưới tán cao su không có thảm 

thực vật che phủ là nguyên nhân 
chính gây nên sự sụt giảm hàm 
lượng mùn và chất hữu cơ[4]. Khi 
không còn thảm thực vật kết hợp 
với lượng mưa lớn đã gây nên tình 
trạng xói mòn, rửa trôi. Trong quá 
trình canh tác, tầng mặt của các loại 
đất nghiên cứu thường xuyên được 
bổ sung các tàn tích hữu cơ (cành, lá 
rơi dụng), nhưng lượng chất hữu cơ 
này rất ít và không đáng kể.

5. Hàm lượng Đạm NH4
+

Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của 
việc trồng cao su lâu năm đến đất 
là hàm lượng đạm, chiếm 0.039%. 
Theo đánh giá của hội khoa học đất 
Việt Nam thì đất bị tình trạng nghèo 
đạm (<1%). 

Như chúng ta biết Nitơ là một 
trong những nguyên tố cơ bản cần 
thiết cho thực vật. Nó là thành phần 
quan trọng của tất cả các protit đơn 
giản và phức tạp trong nguyên sinh 
chất của tế bào thực vật. Nguồn nitơ 
chủ yếu cần cho dinh dưỡng của cây 
trồng là muối nitrat và muối amoni. 
Nitơ cũng có trong thành phần của 
các axit nucleic (ribonucleic RNA 
và dezoxiribonucleic DNA), chúng 
có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
sự trao đổi chất của thực vật. Đất 
nghèo đạm ảnh hưởng rất lớn đến 

chất lượng và năng suất cây trồng, 
thiếu đạm ảnh hưởng rất lớn đến 
khả năng sinh trưởng của cây thời 
kì kiến thiết và thời kì kinh tế, việc 
thiếu đạm nghiêm trọng làm suy 
giảm khả năng kháng bệnh của cây 
và gây chết cây[1].

Cùng với sự suy giảm hàm lượng 
mùn, chất hữu cơ đã gây nên sự 
suy giảm hàm lượng đạm trong đất, 
sự suy giảm này có thể được phục 
hồi thông qua việc khắc phục hàm 
lượng mùn và chất hữu cơ trong 
đất[4].

6. Hàm lượng Lân (P2O5)
Chúng tôi nhận thấy hàm lượng 

Lân trong đất đạt mức giàu (Lân 
tổng số trong đất 0.37%  và Lân dễ 
tiêu 12.5 mg/100g). 

Như chúng ta biết Lân (P) là 
nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho 
sự sống của động thực vật. Nó có 
trong thành phần của nhiều chất, 
giữ vai trò quan trọng bậc nhất 
trong hoạt động sống. Ngoài ra, 
nhiều quá trình trao đổi chất, đặc 
biệt là quá trình tổng hợp chỉ được 
tiến hành được khi có sự tham gia 
của axit phôtphoric[1].  

Sự gia tăng lượng Lân trong đất 
là điều khá bất ngờ trong khi các 
chỉ tiêu có chiều hướng suy giảm. 

Tiến hành lấy mẫu đất
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Điều này được giải thích là do trong 
quá trình canh tác cao su phân Lân 
mà Công ty Cao Su Bà Rịa sử dụng 
là Lân nóng chảy lâu phân giải, bên 
cạnh đó do đặc điểm của đất là đất 
đỏ vàng hình thành trên đá bazan có 
cấu trúc giữ Lân tốt. Tuy nhiên hàm 
lượng Lân trong đất này cây không 
thể sử dụng trực tiếp mà phải thông 
qua giai đoạn phân giải. 

7. Hàm lượng Ca2+, Mg2+  

Canxi và Magiê là những nguyên 
tố dinh dưỡng trung lượng được 
xem là cần thiết cho sinh trưởng và 
phát triển của thực vật. Cả hai có 
vai trò sinh lý quan trọng đảm bảo 
cho sự phát triển của cây. Trong đất 
Ca và Mg phần lớn gặp ở dạng các 
muối đơn giản hoặc bị hấp phụ trên 
bề mặt keo đất và hòa tan trong dung 
dịch đất. Kết quả hàm lượng Ca2+ 
và Mg2+ sau khi phân tích chiếm 
0.72% với Ca2+ và 0.56% với Mg2+ 
đạt mực rất thấp, trong đất lượng 
Magiê bị rửa trôi nhiều hơn Canxi 
vì thế lượng Canxi tồn tại trong 
đất luôn cao hơn Magiê[1]. Thông 
thường lượng Canxi và Magiê trong 
đất không quá thấp, trừ đất quá chua 
và không có thảm thực vật che phủ. 
Bên cạnh đó việc không thường 
xuyên bổ xung Canxi, mangiê cho 
đất cũng là nguyên nhân chính dẫn 
tới việc tồn tại của 2 nguyên tố này 
trong đất trồng cao su lâu năm thấp.

Việc cung cấp đủ lượng Canxi 
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cho cây có thể nâng cao trọng lượng 
củ, tăng hàm lượng củ cho khoai 
lang. Magiê là nguyên tố tương 
đối cần thiết với một số cây trồng 
ăn trái. Hàm lượng Magiê thấp ảnh 
hưởng tới chất lượng (vị ngọt, mùi 
vị, hương thơm,...) của quả[3].

8. Hàm lượng Kali (K2O)
Hàm lượng K2O tổng số 0,27%, 

K2O dễ tiêu 114 (mg/100g đất) như 
vậy làm lượng Kali trong đất đạt 
mức nghèo. 

Sự suy giảm nghiêm trọng của 
Kali trong đất là do trong quá trình 
cây cao su cho mủ cần rất nhiều Kali 
trong khi lượng phân Kali cung cấp 
cho đất là không đủ so với nhu cầu 
sử dụng của cây, tính di động cao 
của kali, xói mòn và rửa trôi mạnh 
cũng là nguyên nhân làm giảm hàm 
lượng kali trong đất. Nhiều kết quả 
nghiên cứu của các tác giả trên thế 
giới và nước ta đã chứng minh rằng: 
Nếu thiếu kali sẽ gây ảnh hưởng 
xấu đến quá trình trao đổi chất trong 
cây, làm suy yếu hoạt động của 
hàng loạt các men, giảm quá trình 
trao đổi các hợp chất, đồng thời 
tăng chi phí đường cho quá trình hô 
hấp. Đối với một số loại cây lấy hạt 
như ngô năng suất tăng từ 23-36 % 
khi tăng hàm lượng Kali trong đất 
lên mức trung bình[3].

Một số kim loại nặng như Cd, Pb 
không phát hiện trên khu vực đất 
nghiên cứu. 

IV. KẾT LUẬN
Sau quá trình nghiên cứu chúng 

tôi nhận thấy việc canh tác cây cao 
su lâu năm trên đất đã xuất hiện một 
số ảnh hưởng tới tính chất hóa lý, 
hóa của đất. Sự sụt giảm pH nghiêm 
trọng, hàm lượng mùn và chất hữu 
cơ giảm sút, cùng với đó là sự sụt 
giảm hàm lượng đạm (NH4

+), Kali 
(K2O), Mg2+, Ca2+, Na trong đất, 
các chỉ tiêu này tồn ở mức thấp 
đến trung bình; đất ít xốp, nén chặt; 
hàm lượng kim loại tồn tại trong đất 
không phát hiện. Nguyên nhân của 
sự suy giảm là do sử dụng thường 
xuyên phân hóa học trong thời gian 
canh tác, công tác cải tạo, xen canh 
không được chú trọng. Cùng với đó 
là không có sự che phủ nên lớp đất 
mặt dễ bị rửa trôi kéo theo lượng 
chất dinh dưỡng lớn. Với tính chất 
đất sau thời gian canh tác cao su lâu 
năm không thích hợp cho việc trồng 
mới ngay mà cần phải có giai đoạn 
cải tạo trước khi chuyển đổi canh 
tác để tránh thiệt hại trong quá trình 
chuyển đổi.  Phương hướng cải tạo 
là cày bừa, bón vôi, dùng phân bón 
hữu cơ, cây phân xanh... cụ thể sẽ 
được trình bày ở bài báo tiếp theo 
của cùng tác giả. 

P.T.M, H.T.K
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LẦN ĐẦU TIÊN, NAM CHÂM ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG MÁY 
IN 3D

Từ góc độ kỹ 
thuật thì việc 

sản xuất nam châm 
hiện nay không 
phải là vấn đề, 
nhưng khó sản xuất 
nam châm vĩnh cửu 
bằng từ trường có 
hình dạng đã xác 
định. Đến nay, nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học TU 
Wien, Italia đã đưa ra giải pháp mới lần đầu tiên chế tạo 
nam châm vĩnh cửu bằng máy in 3D. Giải pháp này cho 
phép sản xuất nam châm với nhiều hình dạng phức tạp và 
từ trường cụ thể. Đây là những đặc tính cần cho các thiết bị 
như cảm biến từ tính.

Được thiết kế trên máy tính
Trước đây, để nam châm có dạng hình học như mong 

muốn, các nhà nghiên cứu đã áp dụng quy trình đúc phun. 
Tuy nhiên, quy trình này đòi hỏi phải lập khuôn mất nhiều 
thời gian và tốn kém, làm cho phương pháp này gần như 
không có giá trị cho hoạt động sản xuất quy mô nhỏ. Giờ 
đây, nam châm có thể được thiết kế trên máy tính để hình 
dạng của nam châm được điều chỉnh cho đến nó đáp ứng 
tất cả các yêu cầu về từ trường.

Các hạt từ cực nhỏ trong chất nền polime
Hiện nay, các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học TU Wien 

đã đưa ra một phương pháp đơn giản hơn nhiều để sản 
xuất vật liệu từ tính bằng máy in 3D. Máy in 3D tạo ra các 
kết cấu chất dẻo, đã xuất hiện được một thời gian và máy 
in nam châm hoạt động theo cách tương tự. Sự khác biệt là 
ở chỗ máy in nam châm sử dụng sợi đặc biệt của vi hạt từ, 
liên kết với nhau nhờ có vật liệu liên kết polime. Máy in làm 
nóng và đưa vật liệu đến từng vị trí mong muốn bằng vòi 
phun. Kết quả tạo thành vật liệu 3D gồm khoảng 90% vật 
liệu từ tính và 10% chất dẻo. 

Tuy nhiên, sản phẩm cuối cùng vẫn chưa có tính chất từ 
tính vì vi hạt từ được sử dụng trong trạng thái không từ 
tính. Cuối quy trình này, sản phẩm được cho tiếp xúc với 
từ trường bên ngoài mạnh, biến đổi nó thành nam châm 
vĩnh cửu.

Theo giải thích của Dieter Süss, Trưởng Phòng thí nghiệm 
cảm biến từ tính tiên tiến và vật liệu Christian-Doppler đặt 
tại Trường Đại học TU Wien, phương pháp này cho phép họ 
xử lý các vật liệu từ tính như nam châm bo sắt neodymium 
cực mạnh. Thiết kế nam châm bằng máy tính hiện được 
thực hiện nhanh chóng và chính xác với kích thước dao 
động từ vài cm đến vài dm. 

Triển vọng mới 
Quy trình sản xuất nam châm vĩnh cửu bằng máy in 3D 

không chỉ nhanh chóng và có chi phí - hiệu quả, mà còn 
mở ra những triển vọng mới không thể có được bằng các 
kỹ thuật khác, ví dụ sử dụng các vật liệu khác nhau trong 
một nam châm duy nhất để tạo ra chuyển đổi nhẹ nhàng 
giữa trạng thái mạnh và yếu.

Nguồn:  www.vista.gov.vn

LOẠI VẢI MỚI ĐƯỢC LÀM TỪ NHỰA DẺO

Một loại vải mới có thể giữ mát giúp cho những người 
ở vùng khí hậu nóng và làm giảm nhu cầu điều hòa 

không khí đắt tiền và năng lượng tiêu thụ, một nghiên cứu 
mới phát hiện. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát triển 
loại vải mới được làm từ nhựa dẻo cho phép cơ thể giải 
phóng nhiệt theo một cách mới với chi phí thấp. Chỉ cần 
ra mồ hôi là một trong những cách làm mát cơ thể, loại vải 
mới này có thể giúp giảm bớt nhiệt độ cơ thể.

Theo các nhà nghiên cứu hệ thống sưởi ấm và làm mát 
không gian đóng góp đến 12,3% của tổng mức năng lượng 
tiêu thụ ở Hoa Kỳ. Những nỗ lực để giảm thiểu năng lượng 
sử dụng đã tập trung vào việc cải thiện xây dựng cách điện 
và kiểm soát nhiệt độ “thông minh”.

 Tuy nhiên, các kỹ sư nghiên cứu “quản lý nhiệt cá nhân” 
cho thấy việc cung cấp sưởi ấm hoặc làm mát chỉ với một 
người sẽ dẫn đến hiệu quả năng lượng cao hơn nhiều so 
với cả một tòa nhà.

 Yi Cui, đồng tác giả nghiên cứu và là phó giáo sư về khoa 
học và kỹ thuật vật liệu tại Đại học Stanford, cho biết: “Nếu 
bạn tự làm mát cơ thể nhờ trang phục, bạn sẽ tiết kiệm 
được nhiều năng lượng trong các tòa nhà. Loại vật liệu mới 
cho phép mồ hôi bay hơi dễ dàng giống nhiều loại vải khác 
và sử dụng một cơ chế làm mát hoàn toàn mới, cho phép 
nhiệt độ cơ thể thoát ra dưới dạng bức xạ hồng ngoại”.

 Đồng tác giả nghiên Shanhui Fan, giáo sư về kỹ thuật 
điện đồng thời là chuyên gia về lượng tử ánh sáng tại Đại 
học Stanford, cho biết: “40 đến 60% nhiệt độ cơ thể chúng 
ta tỏa ra dưới dạng bức xạ hồng ngoại khi đang ngồi trong 
phòng làm việc. Nhưng cho đến nay, có rất ít hoặc không 
có nghiên cứu về đặc điểm bức xạ nhiệt của nguyên liệu 
dệt may”.

 Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một loại vật liệu được 
làm từ một loại nhựa đặc biệt có tên là polyethylene 
nanoporous (nanoPE) với những lỗ siêu nhỏ có đường kính 
là 50 đến 1.000nm và sử dụng pin là dụng cụ chia tách ngăn 
chặn hiện tượng làm ngắn mạch. Các lỗ siêu nhỏ NanoPE 
cho phép sóng hồng ngoại phát ra. Trong các thử nghiệm 
trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu tìm thấy 
nanoPE cho phép 96% bức xạ hồng ngoại đi qua. Ngược 
lại, vải bông chỉ được 1,5% bức xạ hồng ngoại đi qua.

 Nếu dệt thành quần áo, vật liệu nanoPE có thể làm cho 
người mặc cảm thấy mát hơn gần 40F so với quần áo làm 
bằng vải bông.

Nguồn:  vista.gov.vn
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HỢP CHẤT MỚI CÓ THỂ TIÊU DIỆT NHIỀU LOẠI UNG THƯ

Phân tử S63845 có khả năng loại bỏ nguồn sống của các 
tế bào ung thư, làm chậm quá trình phát triển bệnh 

nhưng không gây tác dụng phụ.

Các nhà khoa học vừa công bố loại hợp chất mới có tác 
dụng ức chế sự phát triển của nhiều mẫu tế bào ung thư. 
Phân tử mang tên S63845 hoạt động bằng cách ngăn cản 
protein MCL1, protein giúp nhiều loại tế bào ung thư phát 
triển. Các tế bào ung thư sẽ chết nếu không có MCL1.

 “MCL1 là protein quan trọng đối với nhiều loại ung thư 
bởi nó là protein thúc đẩy sự sống, giúp tế bào ung thư 
tránh khỏi quá trình tự chết được lập trình của tế bào, 
vốn là cơ chế để cơ thể loại bỏ tế bào ung thư”, Guillaume 
Lessene, đến từ Viện nghiên cứu Walter and Eliza Hall, 
Australia, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

 Hệ miễn dịch của con người khó tiêu diệt tế bào ung thư 
do chúng phát triển và lan rộng nhanh hơn tốc độ mà cơ 
chế bảo vệ của cơ thể con người có thể theo kịp.

 Việc dùng thuốc hóa trị hoặc xạ trị có thể là phương 
pháp hiệu quả để loại bỏ tế bào ung thư nhưng những kỹ 
thuật này thường tiêu diệt cả tế bào khỏe mạnh và gây tác 
dụng phụ là làm suy nhược cơ thể.

 Do đó, phân tử S63845 là một phương pháp đầy triển 
vọng bởi ngoài việc loại bỏ nguồn sống của tế bào ung thư, 
nó có thể được sử dụng với liều lượng không gây tổn hại 
cho tế bào thường.

  Phát hiện này có thể giúp các nhà nghiên cứu tìm ra 
cách chống lại các thể ung thư máu như bệnh bạch cầu 
cấp tính do tủy xương, ung thư hạch bạch huyết và đa u tủy 
xương. Nó cũng có thể hỗ trợ điều trị các khối u rắn, gồm u 
ác tính và ung thư phổi hay ung thư vú.

 “Nghiên cứu mở rộng trên nhiều mẫu ung thư cho thấy 
phân tử S63845 tấn công hiệu quả vào các tế bào ung thư 
sống phụ thuộc vào MCL1”, Lessene nói.

 Hợp chất này là sản phẩm mới nhất trong dòng thuốc 
chống ung thư mới mang tên BH3 minetics, nhằm vào các 
protein mà tế bào ung thư dựa vào để tránh né và chống lại 
quá trình tự chết được lập trình của tế bào.

 Nghiên cứu này chỉ đang ở bước cận lâm sàng. Nhóm 
nghiên cứu sẽ phải tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm phức 
tạp trước khi phát triển nó thành loại thuốc mà bệnh nhân 
có thể sử dụng an toàn.

 “Phát hiện này mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân. Chúng 
tôi cho rằng phân tử S63845 là một loại thuốc chính xác có 
thể tấn công vào nhân tế bào ung thư và làm giảm cơ chế 

bảo vệ của nó. Các nghiên cứu và phát hiện trong tương 
lai có thể giúp hợp chất này chống lại nhiều loại ung thư 
khác”, Andrew Wei, bác sỹ chuyên khoa huyết học, bệnh 
viện Alfred, Australia, nhận xét.

Nguồn:  vnexpress.net

CHẤT XÚC TÁC CÓ THỂ BIẾN KHÍ THẢI THÀNH NHIÊN 
LIỆU

Nhóm nghiên cứu của Mỹ tình cờ phát hiện một chất 
xúc tác có thể biến CO2 thành ethanol để sử dụng cho 

các loại động cơ.
Các nhà khoa học ở Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak 

Ridge, bang Tennessee, Mỹ, vừa vô tình phát hiện một 
phương pháp đơn giản biến CO2 thành ethanol có thể sử 
dụng làm nhiên liệu, theo báo cáo công bố trên tạp chí 
ChemistrySelect hôm 28/9. 

Trong khi cố gắng tìm chuỗi phản ứng hóa học phức tạp 
nhằm biến CO2 thành nhiên liệu có ích, nhóm nghiên cứu 
nhận ra một chất xúc tác mà họ đưa vào để thúc đẩy phản 
ứng lại có thể tự thực hiện toàn bộ quá trình này.

Chất xúc tác được tạo ra từ cacbon, đồng và nitơ bằng 
cách đưa các hạt nano đồng vào cột cacbon phủ nitơ cao 
50 – 80 nano mét. Sau khi cho dòng điện 1,2 Volt chạy qua, 
chất xúc tác này có thể biến CO2 hòa tan trong nước thành 
ethanol, hợp chất hữu cơ được sử dụng rộng rãi như một 
loại nhiên liệu, có hiệu suất lên tới 63%.

 “Bằng cách sử dụng công nghệ nano để sắp xếp các 
nguyên liệu thông thường, chúng tôi tìm ra cách hạn chế 
các phản ứng phụ và tạo ra sản phẩm mong muốn”, Adam 
Rondinone, Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge, thuộc 
Bộ Năng lượng Mỹ giải thích.

  Quá trình này mang nhiều ưu điểm hơn các phương 
pháp biến CO2 thành nhiên liệu khác. Chất xúc tác được 
tạo ra từ các vật liệu rẻ tiền và có thể phản ứng ở nhiệt 
độ phòng với yêu cầu về điện thấp, do đó có thể áp dụng 
phương pháp này để mở rộng sản xuất ở quy mô công 
nghiệp.

 “Quá trình này cho phép bạn sử dụng lượng điện dư 
thừa để sản xuất và tích trữ ethanol”, Rondinone nói.

  Ethanol có thể sử dụng cho máy phát điện và xe cộ. 
Nhóm nghiên cứu dự định nghiên cứu sâu hơn về phản 
ứng biến CO2 thành ethanol và cố gắng làm tăng hiệu suất 
của nó.

Nguồn:  vnexpress.net
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PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN, TIẾT KIỆM CHI PHÍ ĐỂ TẠO 
RA SÀN GỖ THU NĂNG LƯỢNG

Nhờ sáng kiến của các công ty như Pavegen, ở các thành 
phố thông minh trong tương lai không quá xa, vỉa hè 

có thể tạo ra điện từ bước đi của chính những người đi 
bộ. Tuy nhiên, mức chi phí lớn sẽ là một thách thức nếu 
áp dụng công nghệ này tại những không gian mở như 
trung tâm thương mại hay sân bóng đá. Mới đây, các nhà 
khoa học thuộc trường Đại học Wisconsin-Madison (UW- 
Madison) đã phát triển thành công kỹ thuật mới mà nhờ 
đó, những ngôi nhà tự cấp điện với mức giá chỉ tương tự 
như sàn gỗ thông thường.

Trong khi gạch Pavegen sử dụng cảm ứng điện từ để tạo 
ra điện, vật liệu phát triển bởi nhóm nghiên cứu lại dựa trên 
hiệu ứng điện ma sát, tạo tích điện, thường thấy nhất là 
tĩnh điện, thông qua ma sát của hai vật liệu khi chúng cọ 
xát vào nhau. Nguyên tắc đã được khám phá và áp dụng 
trong y phục hay màn hình cảm ứng thu điện, và nhóm 
nghiên cứu đặt tên phương pháp này là phương pháp “thu 
năng lượng bên đường”.

 “Phương pháp thu năng lượng bên đường đòi hỏi cân 
nhắc những vị trí có nguồn năng lượng dồi dào để có thể 
thu hoạch”, Xudong Wang - người đứng đầu nghiên cứu 
cho biết. “Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để thu năng 
lượng từ hoạt động của con người. Có rất nhiều cách thức 
để thu năng lượng từ hoạt động của con người, thứ nhất là 
chế tạo một thứ gì đó có thể mang trên người, hoặc cách 
khác là thiết kế một vật gì đó có thể tiếp xúc thường xuyên 
với con người. Và mặt đất là ví trí lý tưởng, được sử dụng 
nhiều nhất”.

 Trước đây, Wang đã thử nghiệm một hệ thống tương tự 
cho phép thu năng lượng từ chuyển động của lốp xe ô tô. 
Trong trường hợp này, điện được tạo ra thông qua các sợi 
nano cellulose có độ dày nhỏ hơn 1 mm, được gắn vào sàn 
gỗ. Một số sợi nano này được xử lý hóa học, và khi chúng 
được đưa vào sát với các sợi nano không được xử lý thông 
qua các rung động gây ra bởi tiếng bước chân trên bề mặt 
của vật liệu, chúng tạo ra dòng điện. Dòng điện này sau 
đó được thu để thắp sáng đèn, sạc pin, hoặc phục vụ các 
nhu cầu khác trong gia đình. Hiệu suất năng lượng của hệ 
thống có thể được tăng lên bằng cách tích tụ trong nhiều 
lớp.

  Các sợi nano có chi phí tương đối thấp. Do chúng 
được đặt vào trong bột gỗ được sử dụng trong sàn thông 
thường nên nhóm nghiên cứu tin rằng công nghệ này sẽ 
có giá ngang với mức giá của loại sàn gỗ thông thường. 
Sản phẩm mới cũng có thể tái chế và thay đổi nhiều hơn 
so với bề mặt thu năng lượng hiện có, cũng như có độ bền 
giống với sàn gỗ tiêu chuẩn.

  “Thử nghiệm ban đầu trong phòng thí nghiệm của 
chúng tôi cho thấy nó hoạt động hàng triệu chu kỳ mà 
không gặp bất kỳ vấn đề gì”, Wang cho biết. “Tuy không 
chuyển đổi những con số hàng triệu đó thành số năm tuổi 
thọ cho sàn, nhưng chúng tôi tin rằng với thiết kế phù hợp, 
nó chắc chắn có thể có tuổi thọ lâu hơn sàn nhà thông 
thường”.

 Nhóm nghiên cứu đang tối ưu hóa hệ thống với hy vọng 

xây dựng một nguyên mẫu để đặt tại một vị trí nào đó tại 
các trường đại học để chứng minh công nghệ. Hệ thống 
cũng có thể được ứng dụng trong một số loại sàn khác.

Nguồn:  vista.gov.vn

VŨ KHÍ MỚI GIÚP TIÊU DIỆT VI KHUẨN KHÁNG THUỐC

Một loại peptide mới có thể chọc thủng màng tế bào 
của vi khuẩn, phá vỡ chức năng các bộ phận quan 

trọng để tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc.

Nhóm nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ Massachusetts, 
Đại học Barsilia và Đại học Bristish Columbia sản xuất thành 
công một peptide kháng vi sinh vật có thể tiêu diệt vi 
khuẩn, ngay cả vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Nó đem 
đến cho protein của con người một loại “vũ khí sinh học” 
để chống nhiều loại bệnh nhiễm trùng, Nature World News 
hôm 4/11 đưa tin. 

Nghiên cứu của Hội đồng Anh ước tính tới năm 2050, vi 
khuẩn có thể giết chết 10 triệu người mỗi năm nếu không 
có các loại thuốc kháng sinh mới. Đây là vấn đề nghiêm 
trọng bởi vi khuẩn đang dần phát triển khả năng kháng 
thuốc kháng sinh. Các loại thuốc truyền thống sẽ không 
còn tác dụng đối với chúng trong tương lai. Điều này khiến 
các nhà nghiên cứu và khoa học phải liên tục chế tạo thuốc 
mới nhưng chúng có thể không hoạt động nếu sử dụng 
cách thức thông thường. 

Peptide là những hợp chất chứa 2-50 gốc α – axit amin 
liên kết với nhau bằng các liên kết peptide. Nghiên cứu gần 
đây đã tạo ra một peptide tổng hợp mang tên clavanin-
MO, có đặc tính điều hòa miễn dịch và kháng khuẩn mạnh 
trong thí nghiệm ống nghiệm và thí nghiệm trên cơ thể 
sống. Peptide kháng khuẩn có thể chọc thủng màng tế 
bào của vi khuẩn và phá vỡ chức năng của các bộ phận 
quan trọng. Nó có thể phá hủy ADN, ARN và protein của vi 
khuẩn, từ đó tiêu diệt chúng rất hiệu quả. 

Clavanin-MO được nâng cao hoạt động bằng cách 
bổ sung một chuỗi 5 axit amin giúp nó có tính kỵ nước, 
đồng nghĩa với việc clavanin-MO có thể tiếp xúc và 
chuyển đổi màng hiệu quả hơn. Thí nghiệm trên chuột 
cho thấy, clavanin-MO có thể tiêu diệt vi khuẩn E.coli và 
Straphylococcus, những vi khuẩn có khả năng kháng 
kháng sinh cao. 

Nhóm nghiên cứu đang tìm cách khiến clavanin-MO 
hoạt động tốt hơn. Nếu được cải thiện, nó có thể được sử 
dụng cho con người cùng với các loại thuốc kháng sinh 
truyền thống.

Nguồn:  vnexpress.net
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TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC

NHẬT BẢN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ RÁC 
TẠI TP.HCM

Mô hình thử nghiệm nhà máy xử lý chất thải hữu cơ dễ 
phân huỷ sinh học tái sinh năng lượng phát điện sẽ 

được thí điểm trong vòng 8 tháng tại bãi rác Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi.

UBND TP.HCM vừa có văn bản đồng ý cho công ty Hitachi 
Zosen Corporation (Hitz) và Công ty TNHH một thành viên 
Môi trường đô thị TP (Citenco) hợp tác triển khai “Mô hình 
thử nghiệm nhà máy xử lý chất thải hữu cơ dễ phân huỷ 
sinh học tái sinh năng lượng phát điện”.

 Nhà máy có công suất 200 kg/ngày sử dụng chất thải 
thực phẩm được lấy từ chương trình Phân loại chất thải rắn 
tại nguồn phường Bến Nghé, quận 1. Mô hình thử nghiệm 
được đặt tại bãi chôn lấp Phước Hiệp do Citenco quản lý 
(thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ 
Chi).

 Mô hình có diện tích khoảng 300 m2, trên cơ sở đáp ứng 
toàn bộ các tiêu chuẩn về môi trường, phòng cháy chữa 
cháy theo quy định của pháp luật Việt Nam.

75% rác thải của TP.HCM được xử lý bằng cách chôn lấp. 
 UBND TP cũng yêu cầu Hitz và Citenco phải thực hiện 

đúng và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và trả 
lại mặt bằng sạch sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm. 
Đồng thời, các bên cam kết việc hợp tác triển khai mô hình 
thử nghiệm không liên quan đến việc thực hiện dự án sau 
này (nếu có).

  Kinh phí đầu tư xây dựng mô hình, máy móc thiết bị 
đảm bảo mới 100% và quản lý vận hành, vận chuyển chất 
thải thực phẩm sau phân loại từ vị trí tập trung đến vị trí 
lắp đặt mô hình thử nghiệm do Hitz chi trả. Thời gian thử 
nghiệm 8 tháng kể từ tháng 10.

 TP.HCM cũng đưa ra những yêu cầu hết sức chặt chẽ. 
Theo đó, trong quá trình thử nghiệm, nếu phát sinh ô 
nhiễm môi trường thì phải ngừng ngay. Hitz và Citenco 
phải chịu trách nhiệm khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi 
trường.

 Trước đó, công ty Hitz (Nhật Bản) đã đề nghị TP.HCM cho 
phép triển khai ba dự án xử lý rác tại TP theo công nghệ 
đốt phát điện, thu khí metan và làm phân compost. Tổng 
vốn đầu tư ba dự án này khoảng 80 triệu USD. Hitz đã dành 
4 năm để nghiên cứu thành phần và lượng rác thải của 
TP.HCM. Kết quả cho thấy khả năng biến rác thành năng 
lượng tại TP là rất tốt.

 Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, 
mỗi ngày TP phát sinh khoảng 7.500 tấn rác. Tuy nhiên, 
75% trong số đó chỉ được xử lý theo công nghệ chôn lấp 
tại bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh).

Nguồn: zing news

LỄ KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỀ SỞ HỮU CÔNG 
NGHIỆP GIỮA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM VÀ TRUNG 
TÂM SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC GIA BELARUS

Ngày 26/10/2016, Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Sở 
hữu công nghiệp giữa Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Sở hữu trí tuệ quốc 
gia Belarus đã diễn ra tại Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.

Tham dự lễ ký kết, về phía Cục Sở hữu trí tuệ có Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kiêm Cục 
trưởng Trần Việt Thanh, Phó Cục trưởng Lê Ngọc Lâm cùng 
đại diện một số đơn vị của Cục. Về phía Belarus có sự tham 
dự của ông Petr Baltrukovich, Phó Chủ tịch Ủy ban KH&CN 
Belarus và ông Dmitry Gil, Lãnh sự Đại sứ quán Belarus tại 
Việt Nam.

Lãnh đạo hai Cơ quan trao đổi Bản ghi nhớ đã ký kết
 Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng kiêm Cục trưởng Trần 

Việt Thanh bày tỏ sự vui mừng với việc ký kết Bản ghi nhớ 
hợp tác về Sở hữu công nghiệp giữa Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
của hai nước, xem đây là một sự kiện đánh dấu một bước 
phát triển mới về KH&CN giữa Việt Nam và Belarus.

Thứ trưởng cũng tin tưởng rằng Bản ghi nhớ hợp tác sẽ 
thiết lập được một cơ chế hợp tác ổn định và lâu dài cũng 
như tạo ra các điều kiện thuận lợi để bảo đảm việc bảo hộ 
và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cũng như hỗ trợ doanh 
nghiệp hai nước trong việc phát triển tài sản trí tuệ. Đặc 
biệt trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
05/10/2016, hai bên sẽ tìm thấy nhiều tiềm năng, cơ hội 
hợp tác trong thời gian tới.

 Thứ trưởng đề nghị sau khi Bản ghi nhớ hợp tác được ký 
kết, hai bên sẽ cùng thảo luận để xây dựng những kế hoạch 
hợp tác cụ thể hơn để thực thi Bản ghi nhớ hợp tác.

  Bản ghi nhớ hợp tác về sở hữu trí tuệ được xây dựng 
trên cơ sở thỏa thuận giữa Lãnh đạo Bộ KH&CN Việt Nam và 
Ủy ban KH&CN Belarus trong khuôn khổ Khóa họp Ủy ban 
hợp tác KH&CN Việt Nam - Belarus tháng 11/2015. Bản ghi 
nhớ gồm 10 điều, trong đó lĩnh vực hợp tác chính tập trung 
vào các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm, thực 
tiễn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; nâng cao nhận 
thức công chúng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; và phát triển 
nguồn nhân lực.

Nguồn:  most.gov.vn
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ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ, ỨNG PHÓ SỰ 
CỐ BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

Trong 2 ngày 25-26/10/2016, Ban chỉ huy Ứng phó sự cố 
bức xạ và hạt nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức 

khóa đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ (ATBX) và ứng 
phó sự cố bức xạ. Tham gia đào tạo có 2 giảng viên chính là 
KS Đinh Chí Hưng – PGĐ Trung tâm Đánh giá không phá 
hủy và Ông Lã Trường Giang – Trưởng văn phòng đại diện 
Phía nam – Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBXHN và ƯPSC – 
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Đến tham dự khóa đào tạo 
có hơn 70 học viên là thành viên của Ban chỉ huy ứng phó 
sự cố bức xạ cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, 
UBND các huyện/thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ sở 
bức xạ, các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện 
Lê Lợi, Trung tâm Y tế Vietsovpetro…

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có những ngành công nghiệp 
lớn như dầu mỏ, khí đốt, năng lượng, hóa chất… Các hoạt 
động kinh tế - xã hội mạnh mẽ ở địa phương kéo theo việc 
áp dụng nhiều công nghệ mới các tiến bộ KHCN, trong đó 
có sử dụng các nguồn phóng xạ và các thiệt bị bức xạ. Việc 
sử dụng các nguồn phóng xạ và thiết bị này ngoài việc 
mang lại hiệu quả kinh tế cao còn ẩn chứa nhiều rủi ro và 
nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ.

Theo báo cáo của IAEA năm 2013, từ năm 1993 đến năm 
2012 đã có 615 vụ mất nguồn phóng xạ, tức là trung bình 
mỗi năm có từ 20 đến 40 vụ vật liệu phóng xạ bị thất lạc 
hoặc bị đánh cắp trên thế giới. Còn trong nước, hơn 13 
năm, chúng ta đã phát hiện 8 vụ thất lạc nguồn phóng xạ. 
Đối với tỉnh BR-VT, trong thời gian qua đã xảy ra những sự 
cố gây mất ATBX, an ninh nguồn phóng xạ như sự cố rơi 
nguồn phóng xạ tại cảng PTSC vào tháng 12/2007, các sự 
cố kẹt nguồn tại giàn khoan năm 2008 và gần đây nhất là 
sự cố mất thiết bị chứa nguồn phóng xạ tại Nhà máy luyện 
phôi thép Pomina 3 vào tháng 4/2015. Với tình hình trên đã 
đặt ra cho công tác quản lý ATBX và hạt nhân và ứng phó 
sự cố tại địa phương là hết sức cấp thiết.

Nội dung lớp đào tạo nhằm cung cấp: các kiến thức 
chung về ATBX (khái niệm cơ bản, nguồn gốc bức xạ ion 
hóa, tương tác và ghi nhận bức xạ ion hóa); Tác động sinh 
học của bức xạ ion hóa, các biện pháp phòng tránh chiếu 
xạ trong và chiếu xạ ngoài; Ứng dụng của nguồn bức xạ 
trong các lĩnh vực công nghiệp và y tế; Giới hạn liều bức 
xạ và nguyên lý tối ưu hóa, các biện pháp phòng tránh 
chiếu xạ trong và chiếu xạ ngoài; Tổng quan hệ thống văn 
bản pháp luật về quản lý ATBX; Quy định bảo đảm an ninh 
nguồn phóng xạ, an toàn vận chuyển nguồn phóng xạ; 

Công tác quản lý ATBX và ứng phó xự cố bức xạ.
Thông qua lớp đào tạo, các học viên được trao đổi, thảo 

luận và cùng chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp 
thiết thực trong công tác an toàn, ứng phó sự cố bức xạ 
cũng như chuẩn bị tích cực cho diễn tập ứng phó sự cố bức 
xạ cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 11.2016.

Nguồn:  Sở KH&CN

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG 
KỸ THUẬT SẢN XUẤT HỒ TIÊU THEO GLOBALGAP”

Ngày 7-10, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 
đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng kỹ thuật sản xuất 

hồ tiêu theo GlobalGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu 
thụ sản phẩm tại huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT” tại Trung 
tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ huyện Tân 
Thành; Đề tài do TS. Bùi Xuân Khôi làm chủ nhiệm; Trung 
tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam bộ là cơ quan 
chủ trì. Ông Vương Quang Cần - PGĐ Sở KH&CN chủ trì Hội 
đồng nghiệm thu. 

Mục tiêu của đề tài là nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng cho hồ tiêu, tạo đầu ra ổn định và tăng sức cạnh 
tranh sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông 
dân.Trong phạm vi đề tài, có 8 hộ được ứng dụng thực 
hiện mô hình sản xuất hồ tiêu theo GlobalGAP với diện 
tích 8ha. Qua khảo sát thực địa ở các hộ trồng tiêu tại xã 
Quảng Thành (huyện Châu Đức), Hội đồng khoa học đánh 
giá các vườn hồ tiêu áp dụng theo mô hình GlobalGAP sinh 
trưởng phát triển tốt, ít bị nhiễm bệnh chết nhanh, chết 
chậm, năng suất tăng từ 18,8 - 52,21% so với đối chứng 
và tăng 15,94 - 28,23% so với trước khi thực hiện mô hình. 
Qua phân tích hiệu quả kinh tế cao hơn 47,82% so với đối 
chứng và 29,13% so với phương pháp trồng tiêu thông 
thường. Hiện nay, 8 hộ ứng dụng mô hình này đã ký hợp 
đồng mua bán tiêu với Công ty TNHH Ngô Gia.

Sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP là xu hướng sản 
xuất bền vững vì bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, truy xuất được nguồn gốc, an toàn cho người lao 
động, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo sự tin 
tưởng cho người tiêu dùng.

Theo Hội đồng nghiệm thu, đây là mô hình phù hợp với 
chi phí đầu tư của nông dân và khí hậu tại BR-VT; đồng thời 
đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp sạch của người tiêu 
dùng trong tỉnh. Đề tài được Hội đồng đồng ý nghiệm thu 
và xếp loại khá.

Nguồn: Sở KH&CN
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LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ CƠ SỞ 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BR-VT

Ngày 5/12 tại hội trường Sở KH&CN đã diễn ra buổi lễ 
công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở KH&CN, đến 

dự có đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
Khối Cơ quan tỉnh.

Đảng bộ Sở KH&CN được thành lập trên cơ sở nâng cấp 
từ Chi bộ cơ sở và trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh. 
Sau một thời gian dài phấn đấu và phát triển từ một Chi bộ 
nhỏ được thành lập vào năm 1998 với một số ít đảng viên, 
nay đã phát triển thành Đảng bộ với 39 đảng viên.

Tại buổi lễ đồng chí Đinh Văn Hùng đã trao Quyết định 
thành lập cho Đảng bộ cơ sở Sở KH&CN, ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh chỉ định Ban Chấp hành Đảng 
bộ nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 7 đồng chí, đồng chí Mai 
Thanh Quang -  GĐ Sở KH&CN làm Bí thư Đảng ủy. Ngoài 
ra Đảng ủy Sở KH&CN đã công bố và trao quyết định thành 
lập 4 chi bộ trực thuộc.

Nguồn: Sở KH&CN

NGHIỆM THU DỰ ÁN “NHÂN RỘNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT 
PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ PHỤ PHẨM NÔNG 
NGHIỆP QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC XÃ NÔNG THÔN 
MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUYÊN MỘC”

Ngày 01/09, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng nghiệm thu 
dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất phân bón hữu 

cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình 
tại các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Xuyên Mộc” 
do KS. Trịnh Thanh Hưng làm chủ nhiệm; Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN tỉnh BR-VT là cơ quan chủ trì. Ông Mai 
Thanh Quang - GĐ Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu. 

Kết quả của dự án đã góp phần giảm thiểu chi phí sản 
xuất của các nông hộ do các hộ gia đình đã tận dụng nguồn 
phân chuồng, nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp tự thực 
hiện sản xuất phân hữu cơ vi sinh với chi phí thấp hơn thị 
trường. Ngoài ra còn hạn chế nguồn lây lan bệnh, bảo vệ 
môi trường sống, giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học.

Hội đồng đánh giá dự án đạt loại khá và yêu cầu chủ 
nhiệm dự án chỉnh sửa và bổ sung cho hoàn thiện dự án.

Nguồn: Sở KH&CN

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

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

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

Tình huống diễn tập được giả định là: lúc 8h sáng thứ 
6 ngày 16/12 một xe ô tô chuyên dụng của công ty A vận 
chuyển thiết bị chụp ảnh phóng xạ chứa nguồn phóng xạ 
kín Ir – 192 hoạt độ 60 curies (Ci), đi và Khu Công nghiệp 
Đông Xuyên, đến giao lộ đường nội bộ Khu Công nghiệp 
thì va chạm với một phương tiện giao thông khác. Cú va 
chạm làm xe ô tô chở nguồn phóng xạ văng vào vệ đường 
và hư hỏng nặng. Lái xe và nhân viên áp tải trên xe bị 
thương nặng, kẹt lại trong xe. Nhận được tin báo, lực lượng 
cảnh sát giao thông và công an khu vực đã nhanh chóng 
đến hiện trường tai nạn. Ban chỉ đạo Ứng phó sự cố bức 
xạ hạt nhân cấp tỉnh chỉ đạo các lực lượng ứng phó thiết 
lập vành đai an toàn, cô lập, thu hồi nguồn phóng xạ cùng 
các vật nhiễm xạ và thực hiện tẩy xạ hiện trường. Các nạn 
nhân cũng đã được đưa đến bệnh viện để tẩy xạ chăm sóc 
và theo dõi. 

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

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

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

Nguồn: Sở KH&CN


