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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Fusarium, Cladosporium là 

những nấm sợi gây bệnh thối rễ, 
đốm lá trên nhiều loại cây trồng ở 
nước ta và các nước trong khu vực, 
vì chúng thích nghi tốt với điều kiện 
khí hậu nóng ẩm. Nấm Fusarium 
oxysporium có nguồn gốc từ đất, 
xâm nhiễm cả những rễ cây không 
phải kí chủ, tồn tại dưới dạng bào tử 
hậu trong đất trong thời gian dài, có 
sức chống chịu cao. Bào tử vô tính 
nảy mầm trên tàn dư cây bệnh hay 
trong đất. Chúng xâm nhiễm vào rễ 
non hoặc rễ cây bị thương do tuyến 
trùng gây ra, khi tấn công vào rễ 
cây hệ sợi nấm phân tán mạnh mẽ 
lan dần vào các mạch xylem. Ngoài 
Fusarium còn có nấm Cladosporium 
tồn tại nhiều trong tàn dư thực vật, 
phân tán theo nhiều tác nhân. Hiện 
nay, việc phòng trừ nấm bệnh chủ 
yếu bằng thuốc bảo vệ thực vật. 
Tuy nhiên phương pháp này gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe 
con người và môi trường tự nhiên. 
Do đó, sử dụng các tác nhân sinh 
học để đối kháng nấm bệnh trên 
cây trồng là một vấn đề quan trọng 
đang được nhiều nhà khoa học ở 
các nước trong khu vực quan tâm. 
Trong nhiên cứu này chúng tôi tập 
trung thử nghiệm khả năng ức chế 
nấm Fusarium và Cladosporium từ 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐỐI 
KHÁNG CỦA NẤM TRICHODERMA 

VỚI FUSARIUM OXYSPORIUM, 
CLADOSPORIUM HERBARUM  GÂY 

HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – THỬ 
NGHIỆM NHÂN SINH KHỐI NẤM 

TRICHODERMA 
các chủng Trichoderma được phân 
lập từ nhiều mẫu đất khác nhau 
trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tìm 
ra các thông số thích hợp để nhân 
sinh khối nấm Trichoderma trong 
quy mô phòng thí nghiệm để tiến 
tới thử nghiệm trên cây trồng và 
chuyển giao.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CÚU

2.1. Vật liệu
Nguồn phân lập nấm Trichoderma 

các mẫu đất thu nhận từ xã Bông 
Trang, Xuyên Mộc, Châu Đức, 
Vũng Tàu; các chủng nấm bệnh 
Fusarium và Cladosporium từ 
phòng vi sinh, Trường Đại học Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Môi trường phân 
lập: PGA, WA, M1; môi trường 
nuôi: PGA, M1, cám gạo, trấu, bã 
cà phê đã khử trùng.

2.2. Phương pháp
2.2.1. Phân lập nấm 

Trichoderma
- Phân lập nấm Trichoderma 

từ 20 mẫu đất (Bảng 1) trên môi 
trường M1; thử nghiệm khả năng 
đối kháng nấm bằng phương pháp 
in vitro [3,4,5,6]; xác định bào tử 
nấm bằng buồng đếm hồng cầu [1]; 
nhận diện Trichoderma theo tiêu 
chuẩn cơ sở TCCS 39:2012/BVTV. 
Thí nghiệm được bố trí với 3 lần lặp 

lại. Số liệu được xử lí thống kê với 
phần mềm thống kê Statgraphics 
15.2.

2.2.2. Thử nghiệm đánh giá 
hoạt tính đối kháng của nấm 
Trichoderma với nấm bệnh theo 
phương pháp in vitro

Nấm bệnh Fusarium, 
Cladosporium và nấm Trichoderma 
được cấy đối xứng nhau trên môi 
trường PGA. Mỗi nghiệm thức 
được thực hiện với ba lần lặp lại, 
mỗi đĩa petri là một nghiệm thức, 
phần trăm ức chế được tính theo 
công thức [1,2,4,5,6]:

Trong đó:  PIMG: phần trăm ức 
chế; R1: đường kính nấm bệnh cấy 
chung với nấm Trichoderma;

R2: đường kính nấm bệnh cấy độc 
lập.

2.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của 
thành phần môi trường nuôi cấy 
và pH đến khả năng sinh bào tử 
của Trichoderma

Chúng tôi bố trí thí nghiệm ngẫu 

100*1
2

1








−=

R
RPIMG



>> HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG

2 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

nhiên với 6 tỷ lệ khác nhau của 
cám, trấu và bã cà phê tại các giá 
trị pH=3;4;5;6;7;8. Kết quả được 
xác định dựa trên số lượng bào tử 
được hình thành trong thời gian 10 
ngày[1]. 

2.2.4. Ảnh hưởng của ánh sáng 
đến sản lượng bào tử Trichoderma

Kiểm tra khả năng tạo bào tử của 
nấm Trichoderma ở ba điều kiện 
chiếu sáng khác nhau: CT1: sáng 
tối xen kẽ; CT2: tối liên tục; CT3: 
sáng liên tục. Với môi trường nuôi 
cấy và pH thích hợp nhất từ thí 
nghiệm 2.2.3.

2.2.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ 
đến sản lượng bào tử

Kiểm tra khả năng tạo bào tử 
của nấm Trichoderma ở ba khoảng 
nhiệt độ 250C, 300C, 350C. Với các 
yếu tố: thành phần môi trường, pH, 
điều kiện chiếu sáng thích hợp đã 
được khảo sát từ những thí nghiệm 
2.2.3 và 2.2.4.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.2. Kết quả phân lập nấm 

Trichoderma
Kết quả phân lập nấm 

Trichoderma được trình bày trong 
Bảng 1. Từ Bảng 1 cho thấy, 
Trichoderma phân bố khá phổ biến 
trong các loại đất canh tác nông 
nghiệp và đất rừng trong tự nhiên. 
Điều này phù hợp với kết quả điều 
tra sự phân bố Trichoderma tại TP. 
HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ của 
PGS.TS. Phạm Thị Ánh Hồng và 
Th.S Đinh Minh Hiệp 2005. 

3.2. Đánh giá khả năng đối 
kháng của nấm Trichoderma với 
nấm gây bệnh cây trồng

Sau khi tiến hành xác định khả 
năng đối kháng của 20 chủng 
Trichoderma với nấm Fusarium 
oxysporium và Cladosporium 
herbarum chúng tôi thu được kết 
quả về mức đối kháng được thể hiện 
qua Bảng 2.

Qua Bảng 2, cho thấy, tất cả các 
chủng Trichoderma đều có khả năng 
đối kháng với nấm F.oxpysporium 

và C.herbarum. Tuy nhiên, mức 
độ đối kháng khác nhau giữa các 
chủng nấm Trichoderma. Với 
F.oxysporium chủng T3 có khả năng 
đối kháng rất cao ở mức độ 4 với 
hoạt tính đối kháng lên đến 88,61%; 
4 chủng T1, T2, T4, T5 có mức độ đối 
kháng cao, mức độ đối kháng dao 
động từ 63,74 - 73,17%, 5 chủng 
T9, T11, T14, T16, T19 có mức độ đối 
kháng trung bình với hoạt tính đối 
kháng dao động từ 51,59 - 60,95%. 
Đối với C.herbarum thì tất cả các 
chủng Trichoderma đều có khả 
năng đối kháng 100%. Qua quan sát 
nhận thấy bình thường Fusarium 
và Cladosporium có khả năng cạnh 
tranh dinh dưỡng rất tốt, tuy nhiên 
tiếp xúc với Trichoderma thì khuẩn 
lạc nấm Fusarium và Cladosporium 
không phát triển nữa và teo dần. 
Nguyên nhân có thể do Trichoderma 
đã tiết ra chất kháng nấm ức chế 
Fusarium và Cladosporium không 
thể phát triển (Agrowcal và ctv, 
1979; Michrina, 1996) [7]. Từ ngày 
thứ 5 đến ngày thứ 7 màu xanh đặc 
trưng của nấm Trichoderma xuất 
hiện tại tâm khuẩn lạc và lan dần lên 
khuẩn lạc nấm bệnh, đến ngày thứ 
10 nấm Fusarium và Cladosporium 
chết hoàn toàn. Điều này có thể do 
quá trình giao thoa sợi nấm, sợi nấm 
Trichoderma len lỏi vào khuẩn lạc 
nấm bệnh, vây quanh sau đó thắt 
chặt các sợi nấm bệnh, làm thủng 
lớp tế nào của nấm gây bệnh làm 
cho chất nguyên sinh của chúng bị 
phân hủy (Cnyder, 1976; weinding 
1932).

3.3. Thử nghiệm đánh giá ảnh 
hưởng của pH và môi trường 
nhân tạo đến sản lượng bào tử 
của Trichoderma

Kết quả sau 10 ngày thử nghiệm 
đánh giá ảnh hưởng của pH và 
thành phần môi trường nuôi cấy đến 
sản lượng bào tử của cả 3 chủng T1 
(A.15.11), T2 (B.15.11), T3 (CDVS), 
chúng tôi nhận thấy sản lượng bào 
tử (SLBT) của 3 chủng Trichoderma 
ở các giá trị pH khác nhau luôn cho 

SLBT khác nhau. Khoảng pH thích 
hợp cho việc hình thành bào tử của 
hầu hết các loại nấm Trichoderma 
là từ 5-6, tùy vào mức pH khác nhau 
mà nấm có thể tạo ra nhiều hay ít 
bào tử. Ở pH=5 cả 3 chủng đều cho 
SLBT tương đối cao, SLBT đạt cao 
nhất tại giá trị pH=6 (T1= 8.7x109/g; 
T2=9.67x109/g; T3=11.37x109/g), 
điều này hoàn toàn phù hợp với 
khoảng pH=5-6 là khoảng pH 
tối thích cho Trichoderma theo 
nghiên cứu của Dasrupta, 1991 
[6]. Khi pH=7-8 sản lượng bào tử 
giảm đột ngột (T1= 4.53x109/g; 
T2=5.67x109/g; T3=6.33x109/g),  
điều này phù hợp với nhận định 
của Papavizas về sự phân bố và 
thích nghi của nấm Trichoderma tại 
vùng có tính axit tốt hơn so với môi 
trường mang trung tính hoặc kiềm 
[3].

Trong CT6, cả 3 chủng 
Trichoderma đều cho sản lượng bào 
tử cao hơn các CT khác. Điều này 
có thể được giải thích là do trong 
thành phần môi trường nuôi cấy 
này, chúng tôi có bổ sung thêm bã 
cà phê. Trong bã cà phê chứa lượng 
lớn polysaccharide không hòa tan, 
đường khử còn sót lại trong bã, các 
protein, acid amin ở dạng liên kết 
với các polysaccharide này, ngoài 
ra trong bã cà phê chứa nhiều vi 
khoáng chất như phospho, calcium, 
kali…., cần thiết cho hoạt động trao 
đổi chất và sinh năng lượng cho các 
chủng nấm. 

3.4. Ảnh hưởng của ánh sáng 
đến sản lượng bào tử Tri

Sau 10 ngày nuôi cấy Trichoderma 
dưới điều kiện ánh sáng khác nhau: 
CT1: sáng tối xen kẽ; CT2: tối liên 
tục và CT3: chiếu sáng liên tục, 
chúng tôi thu được kết quả về số 
lượng bào tử được trình bày trong 
Hình 1; 2.

Kết quả khảo sát cho thấy, ở 
điều kiện ánh sáng xen kẽ nhau các 
chủng Trichoderma đều cho lượng 
bào tử cao nhất, lượng bào tử sinh 
ra thấp nhất ở điều kiện ánh sáng 
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Bảng 1. Kết quả phân lập nấm Trichoderma
STT Kí hiệu Mã chủng Nguồn phân lập Địa điểm lấy mẫu Trichoderma

1 A.15.11 T1 Đất trồng đu đủ Bông Trang, Xuyên Mộc +

2 B.15.11 T2 Đất trồng tiêu Xuyên Mộc, Xuyên Mộc +

3 CDVS T3 Đất hoang ven suối Bông Trang, Xuyên Mộc +

4 M.15.11 T4 Đất trồng Cacao Xà Bang, Châu Đức +

5 XM.TAP T5

Đất trồng xen canh cây 
ăn trái-hoa màu Bông Trang, Xuyên Mộc +

6 Cacao.TD T6

Cty Thành Đạt, Châu 
Đức  Xà Bang, Châu Đức +

7 PLVT T7 Đất trồng rau Tp. Vũng Tàu +

8 VDP T8 Đất trồng lạc Bông Trang, Xuyên Mộc +

9 NHAN T9

Đất trồng nhãn da bò – 
đất thịt Bông Trang, Xuyên Mộc +

10 TV T10 Đất trồng thanh long Bưng Riềng, Xuyên Mộc +

11 VTKU T11

Đất trồng ngô – thuộc 
đất đỏ

Lâm trường rừng Dầu, ấp Trang 
nghiêm, xã Bông Trang, Xuyên Mộc +

12 DMBM T12

Đất rừng dưới tán cây 
mục

Rừng cấm, xã Bưng Riềng, Xuyên 
Mộc, BRVT +

13 DL T13

Đất mọc tre rừng – Đất 
thịt Núi Hồng Nhung, Xuyên Mộc, BRVT +

14 LA T14 Đất trồng lúa Huyện Đất đỏ, BRVT +

15 TRAM.DD T15

Đất Tràm, xen trong 
rừng Dầu Bông Trang, Xuyên Mộc +

16 T4 T15 Đất trồng tiêu Bàu Lâm, Xuyên Mộc +

17 DR T17 Đất rừng Rừng cấm Bình Châu – Phước Bửu 
BRVT +

18 T.SAN T18 Đất trồng sắn Bưng riềng, Xuyên Mộc +

19 N.22.11 T19 Đất trồng ngô Cầu sông Hỏa, Xuyên Mộc +

20 DN1 T20 Đất đỉnh núi – Rừng tạp Núi thuộc xã Bình Châu, Xuyên Mộc +

Hình 1. Ảnh hưởng của ánh sáng đến sản lượng bào tử 
Trichoderma

Hình 2.  Khuẩn lạc T3 và T2 ở ba điều kiện ánh sáng khác 
nhau
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Bảng 2. Đánh giá tính đối kháng của Trichoderma với F.oxysporium và C.herbarum

STT Kí hiệu 
chủng

Fusarium oxysporium - cm Đối kháng Cladosporium herbarum 
- cm Đối kháng

2/1 






r
R

Ch - 1.5 PIMG % Hoạt 
tính

2/1 






r
R

Ch - 1.5 PIMG 
%

Hoạt 
tính

1 A.15.11 4.16 1.37 67.07 3 3.7 - 100 4

2 B.15.11 4.33 1.57 63.74 3 3.67 - 100 4

3 M.15.11 4.1 1.1 73.17 3 3.67 - 100 4

4 XM.TAP 4.43 1.6 63.88 3 3.83 - 100 4

5 CDVS 4.17 0.55 86.81 4 3.73 - 100 4

6 CC.TD 4.03 2.23 44.67 2 3.9 - 100 4

7 PLVT 4.13 2.37 42.62 2 3.63 - 100 4

8 VDP 4.4 2.27 48.41 2 3.77 - 100 4

9 NHAN 4.33 2.1 51.5 2 3.77 - 100 4

10 TV 4.17 2.27 45.56 2 3.83 - 100 4

11 VTKU 4.23 2.03 52.01 2 3.73 - 100 4

12 DMBM 4.2 2.4 42.86 2 3.77 - 100 4

13 DL 4.4 2.37 46.14 2 3.77 - 100 4

14 LA 4.4 2.13 51.59 2 3.7 - 100 4

15 TRAM.Dd 4.37 2.23 48.97 2 3.7 - 100 4

16 T4 4.3 1.93 55.12 2 3.83 - 100 4

17 DR 4.33 2.4 44.57 2 3.77 - 100 4

18 T.SAN 4.17 2.4 42.45 2 3.7 - 100 4

19 N.22.11 4.43 1.73 60.95 2 3.57 - 100 4

20 DN1 4.33 2.2 49.19 2 3.9 - 100 4

Ghi chú: Khả năng đối kháng của nấm Trichoderma được đánh giá như sau:
4. PIMG ≥75%: đối kháng rất cao;   2. PIMG thuộc khoảng (50;61): đối kháng trung bình;
3. PIMG thuộc khoảng (61;75): đối kháng cao;  1. PIMG < 50: đối kháng kém.

Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ 
đến sản lượng bào tử của nấm 

Trichoderma
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được chiếu sáng liên tục. Điều này 
phù hợp với quá trình thực nghiệm 
lấy mẫu phân lập của chúng tôi, 
đa phần những mẫu đất sử dụng 
để phân lập đều nằm trên mặt đất, 
chịu ảnh hưởng của việc xen kẽ ánh 
sáng từ thiên nhiên. Tuy nhiên, sự 
khác biệt số lượng bào tử trong CT1 
đối với nghiệm thức ủ tối liên tục 
CT2 cũng không quá lớn. Vì vậy, 
tùy thuộc vào điều kiện sản xuất mà 
chúng ta có thể lựa chọn phương án 
chiếu sáng xen kẽ hay tối liên tục 
thì số lượng bào tử thu được đều đạt 
trên 5x109 bào tử/gam.

3.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ 
đến sản lượng bào tử

Kết quả sau 10 ngày khảo sát 
ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả 

năng sinh bào tử Trichoderma ở 3 
điều kiện nhiệt độ khác nhau: 250C; 
300C; 350C được trình bày trong 
Hình 3.

Từ Hình 3 chúng ta thấy ở nhiệt 
độ từ 25-300C cả 3 chủng đều cho 
sản lượng bào tử tương đối cao. 
Trong đó, sản lượng bào tử cao nhất 
đối với chủng T1 và T3 ở 250C, ở 
300C chủng T 2 cho sản lượng bào 
tử cao nhất. Khi tăng nhiệt độ lên 
350C sản lượng bào tử của cả 3 
chủng đều giảm. Theo nghiên cứu 
của Klein và Evenleigh, 1998 [3]; 
Lê Văn Ê, 2003 thì nhiệt độ là yếu 
tố sinh thái rất quan trọng trong quá 
trình sinh trưởng, sản sinh bào tử 
của Trichoderma. Nhiệt độ tối thích 
đối với từng loài Trichoderma là 

khác nhau. Tuy nhiên, thường chỉ 
dao động khoảng 25-300C thì hầu 
hết các loài nấm Trichoderma đều 
thích nghi tốt. Kredict và ctv, 2003 
đã một lần nữa khẳng định, xác thực 
nghiên cứu của Klein và Evenleigh 
về ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ 
mọc mầm của bào tử, sự tăng dài 
của ống mầm và sự phát triển của 
nấm Trichoderma trong quá trình 
sản xuất sinh khối Trichoderma 
thích hợp trong khoảng 25-300C 
tùy loài. Theo Kredict, 2003 thì kết 
quả đạt được trong nghiên cứu này 
hoàn toàn phù hợp với yếu tố thích 
nghi nhiệt độ của mỗi chủng nấm 
Trichoderma [3].

IV. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 

20 chủng Trichoderma phân lập từ 
20 mẫu đất thu nhận từ 20 khu vực 
khác nhau trong tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu có 1 chủng đối kháng rất cao, 
4 chủng đối kháng cao, 5 chủng 
đối kháng trung bình, 10 chủng đối 
kháng yếu với Fusarium. Cả 20 
chủng này đều đối kháng rất cao 
với Cladosporium. Chọn lọc được 5 
chủng có khả năng phát triển và đối 
kháng tương đối tốt với Fusarium 
oxysporium và Cladosporium. Sinh 
khối Trichoderma thu được cao 
nhất là ở pH=6, trong môi trường 
gồm 50% cám, 25% trấu, 25% bã 
cà phê, điều kiện sáng tối xen kẽ và 
nhiệt độ trong khoảng 25-300C.

T.T.D, N.V.T

Hình 4. Sự phát triển bào tử của 3 chủng Trichodermal
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Năm 2000, Luật Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) ra đời đánh 
dấu một mốc quan trọng trong 
quá trình xây dựng pháp luật về 
KH&CN ở Việt Nam. Hơn 10 năm 
triển khai Luật KH&CN, thực hiện 
những chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước về phát triển 
KH&CN, hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
(NCKH&PTCN) tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu liên tục được đổi mới, 
nhận thức của các cấp, các ngành 
đối với KH&CN có chuyển biến rõ 
rệt, phương thức tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN từ bao cấp, “xin 
- cho” sang một cơ chế mới “tuyển 
chọn” minh bạch, công khai, dân 
chủ do vậy đã tạo được không khí 
đổi mới và môi trường cạnh tranh 
lành mạnh đối với các chủ thể tham 
gia hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, 
kết quả NCKH&PTCN đã đạt được 
nhiều thành tích quan trọng, đóng 
góp thiết thực vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. 

Bên cạnh những thành tựu trên, 
hoạt động NCKH&PTCN vẫn còn 
có nhiều hạn chế, chưa đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng tăng của địa 
phương trong thời kỳ công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa. Nhằm khảo sát, 
điều tra đánh giá một cách cụ thể 
các hoạt động NCKH&PTCN hơn 
10 năm qua, từ đó nhóm nghiên 
cứu đề xuất các biện pháp quản lý 
nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng 
kết quả nghiên cứu vào thực tế sản 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ DỰ ÁN 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2001-2012

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
|| ThS. Mai Thanh Quang
|| TS. Trần Tinh Huy
|| KS. Phạm Ngọc Vũ 
Sở KH&CN tỉnh BR-VT

xuất và đời sống, góp phần là động 
lực thúc đẩy phát triển KT-XH của 
địa phương. 

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI 
NGHIÊN CỨU

- Điều tra khảo sát toàn bộ 151 đề 
tài, dự án NCKH&PTCN cấp tỉnh 
đã triển khai thực hiện giai đoạn 
2001 -2012 trên các lĩnh vực Khoa 
học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và 
công nghệ, Khoa học nông nghiệp, 
Khoa học y - dược, Khoa học xã hội 
và Khoa học nhân văn.

- Đánh giá hiệu quả ứng dụng 
kết quả nghiên cứu các đề tài, dự 
án NCKH&PTCN của tỉnh triển 
khai giai đoạn 2001-2012 đã được 
nghiệm thu đến tháng 10/2014, áp 
dụng vào thực tiễn. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm góp 
phần đưa kết quả nghiên cứu của 
các đề tài, dự án NCKH&PTCN của 
tỉnh áp dụng vào thực tế sản xuất và 
đời sống.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Để có một cơ sở khoa học và thực 
tiễn đánh giá, chúng tôi đã chọn 
một số phương pháp sau: Khảo sát 
điều tra bằng bộ phiếu với nhiều 
chỉ tiêu theo các lĩnh vực Khoa 
học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và 
công nghệ, Khoa học nông nghiệp, 
Khoa học y- dược, Khoa học xã 
hội và Khoa học nhân văn; phỏng 
vấn, kết hợp phương pháp chuyên 
gia; nghiên cứu tài liệu; thống kê, 

xử lý số liệu bằng phần mềm máy 
tính được nhóm nghiên cứu thiết 
kế, xây dựng nhằm ứng dụng trong 
công tác quản lý tài chính và quản 
lý KH&CN; tổ chức hội thảo.

Tuy nhiên, bộ phiếu khảo sát 
chỉ phù hợp cho các đề tài có sản 
phẩm cụ thể, các đề tài về điều tra 
cơ bản các điều kiện tự nhiên và 
môi trường, khoa học xã hội, nhân 
văn,.… chỉ có thể đánh giá một cách 
định tính (xã hội) không thể định 
lượng nhất là hiệu quả về kinh tế.

Phương pháp đánh giá ở đây là 
phương pháp kết hợp giữa điều tra 
một số chỉ tiêu và sử dụng chuyên 
gia của chính ngành được điều tra 
hoặc các chuyên gia, nghiên cứu 
viên tham gia thực hiện đề tài hoặc 
bằng cách làm việc với lãnh đạo 
ngành, đơn vị đã thực hiện việc ứng 
dụng các kết quả đề tài.

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 
KHẢO SÁT

Giai đoạn 2001-2012, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức triển 
khai thực hiện 151 đề tài, dự án 
NCKH&PTCN cấp tỉnh, trong đó 
có 02 dự án thuộc chương trình 
nông thôn miền núi do Trung ương 
quản lý cấp kinh phí. Bình quân mỗi 
năm thực hiện 12 đề tài, dự án. Cao 
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nhất là năm 2004 với 24 đề tài, dự 
án, thấp nhất là năm 2007 và 2009 
là 07 đề tài, dự án. 

Theo kết quả thống kê (Bảng 2), 
hàng năm tại địa phương số lượng 
các dự án triển khai thực nghiệm và 
sản xuất thử nghiệm được thực hiện 
chiếm tỷ lệ khá thấp, trung bình chỉ 
chiếm 21,19%, năm 2005 chiếm 
tỷ lệ cao nhất là 47,37%, có nhiều 
năm không triển khai dự án nào như 
năm 2003, 2007 và 2008. Năm thực 
hiện nhiều đề tài, dự án nhất là năm 
2004, số lượng dự án triển khai thực 
nghiệm và sản xuất thử nghiệm 
cũng chỉ chiếm 12,5% trên tổng số 
đề tài, dự án. Tuy nhiên, xét về kinh 

phí bố trí cho các dự án chiếm tỷ lệ 
57,92% cao nhất trong các loại hình 
nghiên cứu, với  59.542,25 triệu 
đồng.

Về kinh phí đầu tư cho các đề tài, 
dự án NCKH&PTCN là 103.508,48 
triệu đồng, chiếm tỷ lệ 57,12% 
trong tổng số 181.212 triệu đồng 
kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư 
cho hoạt động sự nghiệp KH&CN 
cả giai đoạn. Trong đó, kinh phí đầu 
tư cho loại hình nghiên cứu cơ bản 
đạt 12.862,13 triệu đồng, chiếm tỷ 
lệ 12,43%; nghiên cứu ứng dụng đạt 
31.104,10 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 
30,05%; triển khai thực nghiệm & 
sản xuất thử nghiệm đạt 59.542,25 

triệu đồng, chiếm tỷ lệ 57,52% tổng 
kinh phí thực hiện đề tài, dự án.

Về kết quả nghiệm thu tính đến 
tháng 10.2014 là 135/142 đề tài, 
dự án đến hạn nghiệm thu, đạt tỷ lệ 
95%. Kết quả đánh giá có 100% đề 
tài, dự án nghiệm thu đạt yêu cầu, 
trong đó 17 đề tài, dự án đạt loại 
xuất sắc, chiếm 12,59%; 102 đề tài, 
dự án đạt loại khá, chiếm 75,56% 
còn lại 16 đề tài, dự án đạt loại trung 
bình, chiếm 11,85% tổng số đề tài, 
dự án đã được nghiệm thu. Theo loại 
hình nghiên cứu, loại hình triển khai 
thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm 
có số lượng dự án đạt loại xuất sắc 
chiếm tỷ lệ cao nhất là 19,23% với 

Bảng 1: Tổng hợp số lượng đề tài, dự án theo loại hình và lĩnh vực nghiên cứu
Đơn vị tính: Đề tài/dự án    

Loại
hình

Lĩnh vực

Tỷ lệ (%) Tổng 
số

Nghiên 
cứu cơ 

bản

Tỷ lệ
(%)

Nghiên 
cứu ứng 

dụng

Tỷ lệ
(%)

Triển 
khai thực 

nghiệm, sản 
xuất thử 
nghiệm

Tỷ lệ
(%)

Tổng số 100 151 40 26,49 79 52,32 32 21.19
Khoa học tự nhiên 20,53 31 13 41,94 12 38,71 6 19,35
Khoa học kỹ thuật 
và công nghệ 17,22 26 9 34,62 10 38,46 7 26,92

Khoa học nông 
nghiệp 31,13 47 0,00 28 59,57 19 40.43

Khoa học y, dược 9,27 14 5 35.71 9 64.29 0.00
Khoa học xã hội 19,21 29 10 34.48 19 65.52 0.00
Khoa học nhân văn 2,65 4 3 75.00 1 25.00 0.00

Bảng 2: Số lượng đề tài, dự án cấp tỉnh thực hiện hàng năm
     Đơn vị tính: Đề tài/dự án

STT Năm
Số lượng đề tài, dự án

Tổng số Đề tài Tỷ lệ (%) Dự án Tỷ lệ (%)

Tổng số 151 119 78,81 32 21,19
01 2001 14 10 71,43 4 28,57
02 2002 15 11 73,33 4 26,67
03 2003 12 12 100,00
04 2004 24 21 87,50 3 12,50
05 2005 19 10 52,63 9 47,37
06 2006 13 9 69,23 4 30,77
07 2007 7 7 100,00  
08 2008 9 9 100,00  
09 2009 7 5 71,43 2 28,57
10 2010 8 6 75,00 2 25,00
11 2011 9 6 66,67 3 33,33
12 2012 14 13 92,86 1 7,14



>> HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG

8 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

5/26 dự án, tiếp đến là nghiên cứu 
ứng dụng chiếm tỷ lệ 14,29% với 
10/70 đề tài, còn lại là ngiên cứu 
cơ bản chiếm 5,13% với 2/39 đề 
tài. Theo lĩnh vực nghiên cứu, lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật và công nghệ 
có số đề tài, dự án đạt loại xuất sắc 
chiếm tỷ lệ cao nhất là 26,92% với 
7/26 đề tài, dự án, tiếp theo là lĩnh 
vực khoa học nông nghệp chiếm 
14,29% với 5/35 đề tài, dự án, còn 
lại là khoa học tự nhiên có 3/31 đề 
tài, dự án, y dược 1/13 đề tài dự 
án, khoa học xã hội có 1/27 đề tài. 
Riêng lĩnh vực khoa học nhân văn, 
giai đoạn này chỉ triển khai có 04 đề 
tài và đã nghiệm thu 03 đề tài, trong 
đó 01 đề tài đạt loại khá, 02 đạt loại 
trung bình, không có đề tài nào đạt 
loại xuất sắc. 

Về trình độ chuyên môn của chủ 
nhiệm đề tài, với 135 đề tài, dự án 
đã được Hội đồng KH&CN tỉnh 
nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài dự 
án đều có trình độ đại học trở lên. 
Trong đó có 54 tiến sỹ, chiếm tỷ lệ 
40% số lượng chủ nhiệm đề tài, dự 
án, 21 thạc sỹ, chiếm tỷ lệ 15,56%, 
còn lại là trình độ đại học 60 người 
chiếm tỷ lệ 44,44%. Số lượng tiến 
sỹ làm chủ nhiệm đề tài tập trung 
trong loại hình nghiên cứu cơ bản 
24/39 người chiếm 61,54% và 
nghiên cứu ứng dụng 33/70 người, 
chiếm 32,86%. Số lượng đề tài, dự 
án được Hội đồng KH&CN nghiệm 
thu cấp tỉnh xếp loại đạt xuất sắc hầu 
hết do chủ nhiệm có trình độ tiến sỹ 
đảm nhận. Số lượng tiến sỹ ở đây 
chủ yếu công tác ở các Viện, Phân 
viện, Trung tâm nghiên cứu, các 
trường Đại học ở thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, như: ĐH Bách khoa, 
ĐH Văn Lang, ĐH Giao thông-Vận 
tải, Phân viện Vật lý TP. HCM, 
Trung tâm Nghiên cứu phát triển an 
toàn và MT dầu khí, Trung tâm Địa 
chất khoáng sản biển, Viện vật lý 
địa cầu, Viện Khoa học và kỹ thuật 
Hạt nhân, Liên đoàn Quy hoạch 
và Điều tra nước Miền Nam, Viện 

KHCN và  quản lý môi trường, Viện 
Kỹ thuật Biển thuộc Viện Khoa học 
thủy lợi Việt Nam,… một số ít ở các 
cơ quan nhà nhà nước trong tỉnh và 
Trung tâm nghiên cứu trên địa bàn 
tỉnh. Hầu hết nghiên cứu cơ bản và 
nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học 
tự nhiên và lĩnh vực Khoa học kỹ 
thuật và công nghệ đều do các chủ 
nhiệm đề tài ngoài tỉnh thực hiện, 
chủ nhiệm đề tài trong tỉnh chủ yếu 
tập trung cho triển khai thực nghiệm 
và sản xuất thử nghiệm, một phần 
cho nghiên cứu ứng dụng.

Giai đoạn này, bám sát các 
chương trình KH&CN được UBND 
tỉnh phê duyệt, hàng năm, các đề 
tài nghiên cứu khoa học và dự án 
sản xuất thử nghiệm nhằm đưa kết 
quả nghiên cứu hoặc các mô hình 
ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực 
tiễn đã được triển khai thực hiện, 
với việc đầu tư tài chính đã tập 
trung cho một số dự án triển khai 
thực nghiệm & sản xuất thử nghiệm 
trọng điểm và toàn bộ kinh phí triển 
khai các dự án chiếm hơn một nửa 
kinh phí đầu tư cho các đề tài, dự 
án NCKH&PTCN cả giai đoạn. 
Các kết quả nghiên cứu, ứng dụng 
đã đóng góp thiết thực vào sự phát 
triển KT-XH của tỉnh thể hiện trên 
các lĩnh vực:

- Kết quả nghiên cứu lĩnh vực 
khoa học tự nhiên đã cung cấp số 
liệu điều tra cơ bản, các luận cứ 
khoa học cho đơn vị tư vấn, các cơ 
quan quản lý nhà nước trong việc 
lập dự án; tư vấn, phản biện và giám 
định các dự án đầu tư chỉnh trị xói 
lở, cơ sở hạ tầng du lịch ven biển; 
các đề tài về môi trường, bức xạ 
hạt nhân đã giúp xây dựng được kế 
hoạch phòng và ứng cứu sự cố tràn 
dầu, sự cố về nguồn phóng xạ; quy 
hoạch, kế hoạch và các giải pháp 
thu gom, vận chuyển và xử lý rác 
thải sinh hoạt, rác thải. Hệ thống các 
đề tài nghiên cứu về nước dưới đất 
khu vực Bà Rịa - Tân Thành - Long 
Điền... đã cảnh báo vấn đề dịch 

chuyển biển mặn và cung cấp hệ 
thống dữ liệu hiện trạng môi trường 
và các giải pháp khai thác hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên nhằm phát triển 
bền vững, bảo tồn và phát triển tính 
đa dạng sinh học. Đồng thời cung 
cấp cơ sở dữ liệu thực hiện “đánh 
giá tác động  môi trường” cho các 
dự án trong tỉnh và cơ sở khoa học 
cho việc giải quyết các khiếu kiện 
môi trường, đòi bồi thường thiệt hại 
sự cố tràn dầu ngày 07/9/2001 tại 
Vịnh Gành Rái, TP Vũng Tàu. Trên 
cơ sở các kết qủa nghiên cứu Sở 
KH&CN đã tổng hợp, biên soạn và 
tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 
ban hành Quy hoạch xử lý chất 
thải BVMT tỉnh BR-VT giai đoạn 
2003-2005 và định hướng đến 2010 
(2894/QĐ.UB, 11/4/2003), Chỉ thị 
cấm khai thác cát phòng chống sạt 
lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt chú ý 
khu vực Lộc An và cửa Lấp của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Nghiên cứu lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật và công nghệ luôn gắn liền 
với thực tiễn sản xuất và đời sống; 
yêu cầu cao đối với thử nghiệm và 
ứng dụng. Đã xây dựng được nhiều 
mô hình ứng dụng KH&CN có hiệu 
quả áp dụng vào thực tế đời sống xã 
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
như triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý nhân hộ 
khẩu tại Công an tỉnh BR-VT; Triển 
khai thí điểm chống xói lở bờ biển 
bằng công nghệ mềm Stabiplage tại 
Lộc An, huyện Đất Đỏ; Triển khai 
nhân rộng mô hình chống sét tại 
huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ; Nâng 
cấp và phát triển hệ thống điện mặt 
trời tại Côn Đảo,… đến nay những 
mô hình này vẫn đang phát huy tác 
dụng.

- Các tiến bộ KH&CN phục vụ 
phát triển nông nghiệp và nông thôn 
từ kết quả nghiên cứu hoàn thành 
của 16 đề tài nghiên cứu khoa học 
và 10 dự án sản xuất thử nghiệm đã 
được các viện nghiên cứu, trường 
đại học cùng ngành nông nghiệp và 
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bà con nông dân đưa vào ứng dụng 
trong sản xuất đạt hiệu quả mang 
lại năng suất, chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp, đã góp phần xóa đói 
giảm nghèo, giải quyết việc làm, 
nâng cao đời sống cho nông dân của 
tỉnh trong thời gian qua, góp phần 
xây dựng nông thôn mới.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn đã có những 
bước tiến đáng kể so với thời gian 
trước, với các nghiên cứu về văn 
hoá xã hội đã cung cấp những luận 
cứ khoa học tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND và các ngành trong việc ra 
các quyết định, chủ trương chính 
sách chỉ đạo việc tổ chức phát triển 
kinh tế, phát triển doanh nghiệp, áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến vào công tác quản lý, giúp 
cho các sở, ban ngành liên quan 
trong việc giữ gìn và phát huy văn 
hóa người dân tộc, giáo dục truyền 
thống; xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch và chương trình đào tạo bồi 
dưỡng CBCC phù hợp, hiệu qủa; 
đồng thời góp phần thực hiện tốt 
chương trình cải cách các thủ tục 
hành chính trong các cơ quan hành 
chính Nhà nước.

- Lĩnh vực khoa học y-dược đã 
quan tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN 
trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe nhân dân với việc triển 
khai, ứng dụng các kết quả nghiên 
cứu lĩnh vực này đều do các bác 
sỹ của ngành y tế trực tiếp làm chủ 
nhiệm đề tài và ứng dụng trong lĩnh 
vực công tác của mình, góp phần 
nâng cao chất lượng khám, điều trị 
bệnh cho nhân dân, giải quyết được 
nhiều vấn đề bức xúc đặt ra trong 
công tác dự phòng, chẩn đoán và 
điều trị, chăm sóc sức khoẻ bệnh 
nhân.

V. KẾT LUẬN
Hoạt động KH&CN đã được tổ 

chức thực hiện đúng hướng, cơ bản 
đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH 
của tỉnh; chú trọng xây dựng các mô 

hình ứng dụng tiến bộ KH&CN, các 
kết quả nghiên cứu phần lớn được 
đưa vào ứng dụng phục vụ trực tiếp 
hoặc gián tiếp cho các hoạt động 
KT-XH địa phương trong từng giai 
đoạn và mức độ khác nhau. 

Bên cạnh những thành tựu trên, 
hoạt động NCKH-PTCN giai đoạn 
này còn một số mặt hạn chế như:  

- Trong một vài lĩnh vực còn đề 
tài, dự án quy mô nhỏ, kinh phí ít, 
tính phổ biến, nhân rộng chưa cao; 
kết quả nghiên cứu của một số đề tài 
chưa được ứng dụng, chuyển giao 
vào thực tế. Một số đề tài lĩnh vực 
liên quan đến máy tính, ngay sau khi 
nghiệm thu đưa vào ứng dụng hiệu 
quả nhưng do sự phát triển nhanh 
chóng của công nghệ thông tin đến 
nay kết quả nghiên cứu trở nên lạc 
hậu, đồng thời việc ứng dụng còn 
phụ thuộc chính sách duy trì, vận 
hành, phát triển của nhà quản lý nên 
kết quả nghiên cứu chỉ dừng lại ở 
mức độ thực nghiệm. 

- Là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh 
phát triển công nghiệp, kinh tế biển, 
dịch vụ - du lịch, nhưng có rất ít đề 
tài, dự án KH&CN về các lĩnh vực 
này.

Nguyên nhân các hạn chế trên 
là do tiềm lực cho KH&CN chậm 
được đầu tư; hoạt động ứng dụng 
KH&CN chưa được các ngành 
quan tâm đầu tư đúng mức, chưa 
chủ động đề xuất những vấn đề cần 
nghiên cứu ứng dụng phục vụ thiết 
thực cho sự phát triển của ngành 
và đơn vị mình. Cơ chế quản lý đề 
tài, dự án chậm được đổi mới ảnh 
hưởng nhiều đến quá trình nghiên 
cứu triển khai.

 
VI. ĐỀ XUẤT

Để kết quả NCKH&PTCN sớm 
được ứng dụng, chuyển giao hiệu 
quả vào thực tế sản xuất và đời 
sống, góp phần tích cực thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu công nghiệp 
hóa-hiện đại hóa của tỉnh trong thời 
gian tới, nhóm thực hiện đề tài đề 

xuất một số giải pháp như sau:
Một là, tại địa phương cần sớm 

cụ thể hoá các văn bản đổi mới của 
Trung ương theo Luật KH&CN 
2013 về cơ chế xác định nhiệm vụ, 
tuyển chọn cơ quan chủ trì và chủ 
nhiệm đề tài, dự án và cơ chế quản 
lý các hoạt động NCKH&PTCN.

Hai là, tăng cường đầu tư tiềm lực 
KH&CN cho các tổ chức hoạt động 
KH&CN của tỉnh (chú trọng phát 
triển nguồn nhân lực KH&CN), 
đảm bảo đủ năng lực thực hiện 
nhiệm vụ ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu vào thực tế sản xuất và 
là cầu nối liên kết với các trung tâm 
nghiên cứu, các viện, trường đại 
học trong nước tiếp nhận chuyển 
giao tiến bộ KH&CN.

Ba là, cần ưu tiên lựa chọn các kết 
quả nghiên cứu của đề tài, dự án cấp 
tỉnh có hiệu quả đưa vào triển khai, 
nhân rộng và các dự án chuyển giao 
ứng dụng tiến bộ KH&CN trong 
nước có quy mô lớn có tầm ảnh 
hưởng và lan toả mạnh đến phát 
triển ngành, phát triển KT-XH của 
địa phương.

Bốn là, các ban ngành cần quan 
tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động 
KH&CN, chủ động đề xuất những 
vấn đề cần nghiên cứu, ứng dụng 
phục vụ thiết thực cho sự phát triển 
của ngành và đơn vị mình; có chính 
sách duy trì, phát triển kết quả 
nghiên cứu ứng dụng.

Năm là, có chính sách khuyến 
khích các doanh nghiệp tham gia 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
các kết quả nghiên cứu vào sản 
xuất, kinh doanh tại địa phương.

Sáu là, Sớm hình thành và đưa 
vào vận hành sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến tại địa phương, là 
nơi cung cấp, phát triển thông tin 
về nguồn cung, cầu công nghệ, thiết 
bị, kết quả nghiên cứu khoa học và 
sáng chế trong tỉnh, trong nước và 
nước ngoài.

         M.T.Q, T.T.H, P.N.V
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHANH TÍNH 
CHỐNG CHỊU PHYTOPHTHORA 

CAPSICI CỦA MỘT SỐ GIỐNG TIÊU 
TRỒNG TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh thối rễ (hay còn gọi bệnh 

chết nhanh) là bệnh quan trọng nhất 
trên cây tiêu làm hạn chế năng suất 
và sản lượng tiêu ở nhiều nước trên 
thế giới. Triệu chứng thối rễ được 
báo cáo đầu tiên từ Indonesia năm 
1885 (Sarma và ctv., 1981), thiệt hại 
lên đến 40-50%. Năm 1997, bệnh 
thối rễ cây được ghi nhận chiếm 
48,24% diện tích trồng tiêu tại Ấn 
Độ (Jajagirdar, 1998). Tại Malaysia, 
bệnh thối rễ đã gây thiệt hại năng 
suất hàng năm từ 5-10% (Kueh, 
1992). Mức độ nghiêm trọng của 
bệnh này cũng đã được báo cáo ở 
Brazil (Holliday, 1965), Jamaica 
(Leather, 1967), Thái Lan (Tsao & 
Tummakate, 1977). Tại Việt Nam, 
năm 1985 bệnh thối rễ đã gây hại 
làm giảm năng suất, diện tích 
nghiêm trọng ở nhiều địa phương 
thuộc các tỉnh phía Nam như Đồng 
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước 
và Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia 
Lai. Tỷ lệ chết một số vùng lên đến 
52,7% với chỉ số bệnh 36,8%, một 
số vùng trọng điểm dịch, tỷ lệ chết 
có thể lên đến 78,3% (Nguyễn Đăng 
Long, 1989). 

Bệnh thối rễ trên tiêu được biết 
do nhiều tác nhân khác nhau: 
nấm Phytophthora  capsici; nấm 
Phytophthora tropicalis; hoặc do 
nấm Fusarium solani (Nguyễn 
Đăng Long, 1989). Tuy nhiên tác 
nhân do nấm Phytophthora capsici 
được ghi nhận phổ biến nhất (Tsao 
and Tummakatte, 1977). Bệnh phát 
sinh phát triển chủ yếu ở bộ phận 
rễ phần dưới mặt đất nên khó phát 
hiện, vì vậy phòng bệnh là chính 

để ngăn ngừa bệnh này. Việc tuyển 
chọn giống tiêu chống chịu với bệnh 
thối rễ đã được nhiều nước trên thế 
giới nghiên cứu, tuy nhiên những 
giống chống chịu bệnh thường là 
những giống cho năng suất thấp. Vì 
vậy mục tiêu của nghiên cứu này là 
xác định giống tiêu chống chịu bệnh 
thối rễ do Phytophthora capsici để 
làm gốc ghép nhằm tạo ra cây giống 
tiêu ghép vừa chống chịu bệnh thối 
rễ vừa cho năng suất cao. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP

2.1. Khảo sát tình hình bệnh 
thối rễ các giống tiêu ngoài đồng 

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 
3/2013 đến tháng 10/2013, tại các 
vườn tiêu ở Châu Đức, Xuyên Mộc 
và Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

- Vật liệu: Các vườn tiêu ở Châu 
Đức, Xuyên Mộc và Tân Thành (Bà 
Rịa - Vũng Tàu).

- Phương pháp: 
+ Điều tra trên tất cả các giống 

tiêu hiện diện trên địa bàn, mỗi 
giống điều tra 5 vườn, với tổng số 
trụ đại diện: 30 - 50 trụ/vườn.

+ Theo dõi mức độ bệnh thối rễ 
trên tiêu, phân cấp theo Nguyễn 
Đăng Long (1989): Cấp 0: cây bình 
thường; Cấp 1: có <20% lá vàng 
hoặc thân ngọn bị héo, <20% rễ 
có dấu hiệu thối đen; Cấp 2: 20 - 
50% bộ lá vàng rũ, 20 - 50% rễ bị 
thối đen; Cấp 3: >50% lá và lóng 
bị rụng, >50% rễ bị thối đen; cấp 
4: Cây chết, rễ bị hư hại hoàn toàn.

Tỷ lệ bệnh (%) = (số cây bị bệnh) 
x (tổng số cây điều tra)-1 x 100

Chỉ số bệnh (%) = [(N1  x 1) + (N2  

x 2) + .… + (Nn  x n)] x [N x n]-1 x 
100

Trong đó: N1, N2, … Nn: số cây 
bị bệnh ở mỗi cấp; N: Tổng số cây 
theo dõi;  n: cấp bệnh cao nhất.

2.2. Phân lập tác nhân gây bệnh 
thối rễ trên cây tiêu ở Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 
8/2013 đến tháng 12/2013, tại 
phòng thí nghiệm bệnh cây Trung 
tâm Nghiên Cứu Cây ăn quả miền 
Đông Nam bộ.

- Vật liệu: Mẫu đất, rễ, thân, cành 
và lá tiêu bị bệnh thu thập ngoài 
vườn: xã Sông Xoài, Hắc Dịch (Tân 
Thành); xã Láng Lớn, Quảng Thành, 
Kim Long, Bình Trung (Châu Đức); 
xã Hòa Bình, Hòa Hưng, Hòa Hội 
(Xuyên Mộc). Dụng cụ phòng thí 
nghiệm: đĩa Petri, giấy thấm, tủ 
lạnh, nồi hấp tiệt trùng, kính hiển 
vi, dao cấy, panh cấy, đĩa cấy, đèn 
cồn, bình tam giác các loại.

- Phương pháp: 
+ Thu thập mẫu rễ, thân, lá bị 

bệnh có triệu chứng điển hình. Nấm 
được phân lập trực tiếp từ rìa mép 
của những mô bị biến màu trên mẫu 
rễ, thân, lá thu thập được. Rửa mẫu 
dưới vòi nước chảy, dùng giấy thấm 
khô và khử trùng bề mặt bằng cồn 
700 từ 1-2 phút rồi rửa lại bằng nước 
cất vô trùng 3-4 lần. Cắt nhỏ mẫu, 
để ráo 25-30 phút và cấy trên môi 
trường đã chuẩn bị sẵn. Môi trường 
sử dụng là PGA chọn lọc, được hấp 
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khử trùng ở 1210C trong 20 phút 
(Drenth và Sendall, 2004; Klotz và 
Dewolfe, 1960). Ủ mẫu tại nhiệt độ 
phòng trong 72 giờ. 

+ Môi trường nuôi cấy: Môi 
trường chọn lọc WA (15g agar, 
1000ml nước cất); PGA chọn lọc 
(200g khoai tây, 20g glucose, 15g 
agar, penicillin 50µg/ml, polymixin 
B 50µg/ml, 1000ml nước cất); CRA 
(200g cà rốt, 15g  agar, nước cất vừa 
đủ đến 1000ml); CR 20% (120g cà 
rốt, 3g CaCO3, nước cất vừa đủ 
đến 1000ml) được bổ sung thêm 
rifamycin (50µg/ml) và hymexazol 
(500µg/ml).

+ Phương pháp phân lập nấm bằng 
kỹ thuật bẫy nguồn bệnh ở trong đất 
(Drenth & Sendall, 2004 và Nguyễn 
Vĩnh Trường, 2008): Đất sử dụng 
để bẫy nấm Phytophthora được thu 
thập ở vùng quanh gốc cây hồ tiêu 
bị nhiễm bệnh ở độ sâu khoảng từ 
1-15cm từ mặt đất. 50g đất được 
bóp vỡ vụn, rồi cho vào cốc nhựa, 
thêm 100 ml nước cất. Khuấy nhẹ 
đất trong cốc bằng đũa thủy tinh, 
để đất lắng xuống trong 2 giờ. Cắt 
nhỏ lá tiêu bánh tẻ và rễ tiêu còn 
non (giống Vĩnh Linh sạch bệnh) 
cho vào cốc chứa đất có nguồn nấm 
bệnh. Cốc được để trong điều kiện 
nhiệt độ phòng khoảng 25-300C 
và dưới điều kiện ánh sáng tán xạ. 
Quan sát vết bệnh phát triển trên lá 
và rễ tiêu sau 2-5 ngày. Mô vết bệnh 
cũng được phân lập trên môi trường 
chọn lọc WA, PGA, CRA.

+ Định danh nấm gây bệnh chết 
nhanh trên cây tiêu: Thực hiện 
theo phương pháp của Ho (1995) 
và Erwin & Riberio (1996) gồm 
các nguyên tắc chính sau: Quan 
sát hình dạng tản nấm trên môi 
trường, cấu trúc sợi nấm, hình dạng 
và kích thước túi bào tử, chiều sâu 
núm, kích thước túi trương phồng, 
lỗ phóng thích, kích thước cuống 
rụng, cấu trúc hữu tính. 

+ Quan sát hình thái nấm trên môi 
trường CR 20% từ môi trường gốc 
CRA (cấy khối agar 4-5mm vào 

đĩa petri, thêm vào 10-15ml dung 
dịch CR 20%). Ủ tối trong 48 giờ ở 
nhiệt độ 25-280C, sau đó ủ sáng 24 
giờ. Quan sát các chỉ tiêu bằng mắt 
thường và kính hiển vi độ phóng 
đại 40X bao gồm màu sắc tản nấm, 
hình dạng kích thước tản nấm, đặc 
điểm cành sinh bào tử, hậu bào tử 
(chlamydospore); hình dạng kích 
thước của túi bào tử (sporangia), 
núm (papilate), kích thước cuống 
rụng. Hình thái nấm được so sánh 
với mẫu Phytophthora capsici của 
Leonian (1922); Tsao and Alizadeh 
(1988) và Mchau and Coffey 
(1995), Erwin and Ribeiro (1996).

+ Nấm sau khi định danh được 
kiểm tra theo quy tắc Kock bằng 
cách phun bào tử nấm lên lá, thân 
và tưới vào rễ cây con trong nhà 
lưới, kiểm tra triệu chứng bệnh do 
nấm gây ra và đối chiếu với triệu 
chứng bệnh điển hình của tên nấm 
đã xác định. 

2.3. Đánh giá nhanh mức độ 
nhiễm Phytophthora capsici một 
số giống tiêu trong phòng thí 
nghiệm  

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 
10/2013 đến tháng 04/2014, tại 
phòng thí nghiệm bệnh cây Trung 
tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền 
Đông Nam Bộ.

- Vật liệu: Mẫu nấm Phytophthora 
capsici; rễ, thân, lá của 11 giống 
tiêu đã được điều tra khảo sát và thu 
thập ngoài đồng gồm có: Trâu lá 
tròn, Trâu lá dài, Piper colubrinum, 
Lada Belangtoeng, Panniyua - 1, 
Karimunda, Sẻ lá lớn, Sẻ lá nhỏ, 
Trầu (Piper betle), Vĩnh Linh 3 
chia, và Vĩnh Linh 2 chia (làm đối 
chứng). 

- Phương pháp: 
+ Lây nhiễm trên lá và mảnh khúc 

cắt mẫu thân, rễ theo Shashidhara 
(2007): Rửa mẫu lá và mảnh khúc 
cắt mẫu thân, rễ (đã được chẻ dọc) 
dưới vòi nước chảy, khử trùng bề 
mặt bằng cồn 10% và NaOCl trong 
1 phút, rửa lại bằng nước cất và 
thấm khô bằng giấy thấm. Mẫu lá, 

thân và rễ được đặt trong khay inox 
vô trùng, mỗi khay gồm 3 lá hoặc 
10 mẫu thân hoặc 10 mẫu rễ, các 
khay phân thành 2 loại đối chứng 
không chủng nấm và khay có chủng 
nấm. Khay có lót giấy thấm nước 
để tạo độ ẩm tối đa. Đục khoanh 
nấm 4mm và chủng lên vị trí tạo vết 
thương trên lá và mẫu thân, rễ. Bao 
khay bằng túi nhựa plastic mỏng, 
trong suốt để cách ly và giữ ẩm, đặt 
trong điều kiện 25oC có ánh sáng. 

+ Phục hồi ký sinh từ vết bệnh 
lây nhiễm nhân tạo để kiểm tra 
Phytophthora capsici theo qui tắc 
Kock. 

+ Theo dõi sự phát triển của vết 
bệnh (chiều rộng, chiều dài vết 
bệnh). Đánh giá sự nhiễm bệnh của 
từng giống về diện tích vết bệnh 
vào ngày thứ 6 sau khi nhiễm nấm.

2.4. Đánh giá mức độ nhiễm 
Phytophthora capsici trên cây tiêu 
ghép trong nhà lưới 

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 
10/2013 đến tháng 12/2014, tại nhà 
lưới Trung tâm Nghiên Cứu Cây ăn 
quả miền Đông Nam bộ.

- Vật liệu: Mẫu nấm Phytophthora 
capsici; 2 giống tiêu đã được đánh 
giá ít nhiễm Phytophthora capsici 
qua khảo sát ngoài đồng và lây 
nhiễm nhân tạo trong phòng thí 
nghiệm gồm có Trâu lá tròn và 
Piper colubrinum; Giống đối chứng 
là Vĩnh Linh. 

- Phương pháp: 
+ Thí nghiệm được thực hiện trên 

cây tiêu ghép, trong nhà lưới có 
che mát 50% ánh sáng. Bố trí thí 
nghiệm theo kiểu hoàn toàn ngẫu 
nhiên 6 nghiệm thức, 4 lần lặp lại, 
mỗi ô cơ sở là 10 cây. (Bảng 1)

+ Tưới 100ml dung dịch 
Phytophthora capsici vào vùng rễ, 
giữ ẩm giá thể cây tiêu với độ ẩm 
> 90% để tạo môi trường thuận 
lợi cho sự phát triển của nấm, đối 
chứng thay dung dịch nấm bằng 
nước lã. 

+ Triệu chứng nhiễm bệnh trên 
cây được phục hồi ký sinh từ vết 
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bệnh lây nhiễm nhân tạo để kiểm 
tra Phytophthora capsici theo qui 
tắc Kock. 

+ Quan sát mức độ nhiễm bệnh 
của từng giống để đánh giá tính 
kháng Phytophthora capsici qua 
chỉ tiêu tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh đã 
được trình bày ở mục 2.1.

+ Sử dụng phần mềm SAS 9.1 
để phân tích phương sai (ANOVA) 
phát hiện sự khác biệt giữa các 
nghiệm thức, so sánh giá trị trung 
bình được kiểm định Duncan ở mức 
ý nghĩa 1%. Số liệu % được chuyển 
đổi theo nguyên tắc thống kê.  

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát tình hình bệnh 

thối rễ các giống tiêu ngoài đồng 
Kết quả điều tra ghi nhận có 11 
giống tiêu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu với mức độ nhiễm bệnh 
thối rễ khác nhau. Nhìn chung bệnh 
thối rễ phát triển và gây hại mức độ 
cao vào thời điểm cuối mùa mưa 
hàng năm. Trong các giống điều 
tra thì có 6 giống được đánh giá ít 
nhiễm bệnh thối rễ với tỷ lệ bệnh 
và chỉ số bệnh thấp gồm có: Piper 
colubrinum, Trâu lá tròn, Trâu lá 
dài, Lada Belangtoeng, Panniyua - 
1 và Trầu (Piper betle) (tỷ lệ bệnh 
thấp dưới 6%; chỉ số bệnh thấp dưới 
4%). Giống Vĩnh Linh (2 chia) mặc 
dù là giống có năng suất cao nhất và 
đang được sản xuất đại trà nhưng lại 
là giống có tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh 
cao nhất (tỷ lệ bệnh 15,4%; chỉ số 
bệnh 7,8%). (Bảng 2)

3.2. Phân lập tác nhân gây bệnh 
thối rễ trên cây tiêu ở BR-VT

Kết quả cho thấy có thể có một 
hoặc nhiều loại nấm trên cùng một 
mẫu bệnh. Hầu hết các mẫu bệnh thối 
rễ đều phát hiện có Phytophthora 
capsici, trong đó mẫu đất và mẫu rễ 
tỷ lệ mẫu nhiễm đạt trên 75%. Kế 
đến là nấm Fusarium solani cũng 
được phát hiện tuy nhiên nấm này 
xuất hiện tỷ lệ thấp chủ yếu trong 
mẫu đất và mẫu rễ (dưới 35%). 
Phytophthora tropicalis được phát 

hiện với tần suất rất thấp (dưới 3%). 
Còn lại là tạp nấm. Qua đó cho thấy 
tác nhân chủ yếu gây bệnh thối rễ 
(chết nhanh) trên tiêu ở Bà Rịa - 
Vũng Tàu là do nấm Phytophthora 
capsici gây ra. Kết quả này cũng 
phù hợp với nghiên cứu của Tsao 
và Tummakatte (1977). Kết quả 
nghiên cứu trước đây của Nguyễn 
Vĩnh Trường (2012) trên cây tiêu ở 
Quảng Trị cũng kết luận rằng nấm 
gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu là 
Phytophthora capsici. (Bảng 3)

Đặc điểm của nấm Phytophthora 
capsici: Qua quan sát, trên môi 
trường CRA các mẫu nấm phân lập 
có điểm chung là tản nấm không 
đồng nhất có hình hoa hồng, hình 
sao, hình cánh hoa. Sợi nấm màu 
trắng ngà đến trắng như bông, mọc 
sát mặt thạch hoặc hơi bung. Quan 
sát qua kính hiển vi cho kết quả 
các mẫu nấm phân lập đều có điểm 
chung là sợi nấm đơn bào, không 
có vách ngăn. Cành bào tử có dạng 
quạt hoặc dạng cái ô. Túi bào tử 
có cấu trúc hình trứng, hình trứng 
ngược, hình bầu dục với kích thước 
35,9-64,3µm x 20,3-36,7µm; tỷ lệ 
dài/rộng trong khoảng 1,5-2,0. 

Hình 1: Nấm Phytophthora capsici 
được phân lập

Túi bào tử phần lớn là có 1 núm, 
tuy nhiên thỉnh thoảng có túi bào tử 
có 2 - 3 núm. Bào tử hơi thóp dần, 
với cuống dài và dễ rụng. Chiều dài 
cuống rụng từ 32,3-50,6µm; hậu 
bào tử có kích thước từ  25,7-49µm. 

3.3. Đánh giá nhanh mức độ 
nhiễm Phytophthora capsici một 

số giống tiêu trong phòng thí 
nghiệm  (Bảng 4)     

Sau khi lây nhiễm nhân tạo nấm 
P. capsici 6 ngày trên lá non, mẫu 
thân và mẫu rễ các giống tiêu cho 
thấy giống Piper colubrinum và 
Trâu lá tròn có vết bệnh ít phát 
triển, có kích thước nhỏ nhất khác 
biệt có ý nghĩa so với các nghiệm 
thức còn lại. Giống có vết bệnh phát 
triển với kích thước to nhất là Vĩnh 
Linh (2 chia) và kích thước này 
đồng thời khác biệt không ý nghĩa 
so với các giống Vĩnh Linh (3 chia); 
Sẻ lá lớn; Sẻ lá nhỏ; Karimunda; 
Trầu (Piper betle); Panniyua – 1 và 
Lada Belangtoeng. Qua đó cho thấy 
Piper colubrinum và Trâu lá tròn là 
2 giống chống chịu tốt nhất với nấm 
P. capsici. 

Hình 2: Nơi thực hiện thí nghiệm 
đánh giá mức độ nhiễm Phytophthora 

capsici trên cây tiêu ghép
3.4. Đánh giá mức độ nhiễm 

Phytophthora capsici trên cây tiêu 
ghép trong nhà lưới (Bảng 5)              

Qua thời gian 30 ngày sau khi 
tưới dung dịch nấm P. capsici vào rễ 
tiêu cho thấy tỷ lệ bệnh của nghiệm 
thức 1 (cây gốc Trâu lá tròn, cành 
Vĩnh Linh) và nghiệm thức 2 (cây 
gốc P. colubrinum, cành Vĩnh Linh) 
có tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh thấp 
khác biệt có ý nghĩa so với đối 
chứng (gốc và cành Vĩnh Linh). 

So sánh nghiệm thức 1 (gốc Trâu 
lá tròn, cành Vĩnh Linh, có tưới P. 
capsici), nghiệm thức 2 (cây gốc 
P. colubrinum, cành Vĩnh Linh, có 
tưới P. capsici) với cây không được 
tưới P. capsici thì thấy tỷ lệ bệnh và 
chỉ số bệnh mặc dù cao hơn nhưng 
khác biệt không ý nghĩa qua thống 
kê. Qua đó cho thấy Trâu lá tròn và 
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Bảng 1: Các nghiệm thức của thí nghiệm
Nghiệm 

thức Gốc ghép Cành ghép Tác động Phytophthora 
capsici

1 Trâu lá tròn Vĩnh Linh Có
2 Piper colubrinum Vĩnh Linh Có

3(Đ/C) Vĩnh Linh Vĩnh Linh Có
4(Đ/C) Trâu lá tròn Vĩnh Linh Không
5(Đ/C) Piper colubrinum Vĩnh Linh Không
6(Đ/C) Vĩnh Linh Vĩnh Linh Không

Bảng 2: Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh thối rễ trên một số giống tiêu
TT Giống tiêu Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%)
1 Piper colubrinum 2,3 1,7
2 Trâu lá tròn 3,4 1,8
3 Trâu lá dài 4,1 2,9
4 Lada Belangtoeng 5,4 3,1
5 Panniyua – 1 5,7 3,5
6 Trầu (Piper betle) 5,9 3,8
7 Karimunda 7,4 5,5
8 Sẻ lá nhỏ 11,6 6,7
9 Sẻ lá lớn 12,2 7,1
10 Vĩnh Linh (3 chia) 14,1 7,2
11 Vĩnh Linh (2 chia) 15,4 7,8

Bảng 3: Các loại nấm được phát hiện qua phân lập các mẫu bệnh thối rễ 
trên tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mẫu 
bệnh

Tổng 
số mẫu 

thu 
thập

Tỷ lệ % mẫu 
có nấm 

Phytophthora  
capsici

Tỷ lệ % mẫu 
có nấm 

Phytophthora  
tropicalis

Tỷ lệ 
% mẫu 
có nấm 

Fusarium 
solani

Tỷ lệ 
% mẫu 
có nấm 

khác

Đất 225 76,44 2,67 33,78 85,78
Rễ 225 86,67 2,22 32,44 33,78
Lá 225 73,33 1,33 14,22 28,00

Thân 225 68,89 0,89 12,44 25,33

Bảng 4: Đường kính trung bình của vết bệnh sau lây nhiễm P. capsici 6 
ngày 

Giống tiêu Trên lá non 
(mm)

Mẫu thân 
(mm)

Mẫu rễ 
(mm)

1.Piper colubrinum 7,67   c 3,33   c 3,00 b
2.Trâu lá tròn 9,33   c 4,67   bc 3,33 b
3.Trâu lá dài 11,33 bc 7,00   abc 6,33 a
4.Lada Belangtoeng 12,33 abc 7,33   abc 6,33 a
5.Panniyua – 1 12,33 abc 7,67   ab 6,33 a
6.Trầu (Piper betle) 12,33 abc 8,33   ab 6,67 a
7.Karimunda 12,67 abc 8,67   ab 6,67 a
8.Sẻ lá nhỏ 16,33 ab 9,33   a 7,00 a
9.Sẻ lá lớn 15,33 ab 9,33   a 7,00 a
10.Vĩnh Linh (3 chia) 16,33 ab 9,67   a 7,33 a
11.Vĩnh Linh (2 chia) 17,33 a 10,33 a 8,00 a
CV (%) 16,54 20,79 18,87
Mức ý nghĩa ** ** **
Ghi chú: Các giá trị trung bình có ít nhất 1 chữ theo sau giống nhau thì khác biệt 

không ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan; ** tương ứng với p < 0,01 (khác 
biệt rất có ý nghĩa).

P. colubrinum là 2 giống tiêu có sức 
chống chịu tốt với P. capsici có thể 
làm gốc ghép để tạo cây giống tiêu 
ghép chống chịu bệnh thối rễ chết 
nhanh.  

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận
- Trong 11 giống tiêu được khảo 

sát ngoài đồng thì giống ít nhiễm 
bệnh thối rễ là Piper colubrinum, 
Trâu lá tròn, Trâu lá dài, Lada 
Belangtoeng, Panniyua - 1 và Trầu 
(Piper betle), tỷ lệ bệnh thấp dưới 
6%; chỉ số bệnh thấp dưới 4%.

- Tác nhân chủ yếu gây bệnh thối 
rễ (chết nhanh) trên tiêu ở Bà Rịa - 
Vũng Tàu là do nấm Phytophthora 
capsici gây ra. Nấm Fusarium 
solani, Phytophthora tropicalis 
cũng được phát hiện tuy nhiên nấm 
này xuất hiện với tần suất rất thấp. 

- Qua lây nhiễm nhân tạo nấm 
Phytophthora capsici trên 11 giống 
tiêu trong phòng thí nghiệm cho 
thấy Piper colubrinum và Trâu lá 
tròn là 2 giống chống chịu tốt nhất 
với Phytophthora capsici. 

- Kết quả đánh giá nhanh trên cây 
tiêu ghép trong nhà lưới cho thấy 
P. colubrinum và Trâu lá tròn là 2 
giống tiêu có sức chống chịu tốt với 
P. capsici có thể làm gốc ghép để 
tạo cây giống tiêu ghép chống chịu 
bệnh thối rễ chết nhanh.  

4.2. Đề nghị
- Cần khảo sát thêm để phát hiện 

thêm những giống tiêu chống chịu 
với bệnh thối rễ để phục vụ cho 
nghiên cứu. 

- Cần phân lập thêm những mẫu 
tiêu bị bệnh thối rễ ở các vùng khác 
ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kết 
luận tác nhân gây bệnh đầy đủ hơn. 

- Trên cơ sở 2 giống tiêu chống 
chịu tốt với Phytophthora capsici 
đã được đánh giá có thể làm gốc 
ghép, cần nghiên cứu tiếp khả năng 
chống chịu bệnh trong điều kiện 
trồng ngoài đồng, đánh giá thêm về 
mức độ tiếp hợp của gốc ghép với 
cành ghép, khả năng sinh trưởng 
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phát triển, khả năng thích nghi, ra 
hoa, năng suất, chất lượng sau trồng 
để có kết luận đầy đủ hơn. 

L.T.H, N.A.Đ
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những năm qua, đầu tư tài chính 

từ ngân sách tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu cho khoa học và công nghệ 
(KH&CN) nói chung và cho hoạt 
động nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ (NCKH&PTCN) 
nói riêng đều tăng dần qua các năm, 
đồng thời các hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có bước 
trưởng thành và đạt được những 
kết quả đáng kể, góp phần thúc đẩy 

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHO 
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỈNH 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỪ NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2012
|| KS. Phạm Ngọc Vũ 
|| TS. Trần Tinh Huy
Sở KH&CN tỉnh BR-VT

kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, 
giữ gìn quốc phòng, an ninh. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó một vài lĩnh vực 
công tác ứng dụng chưa được quan 
tâm đầu tư đúng mức, quy mô nhỏ, 
kinh phí ít cũng là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến những tiến bộ 
KH&CN ứng dụng vào sản xuất và 
đời sống chưa được phát huy, tính 
phổ biến, nhân rộng chưa cao và kết 
quả nghiên cứu của một số đề tài 
chậm được ứng dụng, chuyển giao 

vào thực tế. Bài viết nhằm đánh giá 
kết quả đầu tư tài chính cho hoạt 
động NCKH&PTCN tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu từ ngân sách nhà nước và 
đề xuất một số giải pháp tăng cường 
đầu tư tài chính góp phần nâng cao 
hiệu quả ứng dụng, chuyển giao kết 
quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất 
và đời sống.

Bảng 5: Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh trên cây tiêu ghép trồng trong bầu nilon sau khi tưới dung dịch nấm 
P. capsici vào rễ 30 ngày 

Nghiệm thức Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%)
1. Gốc Trâu lá tròn, cành Vĩnh Linh, có tưới P. capsici 5,75  b 5,50   b
2. Gốc P. colubrinum, cành Vĩnh Linh, có tưới P. capsici 4,50  b 4,25   b
3. Gốc Vĩnh Linh, cành Vĩnh Linh, có tưới P. capsici (Đ/C) 12,50 a 10,25 a
4. Gốc Trâu lá tròn, cành Vĩnh Linh, không tưới P. capsici (Đ/C) 1,75  b 2,00   b
5. Gốc P. colubrinum, cành Vĩnh Linh, Không tưới P. capsici (Đ/C) 1,50  b 1,75   b
6. Gốc Vĩnh Linh, cành Vĩnh Linh, Không tưới P. capsici (Đ/C) 2,00  b 2,25   b
CV (%) 47,11 46,03
Mức ý nghĩa ** **
Ghi chú: Các giá trị trung bình có ít nhất 1 chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm 

Duncan; ** tương ứng với p < 0,01 (khác biệt rất có ý nghĩa). Các giá trị trong bảng là số liệu thực, trong quá trình thống kê 
có chuyển đổi sang √(x+0,5) trước khi xử lý.   
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II. MỤC TIÊU, PHẠM VI 
NGHIÊN CỨU

Đánh giá kết quả đầu tư tài chính 
từ ngân sách nhà nước cho hoạt 
động NCKH&PTCN của tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2001-
2012 với 151 đề tài, dự án, trong 
đó đã được hội đồng KH&CN tỉnh 
nghiệm thu tính đến tháng 10/2014 
là 135 đề tài, dự án trên các lĩnh vực 
Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ 
thuật và công nghệ, Khoa học nông 
nghiệp, Khoa học y, dược, Khoa 
học xã hội và Khoa học nhân văn và 
đề xuất giải pháp nhằm tăng cường 
đầu tư tài chính góp phần nâng cao 
hiệu quả ứng dụng, chuyển giao kết 

quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất 
và đời sống.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Để có một cơ sở khoa học và thực 
tiễn đánh giá, chúng tôi đã chọn 
một số phương pháp sau: Khảo 
sát điều tra bằng bộ phiếu, phỏng 
vấn, kết hợp phương pháp chuyên 
gia, nghiên cứu tài liệu, thống kê, 
xử lý số liệu bằng phần mềm máy 
tính được nhóm nghiên cứu thiết 
kế, xây dựng nhằm ứng dụng trong 
công tác quản lý tài chính và quản 
lý KH&CN.

IV. KẾT QUẢ
Giai đoạn 2001-2012, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu đầu tư cho KH&CN 
đạt trung bình 0,33 % tổng chi ngân 
sách tỉnh, với giá trị hàng năm đạt 
trung bình 21.618,67 triệu đồng, 
từ 10.547 triệu đồng năm 2004 lên 
58.799 triệu đồng vào năm 2011 
(Bảng 1), cho ta thấy kinh phí đầu 
tư cho các hoạt động KH&CN trên 
địa bàn tỉnh đều tăng qua các năm, 
thể sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành đối với 
sự nghiệp phát triển KH&CN địa 
phương.

1. Kinh phí đầu tư cho KH&CN 
giai đoạn 2001-2012 (1)

Tổng kinh phí ngân sách nhà 
nước đầu tư cho KH&CN tại địa 
phương giai đoạn này đạt 259.424 
triệu đồng (Bảng 1), trong đó kinh 
phí đầu tư phát triển cho KH&CN 
78.212 triệu đồng, được Ủy ban 
Nhân dân tỉnh giao cho Sở Khoa 
học và Công nghệ quản lý, triển 
khai thực hiện nhằm tăng cường cơ 
sở vật chất cho KH&CN thông qua 
các dự án đầu tư xây dựng như dự 
án Trạm giám sát môi trường và nhà 
máy xử lý chất thải vào năm 2002, 
dự án xây dựng trụ sở Chi cục Tiêu 
chuẩn - Đo lường – Chất lượng và 
dự án xây dựng trụ sở Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ KH&CN kết hợp 
Trung tâm Tin học và Thông tin 
KHCN vào năm 2009-2012; kinh 
phí đầu tư cho hoạt động sự nghiệp 
KH&CN 181.212 triệu đồng thực 
hiện các hoạt động nghiên cứu phát 
triển, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ thiết bị nâng cao năng 
suất chất lượng sản phẩm hàng hoá 
và triển khai các hoạt động nghiệp 
vụ về sở hữu trí tuệ, thanh tra, an 
toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng, thông tin 
KHCN,...

2. Kinh phí đầu tư cho các hoạt 
động NCKH&PTCN 

Tổng kinh phí đầu tư cho các 

Bảng 1: Bảng tổng hợp kinh phí đầu tư cho KH&CN tỉnh BR-VT  giai 
đoạn 2001 - 2012

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm

Kinh phí ngân sách tỉnh Kinh 
phí  

NSTW 
SN 

KHCN

Tổng 
chi cho 
KH&CN

Tổng chi 
ngân sách 

tỉnh (2)

Tỷ lệ  
(%)/  
Tổng 

chi 
NS 

tỉnh

Tổng số
Đầu tư 

phát 
triển

Sự 
nghiệp 
KHCN

Tổng 
số 258.564 78.212 180.352 860 259.424 80.781.376 0,33

2001 14.078 9.100 4.978 14.078 2.226.639 0,63

2002 24.893 17.500 7.393 200 25.093 2.372.622 1,06

2003 13.861 4.337 9.524 310 14.171 2.692.779 0,53

2004 10.547 910 9.637 10.547 4.143.777 0,25

2005 22.132 30 22.102 300 22.432 5.067.081 0,44

2006 13.039 50 12.989 50 13.089 5.508.962 0,24

2007 11.479 525 10.954 11.479 5.082.974 0,23

2008 11.209 100 11.109 11.209 5.629.354 0,20

2009 23.504 9.000 14.504 23.504 9.529.702 0,25

2010 31.802 5.000 26.802 31.802 10.396.750 0,31

2011 58.799 26.660 32.139 58.799 12.340.029 0,48

2012 23.221 5.000 18.221 23.221 14.622.730    
0,16 

(1) UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu chi 
ngân sách nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hàng năm ( Giai đoạn 2001-2012)
(2) Cục Thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu: Niên giám thống kê 2005, tr 40; Niên giám thống kê 
2009, tr 53, Niên giám thống kê 2012, tr 58; Niên giám thống kê 2013, tr 62
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đề tài, dự án NCKH&PTCN 
cấp tỉnh giai đoạn 2001-2012 
103.508,48/181.212 triệu đồng, 
chiếm tỷ lệ 57,12%, trong đó, kinh 
phí đầu tư cho loại hình nghiên cứu 
cơ bản đạt 12.862,13 triệu đồng, 
chiếm tỷ lệ 12,43%; nghiên cứu 
ứng dụng đạt 31.104,10 triệu đồng, 
chiếm tỷ lệ 30,05%; triển khai thực 
nghiệm & sản xuất thử nghiệm đạt 
59.542,25 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 

57,52% tổng kinh phí thực hiện đề 
tài, dự án (Bảng 2, Biểu đồ 1). Với 
việc đầu tư tài chính như trên, trong 
giai đoạn này, tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã triển khai thực hiện 151 đề 
tài, dự án NCKH&PTCN cấp tỉnh 
trên các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên 
có 31 đề tài, dự án, chiếm 20,53%; 
Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
có 26 đề tài, dự án, chiếm 17,22%; 
Khoa học nông nghiệp có 47 đề 

Bảng 2: Bảng tổng hợp kinh phí đầu tư cho các đề tài, dự án cấp tỉnh giai đoạn 2001 - 2012 
     Đơn vị tính: Triệu đồng

Loại
hình

Lĩnh vực

Tỷ lệ (%) Tổng số Nghiên cứu 
cơ bản

Tỷ lệ  
(%)

Nghiên cứu 
ứng dụng

Tỷ lệ  
(%)

Triển khai 
thực nghiệm, 
sản xuất thử 

nghiệm

Tỷ lệ  
(%)

Tổng số 100 103.508,48 12.862,13 12,43 31.104,10 30,05 59.542,25 57,52

Khoa học tự nhiên 17,93 18.561,17    5.660,77 30,50 7.781,61 41,92 5.118,79 27,58

Khoa học kỹ thuật và 
công nghệ 53,24 55.112,52 3.225,53 5,85 3.741,09 6,79 48.145,91 87,36

Khoa học nông 
nghiệp 16,61 17.190,49                 -   0,00 10.912,94 63,48 6.277,54 36,52

Khoa học y, dược 3,95 4.092,56 813,19 19,87 3.279,37 80,13   0,00

Khoa học xã hội 7,12 7.373,05 2672,21 36,24 4.700,84 63,76   0,00

Khoa học nhân văn 1,14 1.178,69 490,431 41,61 688,26 58,39   0,00

Biểu đồ 1: Kinh phí thực hiện đề tài, dự án được phân theo loại hình và lĩnh vực 
nghiên cứu giai đoạn  2001-2012

tài, dự án, chiếm tỷ lệ cao nhất là 
31,13%; Khoa học y, dược có 14 đề 
tài, chiếm 9,27%; Khoa học xã hội 
có 29 đề tài, chiếm 19,21%; Khoa 
học nhân văn có 4 đề tài, chiếm tỷ 
lệ thấp nhất trong các lĩnh vực với  
2,65%. Bình quân mỗi năm thực 
hiện 12 đề tài, dự án, cao nhất là 
năm 2004 với 24 đề tài, dự án, thấp 
nhất là năm 2007 và 2009 là 07 đề 
tài, dự án. Theo kết quả thống kê cho 
thấy hàng năm tại địa phương tỷ lệ 
các dự án triển khai thực nghiệm và 
sản xuất thử nghiệm được thực hiện 
chiếm tỷ lệ khá thấp, trung bình chỉ 
chiếm 21,19%, năm 2005 chiếm tỷ 
lệ cao nhất là 47,37%, có nhiều năm 
không triển khai dự án nào như năm 
2003, 2007 và 2008. 

Năm thực hiện nhiều đề tài, dự án 
nhất là năm 2004, số lượng dự án 
triển khai thực nghiệm và sản xuất 
thử nghiệm cũng chỉ chiếm 12,5%.

Về số lượng dự án chiếm tỷ lệ 
thấp, nhưng kết quả tại Bảng 2, 
Biểu đồ 1 cho thấy việc đầu tư tài 
chính đã tập trung cho một số dự án 
triển khai thực nghiệm & sản xuất 
thử nghiệm trọng điểm và toàn bộ 
kinh phí triển khai các dự án chiếm 
hơn một nửa kinh phí đầu tư cho các 
đề tài, dự án NCKH&PTCN cả giai 
đoạn 2001-2012, chiếm tỷ lệ cao 
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nhất trong các loại hình nghiên cứu 
là 57,52% với kinh phí 59.542,25 
triệu đồng. Giai đoạn này, Tỉnh đã 
lựa chọn đầu tư triển khai ứng dụng 
hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất và đời sống, nhất 
là trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật 
và công nghệ và lĩnh vực khoa học 
nông nghiệp, việc chuyển giao mô 
hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào 
thực tế sản xuất đời sống xã hội 
được chú trọng và mạnh dạn đầu 
tư hơn, đã xây dựng được nhiều mô 
hình ứng dụng KH&CN có hiệu quả 
áp dụng vào thực tế đời sống xã hội 
như triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý nhân hộ 
khẩu tại Công an tỉnh BR-VT; triển 
khai thí điểm chống xói lở bờ biển 
bằng công nghệ mềm Stabiplage tại 
Lộc An, huyện Đất Đỏ; Nhân rộng 
mô hình thông tin điện tử KH&CN 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh BR – VT; Triển khai nhân 
rộng mô hình chống sét tại huyện 
Xuyên Mộc, Đất Đỏ; Nâng cấp và 
phát triển hệ thống điện mặt trời tại 
Côn Đảo; ứng dụng thông tin điện 
tử quản lý, sản xuất và quảng bá rau 
an toàn tại xã Tân Hải, huyện Tân 
Thành; nghiên cứu thử nghiệm nuôi 
tôm sú bán thâm canh và thâm canh 
trong vùng có độ mặn thấp ở Bà 
Rịa; ứng dụng công nghệ sản xuất 
giống và nuôi thương phẩm tôm 
càng xanh quy mô nông hộ ở tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu;….

Bên cạnh những thành tựu trên, 
các hoạt động NCKH&PTCN của 
tỉnh còn một số mặt hạn chế. Đề tài, 
dự án trong một vài lĩnh vực quy 
mô còn nhỏ, đầu tư kinh phí ít, tính 
phổ biến, nhân rộng chưa cao; kết 
quả nghiên cứu của một số đề tài 
chậm được ứng dụng, chuyển giao 
vào thực tế. Hoạt động nghiên cứu 
còn chưa đều, lĩnh vực khoa học 
nhân văn cả giai đoạn hơn 10 năm 
chỉ thực hiện có 04 đề tài với kinh 
phí đầu tư ít, một số ngành như giao 

thông, xây dựng, tài chính, ngân 
hàng, tư pháp,… hầu như chưa có 
đề tài nghiên cứu cấp tỉnh.

Nguyên nhân các hạn chế trên là 
do tiềm lực cho KH&CN chưa được 
các ngành quan tâm đầu tư đúng 
mức, hàng năm và 5 năm chưa xây 
dựng chương trình và kế hoạch hoạt 
đông KH&CN cho ngành, chưa 
chủ động đề xuất những vấn đề cần 
nghiên cứu ứng dụng phục vụ thiết 
thực cho sự phát triển của ngành và 
đơn vị mình. Cơ chế quản lý về đầu 
tư tài chính cũng như cơ chế quản lý 
đề tài, dự án chậm được đổi mới ảnh 
hưởng nhiều đến quá trình nghiên 
cứu triển khai.

V. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
Trong bối cảnh kinh tế nói chung 

còn nhiều khó khăn, trở ngại và 
thách thức, song với kết quả trên 
thể hiện sự quan tâm đầu tư của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với hoạt 
động KH&CN nói chung và hoạt 
động NCKH&PTCN nói riêng. Đã 
lựa chọn đầu tư triển khai ứng dụng 
hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất và đời sống, nhất 
là trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật 
và công nghệ và lĩnh vực khoa học 
nông nghiệp, việc chuyển giao mô 
hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào 
thực tế sản xuất, đời sống xã hội 
được chú trọng, mạnh dạn đầu tư 
hơn và đạt được những kết quả đáng 
kể, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã 
hội của tỉnh phát triển, giữ gìn quốc 
phòng, an ninh.

Tuy nhiên để kết quả 
NCKH&PTCN sớm được ứng 
dụng, chuyển giao hiệu quả vào 
thực tế sản xuất và đời sống, góp 
phần tích cực thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu công nghiệp hóa-hiện 
đại hóa của tỉnh trong thời gian 
tới, nhóm thực hiện đề tài đề xuất 
UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công 
nghệ, các sở, ngành một số nội dung 
liên quan đến đầu tư tài chính cho 

KH&CN như sau:
Một là, sớm cụ thể hoá các văn 

bản đổi mới cơ chế đầu tư tài chính 
và cơ chế quản lý các hoạt động 
NCKH&PTCN của Trung ương 
theo Luật KH&CN 2013 tại địa 
phương.

Hai là, ưu tiên bố trí vốn đầu 
tư tăng cường tiềm lực cho các 
đơn vị hoạt động ứng dụng tiến 
bộ KH&CN, đảm bảo tiềm lực 
đủ mạnh thực hiện nhiệm vụ ứng 
dụng các kết quả nghiên cứu vào 
thực tế sản xuất và là cầu nối liên 
kết với các trung tâm nghiên cứu, 
các viện, trường đại học trong nước 
chuyển giao tiến bộ KH&CN tại địa 
phương.

Ba là, ngoài việc ưu tiên bố trí 
đầu tư tài chính cho các đề tài, dự 
án trọng điểm được phê duyệt tại 
Kế hoạch hành động số 83–KH/
TU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị 
quyết số 20-NQ/TW khoá 6 ngày 
01/11/2012 về phát triển KH&CN; 
cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự 
án ứng dụng tiến bộ KH&CN từ kết 
quả nghiên cứu khoa học của tỉnh 
và các dự án chuyển giao ứng dụng 
tiến bộ KH&CN có quy mô lớn, có 
tầm ảnh hưởng và lan toả mạnh đến 
phát triển ngành, phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. 

Bốn là, các ngành cần chủ động 
đề xuất những vấn đề cần nghiên 
cứu ứng dụng phục vụ thiết thực 
cho sự phát triển của ngành và đơn 
vị mình; chủ động xây dựng các 
nhiệm vụ và kế hoạch tài chính 
KH&CN hàng năm và 5 năm.

Năm là, tăng cường đầu tư tài 
chính và có chính sách khuyến 
khích các doanh nghiệp tham gia 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
các kết quả nghiên cứu vào sản 
xuất, kinh doanh.
                          P.N.V, T.T.H 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Mắm mực là một dạng sản phẩm 

lên men truyền thống. Nó được làm  
từ loại mực ống nhỏ (mực sữa) còn 
tươi, trộn với muối theo tỉ lệ 3 mực: 
1 muối, để lên men tự nhiên, sau 
khoảng 2-3 tháng là ăn được. Trong 
quá trình chế biến mắm, dưới sự tác 
động của nồng độ muối cao cũng 
như sự hiện diện của các nhóm vi 
sinh vật khác nhau đã tạo nên nét 
đặc trưng về mùi vị và cấu trúc của 
sản phẩm. Một trong những yếu 
tố quyết định đến chất lượng sản 
phẩm là hệ vi sinh vật lên men lactic 
(LAB) có khả năng sinh protease. 

Vì vậy, việc phân lập và định 
danh các giống LAB sinh protease 
có trong sản phẩm này là rất cần 
thiết phục vụ cho công tác nghiên 
cứu và giảng dạy. Đồng thời, trên 
cơ sở đó có thể góp phần hoàn thiện 
sản phẩm và cung cấp giống khởi 

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH, 
HÓA SINH VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 

GEN 16S-rDNA ĐỂ ĐỊNH DANH VI 
KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG SINH 
PROTEASE TRONG QUÁ TRÌNH LÊN 

MEN MẮM MỰC 
|| ThS. Phạm Thị Kim Ngọc (1) 
|| TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2)

(1) Khoa Hóa học và CNTP, trường Đại 
học BR-VT
(2)Viện CNTP&SH, trường Đại học Công 
nghiệp TP.HCM

Tóm tắt: Mắm mực là sản phẩm lên men truyền thống của người miền 
Trung Việt Nam. Chất lượng của sản phẩm chịu ảnh hưởng của khá nhiều 
yếu tố: nguyên liệu, thời gian lên men, nồng độ muối, hệ vi sinh vật thực 
hiện quá trình lên men... Trong đó, yếu tố quyết định đến chất lượng sản 
phẩm là hệ vi khuẩn lactic có khả năng sinh protease. Kết quả bước đầu 
đã phân lập được 5 dòng vi khuẩn lactic có khả năng sinh protease từ 
mắm mực. Kết hợp quan sát đặc điểm hình thái với phương pháp hóa 
sinh, khảo sát hoạt tính enzyme catalase, khả năng biến dưỡng citrate 
và hoạt tính đông tụ sữa đã định danh sơ bộ 5 dòng này thuộc vào 2 chi 
Lactobacillus và Bacillus. Tiếp tục dùng kỹ thuật giải trình tự vùng gen 16S 
rDNA đã định danh được 5 loài vi khuẩn này là Bacillus amyloliquefaciens, 
B. subtilis, B. megaterium; Lactobacillus acidophilus, L. Plantarum.
Từ khóa: mực muối, 16S rDNA, lên men lactic, vi khuẩn Lactic, protease

động cho quá trình sản xuất tạo sản 
phẩm có chất lượng ổn định.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mẫu mực muối
Nguyên liệu mực sữa mua tại chợ 

Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mực tươi, 
lớp vỏ ngoài màu trắng, không dập, 
túi mực còn nguyên, không sứt đầu, 
khối lượng trung bình 4-6 con/100g.

Mực mua về được rửa qua nước 
sạch, để ráo và trộn với muối hạt 
theo tỉ lệ 3 mực:1 muối rồi cho vào 
hũ nhựa sạch, đậy kín, để lên men 
tự nhiên. Sau 3 tháng, sản phẩm 
mực muối được đem ra làm mẫu 
nghiên cứu. 

2.2.  Hóa chất dùng trong nghiên 
cứu

Muối hạt của Công ty CP muối 
và thương mại Bà Rịa - Vũng Tàu, 

môi trường MRS và SCA của Ấn 
Độ, casein của Công ty Himedia, 
các hóa chất dùng cho phản ứng 
PCR của công ty Fermentas (Mỹ), 
bộ kit genomic DNA Isolation tách 
chiết DNA của GeNet Bio, các cặp 
mồi sử dụng trong phản ứng PCR là 
primer Lac 1 và Lac 2, các hóa chất 
chạy điện di của công ty Sigma, 
thang DNA 100 bp plus và 1kb plus 
của ABM - Canada.

2.3.  Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp phân lập
Từ mẫu mực muối đã lên men, 

tiến hành phân lập LAB trên môi 
trường thạch MRS ở 370C trong 
48 giờ. Các khuẩn lạc (KL) sau khi 
phân lập ròng được nhận diện để 
xác định giống trên cơ sở: 

- Xác định hình thái của dòng vi 
khuẩn phân lập: dựa vào đặc điểm 
hình thái khuẩn lạc, đặc điểm hình 
thái tế bào, nhuộm gram.

- Xác định khả năng sinh protease 
ngoại bào bằng cách cấy chấm điểm 
vi khuẩn lên môi trường thạch MRS 
có bổ sung 1% casein.

- Khảo sát một số phản ứng 
sinh hóa đặc trưng: khả năng sinh 
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enzyme catalase, khả năng biến 
dưỡng citrate và hoạt tính làm đông 
tụ sữa.

2.3.2. Xác định tên loài của dòng 
vi khuẩn phân lập được bằng kỹ 
thuật sinh học phân tử

Trích ly DNA bằng kit genomic 
DNA Isolation của hãng GeNet Bio. 
Các bước tiến hành theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất. DNA sau khi thu 
nhận được tiến hành điện di trên gel 
agarose 1% để kiểm tra kích thước 
khi so sánh với thang chuẩn 1kb 
plus.

Phản ứng PCR được thực hiện 
với tổng thể tích 25 μl bao gồm: 
0,5 μl DNA khuôn, 12,5 μl PCR 
master mix, 0,5 μl mồi Lac1, 0,5 
μl mồi Lac2, 9,5 μl nước. Phản 
ứng được thực hiện trên máy PCR 
Mastercycler – Eppendorf  theo chu 
kỳ 960C/3 phút, 30 chu kỳ (940C/1 
phút, 400C/1 phút, 720C/2 phút), 
720C/10 phút, giữ 40C. Sản phẩm 
PCR mong đợi là các đoạn DNA 
có kích thước khoảng 340 bp. Phát 
hiện sản phẩm PCR bằng phương 
pháp điện di trên gel Agarose 1,2%. 

Vùng gen sau khi khuếch đại 
được tiến hành gởi mẫu giải trình 
tự tại Công ty Nam Khoa Biotek. 
Trình tự vi khuẩn sẽ được sử dụng 
phần mềm Blast nucleotide trên 
ngân hàng gen NCBI để chọn kết 
quả cho độ tương đồng cao nhất.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm khuẩn lạc và đặc 

điểm tế bào
Từ các mẫu mực muối khảo sát, 

chúng tôi đã phân lập thu nhận được 
9 khuẩn lạc khác nhau. Thử nghiệm 
khả năng sinh protease ngoại bào 
bằng cách cấy chấm điểm vi khuẩn 
lên môi trường thạch MRS có bổ 
sung casein. Kết quả cho thấy có 5 
khuẩn lạc có khả năng sinh protease 
(kí hiệu I - V) còn lại đều âm tính. 
(Hình 1)

Tiến hành nhuộm Gram quan sát 
vi thể các khuẩn lạc có khả năng 
sinh protease phân lập được, kết 

Hình 1: Kết quả thử nghiệm khả năng sinh protease

Bảng 1. Đặc điểm của 5 dòng vi khuẩn có khả năng sinh protease 
phân lập được

Khuẩn 
lạc

Đặc điểm
hình thái Hình dạng khuẩn lạc Tiêu bản nhuộm 

Gram

I - KL tròn, nhỏ li ti, 
màu trắng sữa, khô.
- Tế bào que ngắn, 
nhỏ, đứng riêng lẻ 
hay xếp thành màng, 
G+

II - KL bầu dục, trắng, 
nhầy.
- Tế bào que dài, 
kích thước lớn, đứng 
riêng lẻ hay xếp 
thành chuỗi dài, G+

III - KL trắng, tròn, dẹp, 
nhầy và ướt.
- Tế bào que dài, hai 
đầu bầu, đứng riêng 
lẻ, có bào tử, G+

IV - KL tròn, nhỏ, màu 
ngà.
- Tế bào hình que dài, 
dạng sợi, G+

V - Kl trắng, tròn, rìa 
răng cưa không đều.
- Tế bào que ngắn, 
hai đầu bầu, đứng 
riêng lẻ, có bào tử, 
G+
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quả trong bảng 1. 
Kết quả 5 KL phân lập được có 

một số đặc điểm chung, chia vào 2 
nhóm: nhóm các tế bào (TB) hình 
que, G+, không sinh bào tử và nhóm 
TB hình que, G+, sinh bào tử. Dự 
đoán các KL này thuộc vào 2 chi 
Lactobacillus và Bacillus. (Bảng 1)

3.2. Kết quả các thử nghiệm sinh 
hóa

Từ kết quả quan sát đặc điểm 
hình thái của KL và TB, chúng tôi 
tiến hành các phản ứng sinh hóa đặc 
trưng cho 2 nhóm dự đoán. Kết quả 
thể hiện trong bảng 2. (Bảng 2)

 Khảo sát hoạt tính làm đông tụ 
sữa cho thấy khuẩn lạc I và IV thuộc 
cùng 1 giống Lactobacillus vì sự có 
mặt của vi khuẩn này trong sữa sẽ 
biến đường lactose thành acid lactic 
làm giảm pH. Khi pH = 4,7 tương 
đương điểm đẳng điện của casein sẽ 
xảy ra quá trình kết tụ để tạo gel. 
(Hình 2)

Biến dưỡng citrate là thử nghiệm 
cho khả năng sử dụng nguồn citrate 
là nguồn carbon duy nhất. Đây 
là phản ứng điển hình của giống 
Bacillus. Thử nghiệm cho kết quả 
dương tính ở các KL: II, III và V. 
Điều này có thể kết luận các KL 
cho thử nghiệm (+) thuộc giống 
Bacillus. 

Thử nghiệm khả năng sinh 
enzyme catalase nhằm ghi nhận đặc 
điểm hiếu khí hay kị khí của các 
nhóm vi khuẩn. Kết quả cho (-) ở 
các KL I và IV, còn lại đều dương 
tính. (Hình 3)

Kết quả khảo sát cho phép chúng 
tôi kết luận như sau: Các KL I và IV 
thuộc giống Lactobacillus, các KL 
còn lại thuộc giống Bacillus.

3.3. Kết quả nhận diện tên loài 
bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Tiến hành giải trình tự vùng gen 
16S rDNA của 5 loài vi khuẩn phân 
lập được, kết quả ghi nhận trong 
bảng 3. (Bảng 3,4)  

Bảng 2: Kết quả các thử nghiệm sinh hóa

Thử nghiệm
Khuẩn lạc

I II III IV V

Đông tụ sữa + - - + -

Khả năng biến dưỡng citrate - + + - +

Khả năng sinh catalase - + + - +

B

Hình 2: Kết quả phản ứng đông tụ sữa: (+) hình A, (-) hình B

Hình 3: Kết quả phản ứng catalase: (+) hình A, (-) hình B
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IV. KẾT LUẬN
Đã có 5 loài vi khuẩn Lactic có 

khả năng sinh protease được phân 
lập và định danh từ sản phẩm mắm 
mực là Bacillus amyloliquefaciens, 
B. subtilis, B. megaterium; Lacto-
bacillus acidophilus, L. plantarum 
với mức độ tương đồng về trình tự 
gen r16S RNA khá cao (trên 91%).  

P.T.K.N, N.T.M.N

Bảng 3. Kết quả giải trình tự gen 16S rDNA của 9 loài vi khuẩn phân lập được
KL Trình tự gen 16S rDNA

I

ATTTATCAATTAATAAAGAGACACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGGTTTCGGCTCGTAAACTCTGTTGTTA 
AAGAAGAACATATCTGAG AGTAACTGTTCAGGTATTGACGGTATTTAACCAGAAAGCCACGCTAACTAC
GTGCCAGCAGCCGCGGTAATAGCTAGGTGGCAACGTTTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCC 
AGGCGGTTTTTTAAGTGCGATGTGAAGCCTTCGGCTCAACCGAAGAAGTGCATCGGAAACTGGGAAA 
CTTGAGTGCAG

II

TTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACGA GAGTAACTGCTCGTACCTTGACGGTA 
CCTAACCAGAAAGCCAC GGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCC 
GGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGTT TCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCG 
TGGAGGG TCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGAAAAGCGG AATTCCATGTGT

III

GGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCTTGAC 
GGTACCTA ACCAGAAA GCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGT 
TGTCCGGAATTATTGGGGTAAAGGGCTGCAGGC GGTTTCTTAAGCTCGATGTGAAAGCCCCC GGCTCAA 
CCGGGGA GGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAG TGGAATTCCATGTGTA

IV

GCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTGGTGAAGAAGGATAGAGGTAGTA 
ACTGGCCTTTATTTGACGGTAATCAACCAGAAAGTCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAA 
TACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGAAAAATAAGTCTA 
ATGTGAAAGCCCTCGGCTTAACCGAGGAACTGCATCGGAAACTGTTTTTCTTGAGTGCAGAAGAGGA 
GAGTGGAACTCCATTGT

V

CTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTA CCTTGACGGTACCTAA CCAGAAAGCCA   
CGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTA 
A AGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGAT GTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGA GGGTCAT TG G 
AAAC TGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCATG TGTAGCGGTGGAATAAA

Bảng 4. So sánh kết quả giải trình tự trên ngân hàng gen

KL Mã gen Các dòng so sánh Mức độ 
tương đồng (%) Loài được xác định

I NR075041.1 Lactobacillus plantarum WCFS1 16S rRNA gen 92 L.plantarum

II NR074290.1 Bacillus megaterium QMB1551 16S rRNA gen 100 B.megaterium

III NR075005.1 Bacillus amyloliquefaciens FZB42 16S rRNA gen 100 B.amyloliquefaciens

IV NR075049.1 Lactobacillus acidophilus 30SC 16S rRNA gen 100 L.acidophilus

V NR118591.1 Bacillus subtilis, st.16 gen for 16S rRNA, par.se 98 B. subtilis

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Salminen S, Wright AV and Ouwehand A (2004), “Lactic acid bacteria 

Microbiologycal and Functional Aspect. 3rd ed” 
[2] Tanasupawat S, Okada S and Komagata K (1998), “ Lactic acid bacteria found 

in fermented fish in Thailand”, J Gen Appl Microbiol (44), pp 193-200.
[3] Abbott (2007), “16S rDNA gene sequencing for bacteria Identification in the 

Diagnostic Laboratory: Pluses, Perils and Pitfalls”, Clinical Microbiolog, 45 (9), pp 
2761-2764.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại 
cho nhân dân, cho các thế 
hệ đời sau của dân tộc ta 

những giá trị tư tưởng to lớn, ảnh 
hưởng đến tất cả các lĩnh vực của 
đời sống kinh tế - xã hội, trong đó 
có lĩnh vực khoa học và công nghệ 
(KH&CN).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn quan tâm đến sự phát triển của 
KH&CN vì Người cho rằng nó có 
ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, xây dựng và 
phát triển đất nước. Người không 
ngừng chăm lo bồi dưỡng, đào tạo 
đội ngũ cán bộ KH&CN để phục vụ 
cho nước nhà. Có thể khẳng định, 
hiểu và đánh giá đúng về vai trò, 
sức mạnh của KH&CN và biết cách 
phát huy tối đa sức mạnh đó trong 
sự nghiệp cách mạng chính là cốt 
lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
KH&CN. 

Ngày 14/5/1959, Bác đến thăm Nhà 
máy in Tiến Bộ, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

KHOA HỌC PHẢI TỪ SẢN 
XUẤT MÀ RA

Trong bài phát biểu tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội 
Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt 
Nam (18/5/1963), Bác Hồ đã phân 
tích: “Chúng ta đều biết rằng trình 
độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện 
nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất 
chưa cải tiến được nhiều. Cách thức 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT 
TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

|| ThS. Hoàng Thị Thu Hiền
|| CN. Mai Yến
Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

làm việc còn nặng nhọc. Năng suất 
lao động còn thấp kém. Phong tục 
tập quán lạc hậu còn nhiều,...”(1). 
Vì vậy, nhiệm vụ của khoa học là 
ra sức cải tiến những cái đó. Khoa 
học là tổng kết những kinh nghiệm 
đấu tranh giữa giai cấp bị bóc lột và 
giai cấp bóc lột và đấu tranh giữa 
con người với thiên nhiên. Ở đây 
chỉ nói riêng về khoa học tự nhiên 
và kỹ thuật.

 Bác nhấn mạnh: “Khoa học 
phải từ sản xuất mà ra và phải trở 
lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần 
chúng, nhằm nâng cao năng suất 
lao động và không ngừng cải thiện 
đời sống của nhân dân, bảo đảm 
cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”(2).

KH&CN liên kết chặt chẽ với 
sản xuất, nhất là ở nước nghèo, để 
phục vụ sản xuất phát triển; đồng 
thời sản xuất cũng là động lực thúc 
đẩy KH&CN phát triển. Điều này 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với nước ta là nước chậm phát triển, 
việc xây dựng tiềm lực KH&CN 
hướng tới hiện đại, làm cho sản xuất 
phát triển nhanh, tạo điều kiện nâng 
cao đời sống của nhân dân, trước 
hết là bảo đảm các yêu cầu cơ bản, 
xóa đói giảm nghèo.

Người khẳng định: “Nhiệm vụ 
của khoa học, kỹ thuật là cực kì 
quan trọng, cho nên mọi ngành, 
mọi người đều phải tham gia công 
tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao 
năng suất lao động, sản xuất ra 
nhiều của cải vật chất, để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thắng lợi”(3).

Trải qua thực tế, vai trò KH&CN 
trong đời sống xã hội là rất to lớn. 
Vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển của 
KH&CN không chỉ cần sức mạnh 
của một vài cá nhân hay tổ chức 
nhất định mà toàn xã hội phải cùng 
thể hiện trách nhiệm, cùng chung 

tay phát triển KH&CN, để đưa cuộc 
sống người dân ngày càng tiến lên.

Theo Người, muốn công tác 
phổ biến khoa học, kỹ thuật thành 
phong trào mạnh mẽ, phải dựa vào 
lực lượng to lớn của các tổ chức 
quần chúng như thanh niên, phụ nữ, 
công đoàn…, đồng thời phải phối 
hợp chặt chẽ  với các ngành chuyên 
môn và các tổ chức khoa học khác. 
Người đề cao nhiệm vụ dạy bảo 
các cháu thiếu niên về khoa học, kỹ 
thuật, làm cho các cháu ngay từ nhỏ 
đã biết yêu khoa học, để mai sau các 
cháu trở thành những người có thói 
quen sinh hoạt và làm việc một cách 
khoa học.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Khu Công 
nghiệp liên hợp gang thép Thái Nguyên 

nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu 
tiên (1/1/1964). 

CÔNG NGHỆ LÀ LÃNH ĐẠO 
VÀ CẢI TẠO KINH TẾ CỦA 
QUỐC DÂN

“... khoa học phải từ sản xuất mà 
ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, 
phục vụ quần chúng...”

Về phát triển công nghệ, Hồ 
Chí Minh đặc biệt quan tâm đến 
kế hoạch và sản xuất. Người cho 
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rằng kế hoạch không nên tụt lại 
sau, nhưng cũng không nên chạy 
quá nhanh trước sự phát triển của 
công nghệ. Mong muốn của Hồ 
Chí Minh là làm sao để dân ta thoát 
khỏi đói nghèo, để nền kinh tế của 
nước ta theo kịp các nước tiên tiến 
khác. Muốn như vậy thì chúng ta 
cần phải tập trung tăng cường và 
đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực về 
KH&CN dựa trên một nền kinh tế 
nông nghiệp ổn định. Người cũng 
chỉ rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa 
công nghệ với ngành nông nghiệp. 
Trong nền kinh tế nước ta lúc bấy 
giờ, nông nghiệp đóng vai trò quan 
trọng đảm bảo phát triển kinh tế, và 
công nghệ cũng là một yếu tố ảnh 
hưởng, chi phối mạnh mẽ đến sản 
xuất nông nghiệp. Hồ Chí Minh cho 
rằng: “Chỉ có liên hệ chặt chẽ với 
nông nghiệp, không rời xa sức tiết 
kiệm và ăn khớp với vốn liếng và 
sức hậu bị của ta - thì công nghệ 
mới làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của 
nó, là lãnh đạo và cải tạo kinh tế 
của quốc dân”. (Hồ Chí Minh toàn 
tập, Tập 6, tr.499).

KH&CN BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG THIÊN NHIÊN

Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, 
quan điểm về áp dụng KH&CN 
bảo vệ môi trường, trước mắt là cải 
thiện môi trường, hạn chế hậu quả 
của thiên tai được hình thành từ rất 
sớm trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Quan điểm ấy còn có trước cả khi 
thế giới đề ra phong trào bảo vệ môi 
trường sau khủng hoảng hoá dầu 
đầu những năm 70 của thế kỷ 20.

Bản thân Người rất quan tâm và 
sống hòa mình, gần gũi với thiên 
nhiên. Trong vấn đề bảo vệ môi 
trường ở nước ta, Bác nhấn mạnh 
đến việc giữ gìn, bảo vệ “môi 
trường xanh” chính là thảm thực 
vật, là rừng. Người kêu gọi: “Người 
người trồng cây, nhà nhà trồng 
cây” để bảo vệ môi trường sinh thái 
cho chính cuộc sống của con người. 
Người khởi xướng phong trào Tết 

trồng cây vào năm 1959 và đưa ra 
một lộ trình cụ thể như: Mỗi Tết 
trồng được độ 15 triệu cây, thì từ 
năm 1960 - 1965 chúng ta sẽ có 90 
triệu cây và trong 10 năm tới nước 
ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi 
đẹp, khí hậu điều hoà hơn, cây gỗ 
đầy đủ hơn, góp phần quan trọng 
vào việc làm sạch môi trường sống, 
nâng cao sức khỏe và cải thiện đời 
sống của nhân dân. Trong bài viết 
“Năm mới, hãy nhiệt liệt tổ chức 
Tết trồng cây” năm 1965, Bác tiếp 
tục khẳng định: “Mùa xuân là Tết 
trồng cây/Làm cho đất nước càng 
ngày càng Xuân”(4). Bác còn chỉ ra 
mối quan hệ biện chứng giữa việc 
trồng cây với việc nuôi dưỡng, giáo 
dục, đào tạo con người: “Vì lợi 
ích mười năm thì phải trồng cây/
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng 
người”(5).

Bác Hồ tham gia Tết trồng cây tại Hà 
Tây (1969). Ảnh Internet

Người cho rằng vấn đề bảo vệ môi 
trường phải gắn liền với việc cải 
thiện đời sống của nhân dân. Cũng 
không thể làm một cách thiếu khoa 
học mà phải ứng dụng KH&CN tiến 
bộ vào việc chọn giống cây, ươm 
cây con và trồng cây sao cho cây 
sống và xanh tốt. Phải có kế hoạch, 
có hướng dẫn, phải làm đúng khẩu 

hiệu “trồng cây nào, tốt cây ấy”.
Trong điều kiện nền kinh tế ngày 

càng phát triển, cùng với việc ứng 
dụng các tiến bộ KH&CN vào sản 
xuất, rất nhiều quốc gia, nhiều 
doanh nghiệp, cá nhân đã vì lợi 
ích kinh tế mà coi nhẹ vấn đề bảo 
vệ môi trường, khiến môi trường 
bị tàn phá nặng nề và con người 
đang ngày càng phải hứng chịu 
nhiều thiên tai do suy thoái môi 
trường như lũ lụt, hạn hán, bão, ô 
nhiễm không khí, nước, đất,… Bảo 
vệ môi trường đã trở thành vấn đề 
nhức nhối mang tính toàn cầu và 
Việt Nam cũng không phải là ngoại 
lệ. Những năm qua, tình trạng chặt 
phá rừng ở nước ta đã trở nên rất 
nghiêm trọng, độ che phủ của rừng 
bị giảm đáng kể, càng làm cho môi 
trường bị suy thoái. Cùng với quá 
trình CNH, HĐH, sẽ có rất nhiều 
vấn đề bảo vệ môi trường được đặt 
ra. Bảo vệ, cải thiện môi trường mà 
chính KH&CN là yếu tố then chốt 
bảo đảm cho sự phát triển nhanh, 
bền vững là nhiệm vụ của toàn 
Đảng, toàn dân ta. Do vậy, chúng 
ta càng cần phải đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
về KH&CN để xây dựng đất nước 
ngày càng giàu đẹp, thực hiện mục 
tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”.

ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC KHOA 
HỌC VÀ TRỌNG DỤNG NHÂN 
TÀI

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn quan tâm đến việc đoàn kết, 
tập hợp đội ngũ trí thức, trọng dụng 
nhân tài, tạo điều kiện tối đa cho 
trí thức phát huy tài năng, hiểu biết 
của mình phục vụ đất nước, phục 
vụ nhân dân. Biết bao nhân sĩ, trí 
thức và các nhà khoa học tên tuổi 
như: Hồ Đắc Di, Nguyễn Văn Tố, 
Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, 
Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, 
Đặng Văn Ngữ… đã tự nguyện từ bỏ 
cuộc sống êm ấm, giàu có ở Hà Nội, 
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Sài Gòn, Tokyo hay Paris để tham 
gia cách mạng, sẵn sàng chịu nhiều 
hi sinh, gian khổ, lập nên những kỳ 
tích về KH&CN trong kháng chiến. 
Tất cả họ đều xuất phát từ lòng yêu 
nước, niềm tin, niềm cảm phục đối 
với lãnh tụ Hồ Chí Minh, từ “ánh 
sáng” toát ra từ tầm cao trí tuệ, từ 
cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Bên cạnh sự quan tâm và chính 
sách trọng dụng nhân tài, Người 
cũng đặc biệt chú ý đến việc đào 
tạo, phát triển nguồn nhân lực cho 
lĩnh vực KH&CN. Bác rất coi trọng 
xây dựng “con người mới” bởi con 
người là nhân tố quyết định mọi 
thành công. Người đòi hỏi phải có 
chiến lược trồng người như trong 
câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì 
phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm 
thì phải trồng người” (Bác phát 
biểu tại lớp học chính trị của giáo 
viên cấp 2 và cấp 3 toàn miền Bắc 
năm 1958). Con người mới phải 
có tri thức văn hóa và khoa học, 
có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
Con người mới phải có phẩm chất 
đạo đức cách mạng “cần, kiệm, 
liêm, chính’, “chí công, vô tư”. Con 
người mới vừa là nhân vừa là quả 
của quá trình đấu tranh xây dựng xã 
hội mới. Bác Hồ đã từng nói: “Đã 
là người chủ thì phải biết tự mình lo 
toan gánh vác, không ỷ lại, không 
ngồi chờ”. 

Trong nghiên cứu khoa học, Bác 
chỉ rõ phải có “nguyên tắc kế thừa”. 
Khi nghe báo cáo kết quả nghiên 
cứu khoa học về phát sóng truyền 
hình của thầy và trò Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội được chuyên gia 
Liên Xô đánh giá cao, Bác rất mừng 
rỡ, đồng thời cho lời khen và chỉ 
đạo tiếp như sau: “Bác bận không 
tới xem được, nhưng Bác rất khen 
ngợi các cháu. Về phần lãnh đạo 
nhà trường, đối với các cháu đã làm 
ra được hệ thống thử nghiệm thì 
cho ra nước ngoài học thêm để về 
giảng dạy cho nhiều người khác. Bộ 
Tài chính lo cho trường một khoản 
ngoại tệ mạnh để mua thiết bị và 

thành lập Phòng Thí nghiệm nghiên 
cứu truyền hình, đừng bắt các cháu 
phải mầy mò nghiên cứu lại từ A 
đến Z”. Rõ ràng ở đây thể hiện một 
nguyên tắc vàng trong chỉ đạo hoạt 
động khoa học của Bác Hồ, đó là 
nguyên tắc “Kế thừa”, cần phải biết 
vận dụng một cách sáng tạo thành 
quả khoa học của các nước tiên 
tiến, áp dụng phù hợp với thực tiễn 
của mình (mà ngày nay gọi là đi tắt 
đón đầu, rút ngắn thời gian, nhưng 
không hề đốt cháy giai đoạn), làm 
sao mang kết quả nghiên cứu khoa 
học ấy ứng dụng thành công vào 
thực tiễn.

Bác căn dặn những người làm 
khoa học: “Các đồng chí phải đi 
xuống tận các xí nghiệp, các hợp 
tác xã, hỏi han công nhân, nông 
dân yêu cầu gì, họ làm ăn và sinh 
sống như thế nào và phổ biến những 
điều cần thiết giúp đỡ họ cải tiến 
kỹ thuật, phát triển sản xuất, cải 
thiện đời sống. Các đồng chí phải 
là những chiến sĩ trên mặt trận tư 
tưởng, văn hóa và khoa học, kỹ 
thuật; phải góp tài góp sức để cải 
biến bộ mặt xã hội của nước ta, làm 
cho nhân dân ta sản xuất và công 
tác theo khoa học và đời sống của 
nhân dân ta văn minh, tức là khoa 
học, lành mạnh và vui tươi. Đó là 
nhiệm vụ rất nặng nề mà cũng rất 
vẻ vang”(7). Khoa học phải gắn liền 
với cuộc sống, với sản xuất, xuất 
phát từ nhu cầu thực tiễn để nghiên 
cứu khoa học, từ đó đưa thành quả 
nghiên cứu quay trở lại phục vụ sản 
xuất, phát triển sản xuất, nâng cao 
đời sống nhân dân. Nhà khoa học 
nếu xa rời thực tiễn sản xuất thì sản 
phẩm của họ sẽ không bao giờ được 
xã hội đón nhận.

Nhận thức được vai trò, vị trí hết 
sức quan trọng của KH&CN, trong 
sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước, đặc biệt từ khi tiến hành công 
cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã 
sớm có các định hướng và chỉ đạo 
đúng đắn về phát triển KH&CN. 
Quan điểm coi KH&CN là quốc 

sách hàng đầu, là nền tảng và động 
lực của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa được khẳng định và quán triệt 
trong nhiều văn kiện của Đảng thời 
kỳ đổi mới. Cụ thể: Nghị quyết 
Đại hội lần thứ VIII của Đảng coi 
KH&CN cùng với giáo dục - đào 
tạo là quốc sách hàng đầu, là nền 
tảng và động lực công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá; Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IX tiếp tục khẳng định vai 
trò của KH&CN trong sự nghiệp 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá; Đại hội X nhấn mạnh vai trò 
động lực của KH&CN  trong phát 
triển kinh tế tri thức và Đại hội XI 
đề ra đường lối đẩy mạnh toàn diện 
công cuộc đổi mới, KH&CN giữ 
vai trò then chốt trong phát triển lực 
lượng sản xuất hiện đại, là động lực 
then chốt của quá trình phát triển 
nhanh và bền vững.

Kết quả những năm qua, KH&CN 
nước ta đã có bước tiến dài trong 
xây dựng và phát triển tiềm lực, đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, 
đóng góp thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã 
hội và chất lượng cuộc sống.

Đất nước ta đang trên đà hội nhập 
và phát triển mạnh mẽ. Trong tiến 
trình ấy, những quan điểm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về khoa học, 
công nghệ vẫn mãi là kim chỉ nam, 
là động lực để chúng ta tiếp tục 
phát huy nội lực, tạo nên ngày càng 
nhiều thành tích về khoa học, công 
nghệ, xây dựng đất nước Việt Nam 
ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn như Bác Hồ hằng mong ước.

H.T.T.H
Mai Yến (biên tập, tổng hợp)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
(1, 4). Hồ Chí Minh toàn tập 
(2011), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, Tập 14, tr.96, 445.
(2, 3, 7). Sđd, Tập 14, tr.97.
(5). Sđd, Tập 11, tr.528.
(6). Sđd, Tập 12, tr.69.
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I. GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ Ý 
TƯỞNG KH&CN

Hiện nay, có một số cuộc thi 
trong lĩnh vực KH&CN được triển 
khai tại các địa phương và trên quy 
mô toàn quốc, trong đó có tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Ví dụ như Cuộc 
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu do Sở KH&CN phối hợp 
với Liên hiệp các Hội Khoa học 
Kỹ thuật, Liên đoàn lao động tỉnh 
tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần; Cuộc 
thi Sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc do 
Quỹ VIFOTEC phối hợp với Bộ 
KH&CN, Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam tổ chức định kỳ hàng 
năm,… Tuy nhiên, các Cuộc thi 
này chỉ quy định cho các giải pháp 
thuộc lĩnh vực kỹ thuật, nên nhiều 
tổ chức và cá nhân đặc biệt là cán 
bộ công chức, viên chức làm công 
tác quản lý và các hoạt động chuyên 
môn khác không liên quan đến các 
lĩnh vực kỹ thuật trên địa bàn tỉnh 
hầu như không có cơ hội tham gia. 
Trong khi đó, như ông cha ta thường 
nói “Một người biết lo bằng một 

CUỘC THI Ý TƯỞNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

MỘT SÂN CHƠI MỚI, TẠO CƠ HỘI 
PHÁT HUY SỨC SÁNG TẠO CỦA 

CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN LAO ĐỘNG 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG

|| TS. Nguyễn Vân Anh
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu

Để phát huy tiềm năng sáng tạo trong mọi đội ngũ cán bộ công chức 
viên chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và mọi tầng lớp nhân 
dân trên địa bàn tỉnh nói chung, năm 2014 Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã thí điểm tổ chức cuộc thi “Ý tưởng KH&CN” tại 2 đơn vị là Sở 
KH&CN và Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở 2 cuộc thi thí điểm trên, 
năm 2015 Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai 
rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, sau đây là một số kết quả của quá trình 
tổ chức triển khai thí điểm trong năm 2014 và phương hướng triển khai 
Cuộc thi này trong thời gian tới

kho người biết làm”, công tác quản 
lý và một số hoạt động chuyên môn 
khác không phải là các giải pháp kỹ 
thuật, nhưng đóng vai trò hết sức 
quan trọng trong công tác quản lý 
nhà nước nói chung và từng đơn vị 
nói riêng. Mỗi sáng tạo trong công 
tác quản lý sẽ có tác động thúc đẩy 
mạnh mẽ kết quả hoạt động tại các 
cơ quan, đơn vị. Nhận thức được 
điều này, Sở KH&CN đã đề xuất tổ 
chức cuộc thi “Ý tưởng KH&CN” 
tại Sở KH&CN và Đại học Bà Rịa 
- Vũng Tàu. Kết quả đã phát hiện 
được nhiều giải pháp có ý nghĩa 
tích cực đối với công tác quản lý, 
công tác chuyên môn trong lĩnh vực 
KH&CN cũng như công tác giảng 
dạy và hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Từ thành 
công của Cuộc thi, Sở KH&CN đã 
báo cáo và được UBND chấp thuận 
cho phép triển khai nhân rộng trên 
quy mô toàn tỉnh nhằm phát huy 
sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân 
dân lao động trên địa bàn tỉnh. Việc 
tổ chức Cuộc thi này, đồng thời, 

cũng góp phần đưa Luật KH&CN 
vào cuộc sống tại địa phương. Vì 
Ý tưởng KH&CN cũng được đề 
cập tại Điều 29 Nghị định 08/2014/
NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 
của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật KH&CN, trong đó quy định: 
“Khuyến khích tổ chức, cá nhân 
tổ chức hội thi tìm kiếm ý tưởng 
khoa học”; “Ý tưởng KH&CN trở 
thành nhiệm vụ KH&CN được phê 
duyệt, người đề xuất ý tưởng được 
ưu tiên giao làm chủ nhiệm nhiệm 
vụ hoặc tham gia thực hiện nhiệm 
vụ và được khen thưởng theo quy 
định của pháp luật”. Hiện nay, các 
thủ tục liên quan đến Cuộc thi trong 
phạm vi cấp tỉnh đang dần được 
hoàn thiện, dự kiến sẽ tổ chức phát 
động Cuộc thi này vào đầu tháng 
5/2015. 

Khái niệm ý tưởng KH&CN chưa 
được cụ thể hóa trong các văn bản 
quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, để 
tạo điều kiện cho các tác giả tham 
gia Cuộc thi, Ý tưởng KH&CN 
được xác định trong Cuộc thi này 
là: đề xuất có tính mới, tính khả thi 
và có khả năng mang lại lợi ích; Ý 
tưởng là kết quả sáng tạo của tác 
giả có thể là giải pháp hoàn thiện 
(có khả năng ứng dụng được ngay) 
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hoặc chưa hoàn thiện (cần tiếp tục 
nghiên cứu để mở rộng phạm vi và 
khả năng ứng dụng), nhưng không 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của 
tổ chức, cá nhân khác. Trong đó, Ý 
tưởng có thể là đề xuất mới hoặc đã 
triển khai áp dụng, nhưng tại thời 
điểm tổ chức Cuộc thi, ý tưởng đó 
không trùng với nhiệm vụ Khoa học 
và Công nghệ, sáng kiến, giải pháp 
dự thi trong lĩnh vực KH&CN đã 
được cấp có thẩm quyền đánh giá, 
công nhận, phê duyệt.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ TỪ 
QUÁ TRÌNH THÍ ĐIỂM TỔ 
CHỨC CUỘC THI “Ý TƯỞNG 
KH&CN”

2.1. Công tác tổ chức cuộc thi
 Với 2 Cuộc thi đã được tổ chức 

trong năm 2014, Sở KH&CN đã 
thành lập Ban Tổ chức để điều hành 
Cuộc thi; ban hành Thể lệ quy định 
cụ thể về đối tượng dự thi, các tiêu 
chí đánh giá Ý tưởng KH&CN, lĩnh 
vực dự thi, hồ sơ dự thi, thời gian 
và địa chỉ nhận hồ sơ dự thi, cơ cấu 
giải thưởng; ban hành quy chế hoạt 
động của Hội đồng giám khảo đánh 
giá ý tưởng KH&CN dự thi; tổ chức 
tuyên truyền cho Cuộc thi. Trong 
đó:

- Cuộc thi tại Sở KH&CN: Tổ 
chức, phát động từ tháng 2/2014; 
hoàn thiện, tổ chức chấm thi và tổng 
kết trong tháng 5/2014. 

- Cuộc thi tại Trường Đại học Bà 
Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức, phát động 
từ tháng 4/2014; hoàn thiện hồ sơ, 
tổ chức chấm thi trong tháng 8/2014 
và tổng kết trong tháng 9/2014. 

- Tổ chức phổ biến rộng rãi thông 
qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị; 
riêng tại Trường Đại học Bà Rịa 
- Vũng Tàu đã in ấn các áp phích 
tuyên truyền và lắp đặt pano tại 02 
cơ sở của trường.

2.2. Kết quả thực hiện
Hai Cuộc thi đã thu hút đông đảo 

các cán bộ công chức, viên chức, 
người lao động của Sở KH&CN, 
cũng như các giảng viên, nhân viên, 
sinh viên của Trường Đại học Bà 

Rịa - Vũng Tàu tham gia. Kết quả 
sau 2 Cuộc thi thí điểm, đã nhận 
được tổng số 165 hồ sơ tham gia 
dự thi, trong đó 41 hồ sơ tham gia 
Cuộc thi tại Sở KH&CN, 123 hồ sơ 
tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng 
Tàu (68 giải pháp của giảng viên, 
cán bộ; 55 giải pháp của sinh viên).

Để đánh giá trung thực, khách 
quan Ý tưởng tham gia Cuộc thi, 
Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập 
Hội đồng chấm thi gồm các nhà 
khoa học, nhà quản lý có chuyên 
môn, nghiệp vụ, trình độ cao có uy 
tín trong và ngoài tỉnh tham gia. 
Quá trình chấm thi, Hội đồng giám 
khảo đã chọn được tổng số 32 giải 
pháp có tính mới, khả năng áp dụng 
và hiệu quả tốt nhất của từng đợt thi 
thí điểm làm cơ sở cho Ban Tổ chức 
xem xét trao giải, cụ thể như sau: 
(Bảng 1)        

2.3.  Đánh giá kết quả thực hiện
2.3.1. Ưu điểm
Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực, 

nhằm tạo điều kiện khuyến khích, 
động viên công chức, viên chức, 
người lao động tại Sở KH&CN 
cũng như các giảng viên, cán bộ, 
sinh viên của Trường Đại học Bà 
Rịa - Vũng Tàu tham gia đề xuất Ý 
tưởng sáng tạo trong quá trình thực 
hiện công tác quản lý nhà nước, 
giảng dạy và học tập để ứng dụng 
vào thực tiễn.

Các ý tưởng KH&CN đoạt giải 
đều ít nhiều thể hiện tính mới, khả 
năng triển khai ứng dụng và tính 
hiệu quả cao; đáp ứng được mục 
tiêu, tiêu chí của từng Cuộc thi đề 
ra. 

a) Một số ý tưởng KH&CN điển 
hình trong Cuộc thi tại Sở KH&CN

- Giải pháp “Nghiên cứu xây 
dựng chương trình quan trắc diễn 

Bảng 1: Kết quả giải thưởng Cuộc thi Ý tưởng KH&CN
tại Sở KH&CN và tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014

Giải thưởng Số giải
Tổng giải Tại Sở KH&CN Trường Đại học BR-VT

Giải nhất 2 1 1
Giải nhì 3 1 2
Giải ba 5 2 3
Giải khuyến khích 22 8 14

Tổng 32 12 20

biến động lực học biển và ven bờ 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” đoạt 
giải nhất Cuộc thi. Ý tưởng là cẩm 
nang hướng dẫn thực hiện công tác 
quan trắc hàng năm về diễn biến 
động lực học biển và ven bờ tại 
tỉnh; thiết lập cơ sở dữ liệu về diễn 
biến không gian vùng bờ, về động 
lực học biển và ven bờ, về địa hình, 
địa mạo đáy biển ven bờ…. sử dụng 
cho việc nghiên cứu ứng dụng các 
giải pháp kỹ thuật thích hợp bảo vệ 
đường bờ trở nên hiệu quả.

- Giải pháp “Mã hóa sản phẩm 
nông nghiệp - Tiêu xuất khẩu” - 
Xây dựng phần mềm mã hóa - lưu 
trữ thông tin sản phẩm hồ tiêu xuất 
khẩu” đoạt giải nhì Cuộc thi. Ý 
tưởng xây dựng phần mềm lưu trữ 
thông tin sản phẩm từ giai đoạn 
chọn giống, xuất giống… đến phát 
triển, thu hoạch từ đó mã hóa thông 
tin, đưa vào mã vạch sản phẩm. 
Phần mềm giúp cho việc kiểm soát 
nguồn hồ tiêu của tỉnh dễ dàng hơn, 
sản phẩm được minh bạch về nguồn 
gốc cũng như quá trình sản xuất. 

- Giải pháp “Xây dựng mô hình 
quản lý, khai thác thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu tại Sở 
KH&CN”, giải pháp đoạt giải ba, 
là một giải pháp mới được đề xuất 
trên cơ sở vận dụng sáng tạo mô 
hình quản lý, khai thác thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu của một 
số nước phát triển (Nhật, Mỹ, Hàn 
Quốc), nhằm khai thác, mở rộng kết 
quả nghiên cứu, được hình thành 
từ ngân sách nhà nước trong giai 
đoạn hiện nay. Giải pháp được triển 
khai sẽ chấm dứt tình trạng các kết 
quả nghiên cứu bị “xếp trong ngăn 
kéo” trong giai đoạn hiện nay. Đồng 
thời, giải pháp là cách thức tổ chức 
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và quản lý hữu hiệu để thực hiện 
Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN 
ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
KH&CN quy định trình tự, thủ tục 
giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước, thúc đẩy chuyển 
giao các kết quả nghiên cứu ứng 
dụng vào cuộc sống.

b) Một số ý tưởng KH&CN điển 
hình trong Cuộc thi tại Trường 
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

- Giải pháp “Dùng phần mềm 
điều khiển trong công nghiệp để 
mô phỏng thay thế 04 phòng thực 
hành điểu khiển và tự động hóa” 
đoạt giải nhất Cuộc thi. Giải pháp 
giúp cho sinh viên ngành điện, điện 
tử được thực hành, làm quen trên hệ 
thống phần mềm điều khiển của hệ 
thống sản xuất công nghiệp, giúp 
sinh viên khi ra trường sẽ tiếp cận 
ngay được với thực tế ngành sản 
xuất công nghiệp, có trình độ công 
nghệ tự động hóa cao. Giải pháp 
này mang lại lợi ích kinh tế do thay 
đổi mô phỏng cho việc mua bốn 
phòng thí nghiệm thực hành.

- Giải pháp “Tăng cường tuyển 
sinh trực tuyến để mở rộng quy mô 
tuyển sinh cho trường đại học Bà 
Rịa - Vũng Tàu” đoạt giải nhì Cuộc 
thi được thiết lập trên cơ sở tối ưu 
hóa nội dung của nội dung website 
bvu.edu.vn với các từ khóa về tuyển 
sinh nhằm đưa trang tuyển sinh của 
Trường vào một trong những tốp 
đứng đầu kết quả hiển thị trong 
google với các từ khóa về tuyển 
sinh nhằm tăng lượng truy cập vào 
lượng người có nhu cầu tìm hiểu 
thông tin về tuyển sinh trong những 
thời gian cao điểm. Từ đó cung cấp 
các dịch vụ theo yêu cầu, thu hút 
đối tượng quan tâm nhằm tăng khả 
năng mở rộng quy mô tuyển sinh 
của nhà trường.

Cuộc thi tại Trường Đại học Bà 
Rịa - Vũng Tàu, một số Ý tưởng 
KH&CN đoạt giải, không chỉ có ý 
nghĩa trong phạm vi phục vụ trong 
đào tạo, quản lý trong các trường 

đại học, mà còn có tính mới, tính 
thực tiễn cao trong phạm vi toàn 
quốc. Ví dụ, giải pháp “Ứng dụng 
Lysozyme kết hợp với Nisin và Edta 
làm màng bao kháng khuẩn để bảo 
quản thực phẩm” đoạt giải nhì 
Cuộc thi, đã đưa ra giải pháp bảo 
quản thực phẩm như thịt và các sản 
phẩm từ thịt an toàn, rẻ tiền, dễ áp 
dụng. Hay giải pháp “Phân lập, xây 
dựng quy trình sản xuất và sử dụng 
sinh khối Trichoderma trong việc 
phòng trừ một số nấm bệnh gây hại 
trên cây tiêu” đoạt giải ba Cuộc thi, 
được hình thành trên cơ sở sử dụng 
giải pháp sinh học dùng sinh khối 
nấm Trichoderma nhằm phòng trừ 
một số bệnh hại trên cây trồng, đặc 
biệt là cây tiêu. Giải pháp giúp cho 
người nông dân phòng trừ bệnh cây 
tiêu thao tác đơn giản, chi phí đầu 
tư thấp, không gây độc hại, ô nhiễm 
môi trường phù hợp với xu thế phát 
triển nông nghiệp bền vững trong 
giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những giải pháp của các 
cán bộ, giảng viên, một số giải pháp 
của các em sinh viên đoạt giải cũng 
đã mang một hàm lượng KH&CN 
tương đối cao. Cuộc thi từng bước 
giúp các em tiếp cận với phong trào 
nghiên cứu khoa học, củng cố lý 
thuyết gắn liền với thực tiễn. Giải 
pháp “Thiết bị cắt vỏ ca cao” của 
nhóm tác giả sinh viên Trường Đại 
học Bà Rịa - Vũng Tàu đã sáng tạo 
ra thiết bị cắt vỏ cacao cho năng 
suất ổn định, kích thước xác định và 
hạn chế được lượng nhầy trong sản 
phẩm sau cắt, dễ dàng tháo lắp, vệ 
sinh. Giải pháp không những nâng 
cao năng suất, chất lượng trong 
quá trình chế biến sản phẩm cacao 
mà còn giúp tận dụng được nguồn 
nguyên liệu, bảo vệ môi trường 
trong quá trình chế biến.

2.3.2. Nhược điểm và hạn chế
Bên cạnh những thành công đã 

nói ở trên, do đang trong quá trình 
thử nghiệm, kết quả 02 Cuộc thi 
cũng bộc lộ nhiều điểm còn hạn 
chế. Cụ thể là:

- Cách trình bày Ý tưởng KH&CN 

trong hồ sơ tham gia dự thi nhìn 
chung còn sơ sài, hàm lượng khoa 
học nhìn chung của nhiều Ý tưởng 
KH&CN dự thi chưa cao. Đặc biệt 
là đối với các hồ sơ tham gia của 
các em sinh viên. 

- Do kinh phí cho Cuộc thi hạn 
chế, nên khâu tổ chức đánh giá ý 
tưởng dự thi chưa tổ chức các Hội 
đồng giám khảo đánh giá có tính 
chuyên môn sâu hơn, tạo cơ hội cho 
các tác giả trình bày, làm rõ ý tưởng 
KH&CN dự thi để có thể nhận 
dạng, đánh giá chính xác hơn các ý 
tưởng tham gia Cuộc thi.

- Công tác tuyên truyền chưa 
thật sâu sát, chưa tạo cơ hội để các 
tác giả được giải đáp thỏa mãn các 
vướng mắc liên quan đến Cuộc thi 
Ý tưởng KH&CN còn tương đối 
mới mẻ tại Việt Nam.

3. Phương hướng triển khai 
trong thời gian tới

Từ những thành công của 02 
Cuộc thi, thấy rằng, đây là hình 
thức thi tương đối mới, nhưng có 
ý nghĩa thực tiễn cao, tạo cơ sở để 
tìm ra những Ý tưởng KH&CN 
mới mẻ, góp phần hình thành nên 
những nhiệm vụ KH&CN cho các 
tổ chức KH&CN, cơ quan quản lý 
KH&CN đầu tư nhằm hoàn thiện, 
mở rộng phạm vi và khả năng ứng 
dụng trong phạm vi cấp tỉnh và toàn 
quốc. Đây là những cơ sở thực tiễn 
quan trọng để đề xuất cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
tổ chức với quy mô toàn tỉnh trong 
năm 2015. 
Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ thực 
tiễn tổ chức Cuộc thi, để tổ chức 
tốt Cuộc thi Ý tưởng KH&CN trên 
phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, thấy rằng: cần thiết phải rà soát 
lại quy trình tổ chức Cuộc thi nhằm 
kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy 
định liên quan đến Cuộc thi, cách 
thức phổ biến, tuyên truyền Cuộc 
thi,… để nâng cao hơn chất lượng 
Cuộc thi Ý tưởng KH&CN trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

N.V.A
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VẤN ĐỀ THỨ NHẤT: VỀ TƯ 
VẤN VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lực 
lượng trí thức khá lớn, tiềm năng 
không nhỏ, nếu biết phát huy vấn đề 
này sẽ có ý nghĩa, tác dụng rất nhiều 
cho sự phát triển kinh tế, xã hội của 
tỉnh. Vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
và các ngành chức năng căn cứ vào 
năng lực, sở trường thực tế để giao 
cho Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ 
thuật (KHKT) và các hội thành viên 
được thực hiện tư vấn, phản biện 
các công trình, dự án, quy hoạch... 
theo như Quyết định số 16/2013/
QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của 
UBND tỉnh Quy định “về hoạt động 
tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội của Liên hiệp các Hội Khoa học 
Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, 
thì sự đóng góp của đội ngũ trí thức 
sẽ thiết thực và hiệu quả hơn.

Mặt khác, bên cạnh tổ chức Mặt 
trận và các đoàn thể chính trị - xã 
hội khác khi thực hiện chức năng 
phản biện xã hội, các tổ chức này 
cần hình thành nhóm cố vấn hay 

NHỮNG Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI 
BIỂU TRÍ THỨC TẠI BUỔI HỌP MẶT 

XUÂN ẤT MÙI - 2015
|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện 
|| CN. Thái Quốc Việt
Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh BR-VT

Tại buổi họp mặt Xuân Ất Mùi - 2015 giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu trí 
thức tại Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh sáng ngày 
24/3/2015; có 09 ý kiến phát biểu của đại biểu trí thức và của các đơn 
vị: Hội Khoa học Lịch sử, Hội Luật gia, Hội Cơ khí, Trường Đại học BR-VT, 
Trường Cao đẳng Nghề Du lịch, Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị 
và đại diện trí thức Việt kiều. Các ý kiến tập trung vào bốn vấn đề chính 
sau đây

chuyên gia tham vấn những vấn đề 
được phản biện theo chuyên môn 
của họ.

VẤN ĐỀ THỨ HAI: KIÊN 
QUYẾT XỬ LÝ GIỮA KINH 
DOANH VÌ LỢI ÍCH KINH TẾ 
VÀ VIỆC BẢO VỆ DI TÍCH 
VĂN HÓA, LỊCH SỬ TRONG 
BỐI CẢNH CHÚNG TA ĐANG 
MỞ CỬA, HỘI NHẬP

 Hiện nay, chúng ta đang đứng 
trước một hiện trạng đáng báo động 
về việc cảnh quan môi trường thiên 
nhiên và di tích lịch sử bị xâm phạm 
nghiêm trọng trước các hoạt động 
kinh doanh. Nhiều di tích lịch sử 
(kể cả di tích đã được nhà nước xếp 
hạng) đã bị xâm phạm. Ở tỉnh ta có 
một số di tích, công trình văn hóa, 
lịch sử lâu đời hoặc bị lãng quên 
hoặc chưa được chú ý đúng mức 
tới vấn đề bảo tồn, trùng tu… hiện 
đang xuống cấp. Nghiêm trọng hơn 
là có công trình đã trùng tu, lại sử 
dụng kinh doanh, xâm phạm di tích 
đã được xếp hạng quốc gia như: 

Côn Đảo, Mô Xoài, trận địa pháo 
Cổ Đá… Và, một số di tích cấp tỉnh 
như địa đạo Hắc Dịch… 

Nếu những di sản Văn hóa này 
được bảo vệ, trùng tu giữ nguyên 
hiện trạng gốc, nó sẽ là những địa 
chỉ du lịch sáng giá, địa điểm tâm 
linh hội tụ tâm hồn người dân Việt 
yêu nước.

VẤN ĐỀ THỨ BA: QUAN TÂM 
XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN 
LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO 
XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
NGÀY CÀNG SÂU RỘNG

Năm 2015 một loạt hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam ký với 
các nước, các tổ chức quốc tế có 
hiệu lực. Đây là bước ngoặt đánh 
dấu sự hòa nhập toàn diện nền kinh 
tế Đông Nam Á, 10 nước Asean là 
một thị trường, trong đó sẽ có sự 
luân chuyển tự do hàng hóa, dịch 
vụ, đầu tư, vốn, lao động có tay 
nghề. Điều đáng lưu ý là có 8 nghề 
được di chuyển tự do gồm: kế toán, 
kiến trúc, kỹ sư, nha sỹ, bác sỹ, y 
tá, điều tra viên và nhân lực du lịch. 
Đây là cơ hội nhưng cũng là thách 
thức không nhỏ cho Việt Nam trong 
đó có tỉnh BR-VT của chúng ta.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ 
thực tiễn tổ chức Cuộc thi, để tổ 
chức tốt Cuộc thi Ý tưởng KH&CN 
trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, thấy rằng: cần thiết phải rà soát 

lại quy trình tổ chức Cuộc thi nhằm 
kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy 
định liên quan đến Cuộc thi, cách 
thức phổ biến, tuyên truyền Cuộc 

thi,… để nâng cao hơn chất lượng 
Cuộc thi Ý tưởng KH&CN trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

N.V.A
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Có thể lấy ngành du lịch, một 
trong những ngành thế mạnh của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thí dụ: 
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, nguồn nhân lực làm việc trong 
ngành du lịch của tỉnh năm 2013 là 
16.140 người (chiếm 1,5% dân số 
toàn tỉnh). Mặc dù số lượng nhân 
lực du lịch hàng năm đều tăng 
(2007: 7.232 người; 2013: 16.140 
người; 2014: 16.520 người) nhưng 
với một tỉnh có tiềm năng lớn về du 
lịch như Bà Rịa - Vũng Tàu thì đây 
là con số khá khiêm tốn. Về chất 
lượng: Trong số 16.140 người (năm 
2013) tham gia vào hoạt động du 
lịch thì số nhân lực có trình độ, tay 
nghề cao chưa nhiều, kiến thức hội 
nhập, ngoại ngữ, tin học còn yếu. 
Hơn nữa, đối với những lao động đã 
qua đào tạo thì đa phần là đào tạo ở 
trình độ trung cấp hoặc sơ cấp. Điều 
này đã gây ra những hạn chế nhất 
định trong quá trình hội nhập quốc 
tế về du lịch.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong những 
năm qua đã quan tâm đến việc xây 
dựng, đào tạo, thu hút nhân tài. 
Nhưng kết quả còn hạn chế. Số cán 
bộ được đào tạo hiện sử dụng ra sao, 

trong tương lai làm thế nào để phát 
huy và phát triển? Đó là vấn đề rất 
lớn và cấp bách mà Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, ngành giáo dục - đào tạo, các 
cơ quan ban, ngành trong tỉnh nên 
có kế hoạch gấp rút để đáp ứng kịp 
thời sự hội nhập quốc tế sâu rộng 
trước ngưỡng cửa của năm 2015. 
Tuy nhiên, để có thể phát triển một 
cách ổn định và bền vững, chúng ta 
cần có một đội ngũ nhân lực có chất 
lượng cao, trong đó năng lực nắm 
vững tiếng Anh chính là chiếc chìa 
khóa mở cửa bước vào con đường 
hội nhập. Đề nghị UBND tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu tăng cường hơn nữa 
việc đào tạo tiếng Anh cho cán bộ 
hành chính các cấp. Cần xây dựng 
chiến lược phát triển du lịch theo 
hướng xây dựng các gói sản phẩm 
du lịch một cách bài bản để một 
mặt lưu giữ khách trong mỗi tour, 
phát triển bền vững văn hóa và môi 
trường sinh thái.         

VẤN ĐỀ THỨ TƯ: CHÚ TRỌNG 
PHÁT TRIỂN LOGISTICS 
TRONG VẬN HÀNH CẢNG 
BIỂN, ĐẨY MẠNH GẮN KẾT 
CÁC DOANH NGHIỆP CƠ 
KHÍ VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI 

CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
Ngày nay, Logistics đã được xem 

như là một phần trong hoạt động 
của chuỗi cung ứng. Chức năng của 
ngành Logistics không chỉ là giao 
nhận, vận tải mà còn bao gồm các 
hoạt động khác như kho bãi, lưu 
trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, luân 
chuyển hàng hóa, xử lý hàng hư 
hỏng… Nếu làm tốt về Logistics, 
doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 
nhiều chi phí vận chuyển, giảm 
giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh 
tranh và tăng lợi nhuận cho công ty. 
Ngành Logistics có thể được xem là 
ngành “hái ra tiền”. Tuy nhiên, có 
thể khẳng định rằng nhân lực được 
đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực 
này quá ít so với yêu cầu phát triển 
của ngành dịch vụ Logistics. Vì thế 
kiến nghị tỉnh cần quan tâm đầu 
tư hai yếu tố: đầu tư cơ sở hạ tầng 
thông tin hiện đại cho hệ thống cảng 
biển và đào tạo nhân lực đủ mạnh 
cho Logistics. Công nghiệp phụ trợ 
là một chiến lược tỉnh đặt ra nhưng 
đang lúng túng. Chúng ta đang có 
một lực lượng cơ khí mạnh với các 
ngành đóng giàn khoan dầu khí, 
đóng tàu và nhiều sản phẩm cho 
ngành công nghiệp phụ trợ. Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu cần quan tâm và tạo 
điều kiện, có chính sách phát triển 
chuỗi công nghiệp phụ trợ, giảm 
nhập khẩu vật tư, thiết bị để liên kết 
các doanh nghiệp cơ khí trong tỉnh 
phát huy thế mạnh trên địa bàn tỉnh.

Đây là những ý kiến rất tâm huyết 
và trí tuệ, để lãnh đạo tỉnh nghiên 
cứu, tiếp thu  đưa vào chương trình 
nghị sự, để chỉ đạo thực hiện. Đồng 
thời Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh 
với chức năng là cầu nối, tập hợp 
và đại diện của đội ngũ trí thức, cần 
tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về cơ 
chế, chính sách, giải pháp phát huy 
trí tuệ năng lực của đội ngũ trí thức 
đóng góp cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh. 

N.N.N, T.Q.V

Ông Nguyễn Tuấn Minh, Bí Thư TU và  ông Lê Thanh Dũng, PCT UBND tỉnh 
trao quà của UBND tỉnh cho tri thức tiêu biểu. Ảnh TL
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I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC CĂN 
CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN 
LƯỢC

1.1. Sự cần thiết:
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng 

Tàu (BR-VT) được thành lập theo 
Quyết định của Chính phủ số 27/
QĐ-TTg ngày 27/01/2006 đến nay 
đã trên 9 năm. Trong thời gian đó 
Trường đạt được những thành tích 
quan trọng, xây dựng được một nền 
tảng cơ bản để phát triển. Để đưa 
trường tiến lên 1 giai đoạn mới ở 
quy mô và chất lượng cao hơn trong 
1 môi trường luôn biến động vừa có 
thuận lợi cũng như các thách thức 
khó khăn, trường Đại học BR-VT 
cần phải xây dựng 1 Chiến lược 
dài hạn nhằm định hướng và đảm 
bảo sự phát triển bền vững của nhà 
trường đến năm 2020 và giai đoạn 
tiếp theo.

1.2. Các căn cứ:
- Chiến lược được xây dựng dựa 

trên những kết quả đạt được, cũng 
như các mặt còn hạn chế của trường 
thời gian qua; dựa trên các thế mạnh 
của trường cũng như nhu cầu phát 
triển của tỉnh BR-VT, khu vực kinh 
tế trọng điểm phía Nam và của cả 
nước, cũng như hội nhập quốc tế. 
Trường Đại học BR-VT là trường 
đại học đầu tiên và cho đến nay là 
trường đại học duy nhất có trụ sở 
chính trên địa bàn tỉnh BR-VT. Bà 
Rịa - Vũng Tàu là 1 tỉnh phát triển 
mạnh về kinh tế biển, như khai thác 

TRƯỜNG ĐAI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015
|| GS.TSKH. Ngô Văn Lược                                                                                              
Phó Hiệu trưởng Đại học BR-VT

Cách đây 1 năm Trường Đại học BR-VT ban hành chiến lược phát triển 
giai đoạn 2014-2015[1],[2]. Bài này giới thiệu sự cần thiết và các căn cứ xây 
dựng Chiến lược, các mục tiêu và nội dung cơ bản của Chiến lược, kế 
hoạch thực hiện và các kết quả ban đầu sau 1 năm triển khai thực hiện.

và chế biến dầu khí, hệ thống cảng 
biển nước sâu và dịch vụ logistics, 
du lịch và khai thác chế biến hải 
sản… tiếp nhận nhiều dự án đầu 
tư từ nước ngoài, trong đó các dự 
án về công nghiệp hỗ trợ của Nhật 
Bản. Từ năm 2015 Việt Nam tiếp 
tục mở rộng hội nhập khi hình thành 
cộng đồng kinh tế ASEAN và tiếp 
tục thực hiện các cam kết với WTO.

- Chiến lược được xây dựng dựa 
trên chủ trương của Đảng về đổi 
mới căn bản và toàn diện giáo dục 
và đào tạo, các chính sách và quy 
hoạch phát triển giáo dục của Chính 
phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo, quy 
hoạch phát triển nhân lực và Quy 
hoạch phát triển giáo dục đào tạo 
của tỉnh BR-VT.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA 
CHIẾN LƯỢC:

2.1. Nội dung và mục tiêu tổng 
quát:

a) Sứ mệnh:
Trường Đại học BR-VT là trường 

đại học định hướng ứng dụng, đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội 
và hội nhập quốc tế thông qua việc 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao trên cơ sở liên kết chiến lược 
giữa nhà trường với doanh nghiệp, 
giữa đào tạo với sản xuất và dịch 
vụ.

b) Tầm nhìn:
Đến năm 2020, trường Đại học 

BR-VT là một trường có thứ hạng 

cao trong nước và khu vực, là một 
địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ có uy tín 
về các lĩnh vực công nghiệp, dịch 
vụ, du lịch, cảng biển, logistics, 
công nghiệp hỗ trợ.

c) Giá trị cốt lõi:
- Chất lượng và hiệu quả của đào 

tạo là giá trị cốt lõi hàng đầu, định 
hướng cho các hoạt động khác của 
nhà trường.

- Cơ hội việc làm cao cho sinh 
viên tốt nghiệp là một trong những 
giá trị cốt lõi nhằm đáp ứng nguyện 
vọng của sinh viên và nhu cầu 
nguồn nhân lực của tỉnh BR-VT, 
của Quốc gia, hội nhập khu vực 
Đông Nam Á và quốc tế.

- Sáng tạo là một đặc tính hết sức 
quan trọng của 1 trường đại học và 
là giá trị cốt lõi của trường đại học 
BR-VT nhằm kịp thời thích ứng với 
những thay đổi (nhiều khi là quá 
nhanh) ở trong nước cũng như trên 
thế giới.

2.2. Nội dung các chiến lược cụ 
thể

a) Chiến lược đào tạo: 
Nhằm hình thành hệ thống các 

ngành, chuyên ngành, loại hình 
phương pháp đào tạo và đánh giá 
kết quả, từng bước nâng cao chất 
lượng đào tạo.

b) Chiến lược nghiên cứu khoa 
học: 

Phát triển và nâng tầm chất lượng 
nghiên cứu khoa học và chuyển 
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giao công nghệ nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo; góp phần tham gia 
giải quyết một số vấn đề  kinh tế xã 
hội thiết thực và quan trọng của tỉnh 
BR-VT và của cả nước.

c) Chiến lược hợp tác quốc tế: 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của 

hợp tác quốc tế để phát triển nhà 
trường theo hướng hiện đại, sớm 
tiếp cận với nền giáo dục đại học 
tiên tiến trong khu vực và trên thế 
giới.

d) Chiến lược về phát triển các 
nguồn lực nhân lực:

- Nhân lực: tập trung nâng cao về 
chất và lượng đội ngũ giảng viên để 
đảm bảo chất lượng trong đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, đồng thời 
chú trọng phát triển đội ngũ quản lý 
đủ sức điều hành 1 trường đại học 
có tầm cao trong nước và quốc tế.

- Cơ sở vật chất: đảm bảo điều 
kiện vật chất cho công tác đào tạo 
và nghiên cứu khoa học theo quy 
mô và tiến độ của chiến lược.

- Tài chính: tăng nguồn thu tài 
chính và hoàn thiện cơ chế tài chính 
đảm bảo nguồn lực tài chính cho 
quá trình phát triển nhà trường.

e) Chiến lược về quản lý: 
Kịp thời xây dựng các chính sách 

quản lý nhằm phát huy tốt nhất vai 
trò của từng cá nhân, từng tổ chức, 
đơn vị, bổ sung hoàn thiện hệ thống 
chính sách giúp cho hoạt động của 
trường vận hành tốt nhất.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
VÀ KẾT QUẢ BAN ĐẦU

3.1. Kế hoạch triển khai
Để thực hiện nội dung nêu trên, 

Chiến lược đề ra Kế hoạch hành 
động với gần 100 nhiệm vụ cụ thể 
và trên 300 chỉ tiêu cần phải đạt 
được. Đồng thời phân công các đơn 
vị chịu trách nhiệm thực hiện từng 
nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể đề ra. 
Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo 
cho Chiến lược được triển khai 1 
cách khoa học và hiệu quả. Bản 
kế hoạch thực hiện chiến lược cần 
được điều chỉnh bổ sung kịp thời 
trong từng giai đoạn nhằm thích 
ứng kịp thời với những thay đổi 
trong nước và trên thế giới.

3.2. Các kết quả bước đầu sau 1 
năm triển khai thực hiện

Sau đây chúng tôi trình bày 1 số 
kết quả bước đầu trong quá trình 

thực hiện Chiến lược phát triển của 
trường.

3.2.1. Công tác đào tạo
a. Tuyển sinh
Một trường đại học muốn đạt 

được thứ hạng cao trong nước, phải 
có quy mô sinh viên trên 10 ngàn 
người. Muốn vậy hàng năm phải mở 
thêm các hình thức và trình độ đào 
tạo, ngành nghề chuyên môn mới 
và áp dụng các biện pháp tuyển sinh 
mới. Trong năm 2014, trường Đại 
học BR-VT đã mở thêm ngành cơ 
khí và nhiều chuyên ngành mới như 
Hàn Quốc học, Văn hóa du lịch, Cơ 
điện tử… Áp dụng thêm hình thức 
tuyển sinh trực tuyến. Chính nhờ 
vậy mặc dù trong hoàn cảnh tuyển 
sinh chung khó khăn, nhất là đối với 
các trường ngoài công lập, Trường 
Đại học BR-VT vẫn tuyển vượt chỉ 
tiêu do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
giao. Nhiều ngành và chuyên ngành 
có số lượng thí sinh trúng tuyển cao 
so với mùa tuyển sinh năm trước 
như Nhật bản học (tiếng Nhật, Quản 
trị du lịch và nhà hàng khách sạn, 
Quản trị logistics, tiếng Anh…).

b. Đảm bảo chất lượng đào tạo
Trường tích cực đổi mới phương 

pháp giảng dạy và đánh giá kết quả 
học tập. Trường đang tích cực triển 
khai xây dựng ngân hàng câu hỏi 
và thi trắc nghiệm thí điểm như thi 
đảm bảo đầu ra cho tiếng Anh và 
Công nghệ thông tin. 70% số sinh 
viên ra trường có việc làm ngay 
sau khi tốt nghiệp và trên 80% số 
sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt 
nghiệp. Xã hội chấp nhận số sinh 
viên tốt nghiệp của trường chứng tỏ 
chất lượng đào tạo của trường đảm 
bảo.

c. Mở hệ đào tạo cao học
Sau 1 thời gian tích cực chuẩn bị, 

vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
cho phép trường Đại học BR-VT 
đào tạo cao học ngành Quản trị kinh 
doanh. Trường đang tích cực tuyển Tổng lãnh sự quán Nhật bản tại TPHCM đến thăm Trường ĐH BR-VT
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sinh và hiện đã có trên 150 học viên 
đăng ký thi tuyển. Đây là 1 bước 
tiến mới quan trọng về khả năng và 
trình độ đào tạo của trường.

3.2.2. Công tác nghiên cứu khoa 
học

- Trường tích cực đầu tư hạ tầng 
công nghệ thông tin, các phòng thí 
nghiệm hóa sinh, Công nghệ thực 
phẩm, cơ khí, trong đó có 2 phòng 
thí nghiệm công nghệ cao: phòng 
thí nghiệm Smath Home và phòng 
thí nghiệm Robot. Trường đã ký 
kết hợp tác nghiên cứu khoa học và 
triển khai công nghệ với Khu Công 
nghệ cao TPHCM để có điều kiện 
sử dụng các thiết bị thí nghiệm hiện 
đại.

- Trong năm vừa qua, cán bộ 
giảng viên của trường đã công bố 
61 bài báo khoa học, hoàn thành 
được 12 đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp trường, hoàn thành 1 đề tài cấp 
tỉnh. Lần đầu tiên trường Đại học 
BR-VT được Bộ Khoa học và Công 
nghệ giao thực hiện nhiệm vụ khoa 
học cấp quốc gia: “Sản xuất thử 
nghiệm máy lọc nước biển thành 
nước ngọt công suất 500l/ngày đêm 
phục vụ cho tàu đánh bắt cá xa bờ”. 
Hiện nay hơn 30 máy lọc nước biển 
thành nước ngọt của trường đã được 
cung cấp cho bà con ngư dân của 
tỉnh BR-VT, Nghệ An, Bình Định 
và Hải quan. Tới đây, Trường sẽ mở 
rộng việc cung cấp máy lọc nước 
biển thành nước ngọt cho các tỉnh 
Cà Mau, Kiên Giang, cũng như có 
khả năng xuất khẩu máy lọc nước 
biển thành nước ngọt cho Nam Phi 
và các nước khác.

- Một trong những kết quả nổi 
bật về nghiên cứu khoa học và công 
nghệ trong năm qua là các sản phẩm 
chế biến từ hạt cacao của BR-VT do 
Khoa Hóa và Công nghệ thực phẩm 
sản xuất thành công trong phòng thí 
nghiệm như socola, kẹo dẻo cacao, 
nước ép cacao, rượu cacao… Thời 

gian tới trường Đại học BR-VT sẽ 
tiến hành sản xuất thử nghiệm bán 
công nghiệp các loại socola tươi và 
khô từ nguyên liệu hạt cacao tỉnh 
BR-VT, tiến tới xây dựng thương 
hiệu cacao BR-VT.

3.3. Hợp tác quốc tế
Năm 2014 trường Đại học Bà 

Rịa-Vũng Tàu cũng có những bước 
tiến rõ nét.

a. Mở rộng hợp tác quốc tế trong 
đào tạo

Năm 2014 trường đã cử 4 nghiên 
cứu sinh đi đào tạo tại các nước Nga, 
Mỹ, Nhật Bản và Úc. 02 nghiên 
cứu sinh trường cử đi đào tạo nước 
ngoài đã bảo vệ thành công luận án 
Tiến sỹ trở về trường công tác. Lần 
đầu tiên trường nhận sinh viên Lào 
đào tạo tại trường.

b. Về hợp tác nghiên cứu khoa 
học

Trường đã được giáo sư Jan 
Hoinkis (Cộng hòa liên bang Đức) 
hợp tác và cố vấn về công nghệ 
thiết bị máy lọc nước biển thành 
nước ngọt, đảm bảo cho sự thành 
công của đề tài nghiên cứu này của 
trường cũng như thực hiện nhiệm vụ 
khoa học cấp quốc gia của trường.

c. Về trao đổi  giao lưu giảng 
viên và sinh viên

- Năm qua, trường cử TS. Đặng 
Thị Hà - giảng viên Khoa Hóa & 
Công nghệ thực phẩm đến giảng 
dạy tại Pháp.

- Nhiều giáo sư nước ngoài đã 
đến giảng dạy tại trường Đại học 
BR-VT như GS Jan Hoinkis (Cộng 
hòa liên bang Đức), GS Toh Goda 
(Nhật Bản). Có 5 giáo viên tình 
nguyện dạy tiếng Nhật, tiếng Anh, 
tiếng Hàn tại trường.

- Nhiều trường đại học đã đến 
thăm và ký kết trao đổi sinh viên 
thực tập và giao lưu gặp gỡ giữa các 
sinh viên như các trường Okayama 
pretectural University (Nhật Bản), 
Han kyon National University (Hàn 

Quốc).
- Vừa qua, trường Đại học Croix 

Rouge (Pháp) đã cử 30 sinh viên 
đến giao lưu với sinh viên trường 
Đại học BR-VT. Nhân dịp này đoàn 
đã tặng trường 20 bộ thiết bị đo điện 
vào loại hiện đại.

IV. KẾT LUẬN
Qua 1 năm triển khai thực hiện 

chiến lược phát triển giai đoạn 
2014-2020, trường Đại học BR-VT 
đã đạt được những kết quả ban đầu 
đáng phấn khởi. Trường Đại học 
BR-VT là 1 trong 30 đơn vị trong 
cả nước được Bộ Khoa học và Công 
nghệ công nhận danh hiệu “Doanh 
nghiệp sáng tạo 2014”. Điều đó 
chứng tỏ tính đúng đắn trong việc 
xác định mục tiêu, nội dung và các 
kế hoạch thực hiện của Chiến lược 
phát triển giai đoạn 2014-2020 của 
trường. Quá trình thực hiện cũng 
cho thấy có những điểm cần điều 
chỉnh trong kế hoạch thực hiện 
nhằm thích ứng với những thay đổi 
trong nước cũng như thế giới, trong 
đó có việc hình thành cộng đồng 
kinh tế ASEAN và Chính phủ ban 
hành điều lệ trường đại học mới.

Tin tưởng rằng nhờ định hướng 
phát triển đúng đắn của Chiến lược 
trường Đại học BR-VT sẽ tiếp tục 
phát triển bền vững và sớm trở 
thành một trường đại học có thứ 
hạng cao trong nước và trong khu 
vực.

N.V.L

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN
1. Trường Đại học BR-VT: Chiến lược 

phát triển trường Đại học BR-VT giai 
đoạn 2014-2020, Vũng Tàu, năm 2014.

2. Trần Văn Khánh: Chiến lược phát 
triển Trường Đại học BR-VT giai đoạn 
2014-2020 định hướng cho 1 tầm cao 
mới. Tập san Khoa học và Đào tạo 
của Trường Đại học BR-VT, số 3-2014, 
trang 2-5.
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DOANH NGHIỆP LẤY KHOA 
HỌC LÀM NỀN TẢNG

Nghiên cứu chế tạo thành công 
các sản phẩm KH&CN và ứng dụng 
thành công những nghiên cứu này 
vào thực tiễn cuộc sống là thành 
công lớn của Busadco. Trong khi 
nhiều công trình khoa học nghiên 
cứu xong đắp chiếu thì tất cả các 
công trình, sản phẩm do Busadco 
sáng tạo đều có tính ứng dụng cao 
trong các lĩnh vực xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 
Không chỉ vậy, có những sản phẩm 
còn được “đặt hàng” ngay khi còn 
đang thử nghiệm. Đây là sự nỗ lực 
của một doanh nghiệp KH&CN mà 
đứng đầu là Chủ tịch kiêm Tổng 
Giám đốc Busadco - Anh hùng lao 
động, tiến sĩ Hoàng Đức Thảo.

Hiện nay, Busadco triển khai 2 đề 
tài “Chân kè và mái lắp ghép bảo vệ 
bờ sông, suối, ao hồ” và “Mương 
đúc sẵn chống lật, đẩy” tại Tân 
Thành. Đây là 2 đề tài mới triển 
khai của Busadco trong tổng số hơn 
30 đề tài, công trình nghiên cứu của 
Busadco trong vòng 11 năm qua.

Ông Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch 
kiêm Tổng Giám đốc Công ty 
Busadco cho biết: Busadco luôn 
đầu tư cho đội ngũ các kỹ sư trẻ 
và ưu tiên cho công tác nghiên 

CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC 
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BR-VT 
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ XUNG KÍCH SÁNG TẠO
|| CN. Lê Thị Huyền Trang
Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

Busadco (Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị 
tỉnh) là doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) đầu tiên của tỉnh 
và cũng là một trong những doanh nghiệp KH&CN đầu tiên của Việt Nam 
có nhiều sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học. Hàng 
loạt đề tài, công trình khoa học được giải thưởng trong và ngoài nước, 
mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội của doanh nghiệp KHCN 
này đã được ghi nhận bởi danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ 
đổi mới.

cứu khoa học. Hiện Busadco đã 
thành lập Công ty KHCN Busadco 
chuyên thực hiện nhiệm vụ nghiên 
cứu, ứng dụng và phát triển các đề 
tài, công trình nghiên cứu khoa học 
công nghệ. Có những thành tích đã 
đạt được là nhờ công ty đã đầu tư 
và nghiên cứu khoa học một cách 
đúng mức.

Ông Hoàng Đức Thảo cũng cho 
biết, Busadco được Chủ tịch nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng 
lao động với một hồ sơ gồm những 
thành tích đáng nể về KH&CN: 17 
bằng độc quyền sáng chế và giải 

pháp hữu ích do Bộ KH&CN cấp; 
09 Giấy chứng nhận cộng nghệ phù 
hợp của Bộ Xây dựng cấp cho phép 
áp dụng toàn quốc và xuất khẩu; 16 
giấy chứng nhận hàng hoá đạt tiêu 
chuẩn chất lượng do Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng cấp; 13 sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn Việt Nam. Ngoài ra, Busadco 
còn đạt nhiều thành tích mới và có 
nhiều sáng tạo mới, mở rộng phạm 
vi ứng dụng như: Giải nhất Giải 
thưởng Sáng tạo KH-CN Việt Nam 
năm 2013 với công trình nghiên cứu 
“Ứng dụng Hào kỹ thuật bê tông 
cốt thép thành mỏng đúc sẵn trong 
ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
tại các đô thị Việt Nam” (tháng 
12/2013); Giải nhì Cuộc thi Sáng 
chế năm 2013 do Bộ KH&CN phối 

Hào kỹ thuật BUSADCO



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

34 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí 
tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Trung tâm 
sách kỷ lục Việt Nam (Vietking) tổ 
chức với Giải pháp kỹ thuật “Hệ 
thống xử lý phân tán nước thải sinh 
hoạt tại Việt Nam” (tháng 11/2013); 
Cúp vàng Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
năm 2013 do Cục Sở hữu trí tuệ và 
VIFOTEC trao tặng (tháng 3/2014); 
04 giải thưởng WIPO cho cá nhân 
và tập thể do Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
Thế giới trao tặng (tháng 4/2014).

NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÀI BA
Theo ông Hoàng Đức Thảo, Chủ 

tịch kiêm Tổng Giám đốc Busadco, 
các công trình của Busadco đều 
xuất phát từ đòi hỏi cấp bách từ thực 
tế, được khảo sát, nghiên cứu, ứng 
dụng đem lại hiệu quả thiết thực cho 
cộng đồng dân cư. Vây nên, các sản 
phẩm sáng tạo của Busadco luôn có 
sức sống mạnh mẽ và đang được 
nhân rộng không ngừng. Chính sứ 
mệnh cộng đồng này đã trở thành 
động lực thôi thúc ông Hoàng Đức 
Thảo lao vào nghiên cứu, sáng tạo 
để trở thành nhà khoa học chân 
chính. Các công trình, giải pháp mà 
ông ứng dụng vào thực tế đã góp 
phần truyền lửa, thôi thúc cán bộ, 
công nhân viên chia sẻ những suy 
nghĩ, ý tưởng của mình cho sự lớn 

mạnh của doanh nghiệp.
Tại lễ trao bằng tiến sĩ danh dự 

của Trường Đại học kỷ lục thế giới 
được tổ chức tại Việt Nam năm 
2013, ông Hoàng Đức Thảo là một 
trong 6 kỷ lục gia Việt Nam đầu tiên 
được Hiệu trưởng Trường Đại học 
Kỷ lục thế giới từ Anh Quốc, ông 
Thomas Bains trực tiếp sang Việt 
Nam trao tặng. Đây là một phần 
thưởng danh dự trao cho “Người 
Việt Nam đầu tiên đoạt nhiều giải 
thưởng nhất của các tổ chức sáng 
tạo KH&CN trên thế giới”.

Trong tổng số hơn 30 sáng chế 
được công nhận, ông Thảo kể lại kỷ 
niệm sản phẩm đầu tay là máy tời 
nạo vét cống ngầm, đánh dấu bước 
ngoặt khó khăn, thử thách lớn nhất 
trong bước đường làm nghiên cứu, 
sáng tạo. Công trình này phải chạy 
thử nghiệm nhiều lần, cộng sự giúp 

đỡ nhiệt tình mới vận hành thành 
công. Sau khi ứng dụng thành công, 
công trình được phát triển, thương 
mại hoá, nhân rộng cho rất nhiều 
tỉnh thành trong cả nước và xuất 
khẩu sang Lào và Malaysia.

Ông Hoàng Đức Thảo cho biết: 
“Mục đích của tôi khi nghiên cứu 
sáng tạo không phải để phấn đấu 
đạt kỷ lục mà luôn mong muốn sáng 
tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng vào 
thực tế. Tôi không phải là nhà khoa 
học chuyên nghiệp mà nghiên cứu 
khoa học xuất phát từ niềm đam mê, 
khát vọng. Tôi mong muốn thay 
đổi diện mạo mới cho hạ tầng đô 
thị, nông thôn Việt Nam. Các công 
trình khoa học được ứng dụng rộng 
rãi khi cả người giàu, người nghèo, 
người thành thị hay nông thôn đều 
được hưởng lợi từ các sáng chế này. 
Đây là niềm vui lớn nhất của người 
làm nghiên cứu khoa học”.

Được biết, ngày 13/12/2013, 
Chủ tịch nước CHXH chủ nghĩa 
Việt Nam đã ban hành Quyết định 
số 2365/QĐ-CTNV về việc phong 
tặng Danh hiệu anh hùng lao động 
cho doanh nghiệp KH&CN có 
thành tích đặc biệt xuất sắc trong 
lao động, sáng tạo góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ 
Tổ quốc. Vào ngày 29/8/2014, Hội 
đồng thi đua khen thưởng tỉnh BR-
VT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu 
Anh hùng Lao động cho tập thể 
CBCNVC Công ty Busadco. Trước 
đó, năm 2011, Chủ tịch nước cũng 
đã phong tặng danh hiệu Anh hùng 
lao động cho ông Hoàng Đức Thảo.

Tập thể BUSADCO nhận danh hiệu anh hùng lao động

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 Busadco đều mang tính ứng dụng 
cao và đã được sử dụng vào các dự án hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường ở 48/63 tỉnh thành. Có 14 UBND tỉnh đã ban hành chủ trương áp 
dụng sản phẩm công nghệ Busadco trên địa bàn. Busadco đã có 17 bằng 
độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích do Bộ KH-CN cấp; 09 Giấy 
chứng nhận công nghệ phù hợp của Bộ Xây dựng 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; 
13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
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DOANH THU TỪ KHCN 
CHIẾM 80%

Theo đánh giá tổng kết của công 
ty, Busadco thực hiện tốt nhiệm vụ 
quản lý hệ thống thoát nước, thực 
hiện quy hoạch thoát nước cho các 
đô thị trên toàn địa bàn tỉnh, làm 
chủ đầu tư 6 dự án nguồn vốn ODA 
đầu tư vào lĩnh vực thoát nước với 
giá trị hơn 5000 tỷ đồng. Busadco là 
doanh nghiệp KH&CN đoạt nhiều 
giải thưởng nhất của các tổ chức 
sáng tạo KH&CN trong nước và 
trên thế giới. Các sản phẩm khoa 
học công nghệ do ông sáng tạo ra 
phục vụ công cộng phúc lợi và bảo 
vệ môi trường. Hiện nay, Busadco 
đã xây dựng các nhà máy tại Hà 
Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ 
An, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Đặc biệt, Busadco đã có nhiều sáng 
kiến khoa học như: Kè chắn sóng 
(phục vụ quai đê lấn biển), Hào kỹ 
thuật (phục vụ hạ tầng kỹ thuật đô 
thị nhằm hạn chế đào xới vỉa hè, hạ 
ngầm các dây điện và cáp), Mương 
bê tông đúc sẵn cốt thép, cốt sợi 
thép, cốt sợi PP (phục vụ hạ tầng 
kỹ thuật nông thôn)… Các sáng 
kiến này đã góp phần nâng cao chất 

lượng hạ tầng kỹ thuật đô thị và bảo 
vệ môi trường.

Từ 5 năm trở lại đây, doanh thu 
trong lĩnh vực KHCN luôn chiếm 
tới trên 80% tổng doanh thu của 
Busadco. Lợi ích từ việc nghiên 
cứu ứng dụng tiếp tục mang đến 
cho Busadco động lực để triển khai 
các đề tài mới. Một số công trình 
tiêu biểu có thể kể đến như: Hố ga 
thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới 
được ứng dụng tại hầu hết các đô thị 
trong cả nước, giảm mùi hôi từ cống 
thoát nước lên bầu khí quyển; sản 
phẩm Hào kỹ thuật Busadco, được 
ứng dụng rộng rãi trong năm 2014, 
nhất là ở những thành phố lớn như 
Hà Nội, TP.HCM.

Mới đây, Hội đồng khoa học 
công nghệ công nhận tiến bộ kỹ 
thuật, công nghệ mới của Tổng 
cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) đã 
làm việc với Busadco để đánh giá 
các công trình khoa học công nghệ 
của Busadco ứng dụng vào lĩnh vực 
nông nghiệp nông thôn, bảo vệ đê 
điều, xây dựng kè biển và chống 
biến đổi khí hậu. Thông qua việc 
thẩm định hồ sơ thiết kế và các 
công trình kênh mương thủy lợi và 

kè biển mà Busadco đã thi công tại 
các địa phương trên cả nước, Hội 
đồng khoa học công nghệ Tổng cục 
Thủy lợi đánh giá cao hiệu quả kinh 
tế - xã hội mà các công trình này 
mang lại, đặc biệt là các sản phẩm, 
kênh mương bê tông cốt thép, bê 
tông cốt sợi thành mỏng và chân kè 
bảo vệ bờ, đê biển. Thời gian tới, 
Tổng cục Thủy lợi sẽ tạo điều kiện 
để Busadco triển khai các đề tài ứng 
dụng khoa học công nghệ chống xói 
lở bờ sông, bờ biển và chống biến 
đổi khí hậu ở các tỉnh ĐBSCL.

Được biết, đầu năm 2014, 
Busadco triển khai 01 đề tài mới, 
gây tiếng vang lớn trong giới khoa 
học, đó là “Chân kè lắp ghép bảo vệ 
bờ và đê biển”. Sản phẩm này được 
các giáo sư hàng đầu của Đại học 
Thủy Lợi đánh giá là “công nghệ 
hoàn toàn mới, chưa từng có tại Việt 
Nam”. Các công trình kè biển sử 
dụng giải pháp công nghệ này ngoài 
việc chống xói mòn, nước mặn xâm 
nhập còn có thể lấn ra biển cả cây 
số. 

L.T.H.T

Gia đình là tế bào của xã hội. 
Gia đình Việt Nam là nơi 
nuôi dưỡng và hình thành 

nhân cách con người Việt trong mọi 
thời đại. Đây là môi trường giáo 
dục đầu tiên, là trường học đầu đời 
của con người. Mỗi chúng ta đều có 
bậc sinh thành và nuôi dưỡng, khi 
sinh ra đều được tiếp xúc với nền 
văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc. Trải 
qua nhiều thời kỳ phát triển, quan 
hệ và cấu trúc trong gia đình Việt 

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ XUNG ĐỘT 
TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY

VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT
|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH-KT 
tỉnh BR-VT

Nam có nhiều thay đổi, song chức 
năng căn bản của gia đình vẫn tồn 
tại và gia đình luôn là tổ ấm, hành 
trang không thể thiếu trong mỗi con 
người và là điểm tựa vững chắc cho 
ta phát triển.

Song trong cuộc sống sinh hoạt 
hàng ngày của gia đình, các mối 
quan hệ giữa các thành viên khó 
tránh khỏi những lúc xảy ra mâu 
thuẫn, va chạm do nhiều nguyên 
nhân. Mâu thuẫn có thể liên quan 

đến vấn đề kinh tế, tính cách, tình 
cảm, cách giáo dục con cái và các 
vấn đề khác… Câu hỏi đặt ra là 
nguyên nhân nào dẫn đến xung đột 
giữa các thế hệ trong gia đình? Cách 
giải quyết các xung đột đó để hàn 
gắn lại các mối quan hệ? Những câu 
hỏi này đang trở thành vấn đề được 
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toàn xã hội quan tâm và đi tìm đáp 
án. Ở bài viết này, chúng ta thử tìm 
hiểu một số nguyên nhân chính và 
cách giải quyết.

Về nguyên nhân của sự xung đột 
trong gia đình, chúng ta thường gặp:

DO THU NHẬP KINH TẾ, TÀI 
CHÍNH GIA ĐÌNH:

Trong quá trình đổi mới và hội 
nhập, Việt Nam đã có những thay 
đổi sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống kinh tế - xã hội, trong 
đó có mối quan hệ gia đình. Bên 
cạnh việc tiếp nhận những tác động 
tích cực về kinh tế, xã hội do quá 
trình đổi mới đem lại, gia đình Việt 
Nam cũng đang phải đối mặt với 
những thách thức to lớn là xung 
đột gia đình. Và một trong những 
nguyên nhân phổ biến gây rạn nứt 
các mối quan hệ giữa các thành viên 
trong gia đình là thu nhập kinh tế và 
tài chính gia đình có sự chênh lệch 
giữa người vợ và chồng, cha mẹ và 
con cái. Đối với gia đình có hoàn 
cảnh túng thiếu hoặc chạy ăn từng 
bữa thì mâu thuẫn từ tiền luôn tiềm 
ẩn nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. 
Ngoài ra mâu thuẫn vợ chồng trong 
vấn đề chi tiêu xảy ra khi người 
này kiểm soát người kia trong chi 
tiêu, làm cho người vợ (hoặc người 
chồng) cảm thấy mình bị mất quyền, 
thậm chí còn cảm thấy không được 
tôn trọng, thiếu sự tin tưởng lẫn 
nhau. Người vợ nhiều khi quá quan 
tâm đến những việc chi tiêu nhỏ 
nhặt hàng ngày của chồng, thường 
xuyên tra khảo, làm cho mâu thuẫn 
ngày càng tăng lên. Hay những gia 
đình giàu có tài sản, vật chất khi 
cha mẹ phân chia không đồng đều 
cho con cái hay các thành viên khác 
trong gia đình đã gây ra không khí 
bất hòa dẫn đến xung đột.

DO TƯ TƯỞNG PHONG KIẾN:
Gia đình có nhiều thế hệ sinh 

sống chung với nhau được gọi mô 
hình mở rộng còn tồn tại phổ biến 
ở nước ta. Ở những gia đình này, 

mâu thuẫn thường xảy ra nhiều nhất 
là giữa nàng dâu và mẹ chồng. Tư 
tưởng phong kiến còn rơi rớt lại 
ở nhiều người lớn tuổi cho rằng 
phận làm dâu không có quyền cũng 
như tiếng nói chính trong gia đình 
chồng, chỉ có nghĩa vụ làm, đóng 
góp tiền của, công sức vật chất và 
chịu sự sai khiến của bố, mẹ chồng 
(mất tiền mua mâm thì đâm cho 
thủng). Vì vậy, giữa người làm dâu 
ngày xưa và dâu ngày nay không dễ 
gì thống nhất quan điểm về lối sống, 
về cách cư xử trong gia đình. Ngoài 
ra còn có hiện tượng con dâu xem 
thường bố mẹ chồng, phân biệt đối 
xử giữa bố mẹ mình đẻ và bố mẹ 
chồng.

Ngoài mâu thuẫn giữa mẹ chồng 
và nàng dâu, trong mô hình gia đình 
mở rộng còn xuất hiện mâu thuẫn 
giữa em chồng và chị dâu, giữa các 
nàng dâu với nhau. Mâu thuẫn thế 
hệ thường liên quan đến vấn đề nhà 
ở của mỗi gia đình. Khi căn nhà 
chật hẹp, không còn phù hợp với mô 
hình gia đình mở rộng gồm nhiều 
thành viên sống trong cùng một gia 
đình. Theo điều tra xã hội học có 
đến 34% cặp vợ chồng chung sống 
trong căn nhà chật chội với bố mẹ. 
Do nhà ở quá chật chội dẫn đến 
việc cáu gắt vô cớ, hoặc trong lòng 
tỏ ra bực bội và dễ dẫn đến xung 
đột. Ngoài ra còn có các tư tưởng 
phong kiến khác vẫn còn xuất hiện 
trong gia đình, như tư tưởng phân 
biệt đối xử theo giới tính (thường là 
trọng nam, khinh nữ), hay thương 
con út hơn, thương cháu nội hơn 
cháu ngoại, thương con ruột hơn 
con riêng, thương cháu đích tôn 
hơn các cháu khác, vì vậy dẫn đến 
những mâu thuẫn, xung đột khó giải 
quyết giữa các thế hệ trong gia đình. 

Trong quá trình sống chung với 
nhau, nhất là từ khi có con, có những 
lúc xảy ra xung đột, hờn giận giữa 
hai vợ chồng. Sự xung đột có khi từ 
việc mua sắm đồ, việc dạy dỗ con 
theo cách giáo dục riêng của từng 
người, nếu tình trạng này kéo dài 

sẽ dễ ảnh hưởng xấu đến trẻ. Hay 
cách chồng (hoặc vợ), đối xử với 
gia đình nhà vợ (hoặc chồng) chưa 
tốt, làm khó chịu, gây tranh cãi giữa 
hai vợ chồng. Ngoài ra, phong cách 
sống của các thế hệ trong một gia 
đình cũng dễ tạo nên xung đột.

DO MÂU THUẪN TRONG 
QUAN HỆ ỨNG XỬ:

Giao tiếp và ứng xử là một trong 
những yếu tố quyết định việc duy 
trì mối quan hệ giữa các thành viên 
trong gia đình. Thông qua giao tiếp, 
các thành viên trong gia đình có thể 
hiểu nhau hơn, hiểu được bản thân 
mình và nhu cầu của người khác. 
Điều đó thể hiện qua mức độ quan 
tâm, chăm sóc, biểu lộ tình cảm, 
sự chung thủy, tính cách… của các 
thành viên trong gia đình. Trong 
cuộc sống, không phải những điều 
đó lúc nào cũng trọn vẹn, chỉ một 
sự thờ ơ, thiếu quan tâm hay việc 
đối xử không công bằng cũng có thể 
làm cho quan hệ giữa các thành viên 
trong gia đình trở nên căng thẳng, 
dẫn đến xung đột. Ngoài ra, mâu 
thuẫn còn do các thành viên trong 
gia đình thiếu tế nhị trong cư xử, có 
những lời nói thiếu tôn trọng nhau.

MÂU THUẪN DO TRÌNH ĐỘ 
NHẬN THỨC, HỌC VẤN CỦA 
CÁC THẾ HỆ TRONG GIA 
ĐÌNH:

Trong cuộc sống hàng ngày, đôi 
khi chúng ta vẫn nghe người ta nói 
câu: “Chồng thấp vợ cao, như đôi 
đũa lệch so sao cho bằng”. Theo 
nghĩa đen, câu nói này nhằm chê 
bai sự chênh lệch về ngoại hình của 
một đôi vợ chồng nào đó. Nhưng 
sâu xa hơn, câu nói đó còn ám chỉ 
nhiều điểm không tương xứng khác 
giữa họ, liên quan đến trình độ học 
vấn, nhận thức. Người chồng có 
tri thức, đi làm, kiếm tiền nuôi gia 
đình, là trụ cột gia đình. Còn người 
vợ thì trình độ học vấn hay tri thức 
thấp hơn, chỉ lo việc bếp núc, nội 
trợ, chăm con… Như vậy vô hình 
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chung đã hạ thấp địa vị của người 
vợ trong gia đình, điều đó cũng dễ 
gây xung đột.

Không riêng gì vợ chồng, sự thay 
đổi trong nhận thức và học vấn của 
giới trẻ hiện nay so với cái lạc hậu 
của các thế hệ trước cũng là nguyên 
nhân gây tranh cãi.

Xung đột có thể xảy ra với bất 
cứ ai và bất kỳ thời điểm nào trong 
cuộc sống. Điều quan trọng là khi 
xung đột xảy ra ta biết cách xử lý và 
hòa giải êm thấm mọi việc để giữ 
hạnh phúc gia đình. 

Từ việc nêu một số nguyên nhân 
dẫn đến xung đột, mâu thuẫn trong 
gia đình, xin đề xuất một số cách 
giải quyết sau đây:

Một là, hãy giữ bình tĩnh
Khi mâu thuẫn xảy ra, người 

trong cuộc sẽ luôn cảm thấy lý lẽ 
của mình là đúng đắn. Nếu đó là 
mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng 
dâu thì cảm giác của mẹ chồng là 
bực bội vì “con dâu không biết kính 
trọng người trên” hoặc nặng hơn 
thì cho con dâu là “đồ lăng loàn”… 
Còn nàng dâu thì cho là mẹ chồng 
thật là vô lý khi áp đặt người dưới… 
Dù bạn ở trong vị thế nào thì hãy 
luôn ghi lòng tạc dạ về phản ứng đầu 
tiên của bản thân là phải thật bình 
tĩnh nhằm tránh xảy ra những xung 
đột không cần thiết mà sau này hối 
hận không kịp. Bởi vì khi cơn nóng 
giận sẽ làm bạn “tung hê hết thảy”, 
hay “lành làm gáo, vỡ làm muôi”. 
Giữ bình tĩnh bản thân là bước đầu 
tiên giữ bình yên gia đình.

Hai là, lắng nghe cả hai tai
Đội tai là nơi tiếp nhận những lời 

giải thích lý lẽ của người khác. Nếu 
bạn không chân thành lắng nghe đối 
phương bằng cả hai tai thì khả năng 
bạn tiếp tục ấm ức hoặc bực tức 
là rất cao. Khi chịu khó lắng nghe 
người đối diện. Khi nắm được lý 
do vì sao đôi bên có mâu thuẫn thì 
từ đó giải pháp dung hòa hoặc giải 
quyết triệt để mâu thuẫn mới có cơ 
hội được góp mặt.

Ba là, đánh giá mâu thuẫn
Thông thường, ít ai chịu bình 

tâm mà đánh giá mức độ sự thật 
của mâu thuẫn gia đình. Hãy tự 
hỏi  mâu thuẫn này có đáng làm 
to chuyện”? hoặc liệu mình có để 
bụng chuyện cũ và phản ứng quá 
thái hay không? Việc đánh giá thấu 
đáo các mâu thuẫn gia đình có khi 
giúp bạn “ngộ” ra những thiếu sót 
hoặc cảm nhận riêng tư của bản 
thân đã dẫn tới những mâu thuẫn 
không đáng có.

Bốn là, có nên xin lỗi
Hai loại ngôn từ mà con người 

không muốn “phát ngôn”, đó là lời 
khen thật lòng và lời xin lỗi. Tuy 
nhiên, một người có lỗi mà biết xin 
lỗi còn được đánh giá cao hơn người 
không bao giờ có lỗi. Nếu người có 
lỗi là bạn, hãy dẹp tất cả tự ái và sĩ 
diện cá nhân của bản thân mà gửi 
lời xin lỗi đến đối tượng. Ông bà ta 
đã có câu “đánh kẻ chạy đi, không 
ai đánh kẻ chạy lại”.

Do đó, một lời xin lỗi đúng lúc, 
đúng việc là một phương pháp xoa 
dịu hiệu quả.

Năm là, nên học cách quên
Một trong những phép ngừa mâu 

thuẫn hiệu quả là bạn phải học cách 
quên đi những lỗi lầm cũng như 
xích mích của mình trước đây với 
các thành viên khác. Thật vậy, việc 
cứ ôm khư khư những tức tối về 
một mâu thuẫn nào đó chỉ làm khổ 
bạn thôi. Trong cuộc sống bề bộn lo 
toan đầy trăn trở, bạn sẽ thoải mái 
hơn khi biết cách thả trôi những 
mâu thuẫn trong quá khứ để hướng 

tới một ngày mai tươi vui hơn.
Sáu là “tránh voi chẳng hổ mặt 

nào”
Nếu bạn đã thử những cách trên 

mà đối tượng vẫn “ngoan cố” 
không hiểu và tiếp tục gây sự với 
bạn, cách tốt nhất là bạn nên bỏ qua 
và xác định trong lòng rằng càng ít 
đụng chạm hoặc tiếp xúc với đối 
tượng càng tốt. Đừng e ngại khi 
mình bị gọi là “hèn” hoặc những 
tính từ tương tự. Xét cho cùng, 
chúng ta chỉ nên quan tâm những 
điều làm mình vui và bỏ qua những 
điều khó chịu.

Bảy là, hãy nói ngắn gọn về rắc 
rối để “bạn đời” có chỗ len vào

Cách giải quyết vấn đề cởi mở 
là đặt nó lên bàn và cùng nhau trao 
đổi. Bạn không nên để nó cháy âm 
ỉ trong lòng và buộc người kia phải 
đoán.

Tám là, cùng nhau đào sâu vấn 
đề

Bước này giúp các bạn khám phá 
những gì còn ẩn sâu bên dưới của 
vấn đề. Bạn không nên ép bạn đời 
của mình chấp nhận quan điểm của 
mình và thúc đẩy giải quyết công 
việc ngay lập tức. Vợ chồng nên 
trao đổi với nhau về các mối lo tiềm 
ẩn và những gì đang cố giải quyết. 
Điều quan trọng là bạn cần lắng 
nghe kỹ lưỡng những gì mà nửa kia 
quan tâm cởi lòng tiếp thu ý kiến 
họ.

Gia đình là tổ ấm của mỗi người. 
Gia đình hạnh phúc, đầm ấm thì xã 
hội mới phát triển. Cuộc sống của 
bạn luôn liên quan mật thiết đến các 
thành viên khác trong gia đình nên 
mọi người cần sống chân thành, cởi 
mở, độ lượng, và luôn tôn trọng, 
chia sẻ và lắng nghe ý kiến của 
nhau, có sự nhất quán trong mọi vấn 
đề công việc để tránh xảy ra xung 
đột giữa các thế hệ. Đây cũng là 
một trong những điều kiện hết sức 
quan trọng chắp cánh ước mơ ban 
đầu cho con trẻ trong sự nghiệp và 
trên đường đời.

N.N.N
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Trong quý I-2015, từ chương 
trình nói trên, Công ty 
TNHH Thiên Phúc (huyện 

Đất Đỏ) hoạt động trong lĩnh vực 
chăn nuôi heo đã được UBND tỉnh 
phê duyệt hỗ trợ 182 triệu đồng để 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
chăn nuôi; Công TNHH Quốc tế 
Troy đóng trên địa bàn KCN Đông 
Xuyên (TP. Vũng Tàu) hoạt động 
trong lĩnh vực xây dựng nhà, công 
trình kỹ thuật dân dụng cũng được 
UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 437,5 
triệu đồng.

Mới đây, Sở KH-CN cũng vừa 
thông qua đề án “Xây dựng hệ thống 
xử lý nước thải công suất 70m3/
ngày đêm tại Công ty TNHH Đông 
Lâm” (huyện Long Điền) với mức 
hỗ trợ 300 triệu đồng. Từ nguồn hỗ 
trợ nói trên, Công ty TNHH Đông 
Lâm đã chủ động vốn đầu tư xây 
dựng mới hệ thống xử lý nước thải 
đạt tiêu chuẩn môi trường, giảm 
thiểu tối đa ô nhiễm trong quá trình 
sản xuất, chế biến hải sản. 

Trên đây là 3 trong số những 
công ty được thụ hưởng chính sách 
hỗ trợ bởi chương trình KH-CN hỗ 
trợ Doanh nghiệp nâng cao năng 
suất chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá với mức kinh phí hỗ trợ khá 
cao. Chương trình với nhiều nội 
dung hỗ trợ phong phú, đa dạng với 
mức kinh phí hỗ trợ lớn, đặc biệt là 
các nội dung hỗ trợ sản xuất sạch 
hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi 

CHƯƠNG TRÌNH KH-CN HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP

MANG ĐẾN NHỮNG LỢI ÍCH THIẾT THỰC
|| Nhật Quang
Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

Bà Rịa - Vũng Tàu đang tích cực thực hiện Chương trình khoa học và 
công nghệ (KH-CN) hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2014-2020, bước đầu đã mang đến 
những kết quả tích cực.

trường, hỗ trợ đổi mới công nghệ, 
thiết bị, mức hỗ trợ có thể lên tới 
500 triệu đồng.

Ông Mai Thanh Quang, Giám 
đốc Sở KH-CN cho biết: Chương 
trình KH-CN hỗ trợ DN nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2014-2020 là 
kết quả từ việc sát nhập Dự án Nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
hàng hóa của BR-VT giai đoạn 
2012-2015 với Chương trình KH-
CN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 
2014-2015. Sau 1 năm thực hiện, 
chương trình với nhiều nội dung hỗ 
trợ phong phú, mức hỗ trợ lớn đã 
giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp 
trong việc thay đổi công nghệ, cải 
thiện quy trình sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. Cũng theo 
ông Quang, nhờ hiệu quả thấy rõ 
nên chương trình ngày càng thu hút 
nhiều doanh nghiệp đăng ký tham 
gia. Năm 2013, có 42 doanh nghiệp 
đăng ký, 20 doanh nghiệp được xét 
hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,145 
tỷ đồng. Năm 2014, có 85 doanh 
nghiệp đăng ký và 53 doanh nghiệp 
được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 
4,908 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở KH-
CN còn hỗ trợ cho doanh nghiệp 
thông qua công tác tổ chức đào tạo, 
tập huấn các kiến thức về năng suất 
chất lượng, ứng dụng tiến bộ KH-
CN (năm 2014 đã tổ chức 7 lớp đào 
tạo, tập huấn với hơn 500 lượt đại 
diện DN).

Có thể thấy rằng, các chương 
trình KH-CN từ trước đến nay đã 
góp phần giải quyết rất nhiều khó 
khăn cho doanh nghiệp. Tính từ khi 
triển khai chương trình (năm 2001) 
đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 
hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 14,7 
tỷ đồng cho 235 lượt doanh nghiệp. 
Mặc dù vậy, con số trên là còn quá 
ít so với số lượng doanh nghiệp có 
nhu cầu được hỗ trợ. Để chính sách 
hỗ trợ đến với nhiều doanh nghiệp 
hơn nữa, việc tuyên truyền, quảng 
bá, kết nối các doanh nghiệp, các cơ 
quan chức năng nắm giữ một vai trò 
quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Chương trình “KH-CN hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất và chất lượng 
hàng hóa giai đoạn 2014-2020” có 
nhiều hỗ trợ như: Hỗ trợ xây dựng, 
áp dụng và duy trì các hệ thống 
quản lý và các công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng; hỗ trợ đẩy mạnh 
công tác tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ 
tôn vinh các DN đạt giải thưởng 
chất lượng quốc gia; hỗ trợ lập hồ 
sơ cấp nhãn “Bông sen xanh” và 
logo chương trình “Những địa chỉ 
tin cậy của du lịch tỉnh BR-VT”; hỗ 
trợ phát triển tài sản trí tuệ… Chi 
tiết về Chương trình có thể liên hệ 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Số 379 Hà Huy Tập, phường 
Phước Trung, TP. Bà Rịa) Điện 
thoại 064.3702256 hoặc http://
chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn/.

NQ
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Vận dụng, học tập phong cách 

Hồ Chí Minh là yêu cầu tất yếu 
trong cuộc vận động học tập và 
làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Thực tế, 
phong cách của Người trở thành 
nền tảng tinh thần xã hội, là động 
lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân 
dân ta phát huy nội lực, vượt qua 
thử thách, khó khăn để tiến lên. Và 
càng quan trọng hơn, trước sự suy 
thoái đạo đức xã hội có tính nghiêm 

VẬN DỤNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
TRONG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO 

ĐỨC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
|| ThS. Nguyễn Văn Tráng 
Trường Cao đẳng Sư phạm 
Bà Rịa - Vũng Tàu

Phong cách Hồ Chí Minh là những giá trị cao đẹp, ảnh hưởng sâu sắc đến 
đời sống tinh thần của Đảng và nhân dân ta qua từng giai đoạn của lịch 
sử dân tộc. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, việc vận dụng giá trị cao 
đẹp phong cách của Người có giá trị to lớn đối với cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Càng thiết thực hơn, nếu chúng ta vận dụng phong cách Hồ 
Chí Minh trong giáo dục tư tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ, trong đó có 
học sinh, sinh viên.
Từ khóa: Phong cách, Hồ Chí Minh.

trọng như hiện nay thì việc học tập 
và làm theo phong cách của Người 
là một biện pháp quan trọng không 
chỉ đối với cán bộ, đảng viên và tổ 
chức Đảng, mà còn có giá trị thiết 
thức trong giáo dục tư tưởng, đạo 
đức cho thế hệ trẻ, trong đó có học 
sinh, sinh viên.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Phong cách Hồ Chí Minh 
Phong cách Hồ Chí Minh là 

phong cách của một người thầy vĩ 
đại của cách mạng Việt Nam, một 

lãnh tụ thiên tài, một chiến sĩ lỗi 
lạc của phong trào giải phóng dân 
tộc, phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế; là phong cách của nhà 
chính trị già dặn, một nhà ngoại giao 
từng trải, một tri thức uyên bác, một 
nhà nho sâu sắc, một hiển triết “đại 
trí, đại nhân, đại dũng” Bên cạnh 
đó, chúng ta lại tìm thấy ở Người 
phong cách của một người bình 
thường như một nông dân trên đồng 
ruộng, công nhân trong nhà máy, 
như người cha, người bác, người 
ông trong gia đình mà bao người đã 
cảm nhận. Đây chính là nét đặc sắc 
của phong cách Hồ Chí Minh.

Sự biểu hiện phong cách trong Hồ 
Chí Minh như là một hệ thống, một 
chỉnh thể; nó bắt đầu từ suy nghĩ 
(phong cách tư duy) đến hoạt động 
thực tiễn (phong cách làm việc, 
phong cách diễn đạt, phong cách 
ứng xử) và cuối cùng là sinh hoạt 
thường ngày (phong cách sinh hoạt).

Thứ nhất: Phong cách tư duy: 
Nét đặc sắc nhất trong phong cách 
tư duy của Hồ Chí Minh là tinh thần 
độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đối với 
Người, độc lập là không lệ thuộc, 
không phụ thuộc, không bắt chước, 
không theo đuổi; tự chủ là tự mình 
làm chủ suy nghĩ của mình, tự mình 
thấy trách nhiệm trước đất nước, 
trước dân tộc; sáng tạo là sẵn sàng 
từ bỏ những cái cũ đã được thực 
tiễn kiểm nghiệm là không đúng, 
những gì là lạc hậu, lỗi thời, những 
cái cũ đã đúng trước kia nay không 
còn phù hợp; tìm tòi, đề xuất những 
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cái mới có thể trả lời được những 
câu hỏi mà cuộc sống đang đặt ra. 
Cái mới bao hàm những giá trị của 
cái cũ, nhưng lại vượt lên trên cái 
cũ, bổ sung thêm những giá trị mới. 
Vì vậy, phong cách tư duy Hồ Chí 
Minh đã phản ánh đúng cuộc sống, 
phản ánh đúng cái bất biến trong sự 
vạn biến sôi động của cuộc sống. 
Do đó, những tư tưởng, kết quả của 
tư duy Hồ Chí Minh đã mở đường 
cho cuộc sống đi lên.

Thứ hai: Phong cách làm việc: 
Phong cách làm việc của lãnh tụ Hồ 
Chí Minh thể hiện ở chỗ, phải có 
tác phong quần chúng, phải có tác 
phong tập thể, dân chủ và phải có 
phong cách làm việc khoa học. Tất 
cả đều gắn bó chặt chẽ với nhau tạo 
thành một phong cách làm việc rất 
hiện đại và trở nên rất cần thiết đối 
với tất cả cán bộ, đảng viên và nhất 
là những người lãnh đạo.

Thứ ba: Phong cách diễn đạt. 
Ở Hồ Chí Minh, phong cách này 
phải xác định rõ chủ đề, đối tượng, 
mục đích của việc nói và viết, từ đó 
tìm cách nói, cách viết cho đúng 
chủ đề, cho phù hợp với đối tượng, 
nhằm đạt được mục đích đã đề ra; 
phải thể hiện sự chân thực, ngắn 

gọn; trong sáng, giản dị, dễ hiểu. 
Cho nên, phong cách diễn đạt của 
Hồ Chí Minh là một vấn đề mang ý 
nghĩa thời sự và việc tìm hiểu, học 
tập phong cách diễn đạt của Người 
càng có ý nghĩa thiết thực hơn trong 
mỗi chúng ta và trong thời kỳ xây 
dựng và phát triển đất nước như 
hiện nay.

Thứ tư: Phong cách ứng xử. Ở 
Hồ Chí Minh, thái độ ứng xử bao 
giờ cũng là yêu thương, quý mến 
con người, trân trọng con người. 
Chính vì vậy, đối với cán bộ và 
quần chúng nhân dân, phong cách 
ứng xử của Người vừa ân cần, 
niềm nở, vừa thân ái, nhiệt tình, 
khi cần thì nhắc nhở nhẹ nhàng 
hoặc phê bình nghiêm khắc; nhưng 
khi nghiêm khắc mà vẫn độ lượng, 
khoan dung để nâng con người lên, 
chứ không phải hạ thấp, vùi dập con 
người. Ai được gặp Người đều thấy 
phấn khởi, tự tin và cảm thấy mình 
tuy nhỏ bé nhưng lại có thể tham 
gia cùng tập thể, cùng cộng đồng 
dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp 
chung.

Thứ năm: Phong cách sinh hoạt. 
Phong cách này ở Hồ Chí Minh là 
sự giản dị, thanh đạm, thanh cao 

trong sinh hoạt 
hàng ngày. Đó là 
cách sống chừng 
mực, điều độ, ngăn 
nắp, yêu lao động, 
rất quý trọng thời 
gian, không có 
bất cứ một ham 
muốn danh lợi nào 
cho riêng mình 
vì Người dã dành 
ham muốn tột 
bậc cho độc lập 
của Tổ quốc, tự 
do cho nhân dân, 
hạnh phúc của mỗi 
người; là yêu thiên 
nhiên, hòa mình 
với thiên nhiên… 
Có thể nói, phong 
cách sinh hoạt của 

Bác Hồ làm cho Người trở thành 
con người toàn vẹn, với một cuộc 
sống trọn vẹn từ khi bước vào đời 
cho đến khi ra khỏi cuộc đời. Hồ 
Chí Minh đã trở thành bất tử trong 
lòng dân tộc, mãi mãi là tấm gương 
cho mọi lớp người đang phấn đấu 
cho một thế giới ngày càng tốt đẹp 
hơn.

2. Thực trạng về tư tưởng, đạo 
đức trong học sinh, sinh viên hiện 
nay 

Trong công cuộc xây dựng nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, một 
nền đạo đức mới đã và đang hình 
thành cùng với công cuộc đổi mới 
của Đảng, là nguồn động lực quan 
trọng trong công cuộc phát triển đất 
nước. Đó là nền đạo đức vừa phát 
huy những giá trị truyền thống của 
dân tộc, vừa phát huy tinh hoa vốn 
quý của nhân loại.

Thực tế, phần lớn học sinh, 
sinh viên vẫn giữ được lối sống 
tình nghĩa, trong sạch, lành mạnh; 
khiêm tốn, luôn cần cù và sáng tạo 
trong học tập; sống có bản lĩnh, có 
chí lập thân, lập nghiệp, năng động, 
nhạy bén, dám đối mặt với những 
khó khăn, thách thức, dám chịu 
trách nhiệm, không ỷ lại, chây lười; 
luôn gắn bó với nhân dân, đồng 
hành cùng dân tộc, phấn đấu cho sự 
nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của 
nền kinh tế thị trường, hội nhập 
quốc tế, do sự bùng phát của lối 
sống thực dụng chạy theo danh lợi 
bất chấp đạo lý, đã dẫn đến những 
tiêu cực trong xã hội ngày càng phổ 
biến. Những biểu hiện xa rời mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội chưa được 
khắc phục, sự chống phá của các thế 
lực phản động quốc tế nhằm thực 
hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” 
đã tác động không nhỏ đến đời sống 
đạo đức của công dân, ảnh hưởng 
lớn đến tâm tư, tình cảm, ý chí phấn 
đấu của học sinh, sinh viên. Hậu quả 
là đã có một bộ phận sinh viên phai 
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nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương 
hướng chiến đấu, không có chí lập 
thân, lập nghiệp; chạy theo sống 
thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, 
thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia 
đình và xã hội, sa vào nghiện ngập, 
hút xách; thiếu trung thực, gian lận 
trong thi cử, chạy điểm, chạy thầy, 
chạy trường, mua bằng cấp… Đây 
là những biểu hiện không thể coi 
thường.

Thực tế ấy cho thấy, cần có sự 
giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học 
sinh, sinh viên thông qua việc vận 
dụng phong cách Hồ Chí Minh. Có 
như vậy mới dẫn dắt sinh viên đi 
đúng hướng, sống có lý tưởng chính 
trị, văn hóa, đạo đức, tác phong, đáp 
ứng với yêu cầu của xã hội, của đất 
nước trong công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh.

3. Vận dụng phong cách Hồ Chí 
Minh trong giáo dục tư tưởng, 
đạo đức cho học sinh,  sinh viên 

3.1. Vận dụng phong cách Hồ 
Chí Minh kết hợp với giảng dạy 
môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Việc dạy và học môn Tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong hệ thống các 
trường đại học, cao đẳng trong cả 
nước là công việc thường xuyên và 
tất yếu. Nhiều năm qua, công tác 
giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã phát huy tích cực trong công tác 
giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học 
sinh, sinh viên. Để cho công việc 
này tiếp tục phát huy tốt hơn nữa, 
quá trình giảng dạy Tư tưởng Hồ 
Chí Minh, mỗi giảng viên lý luận 
chính trị cần phải kết hợp chặt chẽ 
việc vận dụng hệ thống phong cách 
Hồ Chí Minh trong giảng dạy; khắc 
sâu hơn nữa trong việc tiếp cận tư 
tưởng của Hồ Chí Minh trong học 
sinh, sinh viên. Cụ thể:

Thứ nhất, mỗi giảng viên cần 
vận dụng phong cách Hồ Chí Minh 
trong xác định mục đích, mục tiêu 
giảng dạy cho toàn bộ môn học và 
cho từng bài giảng cụ thể.

Thứ hai, trong quá trình giảng 
dạy tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng 
và lý luận chính trị nói chung, cần 
vận dụng khéo léo những triết lý thể 
hiện phong cách của Người ở mỗi 
nội dung bài dạy.

Thứ ba, cần nắm vững những 
nguyên tắc khi vận dụng phong 
cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy 
tư tưởng của Người. Những nguyên 
tắc ấy là:

Một là, nắm vững hoàn cảnh cụ 
thể những bài nói, bài viết, lời dạy 
của Hồ Chí Minh liên quan đến việc 
hình thành những phong cách của 
Người.

Hai là, không nên chỉ nắm ngọn, 
mà cần hiểu rõ các nguồn gốc lý 
luận trực tiếp dẫn tới hình thành 
phong cách của Hồ Chí Minh.

Ba là, hiểu rõ những vấn đề khoa 
học, lý luận cơ bản mà tư tưởng Hồ 
Chí Minh đề cập, có phương pháp 
liên ngành.

Bốn là, thừa kế những nhận định, 
đánh giá của Đảng ta, của các vị 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các 
học giả lớn về phong cách Hồ Chí 
Minh. Đây chính là hướng quán 
triệt sâu sắc tính Đảng và tính khoa 
học trong nghiên cứu giảng dạy tư 
tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ tư, cần giáo dục, cổ vũ thái 
độ, động cơ người học vận dụng 
việc học tập và làm theo phong cách 
Hồ Chí Minh.

Thứ năm, vai trò của người thầy 
giáo trong giảng dạy và truyền đạt 
phong cách Hồ Chí Minh. Theo Hồ 
Chí Minh, nhiệm vụ của cô giáo, 
thầy giáo là rất quan trọng và vẻ 
vang. Cô giáo, thầy giáo cần phải có 
chí khí cao thượng. Có tài có đức, 
trong đó đạo đức là gốc…

3.2. Kết hợp với cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”

Tư tưởng Hồ Chí Minh - trong 
đó có phong cách của Người là sự 
kết tinh những truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá 
của nhân loại, là tài sản tinh thần vô 

giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm 
gương sáng để mọi người Việt Nam 
học tập và noi theo. Trong nhiều 
năm qua, toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta đã ra sức học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức của 
Người; quá trình thực hiện đã tạo 
ra những bước chuyển biến đáng kể 
trong xã hội. 

Để đẩy mạnh cuộc vận động 
học tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa 
cuộc vận động đó đi vào chiều sâu, 
ảnh hưởng trực tiếp tới mỗi học 
sinh, sinh viên thì vai trò của cán 
bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên 
trong các nhà trường rất quan trọng. 
Chúng tôi xin được đề xuất việc kết 
hợp vận dụng phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” trong hệ thống các 
trường đại học, cao đẳng như sau:

Về mục đích: Tuyên truyền, vận 
động trong toàn thể cán bộ, giáo 
viên và sinh viên về nội dung phong 
cách Hồ Chí Minh; làm cho mọi 
người nhận thức được những giá 
trị to lớn phong cách của Người 
và qua đó tự ý thức, tu dưỡng, rèn 
luyện bản thân, nâng cao đạo đức 
cách mạng, vững vàng lập trường 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
xã hội, góp phần từng bước làm đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức 
đang diễn ra trong xã hội hiện nay.

Về yêu cầu: Cấp ủy Đảng cần tổ 
chức những buổi tọa đàm cho cán 
bộ, giáo viên và sinh viên về phong 
cách Hồ Chí Minh để mọi người 
cùng nhận thức; phải thấy được việc 
kết hợp vận dụng phong cách Hồ 
Chí Minh với cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” là bước chuyển biến 
nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng 
Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng Hồ 
Chí Minh ảnh hưởng trực tiếp trong 
đời sống tinh thần không chỉ đối với 
cán bộ, đảng viên, giáo viên, học 
sinh, sinh viên, mà còn ảnh hưởng 
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trong đời sống tinh thần của nhân 
dân. Qua đó, mọi người đều phải 
tự giác học tập, rèn luyện và làm 
việc theo phong cách Hồ Chí Minh; 
tuyên truyền, vận động người khác 
cùng làm theo; đồng thời phải gắn 
tính tự giác học tập, rèn luyện của 
mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm 
tra, giám sát của tổ chức Đảng và 
nhân dân.

Nội dung tiến hành cuộc vận 
động kết hợp vận dụng phong cách 
Hồ Chí Minh với cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”:

Một là, tổ chức nghiên cứu, học 
tập và làm theo phong cách của Bác 
Hồ trong cán bộ, đảng viên, giáo 
viên và sinh viên. Biểu hiện của 
phong cách Hồ Chí Minh rất rộng, 
cho nên việc tổ chức nghiên cứu, 
học tập phong cách Hồ Chí Minh 
cần có chủ điểm. Ví dụ, trong cán 
bộ giáo viên, chúng ta nên triển 
khai học tập phong cách làm việc 
của Bác Hồ; trong sinh viên, chúng 
ta triển khai nghiên cứu, học tập 
phong cách ứng xử, phong cách 
sinh hoạt của Bác… Công việc cần 
tiến hành thường xuyên, làm từng 
bước, làm đâu được đấy, tránh làm 
tràn lan, phô trương, dẫn đến kém 
hiệu quả.

Hai là, qua mỗi đợt triển khai 
nghiên cứu, thực hiện việc học tập 
và làm theo phong cách Hồ Chí 
Minh, mỗi cá nhân, đơn vị phải tự 
liên hệ, phê bình và kiểm nghiệm 
chính mình, tổ chức đơn vị mình 
xem đã thực hiện được gì, thực hiện 
đến đâu; lấy ý kiến đóng góp của 
nhiều người để bản thân cá nhân, tổ 
chức ngày càng hoàn thiện hơn.

Ba là, tổ chức tuyên truyền rộng 
rãi tới các tổ chức, đoàn thể, phòng 
khoa về cuộc vận động tìm hiểu và 
làm theo phong cách Hồ Chí Minh, 
để các đơn vị nắm được và triển 
khai tới mỗi cán bộ, giáo viên, sinh 
viên.

Cách thức tổ chức thực hiện:
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà 

trường giữ vai trò chỉ đạo việc triển 
khai cuộc vận động học tập và làm 
theo phong cách Hồ Chí Minh tới 
các tổ chức đoàn thể, phòng ban, 
các khoa nghiêm túc thực hiện; cần 
triển khai có chủ điểm, theo từng 
đợt, từng giai đoạn; phải coi đây là 
công việc lâu dài, cần kíp; có sơ kết 
hàng tháng đối với các đơn vị trực 
thuộc, sơ kết hàng năm trong toàn 
trường đối với cuộc vận động này.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực 
hiện, Trưởng ban là đồng chí Bí thư 
Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường; 
các ủy viên là Trưởng các Đoàn thể, 
phòng ban, khoa. Ban chỉ đạo thống 
nhất sự chỉ đạo cuộc vận động học 
tập và làm theo phong cách Hồ Chí 
Minh trong toàn cơ quan, trong  học 
sinh, sinh viên. 

- Đối với cán bộ, giáo viên, Ban 
chỉ đạo nên giao cho Công đoàn 
nhà trường tổ chức thực hiện. Công 
đoàn có vai trò chuẩn bị tư liệu, nội 
dung, cách thức thực hiện để cán bộ, 
giáo viên nắm được và thực hiện.

- Đối với học sinh, sinh viên, Ban 
chỉ đạo nên giao cho Đoàn Thanh 
niên, Hội sinh viên kết hợp với 
phòng Công tác học sinh, sinh viên 
tổ chức thực hiện. Cần tổ chức cho 
sinh viên học tập và làm theo phong 
cách Hồ Chí Minh một cách thường 
xuyên, triển khai sâu rộng tới từng 
sinh viên, từng lớp học, từng khoa 
và toàn trường; cần biểu dương các 
cá nhân, đơn vị tiêu biểu điển hình 
trong học tập và làm theo phong 
cách Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả, 
khen thưởng, nhân rộng người tốt, 
việc tốt thường xuyên.

Như vậy, sự kết hợp việc vận 
dụng phương pháp, phong cách Hồ 
Chí Minh với cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết 
trong giáo dục tư tưởng đạo đức 
không chỉ đối với học sinh, sinh 
viên mà còn đối với cán bộ, giáo 
viên nhà trường. Qua đó, chúng 
ta góp phần tích cực hơn trong 
xây dựng cơ quan trường học lành 

mạnh, có văn hóa. 

KẾT LUẬN
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh 

tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của 
cách mạng Việt Nam, anh hùng 
giải phóng dân tộc, danh nhân văn 
hóa thế giới đã đi xa, nhưng để lại 
cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, 
những tư tưởng vô giá, những giá 
trị nhân văn cao cả. Trong toàn bộ 
di sản vô giá mà Hồ Chí Minh để lại 
cho chúng ta và nhân loại thì phong 
cách của Người là một phần hết sức 
quan trọng. Đó là những giá trị tinh 
thần - được hình thành từ những 
ngày đầu bôn ba tìm đường cứu 
nước và phát triển trong suốt cuộc 
đời hoạt động cách mạng không 
mệt mỏi của Người. Phong cách Hồ 
Chí Minh là tấm gương, là bài học, 
là chuẩn mực cho việc xây dựng 
phong cách của các tập thể lãnh đạo 
và bồi dưỡng nhân cách cho các thế 
hệ người Việt Nam hôm nay và mai 
sau.
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Trong quá trình phát triển, 
Đảng và Nhà nước ta luôn 
xem phát triển nông nghiệp, 

nông thôn là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Để từng bước công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá nông nghiệp và nông 
thôn, trong từng giai đoạn phát triển 
của đất nước Đảng và Nhà nước đã 
có nhiều biện pháp cụ thể trong chỉ 
đạo các Bộ, ngành, chính quyền các 
cấp thực hiện. Nhiều chính sách, chỉ 
thị, nghị quyết đã được ban hành 
như Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 
10/11/1998 của Bộ Chính trị về một 
số vấn đề phát triển nông nghiệp và 
nông thôn; Chỉ thị số 63-CT/TW 
ngày 28/2/2001 của Bộ Chính trị 
về việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN phục vụ công nghiệp 
hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và 
nông thôn; đặc biệt, Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ bảy BCH TW khóa X 
về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn đã cho thấy quan điểm của 
Đảng ngày càng được hoàn thiện 
và nhìn nhận một cách toàn diện 
“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
có vị trí chiến lược trong sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và 
lực lượng quan trọng để phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững 
ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, 
quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản 
sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi 

TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
NÔNG THÔN - MIỀN NÚI ĐỐI VỚI TỈNH 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU VÀ MỘT SỐ GIẢI 

PHÁP CẦN ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐỂ 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG 

CHƯƠNG TRÌNH
|| ThS. Đặng Sơn Hải
Sở KH&CN Bà Rịa - Vũng Tàu

trường sinh thái của đất nước”.
Cụ thể hóa các quan điểm của 

Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, 
từ cuối năm 1998, thực hiện Quyết 
định số 132/1998/TTg ngày 21 
tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng 
Chính phủ Bộ Khoa  học, Công nghệ 
và Môi trường (nay là Bộ Khoa học 
và Công nghệ) đã phối hợp với các 
Bộ, Ngành, các Tỉnh, Thành phố 
triển khai thực hiện Chương trình 
“Xây dựng mô hình ứng dụng khoa 
học và công nghệ phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn và 
miền núi giai đoạn 1998 - 2002”. 
Sau đó, nhằm thúc đẩy nhanh ứng 
dụng khoa học công nghệ (KH-CN) 
và chuyển giao kỹ thuật tiến bộ vào 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
và phát triển nông thôn; nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của sản phẩm hàng 
hoá trên thị trường; từng bước hình 
thành thị trường công nghệ và dịch 
vụ KH-CN ở nông thôn tạo đà cho 
việc ứng dụng nhanh các thành tựu 
KH-CN vào sản xuất và thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội khu vực 
nông thôn, miền núi theo hướng 
công nghiệp hoá - hiện đại hoá; huy 
động tối đa nguồn lực xã hội, góp 
phần phát triển sản xuất hàng hoá, 
tăng thu nhập, tạo thêm việc làm 
cho nông dân, thực hiện mục tiêu 
chiến lược tăng trưởng và xoá đói, 
giảm nghèo; đào tạo và bồi dưỡng 
cho cán bộ kỹ thuật cơ sở và nông 

dân... Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 122/QĐ-TTg 
ngày 05/7/2004 về việc Phê duyệt 
Chương trình “Xây dựng mô hình 
ứng dụng và chuyển giao KH-CN 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn và miền núi giai đoạn 
2004 - 2010”. Trên cơ sở những kết 
quả đạt được và xem xét ý nghĩa 
cũng như tầm quan trọng của việc 
cần thiết tiếp tục triển khai chương 
trình, ngày 01/10/2010 Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 1831/QĐ-TTg về việc “Phê 
duyệt Chương trình hỗ trợ ứng 
dụng và chuyển giao tiến bộ KH-
CN phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội nông thôn và miền núi giai đoạn 
2011 - 2015”.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Chương trình hỗ trợ ứng dụng và 
chuyển giao tiến bộ KH-CN phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội nông 
thôn và miền núi (sau đây gọi tắt 
là Chương trình Nông thôn - miền 
núi) bắt đầu được triển khai từ 
năm 1999. Cho đến nay, tổng cộng 
có 05 dự án đã và đang được triển 
khai thực hiện tại địa phương. Nhìn 
chung, các dự án được triển khai 
trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hiệu 
quả tích cực về kinh tế - xã hội, 
đồng thời mang đến những bài 
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học kinh nghiệm thực tiễn cho địa 
phương.

GIAI ĐOẠN 1998 - 2002
Lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu được tham gia Chương trình 
Nông thôn - Miền núi để triển khai 
dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng 
KH-CN phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội tại xã Long Tân, huyện Long 
Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” với 
thời gian thực hiện là 24 tháng, từ 
tháng 01/1999 đến tháng 01/2001. 

Mục tiêu triển khai dự án là nhằm 
đưa tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hợp 
lý vào để khai thác tốt những tiềm 
năng sẵn có tại xã miền sâu, trên cơ 
sở đó tăng thu nhập cho người dân 
trong xã; đồng thời, xây dựng xã 
Long Tân trở thành xã điểm về phát 
triển kinh tế vùng sâu, vùng xa.

Kết quả triển khai đã mang lại 
hiệu quả tích cực và thiết thực. Với 
việc triển khai thành công hai nhóm 
mô hình chăn nuôi (mô hình nuôi 
heo giống nạc kết hợp biogas không 
ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh 
tế cao; mô hình bò lai sind; và mô 
hình chăn nuôi gà thả vườn) và 
nhóm mô hình trồng trọt (mô hình 
tiến bộ kỹ thuật cho cây cà phê; mô 
hình cây nhãn cao sản chất lượng 
cao; mô hình cây tiêu cao sản; mô 
hình cây khoai lang đa dụng; và 
mô hình trình diễn các công cụ bảo 
quản, chế biết nông sản phù hợp) 
cho thấy vai trò quan trọng của việc 
đưa tiến bộ khoa học đến khu vực 
nông thôn của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu nói riêng và các địa phương 
khác trong cả nước nói chung; cũng 
như sự cần thiết của việc tiếp tục 
nghiên cứu triển khai nhân rộng cho 
những địa bàn có điều kiện tương 
tự.

GIAI ĐOẠN 2002 - 2004
Giai đoạn này đã triển khai dự 

án “Ứng dụng mô hình năng suất 
xanh tại cộng đồng dân cư xã Láng 
Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu” với thời gian thực hiện 
24 tháng từ tháng 8 năm 2002 đến 
tháng 8 năm 2004. 

Kết quả cho thấy, Dự án “Ứng 
dụng mô hình năng suất xanh tại 
cộng đồng dân cư xã Láng Lớn, 
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu” đã thực sự đi vào đời 
sống nhân dân. Không chỉ những 
hộ tham gia dự án được hưởng lợi 
trực tiếp, những hộ dân khác trong 
cộng đồng dân cư xã cũng được 
hưởng lợi gián tiếp nhờ việc nhân 
rộng mô hình. Người dân đã ý thức 
được việc áp dụng chăn nuôi bò lai 
Sind tăng trọng nhanh so với bò 
địa phương từ 11 kg lên đến 17-20 
kg, tận dụng chất thải chăn nuôi để 
làm chất đốt và phân bón cho cây 
không gây ô nhiễm cho cộng đồng 
dân cư, sử dụng chế phẩm tự nhiên 
từ nguồn thực vật tại địa phương để 
phun trừ sâu bệnh và tăng năng suất 
cây trồng. Tính cộng đồng dân cư 
đã được thể hiện qua việc phối hợp, 
bình chọn các hộ tham gia và có 
trách nhiệm cùng hướng dẫn những 
hộ khác ngoài dự án cùng thực hiện 
áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ 
thuật này góp phần nâng cao cuộc 
sống khu dân cư và phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương.

GIAI ĐOẠN 2004 - 2010
Trong giai đoạn này, có một dự án 

được triển khai là dự án “Xây dựng 
mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
phát huy tiềm năng và nâng cao 
hiệu quả sản xuất nông nghiệp vùng 
bán sơn địa xã Suối Rao, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” 
với thời gian thực hiện là 36 tháng, 
bắt đầu từ tháng 9 năm 2005 đến 
tháng 9 năm 2008.

Đây là dự án được tiến hành nhằm 
mục đích áp dụng các tiến bộ kỹ 
thuật như xây dựng các mô hình 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng giống 
cây ăn quả mới có năng suất cao, 
phẩm chất tốt, thích ứng với nhiều 
điều kiện sinh thái khác nhau; các 

quy trình kỹ thuật canh tác tiến bộ 
về cây ăn quả; các mô hình tưới tiết 
kiệm nuớc; đào tạo kỹ thuật viên; 
tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ 
thuật cho các nhà vườn tại xã Suối 
Rao. Ngoài ra, việc triển khai Dự án 
cũng nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất nông nghiệp trong khu vực 
xã Suối Rao; đồng thời, nhằm hỗ 
trợ cho người dân về kỹ thuật và 
về vốn, tạo tiền đề cho họ tự phát 
huy tiềm năng của mình, giải quyết 
được yêu cầu cần thiết và cấp bách 
của địa phương. Mặt khác, việc tiến 
hành dự án là một trong những giải 
pháp nhằm góp phần giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập và nâng cao đời 
sống cho người dân xã Suối Rao. 
Từ đó, thúc đẩy phát triển sản xuất 
nông nghiệp nói chung và sản xuất 
cây ăn quả nói riêng ở một vùng 
còn nhiều tiềm năng này, từng bước 
tăng thu nhập cho người dân góp 
phần vào việc phát triển kinh tế - 
xã hội của xã Suối Rao nói riêng 
và huyện Châu Đức nói chung; 
đồng thời nâng cao nhận thức cộng 
đồng và năng lực của các cán bộ địa 
phương trong sản xuất nông nghiệp 
bền vững.

Kết quả thực hiện dự án đã đưa 
đến cho Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng 
và địa phương nói chung những bài 
học kinh nghiệm bổ ích. Suối Rao 
là địa bàn vùng bán sơn địa, đất đai 
kém màu mỡ, thiếu nước tưới trong 
mùa khô do đó việc chọn cơ cấu 
cây trồng cần chú ý đến khả năng 
thích ứng của chúng. Cần thay thế 
giống trồng bằng hạt ở những vườn 
già cỗi, năng suất kém bằng những 
giống cao sản nhân giống vô tính để 
nâng cao năng suất và chất lượng 
cây trồng. Cần chăm sóc đúng quy 
trình kỹ thuật để nâng cao năng suất 
và giảm giá thành. Mặt khác, cần 
chú trọng tăng cường khuyến nông 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến 
người nông dân.  
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GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
Giai đoạn này có hai dự án đang 

được triển khai, gồm:
- Dự án “Xây dựng mô hình ứng 

dụng và chuyển giao KH-CN, phát 
triển nghề nuôi ong mật theo hướng 
sản xuất hàng hoá ở tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu” với thời gian thực hiện 
là 24 tháng; bắt đầu từ tháng 4 năm 
2013 đến tháng 4 năm 2015;

- Dự án “Ứng dụng tiến bộ KH-
CN trong chăn nuôi lợn ngoại quy 
mô công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu” với thời gian thực hiện 
là 24 tháng; bắt đầu từ tháng  4 năm 
2013 đến tháng  4 năm 2015.

Mặc dù hai dự án này đang trong 
quá trình triển khai, nhưng cũng 
đã thu được những kết quả khả 
quan ban đầu. Dự án Xây dựng 
mô hình ứng dụng và chuyển giao 
KH-CN, phát triển nghề nuôi ong 
mật theo hướng sản xuất hàng hoá 
ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giúp 
tháo gỡ được các khó khăn về mặt 
KH&CN. Thông qua dự án, người 
chăn nuôi không chỉ hiểu rõ tình 
hình sản xuất và kinh doanh các 
sản phẩm ong mật ở trong nước 
và nước ngoài, mà còn biết được 
về quan hệ cung cầu cũng như và 
nắm bắt được các yêu cầu về mặt 
chất lượng sản phẩm khi tham gia 
tiêu thụ tại thị trường trong nước và 
xuất khẩu. Mặt khác, việc triển khai 
dự án cũng đã giúp cho đơn vị đào 
tạo được nguồn nhân lực, tiếp cận 
được các tiến bộ KH&CN mới để 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm. Thông qua việc chuyển giao 
các quy trình công nghệ và thiết bị 
tiên tiến, các cán bộ kỹ thuật đã làm 
chủ được công nghệ và đây chính là 
nhân tố quan trọng để cơ quan chủ 
trì quyết định việc mở rộng quy mô 
sản xuất theo hướng sản xuất các 
sản phẩm ong mật để xuất khẩu. 
Trong khi đó, Dự án “Ứng dụng 
tiến bộ KH-CN trong chăn nuôi lợn 
ngoại quy mô công nghiệp tại tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu hướng đến việc 

tạo công ăn việc làm, góp phần xóa 
đói giảm nghèo cho lao động địa 
phương, tăng thu nhập cho các chủ 
trang trại chăn nuôi lợn. Đây là dự 
án khai thác được tiềm năng, lợi thế 
của tỉnh, góp phần nâng cao tỷ trọng 
của ngành chăn nuôi trong sản xuất 
nông nghiệp, góp phần làm thay đổi 
tập quán nhỏ lẻ, quảng canh như 
hiện nay.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Việc triển khai Chương trình Xây 

dựng mô hình ứng dụng và chuyển 
giao KH-CN phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn miền núi 
ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã mang lại 
những thành công nhất định. Nông 
thôn - nông nghiệp Bà Rịa - Vũng 
Tàu ngày càng có những bước 
chuyển mình đi lên trong công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hoá.

Tuy nhiên, do nhiều lý do khách 
quan và chủ quan, chương trình này 
vẫn chưa phát huy hết hiệu quả như 
mong muốn, số lượng dự án tham 
gia và được triển khai còn hạn chế.

Để đưa KH&CN đến nông thôn 
miền núi, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có một 
số kiến nghị như sau:

* Một là, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách

- Cần đánh giá đúng vai trò của 
doanh nghiệp. Xem doanh nghiệp là 
đầu mối trung tâm của việc đưa tiến 
bộ khoa học đến với nông dân và chỉ 
có doanh nghiệp mới có khả năng 
đầu tư hiệu quả cho dự án nghiên 
cứu, phát triển khoa học. Vì vậy, 
cần có chính sách hỗ trợ cho doanh 
nghiệp trực tiếp chủ trì triển khai 
thực hiện các dự án thuộc Chương 
trình Nông thôn – miền núi.

- Nên có chính sách khuyến khích 
các nhà khoa học kết hợp với nhà 
sản xuất cùng hướng về nông dân. 
Gắn trách nhiệm cho các đơn vị trực 
tiếp chuyển giao công nghệ cho địa 
phương, để các đơn vị chuyển giao 
theo dõi đến cùng dự án; đồng thời 

qua đó, cũng đánh giá được hiệu 
quả mang lại của công nghệ được 
chuyển giao. 

- Cần có yêu cầu thực hiện đối 
với các dự án trong việc lựa chọn 
công nghệ  phù hợp cho từng địa 
phương, xuất phát từ nhu cầu thực 
tế địa phương.

* Hai là, đổi mới phương thức 
phối hợp

Cần có sự phối hợp giữa Văn 
phòng Chương trình (Bộ KH&CN) 
với địa phương (Sở KH&CN) trong 
việc bố trí kinh phí đối ứng của địa 
phương cho hợp lý.

* Ba là, cần đầu tư có trọng 
tâm, trọng điểm nhằm giải quyết 
được những yêu cầu đòi hỏi của 
thực tiễn địa phương.

Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, để 
Chương trình Nông thôn miền núi 
triển khai đạt hiệu quả trong những 
năm tiếp theo, một số nội dung quan 
trọng cần được ưu tiên xem xét hỗ 
trợ như sau:

- Triển khai thực hiện các dự án 
điểm thuộc đề án phát triển cơ điện 
sơ chế, bảo quản nông, lâm sản sau 
thu hoạch. Đẩy mạnh chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng mô hình 
ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất nông nghiệp (cây tiêu, cây 
điều, cây cà phê…).

- Tiếp tục thực hiện các dự án 
khuyến nông hỗ trợ kỹ thuật, cây 
con giống, vật tư cho các hộ nghèo, 
hộ dân tộc để tự tổ chức sản xuất, 
tăng thu nhập, giảm nghèo, đặc biệt 
tại các xã xây dựng nông thôn mới.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến 
trong xây dựng công trình nuôi; 
công nghệ nuôi sạch, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường; 
ứng dụng công nghệ mới trong hoạt 
động sản xuất giống thủy sản nhân 
tạo, nhất là các giống hải đặc sản 
biển phục vụ nghề nuôi hướng xuất 
khẩu.

Đ.S.H
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CHIP CẢM BIẾN CÓ KHẢ NĂNG BIẾN SMARTPHONE 
THÀNH MÁY QUÉT 3D VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ California 
(Caltech), Hoa Kỳ mới đây đã chế tạo thành công một 

dạng chip camera với kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ, có 
thể tích hợp vào điện thoại thông minh, từ đó, cho phép 
người sử dụng quét hình ảnh 3 chiều của các vật thể xung 
quanh với độ phân giải cực cao. Thiết bị mới có tên gọi là 
NCI (cảm biến hình ảnh nano đồng bộ).

Không giống như những 
máy ảnh thông thường, 
chip NCI có khả năng 
xác định chính xác vật 
thể và khoảng cách quét 
hình ảnh với sai số chỉ 
vài micron so với vật thể 

gốc. Bằng cách sử dụng công nghệ LIDAR (công nghệ quét 
bằng tia laser), cảm biến có thể ghi lại các thông số về kích 
thước dài, rộng, cao, sâu cũng như xác định khoảng cách 
của vật thể. Nhóm nghiên cứu cho biết NCI hoạt động dựa 
trên mô hình quang học có tên coherence (đồng bộ) nhằm 
tạo ra những thông tin và hình ảnh có độ phân giải cao.

Khi sử dụng NCI, vật thể cần quét được chiếu sáng bằng 
dạng ánh sáng đồng bộ này. Sau đó, ánh sáng phản xạ từ 
vật thể sẽ được thu thập bởi những cảm biến tích hợp ngay 
trên chip có nhiệm vụ tạo ra các điểm ảnh. Chùm ánh sáng 
đồng bộ chiếu từ NCI hoạt động như một loại thước đo, 
giúp xác định khoảng cách chính xác của mỗi điểm ảnh, 
đồng thời dựng nên hình ảnh 3D kỹ thuật số của mục tiêu.

 Các nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ của họ cho phép 
tạo ảnh 3D với mức độ phân giải và độ chính xác cao hơn 
so với các loại chip lượng tử ánh sáng silicon. Với kích thước 
nhỏ gọn, khoảng 300 micronmet, chip NCI có thể tích hợp 
vào bất cứ một thiết bị nào, từ camera, smartphone cho tới 
robot hoặc xe ô tô không người lái.

Nhóm chuyên gia Caltech đã tiến hành thử nghiệm bằng 
cách dùng chip NCI tạo nên ảnh quét 3D của mặt trước một 
đồng tiền 1 cent từ khoảng cách nửa mét. Kết quả là ảnh 
quét có độ phân giải ở mức micron, thể hiện những điểm 
mấp mô trên bề mặt đồng tiền mà hầu như mắt thường 
không quan sát được.

Hiện con chip chỉ dừng lại ở khả năng quét ảnh 3D với 
độ phân giải 16 pixel, tuy nhiên, nhóm chuyên gia hy vọng 
rằng, con số này có thể được nâng lên mức hàng trăm ngàn 
pixel nhằm tạo ra những mạng ánh sáng mạnh mẽ hơn.

Chip NCI có thể được sử dụng như một thiết bị định vị 
cho xe ô tô không người lái, robot hay cũng có thể được 
ứng dụng trong các hoạt động an ninh, nhận diện cử chỉ, 
hình ảnh y sinh học, thiết bị điện tử cá nhân.

Bài báo mô tả nghiên cứu được công bố trên chuyên san 
Optics Express.

Nguồn vista.vn

PIN THÔNG MINH CHO PHÉP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI VÀO BAN ĐÊM

Công ty thiết bị tích trữ tự động của Đức đã chế tạo được 
thiết bị Sonnenspeicher sử dụng pin phosphate sắt lithium 

để tích trữ năng lượng khai thác vào ban ngày bằng các 
tấm pin mặt trời gắn trên mái nhà. Nguồn năng lượng này 
được sử dụng vào ban ngày và còn thừa thì tích trữ dùng 
ban đêm. Như vậy, thay vì phải bán điện mặt trời dôi dư 
cho lưới điện và sau này mua lại, hộ gia đình có thể sử dụng 
điện tích trữ.

Sonnenspeicher là hệ thống quản lý thông minh, tự 
động điều chỉnh dòng điện nạp và phóng để dễ dàng 
quản lý mức năng lượng tiêu thụ. Nó còn có chế độ “Sleep” 
đảm bảo cho hệ thống tích trữ không bao giờ hoạt động ở 
mức thấp và sẽ tự động chuyển sang chế độ “Standby” khi 
không được sử dụng để tăng hiệu suất. Mặc dù hệ thống 
được thiết kế hoàn toàn độc lập với lưới điện quốc gia, 
nhưng vẫn có thể thể kết nối trong trường hợp khẩn cấp. 
Ví dụ, khi trong pin còn năng lượng, kết nối với lưới điện sẽ 
bị khóa. Khi năng lượng hết, Sonnenspeicher sẽ kết nối vào 
lưới điện với tốc độ một phần nghìn giây.

Nếu một hộ gia đình chủ yếu sử dụng điện lưới, 
Sonnenspeicher vẫn sẽ tích trữ năng lượng và đóng vai trò 
như máy phát điện trong thời gian điện bị cắt.

Hệ thống có nhiều loại như Sonnenspeicher 300 công 
suất 4,8 kWh và Sonnenspeicher 600 với 8,06 kWh cho đến 
mô hình 1000 cung cấp 13,44 kWh. Giá thành của hệ thống 
có tuổi thọ lên tới 20 năm này là  từ 8.450 euro.

Công ty cho biết trung bình một hộ gia đình có thể tiết 
kiệm khoảng 1200 euro mỗi năm và vẫn sẽ mất khoảng 7 
năm để bù đắp chi phí.

Nguồn:  vista.vn

MÁY TÍNH NHỎ BẰNG HẠT GẠO

Các chuyên gia Mỹ chế 
tạo chiếc máy tính tự 

động nhỏ nhất thế giới, với 
kích thước chỉ bằng một hạt 
gạo.

Máy tính Michigan Micro 
Mote (M3) có hình khối lập 

phương kích thước 32 mm. Đây là sản phẩm nghiên cứu 
trong hơn một thập kỷ của nhóm chuyên gia và sinh viên 
khoa Khoa học Máy tính của Đại học Michigan, với mong 
muốn tạo ra máy tính càng nhỏ càng tốt, đáp ứng nhu cầu 
sử dụng các thiết bị kết nối thông minh hiện nay.

Thiết bị hiện có thể chụp ảnh, ghi lại nhiệt độ và áp suất, 
sau đó gửi thông tin đến trạm cơ sở, sử dụng cảm biến cho 
dữ liệu đầu vào và radio cho dữ liệu đầu ra. Pin hấp thụ ánh 
sáng Mặt Trời có kích thước 1 mm2 được sử dụng để cung 
cấp năng lượng cho máy tính.

M3 có bộ vi xử lý Phoenix siêu nhỏ, kích thước chỉ 915 x 
915 µm2, dùng điện áp thấp với mức tiêu thụ điện năng chỉ 
500 pW. M3 có thể thu thập và truyền dữ liệu trong phạm 
vi tối đa hai mét. Nếu muốn mở rộng giới hạn này, nhóm 
nghiên cứu cần tạo anten và pin lớn hơn.

 Theo IB Times, các nhà khoa học hy vọng M3 sẽ được 
ứng dụng trong giám sát công nghiệp và môi trường, hay 
đưa vào cơ thể người nhằm phục vụ các mục đích giám 
sát y tế.

Nguồn vnexpress.net
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NGÀY KH&CN: TỔ CHỨC NHIỀU SỰ KIỆN LỚN

Hàng chục sự kiện lớn sẽ được tổ chức nhân Ngày Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Đây là dịp các nhà 

nghiên cứu, nhà khoa học cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ 
năng quản lý, sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Từ ngày 14-18/5, các 
Sở Khoa học & Công 
nghệ trong cả nước sẽ tổ 
chức nhiều chương trình 
giới thiệu các kết quả 
nghiên cứu, các công 
nghệ ứng dụng vào 
thực tiễn sản xuất và đời 

sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cùng với đó là các hoạt động giới thiệu hoạt động kết 

nối cung cầu, chuyển giao công nghệ, kết quả đề tài nghiên 
cứu khoa học phục vụ nhu cầu quản lý chuyên ngành, sản 
xuất kinh doanh, giảng dạy, đào tạo, công tác thương mại 
hóa…

Cụ thể, một số hoạt động lớn sẽ diễn ra như: tại Hà Nội: 
Hội thảo về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nông 
thôn miền núi và nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án hỗ 
trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn 
nông thôn miền núi; trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; tọa 
đàm - gặp mặt đại biểu là quần chúng có sáng chế, sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, 50 sáng chế của các “nhà khoa học 
không chuyên” sẽ được vinh danh.

Tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có sự kiện “KH&CN chào mừng 40 
năm giải phóng miền Nam”, Triển lãm giới thiệu “Thành 
tựu KH&CN tại TP Hồ Chí Minh năm 2015”, các hội thi “Kiến 
thức và sáng tạo nhà nông”, “Ngược dòng lịch sử”, “Tuổi trẻ 
với GIS”…

Tại Hải Phòng, Nha Trang sẽ tổ chức Hội nghị giao ban 
KH&CN các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và Hội nghị 
giao ban KH&CN các tỉnh vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 
cùng các hội thảo chuyên đề: KH&CN phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương…

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) được kỷ 
niệm lần đầu tiên vào năm 2014. Ngày hội là dịp tôn vinh 
các nhà khoa học và thành tựu KHCN, tuyên truyền, phổ 
biến tri thức khoa học và nâng cao nhận thức, khơi dậy 
niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động 
sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ 
trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày 18/5/1963, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội 
Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nói: “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ 
quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham 
gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất 
lao động, sản xuất nhiều của cải vật chất để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi”. Lời dạy của Bác Hồ đã trở thành kim 
chỉ nam cho KH&CN Việt Nam trong suốt chặng đường bảo 
vệ và xây dựng đất nước hơn 50 năm qua.

Ngày 18/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học 
và Công nghệ, trong đó quy định lấy ngày 18/5 hằng năm 
là “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) được kỷ 
niệm lần đầu tiên vào năm 2014.

Nguồn: chinhphu.vn

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN QUÂN: “DOANH NGHIỆP LÀ ĐỊA 
CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUAN TRỌNG NHẤT”

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khẳng định 
luôn lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình đổi 

mới công nghệ quốc gia, là địa chỉ ứng dụng công nghệ 
quan trọng nhất và mang tính quyết định của nền kinh tế.

Phát biểu tại hội thảo 
công bố Đề tài cấp Nhà 
nước “Phát triển kinh tế 
tri thức ở Việt Nam đến 
năm 2020”, Bộ trưởng 
KH&CN Nguyễn Quân 
nhấn mạnh, nhiều nhà 
khoa học đã chỉ ra sự 

phát triển của Việt Nam trong 30 năm đổi mới chủ yếu dựa 
vào ba yếu tố là thay đổi thể chế từ nền kinh tế tập trung 
kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường, tháo gỡ những cơ 
chế cũ ràng buộc sự phát triển kinh tế xã hội, dựa vào tài 
nguyên thiên nhiên và kỳ vọng vào lao động giá rẻ.

Bộ trưởng cho rằng đã đến lúc không thể tăng trưởng 
bằng tháo gỡ cơ chế. Trong phát triển nền kinh tế tri thức, 
Bộ KH&CN đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp. Quan 
điểm của Bộ là luôn luôn hỗ trợ, khuyến khích, cùng với các 
doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ 
công nghệ nhập ngoại, sáng tạo ra công nghệ nội địa, tích 
cực đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có sự cạnh 
tranh và sẵn sàng hội nhập thế giới.

 Nền kinh tế dựa trên tri thức thường gọi tắt là kinh tế 
tri thức là giai đoạn phát triển mới thay thế kinh tế công 
nghiệp đã lỗi thời. Kinh tế tri thức cũng là kinh tế sáng tạo, 
nếu xem xét về năng lực cạnh tranh, khi nền kinh tế đã 
chuyển sang giai đoạn dựa chủ yếu vào sáng tạo và kinh 
doanh tinh vi.

Nền kinh tế tri thức đã hình thành ở nhiều nước phát 
triển. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông 
tin và truyền thông, tất cả các nền kinh tế được kết nối, 
hình thành thị trường toàn cầu, kinh doanh toàn cầu, sản 
phẩm toàn cầu, chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, nền kinh tế 
thế giới ngày nay là nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa, bắt 
buộc các nước đều phải tham gia, mặc dù trình độ phát 
triển chênh lệch nhau rất xa.

GS. Đặng Hữu cùng nhóm tác giả đề tài cho rằng việc 
phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam đã trở thành mệnh 
lệnh từ cuộc sống. Thời gian qua, tuy số đông gặp nhiều 
khó khăn, nhưng đã xuất hiện không ít doanh nghiệp 
thành công phát triển dựa vào công nghệ và tri thức trên 
nhiều lĩnh vực, trở thành doanh nghiệp toàn cầu như FPT, 
Viettel.

Nguồn: vnexpress.net
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HỘI THI KỶ NIỆM “NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM” - LẦN 
THỨ VI

Ngày 06/03/2015, dưới sự chủ trì của Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở KH&CN), 
tại hội trường Chi cục đã diễn ra hội thi kỷ niệm “Ngày Đo 
lường Việt Nam 20/01 - Lần thứ VI”. Đến dự và phát biểu khai 
mạc có ông Vương Quang Cần - Phó Giám Đốc Sở KH&CN. 
Năm nay, có  5 đội thi đến từ các Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TCĐLCL) Tp Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tây 
Ninh, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và các Chi cục TCĐLCL 
khách mời như Đồng Nai, Khánh Hoà, Long An, Đồng Tháp 
và Kiên Giang.

Hội thi đã diễn ra sôi nổi, nội dung thi gồm 02 phần: 
Phần 1: Kiến thức liên quan đến lĩnh vực quản lý đo 

lường, kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm; tiêu chuẩn 
chất lượng; hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT; hành 
chính tổng hợp.

Phần 2: Câu hỏi tình huống mỗi đội tham gia chuẩn bị 02 
câu hỏi tình huống khó xử lý trong công tác quản lý, kiểm 
tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng để đội bạn giải đáp. 

Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi với tinh thần giao lưu học hỏi 
kinh nghiệm giữa các đội thi. Kết thúc hội thi: Ban tổ chức 
đã trao giải cho các đội: Chi cục TCĐLCL tỉnh Bến Tre - Giải 
nhất; Chi cục TCĐLCL tỉnh Ninh Thuận - Giải nhì; Chi cục 
TCĐLCL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Giải ba.

Hội thi đã thể hiện vai trò quan trọng của hoạt động đo 
lường đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an 
ninh, quốc phòng và việc chấp hành pháp luật về đo lường, 
góp phần phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về 
đo lường và đảm bảo công bằng trong xã hội. Thông qua 
hội thi là ngày để Chi cục TCĐLCL các tỉnh, TP giao lưu học 
tập kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức hoạt động 
TCĐLCL như: thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn. 

Năm 2016, Hội thi kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam lần 
VII sẽ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 
NĂM 2015

Ngày 23/4, Sở KH&CN tổ chức lễ “Phát động Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia năm 2015 và khen thưởng các doanh 
nghiệp đạt GTCLQG năm 2014”. Tham dự có ông Mai Thanh 
Quang, Giám đốc Sở KH&CN cùng 39 doanh nghiệp (DN) 
trên địa bàn tỉnh.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hoạt 
động lớn trong phong trào năng suất chất lượng và được 

tổ chức hàng năm cho tất cả các loại hình DN nhằm tôn 
vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích 
xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa của mình cũng như tỉnh nhà. Tổ chức, doanh nghiệp 
đạt GTCLQG được nhận Cúp và bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Duy Tâm Thanh, Chi Cục 
trưởng Chi Cục Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) cho biết, 
theo Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 10/3/2015 của Thủ 
tướng chính phủ v/v Tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
năm 2014. Năm 2014, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 02 DN sản 
xuất, dịch vụ lớn đạt giải thưởng, đó là Công ty TNHH Một 
thành viên Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam đạt Giải vàng 
Chất lượng quốc gia và Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất 
đạt Giải bạc Chất lượng quốc gia. Các DN đạt GTCLQG đã 
được Bộ Khoa học và Công nghệ trao cúp vinh dự tại Lễ 
trao giải tại Hà Nội vào tháng 3/2015.

Ông Thanh cho biết, theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND 
ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v Ban hành Chương trình 
“Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu giai đoạn 2014-2020”, một trong những nội dung hỗ 
trợ của Chương trình là tôn vinh các doanh nghiệp đạt Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia hàng năm dưới hình thức hỗ trợ 
kinh phí cho DN đạt giải.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ năm 
2012 đến năm 2014, toàn tỉnh có 11 lượt DN đạt GTCLQG, 
bao gồm 01 Giải nhì chất lượng Châu Á Thái Bình Dương, 
03 giải vàng chất lượng quốc gia, 07 giải bạc chất lượng 
quốc gia. Kinh phí dành cho DN đạt Giải thưởng Châu Á - 
Thái Bình Dương: 100 triệu đồng/lần/DN; DN đạt Giải vàng 
Chất lượng Quốc gia: 50 triệu đồng/lần/DN; DN đạt Giải 
bạc Chất lượng Quốc gia: 30 triệu đồng/lần/DN.

Tại buổi lễ, ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở KH&CN 
đã trao kinh phí khen thưởng cho Công ty TNHH Một thành 
viên Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam đạt Giải vàng Chất 
lượng quốc gia và Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất đạt 
Giải bạc Chất lượng quốc gia. Đồng thời tuyên bố phát 
động GTCLQG năm 2015, mời các DN trên địa bàn tỉnh 
đăng ký tham gia. Lễ phát động nhằm khuyến khích, động 
viên, hỗ trợ các doanh nghiệp đạt giải trên địa bàn tỉnh, 
tạo điều kiện cho hoạt động GTCLQG ngày càng được các 
doanh nghiệp tham gia nhiều hơn và đẩy mạnh phong 
trào năng suất chất lượng của tỉnh nhà.

(Theo Sở KH&CN)


