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12 HỢP ĐỒNG TRỊ GIÁ 63,2 
TỶ TẠI HOẠT ĐỘNG “TRÌNH 
DIỄN VÀ KẾT NỐI CUNG - 
CẦU CÔNG NGHỆ KHU VỰC 
NAM BỘ NĂM 2015”

Một trong những hoạt động nổi 
bật để lại ấn tượng lớn trong hoạt 
động KH&CN cả nước diễn ra 
trong năm 2015 là hoạt động “Trình 
diễn và kết nối cung - cầu công 
nghệ Nam bộ năm 2015” với hơn 
250 công nghệ được giới thiệu, 
10.000 lượt khách tham quan triển 
lãm KH&CN do tỉnh Bà Rịa - Vũng  
Tàu lần đầu tiên đăng cai tổ chức. 
Thành công của sự kiện thể hiện 
qua 12 hợp đồng hợp tác chuyển 
giao công nghệ, biên bản ghi nhớ, 
thỏa thuận hợp tác của 18 đơn vị 
được ký kết với tổng giá trị hơn 
63,2 tỷ đồng.

Hoạt động kết nối cung - cầu 
công nghệ năm 2015 mở ra triển 
vọng tăng cường thêm sự phối hợp 
với các cơ quan thuộc Bộ KH&CN 

ẤN TƯỢNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
NĂM 2015

|| Th.S. Phạm Ngọc Vũ
|| CN. Lê Thị Huyền Trang
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN tỉnh

Năm 2015 ghi nhận nhiều thành quả quan trọng đối với ngành khoa học 
và công nghệ tỉnh nhà, trong đó có hoạt động để lại ấn tượng mạnh là 
tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ 
chức thành công sự kiện “Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu 
vực Nam bộ năm 2015” tổ chức tại tỉnh BR-VT. Bên cạnh đó, chương trình 
KH-CN hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đã được triển khai rộng rãi nhận được 
sự hưởng ứng mạnh mẽ của các DN; công tác quản lý khoa học, sở hữu 
trí tuệ đã có những thành tích đáng kể. 

với địa phương, khảo sát, đánh giá 
trình độ công nghệ, kết nối với các 
tổ chức khoa học, các DN KH&CN, 
các nhà khoa học, các chuyên gia 
công nghệ tổ chức nhiều diễn đàn 
chuyên sâu trong từng lĩnh vực 
nhằm giải bài toán ứng dụng và đổi 
mới công nghệ cho các địa phương,  
DN. Đây cũng là kỳ vọng của tỉnh 
BR-VT khi đăng cai tổ chức “Hoạt 
động trình diễn và kết nối cung 
- cầu công nghệ khu vực Nam bộ 
năm 2015”. Đây  là cơ hội để các 
tổ chức, cơ quan và DN trong và 
ngoài nước được gặp gỡ, trao đổi, 
tìm hiểu và hợp tác nhằm đáp ứng 
các nhu cầu về công nghệ. Ngoài ra, 
các đơn vị tham gia sự kiện này còn 
được tư vấn giới thiệu những công 
nghệ thiết bị, kết quả nghiên cứu có 
khả năng thương mại hóa cao nhằm 
hướng tới mục tiêu góp phần phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội của 
đất nước trong thời kỳ hội nhập và 
phát triển.

400 GIẢI PHÁP DỰ THI “Ý 
TƯỞNG KH&CN NĂM 2015”

Năm 2015, Cuộc thi “Ý tưởng 
KH&CN năm 2015” được tổ chức 
đã tiếp nhận gần 400 giải pháp dự 
thi. Lần đầu tiên được tổ chức với 
quy mô lớn toàn tỉnh, cuộc thi có 
ý nghĩa quan trọng đối với hoạt 
động đổi mới, sáng tạo nhằm mục 
tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương. Những ý tưởng 
đoạt giải sẽ được xem xét hỗ trợ để 
tiếp tục hoàn thiện trở thành chương 
trình, đề tài, dự án KH&CN, được 
hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ; tác giả ý tưởng sẽ được 
xét ưu tiên giao làm chủ nhiệm 
chương trình, đề tài, dự án KH&CN 
cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 
nước và được khen thưởng theo quy 
định.

Ngoài ra, Sở KH&CN còn phối 
hợp với Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức chấm 
và trao 55 giải pháp đạt giải thưởng 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 2014-
2015. Đặc biệt, qua một năm triển 
khai Dự án “Tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh BR-
VT” (Chương trình Sở hữu trí tuệ 
và cuộc sống), dự án đã bước đầu 
nâng cao nhận thức của các DN, 
người tiêu dùng, nhà quản lý và 
cộng đồng về sở hữu trí tuệ, hướng 
đến mục tiêu am hiểu, chấp hành 
và thực thi nghiêm túc pháp luật về 
sở hữu trí tuệ; thúc đẩy các DN địa 
phương ngày càng quan tâm nhiều 
hơn đến vấn đề xây dựng và bảo 
vệ thương hiệu cho đơn vị mình. 
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Người tiêu dùng đã nâng cao kiến 
thức về sở hữu trí tuệ, nhận biết và 
lựa chọn sản phẩm tốt, phân biệt 
hàng thật, hàng giả, cập nhật thông 
tin kiến thức về thương hiệu về 
các sản phẩm trên thị trường. Hoạt 
động phát triển tài sản trí tuệ được 
chú trọng như hướng dẫn 36 DN, hộ 
kinh doanh đăng ký quyền sở hữu 
công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa, 
4 DN về sáng chế, 7 DN về kiểu 
dáng công nghiệp; 11 DN được cấp 
văn bằng bảo hộ về nhãn hiệu hàng 
hóa.

Để xây dựng thương hiệu cho các 
đặc sản của tỉnh, Sở KH&CN đã 
triển khai 2 dự án “Xây dựng, phát 
triển và quảng bá nhãn hiệu chứng 
nhận cho sản phẩm mực một nắng 
Côn Đảo và cá thu một nắng Côn 
Đảo; dự án “Xây dựng, phát triển 
và quảng bá nhãn hiệu tập thể sản 
phẩm rượu Hòa Long”.

Bên cạnh đó, Sở đã triển khai 
hoạt động KH&CN cấp huyện năm 
2015. Tham mưu UBND tỉnh quyết 
định ban hành quy định về quản lý 
sáng kiến trên địa bàn tỉnh BRVT; 
tổ chức hội đồng đánh giá 124 sáng 
kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn 
quốc và sáng kiến cấp tỉnh năm 
2014; 03 hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh, 
cấp toàn quốc ngành giáo dục và 
đào tạo năm 2015. Kết quả: Hội 
đồng công nhận 04 sáng kiến cấp 
toàn quốc và 99 sáng kiến cấp tỉnh.

Ngoài ra đã triển khai Kế hoạch 
đánh giá trình độ công nghệ sản 
xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu; tổ chức lấy ý kiến chuyên gia 
về xác nhận đầu tư đổi mới công 
nghệ, ứng dụng công nghệ kiểm tra 
khuyết tật cần khoan và ống chống 
dầu khí đa chức năng bằng điện từ 
trường của Công ty TNHH DV kỹ 
thuật dầu khí biển PVD. Phối hợp 
Trung tâm Nước và Môi trường 
Việt Nam - Hà Lan trong việc tìm 
kiếm phương án, giải pháp công 
nghệ cho vấn đề phòng, chống và 
giảm thiểu tác hại của dòng rip/ao 
xoáy trên địa bàn tỉnh.  

5,7 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ 
DN THAM GIA CHƯƠNG 
TRÌNH KH&CN HỖ TRỢ DN

Trong năm 2015, Sở KH&CN 
đã tích cực triển khai Chương trình 
KH&CN hỗ trợ DN, cụ thể đã tổ 
chức xét duyệt 16 đợt cho 69 lượt 
đơn, phê duyệt 64 lượt với tổng 
kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng. Triển khai 
thực hiện 14 đề tài, dự án và mô 
hình ứng dụng phục vụ đắc lực cho 
công tác chuyên môn và quản lý của 
các sở, ngành và đơn vị thụ hưởng; 
nghiệm thu kết quả 6 đề tài, dự án. 

DN BR-VT ĐOẠT GIẢI NHÌ 
CHẤT LƯỢNG CHÂU Á - THÁI 
BÌNH DƯƠNG

Công ty TNHH MTV Du lịch 
Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC 
Việt Nam) đã vinh dự đạt được giải 
Best in Class dành cho DN dịch vụ 
lớn. Đây là giải thưởng mang tầm 
quốc tế không chỉ phản ánh những 
bước phát triển vượt bậc của DN 
trong việc quản lý, nâng cao năng 
suất, chất lượng dịch vụ đáp ứng 
nhu cầu khách hàng mà còn ghi 
nhận nhiều thành tựu của DN qua 
chiến lược tổng thể về kinh doanh, 
nguồn nhân lực, công nghệ thông 
tin, quản lý quy trình dịch vụ. 

Về hoạt động Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia, Sở đã phát động, 
tuyên truyền mạnh mẽ về hoạt động 
này từ đầu năm, trao giải thưởng 
cho hai DN đã được trao tặng đó là 
Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch 
vụ Dầu khí Việt Nam đạt Giải vàng 
Chất lượng quốc gia và Công ty 
CP Cao su Thống nhất đạt Giải bạc 
Chất lượng quốc gia. Đến nay, Sở 
đã hoàn thành công tác giải thưởng 
chất lượng quốc gia năm 2015. Hội 
đồng đã đề cử trao Giải Vàng cho 
Công ty CP Gạch ngói gốm xây 
dựng Mỹ Xuân và Giải Bạc cho 
Công ty CP Cao su Thống Nhất.

PHÁT HIỆN 11 TRƯỜNG HỢP 
VI PHẠM VỀ TIÊU CHUẨN - 
ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Thời gian qua, kết quả hoạt động 
tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 
và thanh tra KH&CN của Sở đã 
có nhiều đóng góp tích cực cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, góp phần đảm bảo công bằng 
xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
và chính đáng của người tiêu dùng, 
đảm bảo tính chính xác, thống nhất, 
ổn định, nâng cao chất lượng và 
tăng sức cạnh tranh trên thị trường 
của sản phẩm, hàng hoá chủ yếu 
của địa phương. Cụ thể, Sở KH-CN 
thanh tra tại 106 cơ sở, đã xử phạt 
vi phạm hành chính 7 cơ sở với tổng 
số tiền hơn 103 triệu đồng; phát 
hiện 11 trường hợp vi phạm về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng. Ngoài 
ra, Sở KH-CN phối hợp với Cục An 
toàn bức xạ hạt nhân tổ chức 2 đợt 
thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực an 
toàn bức xạ hạt nhân; đồng thời tổ 
chức phổ biến, tuyên truyền các văn 
bản pháp luật về an toàn bức xạ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
BỒI DƯỠNG 1.000 DOANH 
NHÂN CỦA TỈNH

Tổ chức khảo sát nhu cầu của 
1.000 DN trên địa bàn tỉnh và làm 
việc với 05 đơn vị có liên quan để 
nắm bắt nhu cầu đào tạo, trên cơ sở 
đó, Sở đã xây dự thảo chương trình, 
lấy ý kiến góp ý các sở ban ngành, 
tổng hợp góp ý và tham mưu UBND 
tỉnh báo cáo, trình Thường trực Tỉnh 
ủy để thông qua Chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng 1.000 doanh nhân 
của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Xây 
dựng dự thảo và gửi các sở, ban, 
ngành, địa phương và một số cơ 
quan có liên quan để lấy ý kiến góp 
ý Kế hoạch cử cán bộ, công chức, 
viên chức KH&CN đi thực tập có 
thời hạn tại các tổ chức KH&CN, 
doanh nghiệp ở nước ngoài giai 
đoạn 2015-2020. Hiện tại Sở đang 
tổng hợp góp ý để hoàn chỉnh dự 
thảo trình UBND tỉnh. 

(Xem tiếp trang 7)
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I. MỞ ĐẦU
Việc kiên cố hóa kênh mương là 

một trong những chỉ tiêu quan trọng 
trong các tiêu chí để đạt chuẩn 
nông thôn mới. Đầu tư xây dựng 
kiên cố hóa kênh mương là đầu tư 
cho sự phát triển bền vững và lâu 
dài cho nông nghiệp tạo nền móng 
cho sự ổn định kinh tế, chính trị 
- xã hội. Những kết quả đạt được 
trong quá trình sản xuất của nhân 
dân đã được thực tiễn chứng minh 
cho việc đầu tư ban đầu trong công 
cuộc xây dựng kiên cố hóa kênh 
mương. Chính vì vậy song song 
với chủ trương dồn điền đổi thửa 
của cánh đồng mẫu, việc đầu tư xây 
dựng đồng bộ và kiên cố hóa kênh 
mương là hết sức cấp bách và cần 
thiết. Để đáp ứng được yêu cầu của 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2010 - 2020 trong đó: nội dung 7: 
Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi 
trên địa bàn xã. Đến 2015 có 45% 
số xã đạt chuẩn (có 50% kênh cấp 
3 trở lên được kiên cố hóa). Đến 

KÊNH, MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP, 
BÊ TÔNG CỐT SỢI 

THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN
|| TS. Hoàng Đức Thảo 
Công ty TNHH MTV Thoát nước và 
Phát triển đô thị tỉnh BR-VT

Tóm tắt: Giải pháp công nghệ kênh, mương bê tông đúc sẵn thành 
mỏng thay thế các giải pháp thủ công truyền thống như kênh đào; xây 
gạch; đổ bê tông tại chỗ. Sản phẩm sử dụng vật liệu bê tông thành mỏng 
cốt thép hoặc cốt sợi; xi măng bền sulfat; cường độ bê tông từ 25MPa ÷ 
60MPa; có khả năng chống xâm thực, chống ăn mòn trong môi trường 
nước nhiễm mặn, phèn; chủng loại, kích thước đa dạng đáp ứng các yêu 
cầu cụ thể của từng dự án khác nhau; các đốt mương liên kết bằng mối 
nối âm dương miệng bát; sản phẩm có kết cấu gọn nhẹ, bền vững; được 
đúc sẵn trong nhà máy nên kiểm soát được chất lượng, tiến độ công 
trình; tiết kiệm quỹ đất; biện pháp thi công đơn giản khắc phục được các 
yếu tố bất lợi về địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn; tận dụng được 
nguồn lực tại chỗ; người nông dân cũng có thể tự thực hiện; có thể di dời 
tái sử dụng; chủ động phát triển công nghệ trong nước; có chi phí thấp 
hơn các giải pháp truyền thống.
Từ khóa: Kênh, mương bê tông thành mỏng

2020 có 77% số xã đạt chuẩn (cơ 
bản cứng hóa hệ thống kênh mương 
nội đồng theo quy hoạch).

Hiện nay, trong xây dựng các 
công trình hệ thống kênh mương 
thủy lợi tưới tiêu nội đồng phục vụ 
sản xuất nông lâm nghiệp tại Việt 
Nam chủ yếu sử dụng loại mương 
được thi công, lắp đặt tại chỗ, sử 
dụng nhiều loại kết cấu như mương 
đất, mương xây gạch, mương đổ bê 
tông tại chỗ.

Nhận xét: Các giải pháp truyền 
thống không chủ động được tiến độ 
dự án và chất lượng công trình, chi 
phí cho biện pháp thi công tốn kém, 
chất lượng khó đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật hoặc có mương bê tông đúc 
sẵn nhưng có kết cấu chiều dày lớn, 
nặng nề, bề mặt bên trong bên ngoài 
thô ráp, nối giữa các đoạn mương 
không có khớp nối, hầu hết là mối 
nối trơn hoặc tại vị trí tiếp giáp giữa 
hai đốt mương sử dụng nối cứng 
kiểu xây gạch hoặc đổ bê tông bó 
xung quanh, khó đảm bảo liên kết 
các đốt mương, độ kín khít kém, 

thường gây sụt lún cục bộ. Trong 
một số điều kiện thi công khó khăn, 
mực nước ngầm cao, mặt bằng 
thi công chật hẹp thì việc thi công 
xây dựng đảm bảo đúng yêu cầu 
kỹ thuật là rất khó khăn do không 
xử lý đảm bảo các mối nối, xử lý 
nền móng cũng như chất lượng khó 
đồng đều, ổn định. 

Vì vậy, cần một loại mương bê 
tông cốt thép đúc sẵn có khả năng 
khắc phục các nhược điểm trên. Đề 
tài “Nghiên cứu ứng dụng Kênh, 
Mương bê tông cốt thép, bê tông 
cốt sợi thành mỏng đúc sẵn” nhằm 
đóng góp vào sự phát triển đồng bộ 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật nông thôn 
mới theo hướng văn minh, hiện đại 
tại các vùng nông thôn trên địa bàn 
cả nước, thực hiện thắng lợi Chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu:
- Các công trình kênh, mương 

hiện hữu, các giải pháp truyền 
thống, các công nghệ mới đã ứng 
dụng.

- Chương trình mục tiêu Quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2010 - 2020.

- Điều kiện địa hình, địa chất, chế 
độ khí tượng, thủy văn tại một số 
khu vực nghiên cứu.

- Nghiên cứu các công nghệ vật 
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liệu mới, cấp phối mới có khả năng 
chống xâm thực, chống ăn mòn 
trong môi trường nước bị nhiễm 
mặn, nhiễm phèn cao.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 
hành.

2.2. Phương pháp nghiên cứu:
	Phương pháp nghiên cứu lý 

thuyết:
- Phương pháp phân tích và tổng 

hợp lý thuyết: để xây dựng cơ sở lý 
luận của đề tài.

- Phương pháp phân loại và hệ 
thống hóa lý thuyết.
	Phương pháp nghiên cứu 

thực tiễn:
- Phương pháp quan sát khoa học
- Phương pháp thực nghiệm khoa 

học
- Phương pháp phân tích và tổng 

kết kinh nghiệm
- Phương pháp chuyên gia.

III. KẾT QUẢ
3.1. Nghiên cứu về vật liệu:
- Bê tông cốt thép, cốt sợi thép 

phân tán
- Bê tông không cốt thép: cốt sợi 

polymer (gồm sợi PP, PE…) và cốt 
sợi thủy tinh (GFRP)

- Xi măng bền sulfat
- Bột đá; đá mi; đá 0,5x1; đá 1x2
- Cát hạt trung, vừa, lớn
- Phụ gia
- Nước
- Vải lọc.
3.2. Mô tả giải pháp: 
- Kênh, Mương bê tông cốt thép, 

bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn: 
được đúc thành từng đốt, có các 
kích thước, hình dạng thay đổi theo 
từng loại công trình sử dụng với các 
kiểu dáng khác nhau: hình chữ nhật, 
hình vuông, hình chữ V đáy cong, 
hình chữ U đáy cong,...

- Các đốt mương được nối với 
nhau bằng mối nối 1 đầu loe khớp 
nối âm dương, khe mối nối được 
chèn bằng vữa xi măng mác cao, 
sika hoặc sợi đay tẩm bitum thuận 
tiện cho việc lắp đặt, vận hành, bảo 
dưỡng; trong trường hợp nền đất 

yếu gây ra lún sụt cục bộ thì không 
xảy ra tình trạng đứt gãy và hở mối 
nối, vẫn đảm bảo khả năng tiêu 
thoát nước.

- Mối nối đầu loe vừa có tính năng 
tác dụng là khớp nối mềm đồng thời 
là trụ (cột) chịu các phương lực (áp 
lực xô ngang, áp lực đẩy nổi, áp lực 
nén,.v.v..), gối đỡ, chống đỡ lực ép 
hai bên thành mương do phải đầm 
nén trong quá trình thi công lắp đặt, 
chịu các tải trọng của các phương 
tiện giao thông tác động lên hai bên 
thành mương, tăng cường khả năng 
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Hình 1: Mặt bằng Mương hộp BTCT thành mỏng 
đúc sẵn chữ U đáy phẳng

Hình 2: Mặt cắt thân mương
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Hình 3: Mặt cắt qua mối nối miệng bát và chi tiết 
mối nối

Hình 4: Tấm đan
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Hình 5: Mặt cắt mương pharabol Hình 6: Tấm phai

bền vững công trình.
- Nắp trên của mương (mương 

thủy lợi chịu lực băng đường) là 
tấm đan chịu lực, mặt dưới tấm 
đan bố trí các rãnh chạy dọc để cố 
định tấm đan & thành và để chống 
lực xô ngang, ngoài ra các khe nối 
tấm đan và mương cũng được chèn 
bằng vữa xi măng mác cao hoặc 
sika, đảm bảo kín khít, tránh nước 
chảy từ bên ngoài vào bên trong, có 
thể dễ dàng tháo lắp khi duy tu sửa 
chữa, nạo vét.

- Kết cấu nền móng được tính 

Ghi chú: thân mương (1); đáy mương (2); nắp mương (3); khớp nối (4); khe nối (5); rãnh nắp  
mương (6); lỗ chờ (7) và tấm phai chặn (8).
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toán tùy theo thực tế địa chất công 
trình, đáp ứng điều kiện cường độ 
đất nền Rtc≥1kG/cm2.
	Mô tả các hình vẽ:

- Các đoạn mương ghép nối tiếp 
nhau, trong đó mỗi một đoạn mương 
gồm thân mương (1), đáy mương 
(2), nắp mương (3) và khớp nối (4) 
có dạng đầu loe âm dương ở một 
đầu của đoạn mương; trong đó thân 
mương (1) và đáy mương (2) được 
đúc liền khối và có mặt cắt ngang 
dạng hình chữ U; các đoạn mương 
được ghép với nhau bằng khớp nối 
(4) tạo ra mối nối âm dương có khe 
nối (5), khe nối (5) này được bịt kín 
bằng vữa hoặc sợi đay tẩm bitum 
hoặc các vật liệu khác để chống rò 
rỉ nước; nắp (3) có hai khe rãnh (6) 
được bố trí tại mặt dưới của nắp (3) 
và dùng để đậy lên thân mương (1) 
có tác dụng chống lực xô ngang.

- Tấm phai chặn (8) được hạ 
xuống đáy mương (2) thông qua 
rãnh trượt (9) của khớp nối (4) có 
dạng đầu loe để đảm bảo kết cấu 
chịu lực, tấm phai chặn (8) này có 
tác dụng khống chế lưu lượng dòng 
chảy.

- Lỗ chờ (7) được bố trí tại các vị 
trí định trước trên thân mương của ít 
nhất một đoạn mương để tiêu thoát 
nước khi ngập úng.

IV. KẾT LUẬN
4.1. Hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, 

xã hội, môi trường
- Sản phẩm công nghệ Busad-

co khắc phục được những tồn 
tại, nhược điểm của các giải pháp 
truyền thống đồng thời khắc phục 
được những yếu tố bất lợi về thời 
tiết, khí hậu, thuỷ văn trong quá 
trình thi công.

- Kiểm soát được chất lượng công 
trình do đúc sẵn kiểm soát chất 
lượng sản phẩm xuất xưởng trước 
khi đưa ra công trường.

- Thuận tiện cho việc tháo dỡ, di 
dời khi cần thiết (không phải đập 
phá đi làm lại).

- Phát triển được công nghệ trong 

Hình 9: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm 
nơi vừa lắp đặt hệ thống mương tưới tiêu 

bằng sản phẩm công nghệ BUSADCO tại xã 
Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

nước, khai thác triệt để nguyên vật 
liệu và nhân, vật lực tại chỗ.

- Mỹ quan công trình gọn gàng, 
sạch, đẹp

- Thuận tiện cho công tác vận 
hành, duy tu, duy trì, bảo dưỡng

- Tiến độ thi công chỉ bằng 1/3 
thời gian so với giải pháp truyền 
thống.

- Giảm chi phí đầu tư so với giải 
pháp truyền thống.

- Chống xâm thực, chống ăn mòn 
trong môi trường nước thải, nước 
mặn

- Đảm bảo an toàn trong quá trình 
sử dụng, có tuổi thọ tương ứng với 
tuổi thọ của công trình.

- Góp phần xây dựng đồng bộ hóa 
hệ thống tưới tiêu thủy lợi, hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật nông thôn phù hợp 
với nhiều loại địa hình khác nhau

- Đối với hệ thống tưới tiêu được 
đa dạng về kích thước, kiểu dáng 
hình học; tối ưu hóa về thủy lực do 
bề mặt bê tông láng mịn, chống bám 
dính các thảm thực vật

4.2. Các chứng chỉ đạt được:
Giải pháp đã được Cục Sở hữu 

trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng 
chế; Bộ Xây dựng chứng nhận giải 
pháp kỹ thuật phù hợp; Tổng Cục 
thủy lợi - Bộ Nông nghiệp chứng 
nhận Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ 
mới, Bộ KH&CN ban hành TCVN 
6394:2014 Mương bê tông cốt thép 
thành mỏng đúc sẵn xây dựng dựa 
trên tiêu chuẩn cơ sở Busadco; 
Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng cấp giấy chứng nhận 
sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Quốc 
gia TCVN 6394:2014: Mương 
BTCT thành mỏng đúc sẵn; Trung 
tâm Tiêu chuẩn Kỹ thuật Đo lường 
Chất lượng 3 kiểm định chất lượng 
vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.

4.3. Ứng dụng:
- Tại tỉnh Thái Bình: đã lắp đặt 

13.5 Km mương giao thông, lắp đặt 
50 Km mương tưới tiêu nội đồng 
các loại tại 54 xã.

- Tại tỉnh Vĩnh Phúc đã ứng dụng 
kênh, mương bê tông cốt thép, bê 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Hình 7: Phối cảnh 3D sử dụng mương BTCT 
thành mỏng đúc sẵn cho nông thôn

Hình 8: Thi công lắp đặt sản phẩm

tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn 
BUSADCO, trong đó đã lắp đặt: 53 
Km mương tưới tiêu nội đồng các 
loại tại 43 xã.

- Tại tỉnh Nghệ An: Đã được Chủ 
đầu tư, tư vấn thiết kế và tư vấn 
Nhật Bản chấp thuận đưa vào ứng 
dụng tại Dự án Cải tạo, nâng cấp 
hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An - 
nguồn vốn JICA; hiện nay đã phê 
duyệt 8 tuyến với tổng chiều dài 
khoảng 30Km.

- Tại tỉnh Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Phú Yên, Dak Lak, Gia Lai: 
Đã được Chủ đầu tư, tư vấn thiết 
kế chấp thuận đưa vào ứng dụng tại 
các Dự án sử dụng nguồn vốn WB.

H.Đ.T
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nôi và giường là 2 thiết bị thiết 

yếu trong chăm sóc, điều trị trẻ sơ 
sinh. Hiện tại, Bệnh viện Lê Lợi 
đang sử dụng giường riêng cho mẹ, 
nôi riêng cho bé hoặc mẹ và bé cùng 
nằm một giường. Điều này dẫn đến 
các hạn chế sau:

- Giường nôi sử dụng riêng biệt: 
chiếm nhiều diện tích 

- Nếu mẹ và bé nằm cùng một 
giường:
+ Nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn 

cho bé do mẹ đè
+ Mẹ không được thoải mái do 

chật chội và tâm lý sợ đè lên bé
+ Bé ngủ không ngon giấc do sự 

xoay trở của mẹ
Hiện tại, các bệnh viện khác cũng 

áp dụng mô hình giường riêng cho 
mẹ, nôi riêng cho bé hoặc mẹ và bé 
nằm cùng giường như tại Bệnh viện 
Lê Lợi.

Từ thực tế trên, chúng tôi tiến 
hành thực hiện sáng kiến Giường 
- Nôi sơ sinh với mục đích khắc 
phục được các hạn chế nêu trên 
mà vẫn đảm bảo yêu cầu chăm sóc, 
điều trị cho trẻ, nhất là vấn đề giảm 
diện tích kê đặt để có thể kê thêm 
giường, góp phần giảm tình trạng 
nằm ghép.

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Hiện tại trên thị trường chưa tìm 
thấy kiểu giường - nôi kết hợp
2. Tại các bệnh viện khác trong và 
ngoài tỉnh cũng chưa thấy sử dụng 
kiểu giường - nôi kết hợp
3. Tại Bệnh viện Lê Lợi: đang sử 
dụng giường riêng cho mẹ, nôi 
riêng cho bé  hoặc mẹ và bé cùng 
nằm một giường
Mô tả nôi cũ:

- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 90x55x112 (cm)
- Đặc điểm: Vách bên có thể hạ 

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT
GIƯỜNG - NÔI SƠ SINH

|| Châu Thị Ngọc Hương 
Bệnh viện Lê Lợi

xuống khi điều trị, chăm sóc…
- Giá thành: 4.000.000 VNĐ

b. Hạn chế:
- Nếu sử dụng giường, nôi riêng 

biệt: cồng kềnh, chiếm nhiều diện 
tích 

- Nếu mẹ và bé nằm chung giường 
sẽ dẫn đến nguy cơ không an toàn 
cho bé, mẹ không được thoải mái, 
bé ngủ không ngon giấc

- Giá thành cao: 4.000.000/VNĐ 
nôi.

III. MỤC ĐÍCH
Nhằm khắc phục những hạn chế 

trên khi sử dụng giường và nôi riêng 
biệt, chúng tôi có sáng kiến Giường 
- Nôi sơ sinh với mục đích sau:

- Đảm bảo tình năng của một nôi 
sơ sinh, tính thuận tiện khi thăm 
khám, chăm sóc, theo dõi, đảm bảo 
yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện các 
kỹ thuật điều trị và lau chùi, vệ sinh 
dễ dàng.

- Giảm diện tích kê giường và nôi 
do nôi được gắn kết với giường.

- Đảm bảo an toàn cho bé (tránh 
nguy cơ mẹ đè lên bé)

- Tạo thoải mái, thư giãn cho mẹ 
và bé 

- Giảm giá thành nhất là khi sản 
xuất hàng loạt và thay chế chất liệu 
inox bằng chất liệu khác rẻ hơn (sử 
dụng cho hộ gia đình)

IV. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Cấu tạo: 

- Chất liệu: Inox
- Kích thước: 90x40x30 (cm)
- Ngăn chứa đồ dùng cho bé có 

thể gắn phía trong, phía ngoài nôi 
hay thành giường.

- Vách bên ngoài có thể hạ xuống 
khi thăm khám, điều trị, chăm sóc. 
Vách bên trong có thể hạ xuống để 
mẹ thuận tiện, thoải mái chăm sóc 
bé.

- Nôi được kết nối với giường 
bằng 2 thanh inox và có thể tháo rời 
ra khỏi giường khi cần.
2. Giá thành: 3.000.000 VNĐ  (Ba 
triệu đồng)

V. KẾT QUẢ ÁP DỤNG THỬ
Từ tháng 3 năm 2015 chúng tôi 

đã đưa vào sử dụng thử 01 Giường 
- Nôi sơ sinh tại khoa Nhi - Bệnh 
viện Lê Lợi.

Để đánh giá kết quả sử dụng, 
chúng tôi đã khảo sát ý kiến đánh 
giá của nhân viên y tế và các bà mẹ. 
Kết quả như sau:

- Nhân viên y tế: 100% (26/26) 
rất hài lòng.

- Bà mẹ: 100% (52/52) rất hài 
lòng.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ
Sau 3 tháng áp dụng thử sáng 

kiến Giường - Nôi sơ sinh tại khoa 
Nhi - Bệnh viện Lê Lợi, chúng tôi 
tự đánh giá sáng kiến này như sau:
 a. Tính mới và tính sáng tạo:

- Điểm mới: Nôi được gắn kết 
với giường nên giảm diện tích kê 
đặt
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- Điểm sáng tạo: 
+ Tháo ráp dễ dàng để chuyển thành 
giường bình thường sử dụng cho trẻ 
lớn khi cần, nhất là đáp ứng được 
nhu cầu giường điều trị khi bệnh nhi 
đông hoặc xảy ra dịch.
+ Giỏ đựng vật dụng cho bé có thể 
gắn ở nhiều vị trí khác nhau tạo 
thuận tiện khi sử dụng và mỹ quan 
cho giường bệnh.
b. Khả năng áp dụng: Áp dụng 
được cho hộ gia đình, mọi cơ sở 
y tế nhất là những nơi có diện tích 
nhỏ, hẹp. 
c. Hiệu quả 

- Kỹ thuật: Đảm bảo tính năng 
của một nôi sơ sinh, tính thuận tiện 
khi thăm khám, chăm sóc, theo dõi, 
thực hiện các kỹ thuật điều trị.

- Kinh tế: 
+ Giá thành thấp (3.000.000 VNĐ/
nôi so với 4.000.000VNĐ/nôi cũ).
+ Hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn khi 
sản xuất hàng loạt và thay chế chất 
liệu inox bằng chất kiệu khác rẻ 
hơn.

- Xã hội: Áp dụng được cho cả 
cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt 
rất thích hợp cho những nơi có diện 
tích nhỏ, hẹp.
+ Đối với các cơ sở y tế: Góp phần 
giảm tình trạng nằm ghép.
+ Đối với hộ gia đình: Giải quyết 

Giường - Nôi nhỏ gọn chiếm ít diện tích, Bé 
an toàn, mẹ thoải mái

Mẹ chăm sóc bé dễ dàng, thuận tiện, thoải 
mái

Điều dưỡng chăm sóc trẻ thuận tiện Đảm bảo kỹ thuật chiếu đèn vàng da

được vấn đề thiếu diện tích kê đặt 
nôi cho em bé khi diện tích nhà nhỏ 
hẹp. Đặc biệt hữu ích khi sử dụng 
tại các phòng trọ, nhà tập thể của 
các khu công nghiệp.

VII. KẾT LUẬN
- Giường - Nôi sơ sinh rất thuận 

lợi cho công tác theo dõi, chăm sóc, 
điều trị cho trẻ sơ sinh.

Một số hình ảnh Giường - Nôi sơ sinh

- Đảm bảo tiêu chí an toàn người 
bệnh

- Đảm bảo mỹ quan
- Tạo thoải mái, thư giản cho mẹ 

và bé
- Giảm diện tích sử dụng
- Giá thành rẻ.

C.T.N.H

(Tiếp theo trang 2)
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 14 ĐỀ TÀI DỰ ÁN

Trong năm 2015, Sở đã triển khai thực hiện 14 đề tài/dự án theo danh mục được duyệt (đạt 100% kế hoạch); tổ 
chức nghiệm thu 06 đề tài/dự án đến hạn (đạt 100%); kiểm tra tiến độ theo hợp đồng 15 đề tài/dự án; xây dựng 
danh mục các đề tài/dự án thuộc kế hoạch hoạt động KHCN năm 2016 đảm bảo tiến độ. 

NĂM 2016: ƯU TIÊN NHỮNG NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CỦA TỈNH
Xuất phát từ thực tế hoạt động KH-CN thời gian qua và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2016, 

Sở KH-CN tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức quản lý KH-CN ở địa phương; quản lý các lĩnh vực công nghệ, 
an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chương trình 1.000 doanh nhân, triển khai thực hiện 
Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực KH-CN của tỉnh giai đoạn 2014-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong 
đó tập trung thu hút, đào tạo nhằm bổ sung, tăng cường nhân lực quản lý nhà nước, nhân lực ứng dụng tiến bộ 
KH-CN. Chủ động tham mưu UBND tỉnh lựa chọn những vấn đề ưu tiên trong phát triển kinh tế bền vững của 
tỉnh (kinh tế biển, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm…) để xây dựng kế hoạch hợp 
tác với các tổ chức KH-CN trong nước và quốc tế.

L.T.H.T
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Chuyển giao công nghệ quốc 
tế (CGCN) đề cập đến bất 
kỳ quá trình nào mà theo đó 

bên trong một quốc gia tăng cường 
truy cập thông tin kỹ thuật của bên 
nước ngoài và hấp thụ thành công 
nó vào quy trình sản xuất. CGCN 
có tầm quan trọng đối với phát triển 
kinh tế và được xem là rào cản 
trong việc áp dụng công nghệ tạo ra 
chênh lệch thu nhập giữa các nước 
phát triển và đang phát triển.  Rào 
cản này bao gồm quy định về thể 
chế mà các doanh nghiệp phải vượt 
qua, mà ở mức độ thấp là nguồn 
nhân lực. Tuy nhiên, biên giới công 
nghệ là một mục tiêu di chuyển - 
công nghệ mới liên tục được công 
bố. Để thu hẹp khoảng cách công 
nghệ, các nước đang phát triển phải 
tiếp nhận các công nghệ mới với 
một tốc độ nhanh hơn so với chúng 
được tạo ra. Áp lực của thị trường 
và các chính sách của chính phủ có 
vai trò rất quan trọng trong CGCN.

Cốt lõi của CGCN là việc trao 
đổi thông tin và tri thức. Công nghệ 
có thể được mã hoá hoặc không 
mã hóa. Nó có thể được thể hiện 
trong sản phẩm hay con người hoặc 
hàm chứa trong những ý tưởng 
hay dịch vụ. CGCN thường xảy ra 
giữa những đối tác trong các giao 
dịch dựa trên thị trường hoặc phi 
thị trường, trong phạm vi của các 
công ty và liên doanh. Do tính chất 
đa dạng của CGCN, tồn tại vô số 
các kênh để công nghệ có thể chảy 
qua biên giới các nước. Một trong 
những kênh chủ yếu là thương mại 
hàng hoá và dịch vụ. Thương mại 
hàng hóa và đầu vào công nghệ có 
thể trực tiếp nâng cao năng suất 
bằng cách tích hợp vào quy trình 
sản xuất. Một kênh chính khác của 
CGCN thương mại trực tiếp thông 
qua bản quyền công nghệ giữa 

VAI TRÒ CỦA FDI TRONG CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ

|| KS. Nguyễn Kim Trường
Sở Khoa học và Công nghệ BR-VT

các doanh nghiệp, các công ty liên 
doanh, hoặc giữa các doanh nghiệp 
khác là các kênh đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI).

Việc di chuyển tạm thời của sinh 
viên, các nhà khoa học, cán bộ quản 
lý và kỹ thuật của các trường đại 
học, phòng thí nghiệm, và các hội 
nghị cũng đóng một vai trò quan 
trọng trong việc khuyến khích 
CGCN. Hơn nữa, CGCN cũng 
có thể là kết quả của việc tạm di 
chuyển của các chuyên gia và các 
nhà cung cấp dịch vụ khác, những 
người vào một quốc gia phát triển 
để thực hiện dịch vụ cụ thể và trong 
quá trình tiếp thu kiến thức bổ sung 
và kỹ năng được chuyển giao trở 
về nước sau khi hoàn thành hợp 
đồng…

Thực tế là các nước đang phát 
triển luôn tụt hậu phía sau biên giới 
công nghệ, tiếp nhận CGCN mới chỉ 
đơn thuần là tạo ra tiềm năng nhờ 
CGCN. Để thực sự CGCN, các nhà 
cung cấp và các công nghệ mới đòi 
hỏi phải thực hiện các khoản đầu tư 
thận trọng và thường lớn đáng kể. 

Lợi ích thực sự cho năng lực công 
nghệ của địa phương chỉ nếu công 
nghệ được giới thiệu từ nước ngoài 
khuếch tán tại địa phương. Bước 
đầu tiên - tiếp nhận công nghệ 
vào trong nước - là chuyển giao 
công nghệ quốc tế, và bước thứ 
hai - sở hữu công nghệ của doanh 
nghiệp trong nước - gọi là khuếch 
tán công nghệ. Trong khi các bước 
đầu tiên thường là một chủ ý hành 
động, bước thứ hai thường có thể 
có một hậu quả khó lường trước 
được. Nghiên cứu và phát triển toàn 
cầu (R&D) của các công ty đa quốc 
gia cho thấy vai trò của FDI đặc biệt 
quan trọng như ống dẫn quan trọng 
của CGCN. Tuy nhiên, các công ty 
đa quốc gia quan tâm tối đa hóa lợi 

nhuận trong kinh doanh của họ, chứ 
không phải là phát triển kinh tế của 
nước tiếp nhận CGCN. Vì vậy, cần 
chọn các mô hình đạt được một sự 
cân bằng giữa các mục tiêu CGCN 
giữa nước CGCN và nước chủ nhà 
tiếp nhận CGCN.

Ngày nay, thương mại trong nội 
bộ hãng (tức là thương mại giữa các 
công ty con và công ty mẹ của các 
công ty đa quốc gia) chiếm khoảng 
một phần ba tổng thương mại thế 
giới và lớn hơn xuất khẩu hàng hóa 
và dịch vụ. Như vậy, FDI là kênh 
chủ đạo thông qua đó các doanh 
nghiệp phục vụ khách hàng tại các 
thị trường nước ngoài. 

Thực tế CGCN qua FDI cho 
thấy các nhà máy thuộc sở hữu 
nước ngoài tại các nước đang phát 
triển thường hiệu quả hơn những 
nhà máy hoàn toàn do chủ sở hữu 
trong nước quản lý. Vì tốc độ cải 
tiến công nghệ và năng lực quản lý 
thường nhanh hơn trong trường hợp 
sở hữu nước ngoài.

Về hình thức CGCN thông qua 
FDI có thể theo chiều ngang hoặc 
theo chiều dọc. Theo chiều ngang, 
FDI chuyển giao công nghệ đầy đủ 
yếu tố cần thiết để sản xuất tốt. Theo 
chiều dọc, các giai đoạn khác nhau 
của quá trình sản xuất được phân 
chia giữa các nước theo giai đoạn 
sản xuất của công nghệ.

Thực tế cho thấy các công ty đa 
quốc gia thường hoạt động hiệu quả 
hơn trong việc tăng năng suất của 
các nhà máy mà họ mua lại ở nước 
ngoài nhờ việc đưa công nghệ mới 
vào sản xuất thay thế công nghệ cũ 
lạc hậu. 

Tất nhiên, thay vì chọn CGCN 
theo kênh FDI, một công ty có thể 
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quyết định ký hợp đồng với một 
công ty địa phương ở một đất nước 
đang phát triển để sản xuất một cụm 
sản phẩm thay vì hình thành công ty 
con sản xuất sản phẩm đó. 

Khi đánh giá các tác động của một 
lựa chọn chính sách đối với việc 
mua và tiếp thu công nghệ mới, các 
hiệu ứng trên cả hai mặt CGCN và 
phổ biến công nghệ cần được xem 
xét. Một số chính sách có thể thúc 
đẩy CGCN nhưng không khuyếch 
tán được công nghệ. Ngược lại, một 
số chính sách khác có thể thông qua 
FDI thúc đẩy công nghệ khuếch tán 
nhưng sau đó ảnh hưởng xấu đến 
CGCN. Cần có nhiều công cụ và 
chính sách cần thiết để đạt được khả 
năng kết hợp lý tưởng giữa CGCN 
và phổ biến công nghệ. 

Nhiều quốc gia như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, và Trung Quốc trong 
lịch sử đã hạn chế FDI, thường để 
ủng hộ việc cấp phép công nghệ 
hoặc liên doanh. Công ty nước 
ngoài thường bị đòi hỏi chia sẻ 
công nghệ với các doanh nghiệp địa 
phương khi tiến hành kinh doanh ở 
Nhật Bản[1]. 

Tác động khuếch tán công nghệ 
từ FDI là hỗn hợp, vì vậy lợi ích 
cho doanh nghiệp trong nước có 
thể không được nhận ra. Để khuyến 
khích chọn đúng loại CGCN qua 
FDI, cần phải chọn phát triển đúng 
các ngành công nghiệp với các sản 

phẩm có khả năng khuếch tán tốt 
nhất. Nguồn nhân lực đầy đủ và cơ 
sở hạ tầng cần thiết cho sự hấp thụ, 
và bất kỳ trở ngại có tính quan liêu 
nào đối với việc áp dụng công nghệ 
nên được giảm thiểu trong chính 
sách thu hút CGCN qua FDI. 

Một vấn đề khác cần như một 
phương tiện trong chính sách thu 
hút CGCN qua FDI là bảo vệ tài sản 
trí tuệ. Bảo vệ sở hữu trí tuệ tốt hơn 
thực sự có thể kích thích số lượng 
cấp phép và chuyển giao công nghệ.

Ở nước ta, chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 
29/8/29013 về định hướng nâng cao 
hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý 
FDI, trong đó có những định hướng 
chọn lọc các dự án có chất lượng, 
có giá trị gia tăng cao, sử dụng công 
nghệ hiện đại, thân thiện với môi 
trường trong một số lĩnh vực cụ thể 
như thông tin, công nghệ sinh học, 
nông nghiệp…

CGCN qua kênh đầu tư nước 
ngoài những năm qua khá phong 
phú. Chẳng hạn, trong lĩnh vực đầu 
tư nước ngoài vào nông nghiệp, 
nông thôn: nhiều dây chuyền công 
nghệ mới đã được chuyển giao 
vào Việt Nam như dây chuyền sản 
xuất các loại rau quả hộp, nước 
trái cây, một số liên doanh đã được 
thành lập ở Việt Nam để xuất khẩu 
một phần hoặc toàn bộ sản phẩm 
như liên doanh sản xuất thịt lợn ở 

Bình Dương, bột mì cao cấp ở Bà 
Rịa - Vũng Tàu, liên doanh chế 
biến chè, hồ tiêu... Một số giống 
cây mới đã được đưa vào Việt 
Nam cho năng suất cao như giống 
dứa Cayen, giống mía ấn Độ, Đài 
Loan, châu Mỹ La tinh. Nhiều loại 
thiết bị chế biến đã được đưa vào 
Việt Nam thuộc loại tiên tiến và 
hiện đại bậc nhất thế giới như dây 
chuyền xay xát gạo Satake của Nhật 
Bản, dây chuyền sản xuất bột mỳ 
của Singapore, Inđônêxia, các dây 
chuyền chế biến rau quả của Ý, Hà 
Lan, các dây chuyền chế biến thịt 
của Úc, các dây chuyền chế biến 
thức ăn gia súc của Mỹ, Pháp, Hà 
Lan, các dây chuyền chế biến chè 
của Nhật, Bỉ, Đài Loan, các nhà 
máy đường của Anh, Pháp, Ấn Độ, 
Úc, Nhật, Đài Loan, liên doanh chế 
biến sữa và các sản phẩm sữa, liên 
doanh sản xuất bia, nước giải khát, 
liên doanh chế biến hải sản.... Các 
công nghệ mới này góp phần tạo ra 
một khối lượng hàng nông sản xuất 
khẩu lớn, chất lượng cao và giá 
thành hạ, có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường  thế giới[2].

Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong 
những tỉnh đi đầu trong cả nước về 
FDI, luôn là địa phương xếp hạng 
cao về thu hút vốn trong nhiều năm, 
đứng thứ hai trong vùng Đông Nam 
Bộ. Tính đến cuối năm 2014 trên 
địa bàn tỉnh có 290 dự án còn hiệu 
lực, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 
26,7 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 
9,7 tỷ. Về các dự án theo phân loại 
công nghệ của OECD, theo số liệu 
khảo sát của Ban quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh, trong tổng số 101 
dự án đầu tư nước ngoài trong các 
khu công nghiệp có 2 dự án thuộc 
loại công nghệ cao, 14 dự án thuộc 
loại trung bình cao, 52 dự án thuộc 
loại trung bình thấp, 22 dự án thuộc 
loại thấp và 11 dự án thuộc loại hỗn 
hợp. Về trình độ công nghệ của các 
doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có: 
14% doanh nghiệp liên doanh nhận 
được công nghệ từ công ty mẹ; đối 
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I. XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN 
ĐỘI NGŨ VÀ TỔ CHỨC 
KH&CN

1.1. Đội ngũ cán bộ KH&CN
Khi mới thành lập đội ngũ 

CBGVNV có 15 người trong đó có 
4 người trình độ sau đại học. Đến 
năm 2011, tức là sau 5 năm thành 
lập CBGVCV cơ hữu của nhà 
trường là 162 người, trong đó số 
người có trình độ sau đại học là 65 
người (với số tiến sỹ là 12 người), 
chiếm 40% tổng số CBGVNV. Đến 
nay, sau 10 năm thành lập tổng số 
CBGVNV cơ hữu là 226 người, 

10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU                                                                         
|| GS.TSKH. Ngô Văn Lược
Phó Hiệu trưởng

Tóm tắt:
Ngày 27/1/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 27/2006/QĐ-
TTg cho phép thành lập trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động 
theo quy chế đại học tư thục.
Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ trọng yếu của các trường đại học. 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ngay từ khi mới thành lập đã triển khai 
thực hiện nhiệm vụ này. Trường xác định phương hướng nghiên cứu 
khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời 
tích cực ứng dụng vào thực tiễn góp phần giải quyết các nhiệm vụ kinh 
tế xã hội của tỉnh BR-VT, của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và 
của cả nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Dưới đây là kết quả các 
mặt hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong 10 năm qua và 
phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

trong đó tổng số tiến sỹ là 44 (Giáo 
sư và Phó Giáo sư là 12 người). 
Thạc sỹ là 107, như vậy số CBGV 
có trình độ sau đại học là 151 chiếm 
67% tổng số CBGVNV của trường. 
Như vậy tỷ lệ CBGV sau Đại học 
hiện nay so với trước đây tăng thêm 
25%. Chính số CBGV có trình độ 
sau Đại học là lực lượng nòng cốt 
trong công tác nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ của 
Trường.

1.2. Các tổ chức KH&CN
a) Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo (KH&ĐT)

- Một năm sau khi tiến hành tổ chức 
đào tạo, ngày 18/7/2007 Trường đã 
thành lập Hội đồng KH&ĐT. Ban 
đầu có 19 Ủy viên bao gồm các cán 
bộ khoa học chủ chốt của trường. 
Sau một số lần bổ sung, điều chỉnh 
Hội đồng KH&ĐT của Trường có 
35 Ủy viên, trong đó có 1 số thành 
viên là các giáo sư nước ngoài như 
Giáo sư Gyenge Csaba (Rumani), 
Giáo sư Jan Hoikis (Cộng hòa Liên 
bang Đức), Javad Kargar (Chương 
trình Fulbright, Hoa Kỳ).

- Hội đồng KH&ĐT của Trường 
có nhiệm vụ xác định phương 
hướng hoạt động KH&CN dài hạn 
cũng như nhiệm vụ KH&CN hàng 
năm của trường. Thẩm định đề tài 
khoa học, các chương trình đào tạo, 
các tài liệu giảng dạy (Giáo trình 
nội bộ, bài giảng…) của nhà trường.

- Trường thành lập Hội đồng 
KH&ĐT tại một số khoa có đủ 
điều kiện như khoa Kinh tế, khoa 
Hóa học & Công nghệ thực phẩm 
nhằm giúp Trưởng khoa về xác định 

với doanh nghiệp FDI là 25%; gần 
29% liên doanh mua máy móc từ 
nước ngoài[3]. 

Hiện trạng này cho thấy hạn chế 
trong cơ cấu FDI thời gian qua là 
chưa thu hút được nhiều dự án thuộc 
ngành công nghệ cao và chưa tận 
dụng được FDI vào những ngành 
tạo được nhiều việc làm tại chỗ, từ 
đó khuếch tán công nghệ phát huy 
thế mạnh của FDI trong tỉnh. 
Để phát huy tối đa hiệu quả CGCN, 
tạo nên sự khuếch tán mạnh công 

nghệ qua các dự án FDI của tỉnh. 
Cần xây dựng giải pháp và lộ trình 
thực hiện Chiến lược thu hút đầu tư 
nước ngoài một cách hiệu quả nhất, 
trong đó chú trọng đối với CGCN 
qua dự án FDI, tăng cường đánh giá 
trình độ công nghệ các dự án đầu 
tư, các ngành sản xuất, cũng như 
đào tạo, thu hút được nguồn nhân 
lực đạt chất lượng để tiếp thu và 
làm chủ công nghệ qua các dự án 
FDI./. 

N.K.T

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Amy Jocelyn Glass and Kamal Saggi. 
The Role of Foreign Direct Investment 
in International Technology 
Transfer. International Handbook of 
Development Economics Amitava 
Dutt and Jaime Ros, editors.
[2] CSDL PICMS. Trung tâm Thông tin - 
TV - NCKH, Văn phòng Quốc hội.
[3] Báo cáo chiến lược thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tỉnh BR-VT giai 
đoạn đến năm 2020, ngày 01/8/2015.
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phương hướng hoạt động khoa học 
và đào tạo của khoa; thẩm định các 
đề tài, dự án, chương trình đào tạo 
được nhà trường phân cấp.

b) Phòng Khoa học và Chuyển 
giao công nghệ

- Phòng Khoa học và Chuyển giao 
công nghệ (KH&CGCN) thành lập 
đầu tiên ngày 01/06/2007 với tên 
gọi là Phòng Nghiên cứu Khoa học 
và Hợp tác Quốc tế.

- Đến ngày 29/08/2008 chức 
năng hợp tác quốc tế được chuyển 
về Khoa Quốc tế và Phòng có tên 
gọi mới là Phòng Khoa học và 
Chuyển giao công nghệ. Nhiệm vụ 
của Phòng là giúp Hiệu trưởng quản 
lý công tác KHCN; Sáng kiến kinh 
nghiệm, Sở hữu trí tuệ, Xuất bản tài 
liệu khoa học và giảng dạy và làm 
Thư ký cho Hội đồng KH&ĐT của 
trường.

Việc sớm thành lập Hội đồng 
KH&ĐT và phòng KH&CGCN 
giúp đẩy mạnh công tác KHCN của 
trường.

c) Đăng ký hoạt động KH&CN
Ngày 15/9/2015, Bộ KH&CN 

đã cấp cho trường Đại học BR-VT 
Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt 
động KH&CN (số A-1343) cho 
phép Trường hoạt động trong các 
lĩnh vực sau:

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên 
cứu ứng dụng và triển khai thực 
nghiệm trong các lĩnh vực khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và 
công nghệ, khoa học xã hội và nhân 
văn thuộc các ngành nghề đào tạo 
của Trường. Nghiên cứu khoa học 
phục vụ cho việc đổi mới nội dung, 
chương trình, giáo trình, phương 
pháp dạy học, phương pháp kiểm 
tra đánh giá, tổ chức tự học cho SV.

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
là kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ.

- Thực hiện các hoạt động thông 
tin khoa học, tổ chức hội nghị, hội 
thảo khoa học, biên soạn ấn phẩm 
công bố công trình khoa học, 
chuyển giao công nghệ và thực hiện 

các dịch vụ KH&CN khác trong 
lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

II. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI 
THẢO KHOA HỌC

2.1. Hội nghị, hội thảo khoa học 
cấp khoa

Lúc đầu các khoa tổ chức các hội 
nghị chuyên đề như: Khoa Khoa 
học cơ bản tổ chức chuyên đề về 
“Phương pháp giảng dạy các môn 
giáo dục chính trị”. Khoa Điện-
Điện tử phối hợp với Cty Siemens 
Việt Nam tổ chức chuyên đề về tự 
động hóa. Khoa Hóa học & Công 
nghệ thực phẩm kết hợp với Hội 
Nước sạch của tỉnh tổ chức chuyên 
đề về bảo vệ môi trường.

Về sau các khoa tổ chức các Hội 
thảo, hội nghị khoa học cấp khoa 
như: Khoa Hóa học & Công nghệ 
thực phẩm tổ chức Hội nghị khoa 
học sinh viên lần thứ nhất năm 
2011. Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội 
thảo khoa học Sinh viên toàn khoa, 
thu hút hàng chục báo cáo của sinh 
viên, thuyết trình và thảo luận bằng 
Tiếng Anh. Khoa Khoa học cơ bản 
tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa 
“Hồ Chí Minh - Chân dung một con 
người” vào tháng 5 năm 2015 với 
22 báo cáo khoa học của Giảng viên 
và Sinh viên trong và ngoài khoa 
trong đó có 2 báo cáo của cán bộ, 
giảng viên ngoài trường.

2.2. Hội nghị, Hội thảo khoa 
học cấp trường

- Nhằm đẩy mạnh phong trào 
nghiên cứu khoa học (NCKH) 
của sinh viên, ngay từ năm 2008, 
trường tổ chức chuyên đề “Sinh 
viên nghiên cứu khoa học bắt đầu 
từ đâu”.

- Trường tổ chức chuyên đề 
về “Phương pháp giảng dạy mô 
phỏng” nhằm đẩy mạnh việc ứng 
dụng phần mềm trong giảng dạy các 
môn học của khoa Kinh tế và cũng 
như các khoa Kỹ thuật, Công nghệ.

- Vào năm 2011, nhân kỷ niệm 
5 năm ngày thành lập trường, Hội 
nghị khoa học lần thứ nhất của 

trường được tổ chức nhằm đánh giá 
hoạt động năm năm trước đó và đề 
ra phương hướng nhiệm vụ cho các 
năm tiếp theo. Có 22 bài báo khoa 
học được chọn lọc đăng trong kỷ 
yếu của Hội nghị, trong đó có 6 bài 
của các tác giả ngoài trường (với 2 
bài của các tác giả nước ngoài). Hội 
nghị khoa học sinh viên lần thứ nhất 
được tổ chức vào tháng 6/2013 với 
24 báo cáo khoa học được đăng trên 
kỷ yếu hội nghị. Tại Hội nghị này 
lần đầu tiên Trường trao giải thưởng 
cho 8 sinh viên có kết quả xuất sắc 
nhất. Theo quy định Hội nghị khoa 
học cấp trường 2 năm tổ chức 1 lần 
đan xen giữa Hội nghị khoa học 
toàn trường và Hội nghị khoa học 
Sinh viên.

2.3. Hội thảo, hội nghị khoa học 
quốc tế

a) Hội thảo, tập huấn
- Tổ chức chương trình tập huấn 

hỗ trợ và đổi mới phương pháp 
giảng dạy về Tiếng Anh và ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
trong giảng dạy, phối hợp với Trung 
tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam 
(CEEVN) - đối tác của chương trình 
học bổng quốc tế FORD Việt Nam 
và chương trình Fulbright tại Việt 
Nam.

- Phối hợp với trường Đại học 
Cornell và Queens tổ chức Hội thảo 
quốc tế về chương trình Thạc sỹ 
Quản trị kinh doanh toàn cầu.

- Phối hợp với tổ chức phi lợi 
nhận IDEA - Nhật Bản tổ chức hội 
thảo “Doanh nghiệp Nhật Bản với 
Sinh viên Việt Nam”.

- Phối hợp với chương trình 
Fulbright tại Việt Nam giới thiệu 
về chương trình trao đổi học giả 
Fulbright tại Việt Nam.

b) Hội thảo hội nghị khoa học 
quốc tế:

- Trường liên kết với trường Đại 
học CNTT TPHCM tổ chức Hội 
thảo quốc tế về ứng dụng CNTT 
trong giáo dục và đào tạo (năm 
2011) và Hội thảo Quốc tế về sử 
dụng GIS trong du lịch (2012).
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- Tháng 11 năm 2015, Trường Đại 
học Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp 
với tổ chức European Allience for 
Inovation (EAT) và trường Đại học 
Nguyễn Tất Thành đồng đăng cai 
tổ chức Hội nghị quốc tế ICCASA 
2015 tại thành phố Vũng Tàu. Đây 
là Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về hệ 
thống ngữ cảnh và ứng dụng, một 
chuyên ngành của CNTT. Có hơn 
100 báo cáo khoa học gửi đến Ban 
tổ chức và có 42 bài được chọn báo 
cáo tại Hội nghị (với 3 báo cáo mời) 
của các tác giả đến từ nhiều nước 
trên thế giới như Canada, Anh, 
Pháp, Ấn Độ, Nam Phi, Nam Triều 
Tiên, Czech…

Nhiều trường Đại học trong nước 
tham gia báo cáo tại hội nghị như 
từ Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế, Hà 
Nội, trong đó trường Đại học BR-
VT đóng góp 2 báo cáo.

III. ĐỀ TÀI KHOA HỌC
3.1. Đề tài khoa học cấp trường
Sau một thời gian xây dựng lực 

lượng và chuẩn bị từ năm 2009, 
Trường bắt đầu giao các đề tài 
nghiên cứu cấp trường và từ đầu 
năm 2010 bắt đầu nghiệm thu các 
đề tài cấp trường đầu tiên. Cho đến 
nay trường đã hoàn thành và nghiệm 
thu được 56 đề tài cấp trường, trong 
đó số đề tài đạt từ loại khá trở lên 
chiếm trên 80%.

3.2. Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, 
cấp bộ

- Trường đã hoàn thành 1 đề tài 
nghiên cứu cấp tỉnh “Nghiên cứu 
ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng 
cho các Xí nghiệp chế biến thủy 
sản tỉnh BRVT” do ThS. Đỗ Thanh 
Phong làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài 
nghiệm thu đạt loại khá và đã ứng 
dụng có kết quả vào các xí nghiệp 
chế biến thủy hải sản tỉnh BR-VT.

- Trường đã tham gia thực hiện 2 
đề tài “Quản lí tài chính - tài sản, 
các giải pháp hoàn thiện mô hình, 
tổ chức quản lý góp vốn ban đầu 
trường đại học, cao đẳng ngoài 
công lập Việt Nam” (năm 2008) và 

“Phát triển hiện đại hóa giáo dục 
đại học ở Việt Nam trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 
Quan điểm, vấn đề và giải pháp” 
(năm 2011).

- Vào năm 2014, Trường Đại học 
BR-VT được Bộ KH&CN giao chủ 
trì nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia 
“Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ 
sản xuất thử thiết bị lọc nước biển 
thành nước ngọt công suất 500 l/
ngày phục vụ tàu đánh bắt cá xa 
bờ” do ThS. Trần Thái Sơn làm 
chủ nhiệm. Đến nay đề tài đã hoàn 
thành nhiệm vụ giai đoạn I. Ngoài 
ra nhóm nghiên cứu nhận sản xuất 
15 thiết bị lọc nước biển cho hệ 
thống nhà giàn DK1 theo đơn đặt 
hàng quà tặng của tỉnh BR-VT tặng 
cho bộ đội Hải quân.

Có thể nói việc chủ trì 1 nhiệm 
vụ khoa học cấp quốc gia đánh dấu 
công tác NCKH của trường được 
nâng lên 1 tầm cao mới.

- Năm 2015 Trường được Quỹ 
Khoa học Công nghệ Quốc gia hỗ 
trợ hơn 2 tỷ đồng để chủ trì thực 
hiện dự án sản xuất thử nghiệm 
socola chất lượng cao từ nguồn 
nguyên liệu cacao Việt Nam.

IV. CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH 
KH&CN

Trong 10 năm qua cán bộ, giảng 
viên và sinh viên trường Đại học 
BR-VT đã công bố được 288 công 
trình nghiên cứu, trong đó có 40 
công trình đăng trên các Tạp chí 
nước ngoài hoặc báo cáo ở các Hội 
nghị khoa học quốc tế. Cụ thể trong 
giai đoạn 2006-2011 có 57 công 
trình công bố, trong giai đoạn 2010-
2013 có 40 công trình công bố (có 
3 bài đăng trên các tạp chí nước 
ngoài). Trong giai đoạn 2014-2015 
có 172 bài công bố, trong đó có 33 
bài đăng trên các tạp chí nước ngoài 
hoặc báo cáo trên các hội nghị quốc 
tế. Như vậy số lượng công trình 
được công bố của trường tăng lên 
hàng năm, nhất là ở giai đoạn cuối. 
Nguyên nhân là do lực lượng tham 

gia nghiên cứu ngày càng đông về 
số lượng và ngày càng được nâng 
cao về chất lượng nghiên cứu. Thêm 
vào đó từ đầu năm 2015 Trường 
xuất bản Tập san “Khoa học và Đào 
tạo” tạo điều kiện để cán bộ, giảng 
viên và sinh viên có điều kiện để 
công bố các kết quả nghiên cứu của 
mình.

V. HỘI THI KH&CN
5.1. Hội thi KH&CN cấp khoa, 

trường
- Một số khoa tổ chức các hội thi 

KH&CN như “Hội thi thiết kế và 
xây dựng các thiết bị thực hành cơ 
lưu chất” (Khoa Hóa học và Công 
nghệ thực phẩm năm 2008), “Hội 
thi sáng tạo KHKT Sinh viên” 
(khoa Điện - Điện tử, năm 2010), 
“Hội thi sáng tạo phần mềm” (khoa 
CNTT tổ chức trong nhiều năm, từ 
năm 2009)…

- Năm 2014, Sở Khoa học và 
Công nghệ phối hợp với trường 
Đại học BR-VT tổ chức cuộc thi Ý 
tưởng KH&CN tại trường. Có 123 
ý tưởng KH&CN tham gia, trong đó 
có 55 ý tưởng của sinh viên. Ban tổ 
chức đã trao 20 giải thưởng gồm 1 
giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 14 
giải khuyến khích.

5.2. Các cuộc thi KH&CN cấp 
tỉnh, cấp quốc gia

- Từ năm 2010, Trường bắt đầu 
tham gia Hội thi Sáng tạo khoa học 
kỹ thuật tỉnh BR-VT. Kết quả, năm 
nào Trường cũng đạt giải và đến nay 
Trường đã đạt 9 giải gồm 1 giải nhì, 
3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

- Từ năm 2008, Trường đã bắt 
đầu cử đội tuyển dự thi Olympic 
toán học sinh viên toàn quốc, sau đó 
tham gia thêm các kỳ thi Olympic 
sinh viên toàn quốc về CNTT và 
Hóa học. Kết quả năm nào trường 
cũng đạt giải và đến nay sinh viên 
của trường đã đạt được 40 giải gồm 
4 giải nhì, 15 giải ba và 21 giải 
khuyến khích. Có 3 giảng viên và 
8 sinh viên của trường được nhận 
bằng khen của UBND tỉnh BR-VT 
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về thành tích xuất sắc trong các kỳ 
thi Olympic sinh viên toàn quốc.

VI. XUẤT BẢN TÀI LIỆU 
KHOA HỌC VÀ GIẢNG DẠY

6.1. Tập san Khoa học và Đào 
tạo

Từ đầu năm 2014 Trường Đại 
học BRVT đã cho xuất bản Tập san 
“Khoa học và Đào tạo” đến nay đã 
xuất bản được 6 số. Nội dung mỗi 
số có 3 phần: Những vấn đề chung, 
Nghiên cứu & Trao đổi và Thông 
tin Khoa học & Đào tạo - Tổng số 
các bài viết (không kể phần thông 
tin Khoa học & Đào tạo) là 98 bài, 
trong đó số bài của sinh viên là 10 
bài, số bài của các tác giả từ nước 
ngoài là 2 bài.

Nhà trường đang cải tiến nội 
dung và hình thức để sớm chuyển 
đổi Tập san thành tạp chí Khoa học 
và Đào tạo.

6.2. Tài liệu giảng dạy giáo 
trình nội bộ

Để phục vụ cho việc dạy của các 
giảng viên và việc học của sinh 
viên, ngày từ năm 2008 Trường 
Đại học BR-VT đã cho phát hành 
các tài liệu giảng dạy của trường 
dưới 2 hình thức: bài giảng và giáo 
trình nội bộ. Cụ thể từ năm 2008 
đến 2013 đã phát hành 21 bài giảng 
các môn cơ bản như Toán cao cấp 
I, Vật lý đại cương, Hóa đại cương 
đến các môn Cơ sở như Cơ sở dữ 
liệu, Cơ lý thuyết, Quản trị học, Lý 
thuyết đồ thị, kỹ thuật và vô tuyến 
điện, Hóa học thực phẩm…

Từ năm 2014 đến nay trường tiến 
hành in ấn các giáo trình nội bộ, 
thẩm định và phát hành theo qui 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Đến nay đã phát hành được 10 giáo 
trình nội bộ như Quản trị nguồn 
nhân lực, Kinh tế vi mô, Lập trình 
C#, Lý thuyết mạch, Điều khiển 
số…

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG
7.1. Những kết quả đạt được
Trong thời gian qua trường Đại 

học BR-VT đạt được nhiều kết quả 
nổi bật về NCKH:

- Đã hoàn thành 59 đề tài khoa 
học từ cấp trường trở lên, trong 
đó có đề tài đạt loại khá trở lên 
chiếm trên 80%. Trường đã được 
Bộ KH&CN giao chủ trì nhiệm vụ 
nhiệm vụ Khoa KH&CN quốc gia 
về sản xuất thử nghiệm thiết bị lọc 
nước biển thành nước ngọt phục vụ 
tàu đánh bắt cá xa bờ.

- Cán bộ, giảng viên trong trường 
đã công bố 288 công trình nghiên 
cứu khoa học trên các tạp chí trong 
và ngoài nước hoặc báo cáo tại các 
hội nghị khoa học trong nước và 
quốc tế. Đã có một số công trình đạt 
chuẩn quốc tế và có 9 công trình đạt 
giải thưởng hội thi Sáng tạo khoa 
học kỹ thuật tỉnh BR-VT.

- Sinh viên Trường Đại học BR-
VT từ năm 2008 đến nay đã đạt được 
40 giải trong các kỳ thi Olympic về 
Toán học, CNTT và Hóa học.

- Trường đã xuất bản được Tập 
san “Khoa học và Đào tạo” xuất bản 
định kỳ hàng quí đến nay đã in được 
6 số. Trường đang tích cực cải tiến 
nội dung và hình thức để chuyển 
thành Tạp chí “Khoa học và Đào 
tạo”.

7.2. Những mặt hạn chế, yếu 
kém

Bên cạnh các thành tích đạt được, 
công tác KH&CN của trường cũng 
còn hạn chế, yếu kém:

- Phong trào nghiên cứu khoa 
học của trường chưa đồng đều, lực 
lượng giảng viên và sinh viên trong 
các khoa tham gia còn ít, 1 số ít bộ 
môn chưa có đề tài nghiên cứu khoa 
học.

- Số lượng đề tài từ cấp tỉnh trở 
lên chưa nhiều. Số các bài báo trên 
các tạp chí khoa học đẳng cấp quốc 
tế còn ít.

- Đầu tư cơ sở vật chất cho nghiên 
cứu khoa học còn hạn chế, cần có 
chính sách góp phần khuyến khích 
hơn nữa công tác nghiên cứu khoa 
học.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG 
TÁC KH&CN THỜI GIAN TỚI

8.1. Phương hướng chung
Chiến lược phát triển trường 

giai đoạn 2014-2020 xác định: 
Trường Đại học BR-VT là trường 
định hướng ứng dụng, có mối liên 
kết chiến lược giữa trường với các 
doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản 
xuất và dịch vụ. Đến năm 2020 
trường Đại học BR-VT có thứ hạng 
cao trong nước và khu vực, là 1 địa 
chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển 
giao công nghệ có uy tín về các 
lĩnh vực công nghệ dịch vụ, du lịch, 
cảng biển, logistics và công nghiệp 
hỗ trợ.

8.2. Nhiệm vụ cụ thể
Căn cứ vào phương hướng chung 

phục vụ cho chiến lược phát triển 
của nhà trường, nhiệm vụ NCKH 
của nhà trường thời gian tới như 
sau:

- Tăng cường và đa dạng hóa 
NCKH. Tăng tỷ lệ các khoa tham 
gia NCKH (phấn đấu trên 80% các 
khoa hàng năm có đề tài NCKH). 
Tăng tỷ lệ cán bộ, giảng viên tham 
gia NCKH (phấn đấu sớm có trên 
50% giảng viên tham gia NCKH).

- Tăng số lượng đề tài NCKH, 
trước hết là đề tài NCKH cấp 
trường. Chú trọng tăng số lượng đề 
tài và các dự án nghiên cứu cấp tỉnh, 
cấp bộ.

- Tăng cường công tác công bố tài 
liệu khoa học và sớm đưa Tập san 
“Khoa học và Đào tạo” trở thành 
tạp chí, phấn đấu đăng các bài báo 
trên các tạp chí đẳng cấp quốc tế.

- Tăng kinh phí NCKH và triển 
khai ứng dụng. Xây dựng thêm các 
chính sách khuyến khích hoạt động 
KHCN.

Với các định hướng chiến lược 
đúng đắn, với các cơ chế khuyến 
khích phù hợp, với sự nỗ lực của cán 
bộ giảng viên, công tác KH&CN 
của trường Đại học BR-VT nhất 
định sẽ có bước phát triển tốt đẹp 
hơn nữa trong thời gian tới./.

N.V.L



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

14 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP KH&CN TẠI 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Kể từ 2009 đến nay, Bà Rịa - 
Vũng Tàu vẫn đang dừng lại với 
số lượng 2 doanh nghiệp KH&CN, 
đó là Công ty TNHH MTV Thoát 
nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BUSADCO, 2009) và 
Công ty Cổ phần Công nghệ Việt 
- Séc (2012). BUSADCO là doanh 
nghiệp KH&CN đầu tiên của tỉnh 
và cũng là một trong những doanh 
nghiệp KH&CN đầu tiên của Việt 
Nam được cấp Giấy chứng nhận 
doanh nghiệp KH&CN theo Nghị 
định 80 và Thông tư 06. Sản phẩm 
KH&CN của BUSADCO liên quan 
đến thiết kế, chế tạo mới vật liệu bê 
tông đúc sẵn, giải pháp trong thiết 
kế xử lý chất thải đô thị, các cấu kiện 
lắp ghép bảo vệ kênh, mương đê kè 
biển. Công ty Cổ phần Công nghệ 
Việt - Séc (Công ty Việt Séc) được 
công nhận là doanh nghiệp KH&CN 
với nền tảng là tiếp nhận công nghệ 
vật liệu mới từ nước ngoài, trên cơ 
sở đó phối hợp với các nhà khoa học 
trong nước đi sâu nghiên cứu thiết 
kế, chế tạo tàu thuyền từ vật liệu 
mới PPC (Polypropylene Polystone 
Copolymer) phù hợp với điều kiện 
Việt Nam. Hiện nay sản phẩm của 
Công ty đang được sử dụng trong 

MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI TỪ THỰC 
TIỄN THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ DOANH NGHIỆP KH&CN TẠI 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Sau khi Nghị định 801 và Thông tư 062 ra đời, Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị đầu tiên trong cả nước cấp giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, số lượng 
doanh nghiệp KH&CN của tỉnh còn hết sức khiêm tốn. Bài viết giới thiệu 
về thực trạng phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh, từ đó 
phân tích các yếu tố tạo nên sự thành công cũng như những khó khăn, 
vướng mắc, từ đó đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới. 

lực lượng hải quân và cảnh sát biển 
Việt Nam.

Ngoài 2 doanh nghiệp KH&CN 
nêu trên, hiện nay Sở Khoa học và 
Công nghệ đang làm thủ tục công 
nhận doanh nghiệp KH&CN cho 
một số doanh nghiệp khác như: 
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn 
khoan Dầu khí (PV Shipyard), đơn 
vị được Quỹ Nafosted hỗ trợ triển 
khai 11 nhiệm vụ KH&CN cấp nhà 
nước trong lĩnh vực thiết kết, chế 
tạo giàn khoan tự nâng 90 m nước 
sử dụng trong ngành dầu khí - trở 
thành một trong 10 quốc gia trên 
thế giới chế tạo giàn khoan tự nâng; 
doanh nghiệp tại Trường Đại học 
Bà Rịa - Vũng Tàu chuyên về chế 
tạo các thiết bị tự động, máy lọc 
nước biển thành nước ngọt dùng 
cho tàu đánh bắt xa bờ,... 

Mặc dù, số lượng doanh nghiệp 
KH&CN của tỉnh chưa nhiều, dừng 
ở số lượng khá khiêm tốn, nhưng 
mỗi doanh nghiệp được hình thành 
đều ghi những dấu ấn rất lớn từ nỗ 
lực cố gắng từ phía doanh nghiệp; 
cơ quan quản lý nhà nước Trung 
ương/địa phương, sự hợp tác của 
các Viện nghiên cứu/Trường đại 
học, đặc biệt là Sở cũng nhận được 
sự hỗ trợ của Bộ KH&CN, với đầu 
mối là Cục phát triển Thị trường và 
Doanh nghiệp KH&CN cùng các 

Bộ/ngành liên quan.
Với các doanh nghiệp KH&CN: 

đó là sự đam mê của đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật và quản lý với tinh thần 
không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng 
tạo, gắn liền với sản xuất, kinh 
doanh. Kể từ khi được cấp giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 
năm 2009, đến nay BUSADCO 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 16 
văn bằng bảo hộ độc quyền sáng 
chế và giải pháp hữu ích, được Bộ 
Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn cấp 11 giấy chứng 
nhận công nghệ phù hợp,công 
nghệ mới cho phép triển khai trên 
toàn quốc, là doanh nghiệp đạt kỷ 
lục Việt Nam về số giải thưởng 
trong nước và quốc tế về sáng tạo 
KH&CN, trong đó có Giải thưởng 
chất lượng quốc tế châu Á - Thái 
Bình Dương. Những năm qua, do 
ảnh hưởng của suy thoái kinh tế 
toàn cầu, nhiều doanh nghiệp trong 
nước bị phá sản, hoặc tác động tiêu 
cực đến sản lượng và doanh thu. 
Trong khi đó, BUSADCO vẫn liên 
tục phát triển, doanh thu năm sau 
đều tăng cao so với năm trước. Sản 
phẩm của BUSADCO hiện có mặt 
tại 48/63 tỉnh, thành phố trong cả 
nước, BUSADCO đã có 6 nhà máy 
sản xuất các sản phẩm KH&CN đặt 
ở các tỉnh, thành phố trong nước, 
đồng thời xuất khẩu sản phẩm đi 
Malaixia, Lào.

Ngay sau khi được công nhận là 
doanh nghiệp KH&CN vào năm 
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2012, trong Hội chợ công nghệ 
và thiết bị quốc tế Việt Nam 2012 
Công ty Việt-Séc đã được trao 
Huy chương vàng cho sản phẩm 
tàu thuyền bằng vật liệu mới PPC. 
Sau sự cố tại biển Cần Giờ, một 
thời gian dài, Công ty Việt Séc và 
người đại diện pháp luật cho doanh 
nghiệp, lâm vào tình cảnh khó khăn. 
Đầu năm 2015, một tin vui đối với 
Công ty Việt Séc nói riêng cùng 
doanh nghiệp và giới khoa học 
trong lĩnh vực đóng tàu thuyền sử 
dụng vật liệu PPC nói chung, đó là 
tại phiên họp Quốc hội, sau phần 
trả lời chất vấn ngày 12/6, về ý kiến 
của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Giao 
thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu 
cầu đăng kiểm Việt Nam công nhận 
kết quả đăng kiểm của CS Lloyd 
và kết quả đăng kiểm của Hải quân 
Việt Nam đối với tàu thuyền đóng 
bằng vật liệu PPC, khẩn trương xây 
dựng quy trình kiểm tra cấp giấy 
chứng nhận an toàn đối với phương 
tiện vận tải thủy nội địa bằng vật 
liệu PPC, xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về quy phạm phân 
cấp và đóng phương tiện thủy nội 
địa vỏ PPC. Từ đây, đã khai thông 
cho những bế tắc đối với tàu thuyền 
đóng bằng vật liệu mới PPC tại 
Việt Nam. Đến nay, Công ty Việt 
Séc đang dần từng bước khôi phục 
trở lại hoạt động, Công ty Việt Séc 
đang phối hợp với các nhà khoa học 
tại Trường Đại học Giao thông Vận 
tải Hồ Chí Minh, nghiên cứu, thử 
nghiệm và để cho ra những dòng 
sản phẩm tàu thuyền chế tạo bằng 
vật liệu mới dùng trong lĩnh vực dân 
sự,  để làm phong phú thêm các sản 
phẩm của doanh nghiệp KH&CN, 
phát huy những điều kiện, lợi thế 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về phía cơ quan quản lý nhà 
nước: Việt Nam là một nước đang 
phát triển, trình độ công nghệ còn 
hạn chế, chủ yếu là du nhập công 
nghệ từ nước ngoài, pháp luật chưa 
hoàn thiện, cho nên việc triển khai 

các công nghệ mới hết sức khó 
khăn. Việc thành lập doanh nghiệp 
KH&CN cũng trong tình trạng 
tương tự. Việc cấp giấy chứng nhận 
doanh nghiệp KH&CN cho Công 
ty Busadco cũng phải mất gần năm 
trời, sau quá trình xin ý kiến của 
Bộ KH&CN, Ban đổi mới doanh 
nghiệp, mới đầy đủ cơ sở pháp lý để 
cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN đầu tiên. Tuy nhiên, quá 
trình cấp giấy chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN tại địa phương, 
bên cạnh sự nhiệt tình của cán bộ 
KH&CN địa phương, sự kiên trì nỗ 
lực của doanh nghiệp, địa phương đã 
nhận được sự hỗ trợ từ Bộ KH&CN 
(trong đó có Vụ Tổ chức cán bộ 
trước đây và hiện nay là Cục Phát 
triển Thị trường và Doanh nghiệp 
KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ 
liên quan) cùng các Bộ ngành khác 
như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ Xây 
dựng.... đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho các kết quả KH&CN thực sự đi 
vào cuộc sống.

Thời gian qua, rất nhiều văn bản 
quản lý nhà nước liên quan đến kết 
quả KH&CN, là cơ sở để hình thành 
và phát triển doanh nghiệp KH&CN 
được các cơ quan nhà nước cấp Bộ 
trình cho cá nhân và cơ quan có 
thẩm quyền ban hành. Một số ví 
dụ cụ thể là, để giải quyết những 
bất cập liên quan đến Nghị định 
80, Thông tư 06 kể từ năm 2010 
và 2012 Nghị định 963 và Thông 
tư 17 lần lượt được ban hành, thay 
thế cho những hạn chế về khái niệm 
doanh nghiệp KH&CN, điều kiện 
thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Năm 2014, Luật Đầu tư được ban 
hành, có nhiều điểm mới, đặc biệt 
trong đó có những nội dung đến 
doanh nghiệp KH&CN và kết quả 
KH&CN. Cụ thể là, tại Điều 75, 
Luật đầu tư quy định các sản phẩm 
công nghệ cao phải: “Áp dụng các 
biện pháp thân thiện môi trường, 
tiết kiệm năng lượng trong sản xuất 

và quản lý chất lượng sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của 
Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt 
Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ 
chức quốc tế chuyên ngành”. Điều 
này, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các 
công nghệ mới được thương mại 
hóa trong nước, phá thế bế tắc đối 
với những trường hợp tương tự như 
Công ty Việt Séc đã gặp.

Năm 2014, Thông tư 154 được 
ban hành, các kết quả KH&CN 
hình thành từ ngân sách nhà nước sẽ 
được chuyển giao cho các tổ chức 
có nhu cầu và khả năng kinh doanh 
và thành lập doanh nghiệp, sẽ góp 
phần hình thành thêm nhiều doanh 
nghiệp KH&CN trong thời gian tới. 
Năm 2015, Thông tư 025 hướng dẫn 
việc đánh giá và thẩm định kết quả 
thực hiện nhiệm vụ không sử dụng 
ngân sách nhà nước, làm cơ sở để 
công nhận các kết quả KH&CN từ 
việc đầu tư của các doanh nghiệp.

Song song các văn bản trên 
hàng loạt các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp đầu tư vào KH&CN 
đã được hình thành. Ví dụ: Quyết 
định 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 
5 năm 2012 của Thủ tướng chính 
phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp KH&CN và tổ chức 
KH&CN công lập thực hiện cơ chế 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Quỹ 
đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ 
phát triển KH&CN tỉnh/thành phố 
cũng như Quỹ phát triển KH&CN 
của các doanh nghiệp... Tại địa 
phương cũng đã hình thành Chương 
trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng 
cao chất lượng sản phẩm; Quỹ phát 
triển KH&CN của tỉnh để hỗ trợ cho 
doanh nghiệp. Tất cả các chính sách 
này đã có tác động tích cực trong 
việc thực hiện đổi mới công nghệ 
tại các doanh nghiệp nói chung và 
doanh nghiệp KH&CN nói riêng.

Về phía các Viện/Trường: Quá 
trình hình thành và phát triển các 
doanh nghiệp KH&CN tại Bà Rịa 
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- Vũng Tàu, có sự hợp tác chặt chẽ 
của các nhà khoa học tại các Viện 
nghiên cứu, Trường Đại học trong 
và ngoài tỉnh tham gia với các cơ 
quan quản lý nhà nước cũng như 
doanh nghiệp. Các nhà khoa học 
đóng vai trò tư vấn thẩm định để 
công nhận các kết quả KH&CN. 
Đối với các doanh nghiệp gắn bó 
chặt chẽ trong việc hoàn thiện cơ 
sở lý thuyết lẫn thực tiễn trong việc 
hình thành các kết quả nghiên cứu.

NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG 
MẮC

Bên cạnh các yếu tố tích cực 
nêu trên, số lượng doanh nghiệp 
KH&CN tại Bà Rịa - Vũng Tàu nói 
riêng và cả nước nói chung còn hạn 
chế, là do một số nguyên nhân sau:

Thứ nhất là, cơ chế, chính sách 
liên quan đến kết quả KH&CN và 
doanh nghiệp KH&CN chưa hoàn 
thiện. Nhiều nội dung khuyến khích 
được nêu trong Luật, nhưng chậm 
có văn bản hướng dẫn thi hành nên 
chưa khuyến khích doanh nghiệp 
tham gia. Nội dung văn bản chồng 
chéo, hướng dẫn không rõ ràng dẫn 
đến doanh nghiệp lúng túng khi áp 
dụng hoặc bị các cơ quan pháp luật 
liên tục “hỏi thăm” về các điều kiện 
ưu đãi.

Thứ hai là, cũng như các địa 
phương khác trong cả nước, nhiều 
doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả 
năng tài chính và năng lực tự đổi 
mới hạn chế trong khi đó mức hỗ 
trợ của tỉnh cũng chỉ dừng lại ở mức 
tối đa 500 triệu trong khi đó chương 
trình 592 và chương trình hỗ trợ đổi 
mới công nghệ quốc gia, quỹ phát 
triển KH&CN của tỉnh chậm được 
triển khai nên những tác động thúc 
đẩy đổi mới công nghệ cho doanh 
nghiệp còn hạn chế.

Thứ ba là, điều kiện để hưởng 
ưu đãi miễn thuế của doanh nghiệp 
KH&CN được quy định khá rườm 
rà, phức tạp “Doanh thu từ việc sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng 

hoá hình thành từ kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ đạt tỷ lệ theo quy định” (Điều 
58.2.c, Luật KH&CN 2013). Điều 
kiện để hưởng ưu đãi miễn thuế 
hiện nay là: “Doanh thu của các sản 
phẩm, hàng hoá hình thành từ kết 
quả khoa học và công nghệ trong 
năm thứ nhất từ 30% tổng doanh 
thu trở lên, năm thứ hai từ 50% 
tổng doanh thu trở lên và năm thứ 
ba trở đi từ 70% tổng doanh thu trở 
lên của doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ”. Đây cũng chính là một 
trong các nguyên nhân khiến cho 
doanh nghiệp KH&CN thường bị 
các cơ quan pháp luật “hỏi thăm” 
liên quan đến đáp ứng điều kiện 
để được hưởng ưu đãi. Trong khi 
đó, đối với các ngành nghề khuyến 
khích khác, quy định về điều kiện 
được ưu đãi rất đơn giản. Ví dụ, 
Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 
30.5.2008 của Chính phủ về chính 
sách khuyến khích xã hội hóa đối 
với các hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, 
thể thao, môi trường, doanh nghiệp 
có sản phẩm KH&CN thuộc một 
trong các ngành này được hưởng ưu 
đãi tốt hơn nên các doanh nghiệp 
thuộc các lĩnh vực nêu trên không 
cần đăng ký thành lập doanh nghiệp 
KH&CN.

Thứ tư là, hiện nay do quá trình 
tinh giản biên chế tại các cơ quan 
quản lý nhà nước, biên chế đảm 
đương nhiệm vụ quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực KH&CN thiếu trầm 
trọng, có bộ phận chỉ có 01 người 
(vừa là lãnh đạo, vừa là nhân viên). 
Không thể thành lập nổi đầy đủ các 
phòng chức năng theo hướng dẫn 
của Thông tư 296, do thiếu người 
nên không thể đẩy mạnh được các 
hoạt động trong lĩnh vực KH&CN 
nói chung cũng như công tác quản 
lý nhà nước về doanh nghiệp 
KH&CN nói riêng.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC 
HIỆN

Để khắc phục các rào cản nhằm 
phát triển doanh nghiệp KH&CN 
tại Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và 
tại Việt Nam nói chung, một số gợi 
ý chính sách được đề xuất, khuyến 
nghị như sau:

Về xây dựng và ban hành cơ chế 
chính sách: cần rà soát hệ thống 
luật pháp để hoàn thiện cơ chế, 
chính sách tạo sự đồng bộ, đảm 
bảo tính thực thi, nhằm khuyến 
khích các doanh nghiệp KH&CN 
hình thành và phát triển. Sớm ban 
hành văn bản hướng dẫn thực hiện 
Luật KH&CN 2013 liên quan đến 
doanh nghiệp KH&CN theo hướng 
đơn giản hóa các nội dung về điều 
kiện được hưởng ưu đãi miễn thuế 
thu nhập doanh nghiệp KH&CN, 
làm rõ doanh thu KH&CN, vấn 
đề thù lao cho tác giả. Quy định 
rõ và cụ thể về hồ sơ chứng nhận 
doanh nghiệp KH&CN. Vì đây là 
những vấn đề quan trọng và nhạy 
cảm về các chính sách ưu đãi của 
nhà nước. Cần triển khai thực hiện 
sửa đổi những nội dung liên quan 
đến chuyển quyền sở hữu, quyền 
sử dụng quy định tại Thông tư 15 
cho phù hợp làm cơ sở để thực hiện 
chuyển quyền sở hữu, quyền sử 
dụng các kết quả nghiên cứu được 
hình thành từ ngân sách nhà nước. 

Tại địa phương, cần thiết phải ban 
hành chính sách hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp KH&CN với những 
quy định cụ thể, phù hợp với các 
cơ chế, chính sách của Trung ương 
và điều kiện của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu.

Về tổ chức thực hiện cơ chế 
chính sách: Bộ KH&CN cần sớm 
hình thành và đưa quỹ đầu tư mạo 
hiểm, được quy định trong Luật 
CGCN đi vào hoạt động để có chính 
sách phù hợp hỗ trợ cho tổ chức và 
cá nhân tham gia các hoạt động ươm 
tạo công nghệ, để thúc đẩy hình 
thành các doanh nghiệp KH&CN 
đi vào cuộc sống. Tăng cường công 
tác thông tin tuyên truyền về cơ chế, 
chính sách phát triển doanh nghiệp 
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KH&CN để giúp các doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân có các cơ hội tiếp 
nhận các ưu đãi, chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước đối với các doanh 
nghiệp KH&CN.

Đối với tỉnh, sớm đưa quỹ phát 
triển KH&CN đi vào hoạt động để 
có phương thức hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ. Sớm xây 
dựng đề án phát triển doanh nghiệp 
KH&CN, để có phương thức hỗ 
trợ phù hợp cho các doanh nghiệp 
tiềm năng trở thành doanh nghiệp 
KH&CN của tỉnh.

Về nhân lực: Vấn đề tinh giản 
biên chế tại cơ quan quản lý nhà 
nước hiện nay là một hướng đi 
đúng đắn, làm cơ sở để phát huy 
năng lực trình độ của đội ngũ công 
chức. Đồng thời là điểm nút quan 
trọng nhằm  thực hiện tăng lương, 
nâng cao thu nhập, để đội ngũ có 
thể thực sự sống bằng đồng lương 
của nhà nước. Tuy nhiên, cần thiết 
phải tính toán, bổ sung nhân sự hợp 
lý theo nhu cầu công việc, để đảm 
bảo nhân sự cho hoạt động quản lý 
nhà nước nói chung và quản lý nhà 
nước trong hoạt động KH&CN nói 
riêng.

Mặt khác, phát triển KH&CN 
theo cơ chế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa là vấn đề vẫn khá 
mới mẻ tại Việt Nam. Trong khi đó 
một nền kinh tế dựa trên tri thức, 
liên quan đến nhiều ngành, nhiều 
lĩnh vực, để đội ngũ cán bộ quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực KH&CN 
có đủ kiến thức để phát huy tốt vai 
trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
KH&CN nói chung và thúc đẩy 
phát triển doanh nghiệp KH&CN 
nói riêng, cần thiết có chương trình 
đào tạo chuyên ngành phù hợp từ 
bậc đại học để đảm đương nhiệm 
vụ trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Tóm lại, việc hình thành và phát 
triển doanh nghiệp KH&CN là một 
xu thế và hướng đi tất yếu của quá 
trình hội nhập và phát triển nền 
kinh tế tri thức trong giai đoạn hiện 
nay. Để phát triển doanh nghiệp 
KH&CN tại Bà Rịa - Vũng Tàu nói 
riêng cũng như cả nước nói chung 
trong thời gian tới, cần thiết có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 
ngành, các tổ chức và cá nhân cũng 
như sự năng động sáng tạo của các 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19.5.2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN.
2. Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18.6.2008 của liên Bộ KH&CN, Tài chính, Nội vụ hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP.
3. Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/

NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị 
định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN, có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2010.

4. Thông tư 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 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

5. Thông tư 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
không sử dụng kinh phí nhà nước

6. Thông tư 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan chuyên môn về KH&CN của UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

nhân lực và cơ chế, chính sách vẫn 
là khâu trọng yếu cho quá trình phát 
triển. Vì vậy, đề nghị Bộ KH&CN 
có sự chỉ đạo, điều hành tích cực 
hơn nữa để hoàn thiện cơ chế, 
chính sách đối với doanh nghiệp 
KH&CN, kịp thời giải quyết những 
khó khăn ở tầm vĩ mô cho các 
doanh nghiệp KH&CN trong quá 
trình hoạt động. Bên cạnh những 
chính sách đối với doanh nghiệp 
KH&CN hiện có, cần thiết phải 
có cơ chế, chính sách riêng đối với 
công nghệ/sản phẩm hình thành từ 
công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng 
tại Việt Nam, tạo hành lang pháp 
lý thuận lợi cho các doanh nghiệp 
KH&CN tiến hành giao dịch trên 
thị trường. Có như vậy mới khuyến 
khích các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân tham gia thực hiện đổi mới 
công nghệ, hình thành các doanh 
nghiệp KH&CN. Đồng thời thu hút 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
nước ngoài cùng phát triển doanh 
nghiệp KH&CN tại Việt Nam trong 
thời gian tới.

N.V.A
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KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN 
CỦA DỰ ÁN

Tỉnh BR-VT đang trong quá trình 
hội nhập kinh tế và các DN đang 
trên đà phát triển, nhu cầu quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm của DN 
ngày càng cao. Để nâng cao nhận 
thức về SHTT cho các tổ chức và 
cá nhân trên địa bàn tỉnh, giúp cho 
các DN nhận thức được SHTT là 
một tài sản vô giá đối với quá trình 
sản xuất kinh doanh, cần thiết phải 
được bảo vệ và khai thác hiệu quả, 
Sở KH&CN cũng đã chủ động tham 
mưu đề xuất với Cục SHTT triển 
khai dự án tuyên truyền SHTT trên 
Đài truyền hình BR-VT. Dự án đã 
được Cục SHTT và UBND tỉnh phê 
duyệt triển khai thực hiện từ 2014, 
qua một năm đã thực hiện được 20 
số phim phóng sự và 04 toạ đàm. 
Mặc dù các nội dung tuyên truyền, 
về cơ bản cung cấp cho người xem 
tiếp cận thông tin, kiến thức ban đầu 
đối với SHTT, các nội dung truyền 
tải khá đa dạng, phong phú, đề cập 
đến hầu hết các lĩnh vực của quyền 
SHTT, đã thực hiện được các mục 
tiêu đặt ra.

Trong 20 số phát sóng của 
chương trình, đã truyền tải gần 50 
tin về SHTT trong tỉnh và trong 

DỰ ÁN “TUYÊN TRUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ TRÊN ĐÀI PHÁT THANH - 

TRUYỀN HÌNH TỈNH BR-VT”: NÂNG 
CAO NHẬN THỨC CỦA DOANH 

NGHIỆP VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
|| CN. Huỳnh Thị Thanh Triều
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN tỉnh

Chương trình “Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Cuộc sống” là chương trình truyền 
hình nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT đến với đông đảo 
người dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN). Qua chương trình góp 
phần nâng cao nhận thức của các DN, đơn vị, cá nhân sản xuất - kinh 
doanh, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung về 
lĩnh vực SHTT.

nước, đưa tin về các sự kiện, có 
hình ảnh minh họa, trong đó kèm 
theo các bình luận, phân tích về 
các vấn đề có liên quan, cập nhật 
các tin tức trong và ngoài tỉnh qua 
các hội nghị, hội thảo; các sự kiện 
về việc đăng ký nhãn hiệu, cấp 
bằng sáng chế, các thương hiệu 
mạnh trong và ngoài tỉnh, các vụ 
vi phạm Luật SHTT, các hội thi có 
tuyên dương nhà sáng tạo,...; Nhiều 
phóng sự nêu bật được những nội 
dung thực tiễn xã hội đang diễn ra 
như: Việc xác lập quyền SHTT để 
bảo vệ thành quả nghiên cứu khoa 
học, thúc đẩy chuyển giao KH&CN 
vào sản xuất, kích thích đầu tư và 
thương mại hóa sản phẩm nghiên 
cứu, đặc biệt là bảo vệ lợi ích chính 
đáng của nhà khoa học, nhà nghiên 
cứu, nhà sản xuất. Ngoài việc cung 
cấp các thông tin, khái niệm và thủ 
tục pháp lý, Chương trình còn lồng 
ghép các tình huống trong mỗi chủ 
đề cụ thể từng số của Chương trình 
để giúp khán giả xem truyền hình 
dễ hiểu hơn với những khái niệm và 
điều luật khô khan của SHTT. Lồng 
ghép xuyên suốt trong chương trình 
là các “Ý kiến chuyên gia”, Chương 
trình cũng đã nhận được rất nhiều ý 
kiến chuyên gia lần lượt trả lời một 

số câu hỏi của các doanh nghiệp, 
Chương trình cũng đã lựa chọn 
các câu hỏi trong bộ 200 câu đã 
được Chương trình tuyển chọn từ 
trước. Ngoài sự tham gia của nhiều 
chuyên gia về Sở hữu trí tuệ trung 
ương và địa phương, Chương trình 
còn mời một số Luật sư, chuyên gia 
trong lĩnh vực SHTT cùng tham gia. 
Các chủ đề chính được các chuyên 
gia của Cục Sở hữu trí tuệ trả lời là 
các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa 
lý, sáng chế.

Dự án đã thực hiện 04 tọa đàm 
với những chủ đề thiết thực như: 
“Tài sản trí tuệ và quyền SHTT”, 
“Sáng chế: Một cơ chế sở hữu và 
bảo hộ ý tưởng công nghệ”, “Bảo hộ 
tài sản trí tuệ từ kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
hình thành từ ngân sách nhà nước”, 
“Khung pháp luật SHTT Việt Nam”. 
Các toạ đàm đã mời các chuyên gia 
về SHTT, các doanh nghiệp, các 
nhà khoa học, quản lý cùng tham 
gia trao đổi, phân tích và giải đáp 
những vấn đề liên quan đến SHTT 
và các vấn đề liên quan từ nhiều góc 
nhìn khác nhau của người tiêu dùng, 
doanh nghiệp, các nhà khoa học, cơ 
quan quản lý nhà nước, và các nhà 
tư vấn về SHTT,… Các tọa đàm 
này phản ánh, phân tích, nhận định 
về các vấn đề như hàng giả, hàng 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 19 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

nhái, xây dựng và phát triển thương 
hiệu, các vấn đề liên quan đến lĩnh 
vực SHTT mà người tiêu dùng, nhà 
quản lý, nhà sản xuất quan tâm. Các 
Chương trình tọa đàm đã giúp các 
doanh nghiệp và công chúng hiểu rõ 
vai trò, chức năng và sự phối hợp 
hoạt động của hệ thống các cơ quan 
có liên quan như cơ quan đăng ký 
quyền SHTT, cơ quan đăng ký và 
quản lý chất lượng, cơ quan công 
an, quản lý thị trường, hải quan… 
Từ đó, góp phần tác động vào nhận 
thức của doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân về việc chấp hành và thực thi 
Luật Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

Dự án đã dựng mới 12 phim 
tình huống phù hợp với đặc thù 
riêng của tỉnh BR-VT và sử dụng 
07 phim tình huống thuộc Chương 
trình “Chắp cánh thương hiệu” do 
Cục SHTT cung cấp. Các phim tình 
huống được dàn dựng dưới dạng 
phim ngắn, thời gian từ 3-5 phút. 
Khán giả xem Đài tham gia trả lời 
các câu hỏi được Chương trình đưa 
ra thông qua các tình huống tiểu 
phẩm. Hình thức thể hiện dưới dạng 
cuộc thi tìm hiểu luật SHTT dành 
cho khán giả xem truyền hình. Sau 
khi kết thúc dự án, qua số điện thoại 
của Chương trình đã thu hút được 
344 lượt khán giả gồm nhiều đối 
tượng khác nhau tham gia trả lời 
câu hỏi. Trong đó, có 18 giải nhất, 
18 giải nhì và 13 giải ba. 24 chương 
trình được tích hợp trên Website 
của Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh BR-VT, ngoài các giờ xem trên 
kênh truyền hình địa phương, khán 
giả xem truyền hình truy cập vào 
Website các số đã phát của chương 
trình để xem lại nhằm giúp cho bạn 
xem truyền hình nắm được những 
thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

Ban chủ nhiệm dự án đã thực hiện 
cuộc khảo sát trên 100 người thuộc 
ba đối tượng khác nhau 20 người 
là cán bộ công chức nhà nước, 50 
người là cá nhân, tổ chức, DN; 30 
người cán bộ nghiên cứu, giảng 
dạy, sinh viên các trường đại học 

về nhận thức Luật SHTT của người 
dân trên toàn địa bàn tỉnh BR-VT 
được tiến hành trong tháng 8/2015. 
Kết quả khảo sát cho thấy: Thời 
lượng của Chương trình đa số ý 
kiến đều thống nhất là Chương trình 
có thời lượng phát phù hợp. Nội 
dung của Chương trình số ý kiến 
cho rằng Chương trình có nội dung 
thiết thực và phong phú chiếm ưu 
thế. Chất lượng của Chương trình 
được đánh giá là tốt và chấp nhận 
được. Tác động của Chương trình 
đã có tác động tích cực đến 99% số 
người xem.

Qua một năm phát sóng, chương 
trình đã nâng cao nhận thức của 
cá nhân, tổ chức, người tiêu dùng 
hướng đến mục tiêu số lượng cá 
nhân, tổ chức tham gia xác lập và 
bảo vệ quyền SHCN; số lượng tác 
giả đăng ký chứng nhận quyền tác 
giả năm sau cao hơn năm trước; 
thực thi nghiêm túc pháp luật về 
SHTT nhằm giảm các vụ xâm 
phạm quyền. Hỗ trợ DN khai thác 
và phát triển giá trị nhãn hiệu, kiểu 
dáng công nghiệp; hỗ trợ hoạt động 
quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, 
dịch vụ mang nhãn hiệu. Tạo cầu 
nối giữa DN với các cơ quan xác 
lập quyền và cơ quan thực thi trong 

việc tư vấn, giải đáp những thắc 
mắc trong thực tiễn áp dụng và 
thi hành các quy định pháp luật về 
SHTT. Hỗ trợ quyền lợi người tiêu 
dùng trong việc nhận biết và lựa 
chọn sản phẩm; Cập nhật thông tin 
và kiến thức về thương hiệu, chỉ dẫn 
thương mại về các sản phẩm trên 
thị trường cũng như phân biệt hàng 
thật, hàng giả, hàng nhái, hàng kém 
chất lượng. Dự án được đánh giá là 
thực hiện khoa học, mang tính logic 
các vấn đề thực tiễn và lý luận theo 
hướng chuyên sâu trong lĩnh vực 
SHTT.

CHUYỂN BIẾN VỀ NHẬN 
THỨC SHTT CỦA DN

Theo ông Vũ Việt Chiến, Đại 
diện Công ty Thoát nước & Phát 
triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(BUSADCO), đối với các DN, tổ 
chức, cá nhân… thì tài sản trí tuệ 
được định giá mang lại lợi ích cho 
DN vì thế cần đầu tư phát triển tài 
sản trí tuệ cũng như bảo vệ vi phạm 
quyền SHTT cho các DN trên địa 
bàn tỉnh nói chung và Busadco nói 
riêng. Các nước đang phát triển, 
vốn đã không có công nghệ, lại phải 
chịu mua các sản phẩm với giá cao 
nên thiệt thòi càng lớn. Busadco là 

Câu hỏi phim tình huống
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một trong những DN KH&CN đầu 
tiên của Việt Nam thực hiện đăng 
ký Sở hữu trí tuệ và được cấp bằng 
độc quyền và thời hạn bảo hộ cho 
sản phẩm.

Ông Chiến cho biết, các sản 
phẩm Bê tông cốt thép thành mỏng 
của Busadco được Cục SHTT cấp 
Bằng độc quyền sáng chế và giải 
pháp hữu ích khi ứng dụng thi công, 
lắp đặt tại các tỉnh thành trong cả 
nước thì vẫn có tình trạng các DN 
khác lắp đặt sản phẩm tương tự. Khi 
phát hiện có vi phạm quyền sử dụng 
sản phẩm độc quyền, chúng tôi đã 
có văn bản làm việc với các DN 
có sản phẩm giống với sản phẩm 
của Busadco và trình các cơ quan 
quản lý về việc sử dụng sản phẩm 
khác không phù hợp với kết cấu hạ 
tầng đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. Các DN vi phạm Luật 
SHTT đã phải bồi thường cho việc 
sử dụng các sản phẩm khác tương 
tự sản phẩm của Busadco hoặc sử 
dụng sản phẩm không đúng như 
quy định.

Nhận xét về chương trình “SHTT 
và cuộc sống”, ông Chiến cho biết, 
có thể nói, chương trình  phát sóng 
trên truyền hình BRT đã tạo sự 
chuyển biến mạnh về nhận thức cho 
người dân cũng như DN trên địa 
bàn tỉnh. Người tiêu dùng đã nâng 
cao kiến thức về SHTT, nhận biết 

và lựa chọn sản phẩm tốt, phân biệt 
hàng thật, hàng giả, cập nhật thông 
tin kiến thức về thương hiệu của các 
sản phẩm trên thị trường. Nhờ các 
phương tiện thông tin đại chúng đa 
dạng như: báo, đài phát thanh, đài 
truyền hình, mạng internet, tuyên 
truyền phổ biến bằng hình ảnh, văn 
bản, tọa đàm, đối thoại trực tiếp… 
mà Luật SHTT được các đơn vị, cá 
nhân tiếp nhận, thực hiện với tỷ lệ 
ngày càng tăng.

Còn theo ông Trịnh Đình Cường, 
Giám đốc  Công ty TNHH Dịch vụ 
tài chính kế toán thuế Rồng Việt, 
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. 
Vũng Tàu cho biết, việc đăng ký 
SHTT đã tạo nên mối quan hệ hợp 
tác với các đối tác nước ngoài muốn 
chuyển giao công nghệ hoặc đầu 
tư tại tỉnh BR-VT. Chương trình 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
SHTT đối với các DN trên địa bàn 
tỉnh mang lại lợi ích thiết thực, có 
ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy 
nền kinh tế phát triển, bảo vệ quyền 
lợi của các tác giả, đồng thời bảo hộ 
thời hạn công trình cho tác giả có 
đăng ký tài sản trí tuệ. 

DN “ĐÓN CHỜ” CHƯƠNG 
TRÌNH SHTT PHIÊN BẢN MỚI

Theo ý kiến chung của các DN 
trên địa bàn tỉnh, những gì chương 
trình làm được mới chủ yếu là đặt 

tiền đề, điều kiện cần thiết để phát 
triển giá trị tài sản trí tuệ đối với 
kinh tế - xã hội nói chung và DN, địa 
phương nói riêng. Đồng thời, thông 
qua Dự án “Tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức về SHTT trên sóng Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh BR-
VT”, DN và các tổ chức, cá nhân 
được hỗ trợ chỉ mới bắt đầu tiếp cận 
và từng bước chủ động trong việc 
xây dựng và triển khai hoạt động 
quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. 
Vì vậy, cần thiết phải tiếp tục xây 
dựng chương trình “SHTT và Cuộc 
sống” phiên bản mới với nội dung 
hấp dẫn hơn để phát trên sóng Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh với 
những tình huống cụ thể, thông tin 
về sản phẩm địa phương, thông tin 
về thương hiệu, kiến thức về Luật 
SHTT và mục hỏi đáp trực tiếp giữa 
khán giả với Chương trình được 
phát liên tục vào “giờ vàng” nhằm 
mang lại nhiều lợi ích to lớn hơn 
nữa trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức về SHTT. 

H.T.T.T

MC và các khách mời của buổi tọa đàm “Khung pháp luật SHTT” Nội dung tuyên truyền kiến thức SHTT
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Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XI đã 
khẳng định “Phát triển 

giáo dục là quốc sách hàng đầu”. 
Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng 
lần thứ 8 (khóa XI) đã ban hành 
Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
quốc tế” với mục tiêu tổng quát là: 
“tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ 
về chất lượng, hiệu quả giáo dục, 
đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt 
hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ 
quốc và nhu cầu học tập của nhân 
dân. Giáo dục con người Việt Nam 
phát triển toàn diện và phát huy tốt 
nhất tiềm năng sáng tạo của mỗi cá 
nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu 
đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu 
quả”. Thực hiện việc đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
nước nhà thực chất là làm cuộc cách 
mạng cải cách giáo dục.

Để thực hiện Nghị quyết của 
Đảng, chúng ta cần nhận thức rõ 
nội dung của đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, tiếp đó là 
xác định rõ các giải pháp chiến lược 
thực hiện thành công đổi mới căn 
bản, toàn diện nền giáo dục nước 
nhà.

Với tinh thần đó, chúng tôi xin 
trình bày những suy nghĩ của mình 
như sau:

l. Nhận thức về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện 

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI CĂN 
BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHÂN LỰC CỦA ĐẤT NƯỚC

|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Phó Chủ tịch Hội KH Tâm lý & Giáo dục 
tỉnh

đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá 
và hội nhập quốc tế

Đổi mới căn bản là đổi mới 
những vấn đề bản chất, cốt yếu, 
then chốt, lớn, bắt buộc phải làm, 
khả thi, khâu đột phá chi phối quá 
trình phát triển để kiến tạo mô hình 
giáo dục mới phù hợp với giai đoạn 
phát triển mới của đất nước.

Đổi mới toàn diện xét về quy mô 
thì rộng lớn, bao gồm nhiều lĩnh 
vực, nhiều thành phần, là đổi mới 
tất cả các mặt, các thành tố của hệ 
thống giáo dục: triết lý giáo dục, tư 
duy giáo dục; sứ mạng và mục tiêu 
giáo dục; quản lý nhà nước về giáo 
dục; quản lý nhà trường, quyền tự 
chủ và trách nhiệm xã hội của các 
nhà trường; hoạt động dạy học, 
đánh giá kết quả giáo dục và các 
điều kiện đảm bảo…

Đổi mới căn bản, toàn diện nền 
giáo dục là thay đổi cái gốc rễ, cái 
nền của hệ thống giáo dục (nền giáo 
dục phải thoát khỏi tình trạng yếu 
kém kéo dài) và đổi mới tất cả các 
mặt của hệ thống giáo dục, tức là 
đổi mới từ cách nghĩ đến cách làm 
giáo dục, nói khác đi là đổi mới từ 
tư duy đến hành động trong giáo 
dục để kiến tạo mô hình giáo dục 
mới phù hợp với giai đoạn phát 
triển mới của đất nước. 

Cần lưu ý là, đổi mới căn bản, 
toàn diện không có nghĩa là làm 
lại tất cả, làm lại từ đầu, phủ định 
sạch trơn, mà cần xem xét, kế thừa 
những gì và phải thay đổi những gì 
cho phù hợp với giai đoạn mới của 
đất nước.

Về thực trạng giáo dục, trong 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban 
Chấp hành TW đảng khóa XI đã chỉ 
ra những mặt hạn chế, yếu kém, tiêu 
cực. Chúng ta có thể hình dung thực 
trạng giáo dục Việt Nam hiện nay 
như sau:

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực 
của toàn xã hội, sự cố gắng vươn 
lên không mệt mỏi của đội ngũ 
thầy cô giáo và học sinh, chúng ta 
đã đạt được những thành tựu to 
lớn trong công tác giáo dục, đó là 
đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu học 
tập của nhân dân, trước hết là giáo 
dục phổ thông; đã đạt được một số 
kết quả quan trọng trong việc nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài đã thực hiện tốt hơn 
các chính sách xã hội của Đảng và 
Nhà nước; đã có những chuyển biến 
bước đầu về chất lượng giáo dục; 
cơ sở vất chất trường lớp khang 
trang hơn… Những thành tựu này 
là một bộ phận quan trọng trong 
những thành tựu về phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước trong thời 
kỳ đổi mới. Tuy nhiên, so với yêu 
cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá 
và hội nhập, giáo dục nước nhà 
đang đứng trước những nhiệm vụ 
năng nề và phải tích cực khắc phục 
yếu kém hiện nay để vươn lên phía 
trước. Đó là:

- Chất lượng còn thấp: Thể hiện 
ở chỗ học sinh còn nhiều lỗ hổng 
trong hệ thống kiến thức, trình độ tư 
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duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực 
hành, năng lực tự học… còn kém 
do bệnh thành tích, do mải miết về 
thi cử kéo dài nhiều năm. Thiên về 
dạy chữ, nhẹ về dạy người, không 
trung thực trong học tập và thi cử, 
quay cóp tràn lan, mua bằng, bán 
điểm, ảnh hưởng xấu đến đạo đức 
học sinh và niềm tin của xã hội (tại 
một hội thảo khoa học về đổi mới 
giáo dục, GS.VS. NGND Phạm 
Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục đã nói “hiện nay giáo dục 
đang bán chữ chứ không phải dạy 
chữ, dạy người lao động. Nếu còn 
như vậy thì không bao giờ đổi mới 
được”). 

- Đầu tư cho giáo dục nhìn chung 
còn thấp, cơ sở vật chất thiếu thốn 
và lạc hậu. Trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên 
còn thấp, nhất là ở bậc đại học và 
chuyên nghiệp (Theo đánh giá của 
WEF - diễn đàn kinh tế thế giới - 
đào tạo và giáo dục đại học là một 
trong ba lĩnh vực yếu nhất, đáng lo 
ngại nhất của Việt Nam. Hiện chỉ 
có duy nhất một trường là Đại học 
Quốc gia Hà Nội, nhưng xếp ở thứ 
743 so với thế giới và thứ 22 trong 
khối Đông Nam Á). 

- Quản lý giáo dục còn nhiều yếu 
kém, cơ chế xin cho, quan liêu, bao 
cấp chưa được đổi mới nhiều…

- Vấn đề công bằng xã hội trong 
giáo dục còn nhiều bất cập. Con em 
gia đình nghèo, con em đồng bào 
dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó 
khăn trong học tập…

Nói tóm lại, giáo dục của chúng 
ta còn nhiều bất cập và lạc hậu. Mà 
nguyên nhân thì đã được xác định ở 
Đại hội X Đảng CSVN. Đó là “do 
thiếu một tầm nhìn tổng thể, một kế 
hoạch đồng bộ, dẫn đến các đổi mới 
chắp vá”*. Nghị quyết Đại hội Đảng 
Toàn quốc lần thứ XI  đã nêu “chất 
lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp 
ứng yêu cầu phát triển, nhất là đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
còn hạn chế; chưa chuyển mạnh 
sang đào tạo theo nhu cầu của xã  

hội. Chưa giải quyết tốt mối quan 
hệ giữa tăng số lượng, quy mô với 
nâng cao chất lượng, giữa dạy chữ 
với dạy người. Chương trình, nội 
dung, phương pháp dạy và học lạc 
hậu, đổi mới chậm; cơ cấu quản 
lý giáo dục không hợp lý giữa các 
lĩnh vục, ngành nghề đào tạo; chất 
lượng giáo dục giảm sút, chưa đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, 
HĐH. Quản lý nhà nước về giáo 
dục còn bất cập. Xu hướng thương 
mại hoá và sa sút đạo đức trong 
giáo dục khắc phục còn chậm, hiệu 
quả thấp đang trở thành nỗi bức 
xúc của xã hội”. 

Những yếu kém và bất cập của 
giáo dục - đào tạo nước ta nếu 
không sớm được khắc phục, không 
những sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến 
sự phát triển bền vững của giáo dục 
mà còn để lại những hậu quả sâu xa, 
lâu dài, như tư tưởng bằng cấp, tình 
trạng chạy trường, chạy lớp, chạy 
điểm, bằng giả, gian lận trong thi 
cử, bệnh hình thức, thành tích trong 
giáo dục…; góp phần làm tăng 
nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế 
so với nhiều nước trong khu vực và 
trên thế giới (theo các phương tiện 
thông tin đại chúng, hiện nay năng 
suất lao động của người Việt Nam 
bằng 1/15 so với Singapore và 1/5 
so với Malaysia…).  Chính vì vậy 
chúng ta phải đổi mới căn bản, toàn 
diện nền giáo dục nước nhà.

Đối với giáo dục và đào tạo tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, đối chiếu với 
thực trạng giáo dục chung của đất 
nước, chúng ta thấy mừng nhiều 
hơn lo. Bởi trong những năm qua, 
theo báo cáo của ngành, của dư 
luận xã hội và thực tế cho thấy sự 
nghiệp giáo dục của tỉnh nhà phát 
triển mạnh mẽ, quy mô trường lớp 
đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tất cả 
các học sinh trong độ tuổi vào học, 
huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo 
hàng năm đạt trên 88%, nhà trẻ trên 
24%, gần 100% trẻ trong độ tuổi 
tiểu học và THCS, trên 90% học 
sinh tốt nghiệp THCS vào THPT 

và GDTX, DN. Hiện nay toàn 
tỉnh có 414 trường từ mầm non 
đến trung học phổ thông, 09 trung 
tâm Giáo dục thường xuyên và 07 
trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp với gần 270 ngàn 
người đang đi học. Tỉnh đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
5 tuổi năm 2013, vượt trước mục 
tiêu đề ra 02 năm. Cơ sở vật chất 
trường lớp, trang thiết bị day học là 
một trong những tỉnh dẫn đầu của 
cả nước. Có trên 45% trường học từ 
mầm non đến phổ thông đạt chuẩn 
quốc gia. Chất lượng giáo dục được 
nâng cao; giáo dục mũi nhọn được 
quan tâm và đầu tư. Đội ngũ giáo 
viên đủ về số lượng và đồng bộ về 
cơ cấu, hầu hết đạt chuẩn… Điều đó 
nói lên sự quan tâm, lãnh đạo chỉ 
đạo sát sao, thiết thực của các cấp 
lãnh đạo, sự đồng thuận và ủng hộ 
của toàn xã hội và sự cố gắng, tâm 
huyết của đội ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục các cấp và toàn thể 
học sinh sinh viên trong tỉnh.

2. Một vài kiến nghị về giải 
pháp

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục Việt Nam là quá trình đổi mới 
mang tính hệ thống, trên tất cả các 
mặt, mọi lĩnh vực của nền giáo dục, 
từ đổi mới nhận thức về vai trò, sứ 
mệnh, mục tiêu giáo dục; đổi mới 
các chủ trương, chính sách về giáo 
dục; đổi mới hệ thống tổ chức quản 
lý, quy mô giáo dục, mạng lưới 
trường lớp; đổi mới về nội dung, 
chương trình, phương pháp dạy 
và học ở các cấp học, bậc học; đổi 
mới cơ chế quản lý giáo dục, nâng 
cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 
cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới và 
tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, 
tài liệu học tập, sách giáo khoa, giáo 
trình.

 Để đổi mới căn bản và toàn 
diện nền giáo dục nước nhà, các 
cơ quan quản lý giáo dục, các nhà 
hoạch định chiến lược giáo dục và 
các nhà khoa học đã nêu nhiều giải 
pháp, nhất là cuối năm học 2014-
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2015, ngành giáo dục đã có sự đổi 
mới mạnh mẽ trong công tác thi tốt 
nghiệp phổ thông, tuyển sinh vào 
các trường ĐH, CĐ. Với góc nhìn 
hẹp, để đổi mới căn bản và toàn 
diện nền giáo dục nước ta nhằm đáp 
ứng yêu cầu phát triển, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng 
sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập, 
chúng tôi xin nêu lên một số vấn đề 
sau đây:

Một là, cần quán triệt sâu sắc vai 
trò, sứ mệnh, mục tiêu GD&ĐT 
trong thời kỳ mới

Việc phát triển, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế tri thức đang 
đặt ra đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân 
nói chung và ngành GD&ĐT nói 
riêng phải nhận thức sâu sắc vai trò, 
sứ mệnh cao cả của GD&ĐT trong 
thời kỳ mới. Phải bám sát mục tiêu 
của GD&ĐT Việt Nam trong thời 
kỳ mới. Đó là phát triển nguồn nhân 
lực toàn diện: cả thể lực, trí tuệ, ý 
chí, năng lực và đạo đức; có năng 
lực tự học, tự đào tạo, năng động, 
chủ động, tự lực, sáng tạo, có tri 
thức và kỹ năng nghề nghiệp cao, 
khả năng thích ứng nhanh, chủ động 
trong môi trường sống và làm việc. 
GD&ĐT hướng tới xây dựng con 
người Việt Nam giàu lòng yêu nước, 
có ý thức làm chủ, trách nhiệm công 
dân; có tri thức, sức khoẻ, lao động 
giỏi, sống có văn hoá, nghĩa tình; có 
tinh thần quốc tế chân chính… Tuy 
nhiên, cần hết sức quan tâm đến 
cách xây dựng mục tiêu giáo dục. 
Đây là công việc lớn nhất, quan 
trọng nhất, có tác động quyết định 
đến toàn bộ quá trình giáo dục, tới 
sự phát triển thật sự của giáo dục. 
Việc này rất lớn, không thể dựa vào 
cá nhân nào dù họ tài giỏi đến đâu; 
không thể chỉ dựa vào một bộ phận 
xã hội, dù đó là bộ phận tinh tuý 
của xã hội. Đó là công việc của toàn 
dân, đặc biệt là của chính người đi 
học. Người đi học phải tự trả lời 
cho mình: họ học để thành ai, học 
để làm gì. Không nên nghĩ thay cho 

họ. Thực tiễn giáo dục vừa qua cho 
thấy, nhà trường cố gắng áp đặt mục 
tiêu đào tạo cho người học.

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

Vì quản lý giáo dục hiện nay còn 
mang nặng tính quản lý hành chính, 
tập trung bao cấp (Bộ chủ quản, 
quản lý còn nặng về kiểm soát, chỉ 
huy, chưa giải quyết tốt vấn đề tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm và phân 
cấp hợp lý, chưa gắn với thị trường 
lao động và nhu cầu thực tế của 
xã hội, sự chồng chéo về trình độ 
ngành nghề đào tạo).Cần đổi mới 
cơ chế và phương thức quản lý 
giáo dục theo hướng phân cấp hợp 
lý nhằm giải phóng và phát huy tối 
đa tiềm năng, sức sáng tạo, tính chủ 
động cùng tự chịu trách nhiệm của 
mỗi cấp và mỗi cơ sở giáo dục. Xây 
dựng cơ chế, quy chế cụ thể để tăng 
cường sự phối hợp, mối quan hệ 
giữa các cơ quan quản lý giáo dục 
và các cơ sở đào tạo. Đổi mới cơ 
chế tài chính; thực hiện kiểm định 
chất lượng giáo dục - đào tạo ở tất cả 
các bậc học (nhưng phải tránh vừa 
đá bóng, vừa thổi còi). Thực hiên 
mạnh mẽ hơn xã hội hoá GD&ĐT, 
đa dạng hoá các lực lượng, các loại 
hình và phương thức đào tạo nguồn 
nhân lực. Tăng cường sự liên kết 
chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với 
cơ sở đào tạo để phát triển nguồn 
nhân lực theo nhu cầu xã hội.

Ba là, đổi mới chương trình, nội 
dung, phương pháp dạy học

Giải pháp này đang được ngành 
giáo dục triển khai mạnh mẽ. Ở 
đây chỉ xin được nêu một ý, đó 
là chương trình đổi mới đảm bảo 
hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã 
hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập.

Bốn là, xây dựng môi trường 
giáo dục lành mạnh

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu hệ 
thống giáo dục quốc dân và phát 
triển mạng lưới trường lớp, cơ sở 
giáo dục theo mô hình mở, mô 
hình xã hội học tập với hệ thống 
học tập suốt đời. Kết hợp chặt chẽ 

giữa nhà trường và gia đình và xã 
hội nhằm đảm bảo chất lượng và 
hiệu quả giáo dục cả về dạy chữ, 
dạy nghề, dạy người. Hiện nay, 
giáo dục nhà trường với thực tế xã 
hội, nhất là từ khi nền kinh tế của 
đất nước vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng XHCN có sự cách 
biệt lớn, thậm chí trái ngược nhau. 
Sự tác động bởi mặt trái của cơ 
chế thị trường cùng với chủ nghĩa 
cá nhân của một bộ phận cán bộ 
dẫn đến nạn “chạy chức”, “chạy 
quyền”, “chạy tội”, “chạy chỗ”… 
Tâm lý có “thăng quan, tiến chức” 
mới là tiến bộ; hoặc là chức quyền 
đi liền với bổng lộc… Làm cho một 
bộ phận người học sẽ mơ ước cháy 
bỏng con đường “quan chức”, sẽ 
nhận thức sai lầm rằng kiến thức 
học được trong nhà trường không 
quan trọng, không quyết định được 
chỗ làm việc, mặc dù được giáo 
dục, được khuyên bảo là cần thiết. 
Họ tâm niệm rằng, nếu chạy được 
quan chức thì chẳng cần học. Đầu tư 
chạy được quan chức sẽ không vất 
vả học hành, sau này giàu có, sang 
trọng sẽ tự người khác đem đến. Từ 
đó việc học tập trở nên chểnh mảng 
do “tư duy chạy” nảy sinh ra. Họ 
không cần vất vả học tập mà chỉ cần 
có bằng tốt nghiệp; chẳng cần quan 
tâm giá trị khoa học, ý nghĩa thực 
tiễn của môn học mà chỉ cần vượt 
qua, có điểm cao. Họ tìm cách “đi 
thày, chạy điểm”, rồi chạy cho được 
bằng tốt nghiệp để nhanh chóng ra 
trường tìm “cửa để gõ”, tìm người 
để “trăm sự cậy nhờ”. Họ tự an 
ủi rằng, những tốn kém cho “mua 
bằng, mua điểm, chạy thày” sẽ được 
hoàn trả lại trong công tác theo cách 
chi phí đó. “Tư duy chạy”, mầm 
mống tham nhũng được hình thành 
ngay trong quá trình học tập không 
thực chất, dạy không thực chất. 
Nếu nhà trường không nhận thấy để 
ngăn chặn có hiệu quả; nếu còn có 
thầy dễ dãi, chấp nhận “cuộc mua 
bán” thì lúc đầu chỉ một vài cá biệt 
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dần trở thành phổ biến. Người này 
làm được thì người khác làm theo; 
nơi này chót lọt thì nơi khác bắt 
chước. Khi đó các phong trào “nói 
không”, các cuộc vận động “chống 
bệnh thành tích” có được triển khai 
rầm rộ thế nào cũng vô ích. Sự phát 
triển của những tiêu cực sẽ đi lên 
theo “đường  xoáy trôn ốc” đó sẽ 
không được ngăn chặn từ gốc, loại 
bỏ từ nguyên nhân xã hội sâu xa thì 
nó sẽ cuốn mọi nỗ lực trở thành vô 
nghĩa.

Như vậy, để đổi mới căn bản và 
toàn diện nền giáo dục nước nhà và 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH 
và hội nhập, chúng ta phải tiến hành 
đồng bộ, từ cấp vĩ mô đến vi mô, 
từ những việc tưởng là nhỏ bé nhất 
nhưng không nên bỏ qua nó. 

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

Đội ngũ giáo viên là lực lượng 
nòng cốt, chủ yếu và là nhân tố góp 
phần quyết định đến chất lượng 
giáo dục. Không có giáo viên tốt thì 
không có nhà trường tốt, không có 
giáo dục tốt và chất lượng cao. Đội 
ngũ giáo viên đóng vai trò quyết 
định thành bại sự nghiệp GD&ĐT 
của đất nước ở mọi thời đại, cũng 
như việc đổi mới căn bản, toàn diện 
nền giáo dục nước nhà hiện nay. Vì 
vậy cần tiếp tục tập trung xây dựng 
đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, 
đồng bộ về cơ cấu và có chất lượng 
cao. Thực hiện chuẩn hoá đội ngũ 
giáo viên, bảo đảm các yêu cầu về 
phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên 
môn phù hợp. Mặt khác phải có chế 
độ chính sách, đặc biệt là chính sách 
về tiền lương, chế độ đãi ngộ phù 
hợp để tạo động lực và hiệu quả làm 
việc của đội ngũ giáo viên. Xác lập 
và tôn vinh vị trí cao quý của người 
thầy; có chính sách thu hút được 

nhiều người giỏi vào ngành giáo 
dục. Phải đổi mới nhanh, sâu sắc, 
mạnh mẽ và quyết liệt công tác cán 
bộ. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, 
phát triển và chính sách đãi ngộ cán 
bộ được thực người, thực việc. Phải 
làm sao cho công tác lựa chọn, đề 
bạt, bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ là 
công việc của quần chúng, của tập 
thể rộng rãi người lao động, không 
có tiêu cực, không có chỗ để chạy, 
không có cửa để gõ thì mới có đội 
ngũ cán bộ thực chất. Và chúng tôi 
cho đây là một trong những khâu 
đột phá của đổi mới căn bản và toàn 
diện nền giáo dục.

Như vậy, để đổi mới căn bản và 
toàn diện nền giáo dục nước nhà và 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH 
và hội nhập, chúng ta phải tiến hành 
đồng bộ, từ cấp vĩ mô đến vi mô, 
từ những việc tưởng là nhỏ bé nhất 
nhưng không nên bỏ qua nó.

N.N.N

HẠ THỦY THÀNH CÔNG GIÀN KHOAN 
TỰ NÂNG TAM ĐẢO 05

|| CN. Lê Thị Huyền Trang
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN tỉnh

Ngày 13/12/2015, tại TP Vũng Tàu đã diễn ra lễ hạ thuỷ và gắn biển công 
trình Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05. Đây là Giàn khoan do Công ty 
Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí chế tạo và là giàn khoan lớn nhất 
từ trước tới nay có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt của môi 
trường, có thể khoan tới mỏ dầu khí với độ sâu 9000m. 

GIÀN KHOAN TỰ NÂNG 18.000 
TẤN

Là công trình chào mừng Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng, giàn khoan tự nâng Tam 
Đảo 05 được thiết kế theo mẫu JU-
2000E của Hoa Kỳ với tổng khối 
lượng là 18.000 tấn, có khả năng 
khoan tới mỏ dầu khí với độ sâu 
9000m. Kích thước thân giàn 70,4 
x 76 x 9,5cm, chiều dài thân giàn 
167m, được thiết kế có khả năng 
chịu được điều kiện khắc nghiệt 

của môi trường, có thể hoạt động 
an toàn trong điều kiện bão cực hạn 
trên cấp 12. 

Giàn khoan Tam Đảo 05 được 
khởi công từ tháng 3/2014, sau 21 
tháng nỗ lực làm việc, trải qua các 
công đoạn như đặt Ky, nối chân 
giàn, lắp đặt máy phát chính. Với 
khối thép khổng lồ nặng hơn 13,5 
nghìn tấn cùng hàng tấn thiết bị 
điện, điện tự động, kiến trúc nội 
thất.

Đến ngày 9/12, Giàn khoan tự 

nâng Tam Đảo 05 được kéo về lại 
cảng của PV Shipyard, chính thức 
đánh dấu sự thành công của quá 
trình hạ thuỷ đầy khó khăn và phức 
tạp. 

Do khối lượng quá lớn, không thể 
sử dụng phương pháp truyền thống 
là dùng cẩu nâng - hạ xuống biển, 
Công ty PV Shipyard đã quyết định 
sử dụng phương pháp kéo trượt 
trên đường trượt (Skidding) - một 
phương pháp vận chuyển hiện đại 
lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. 
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trên bản đồ chế tạo giàn khoan của 
thế giới.

Với tỷ lệ nội địa hoá đạt mức gần 
50%, dự án đã bước đầu tạo cơ sở 
để giúp xây dựng một hệ thống các 
ngành công nghiệp phụ trợ cho công 
nghiệp cơ khí biển, đóng tàu - một 
trong những yếu tố được đánh giá 
là then chốt để giúp thực hiện thành 
công chiến lược phát triển kinh tế 
biển. Ngành cơ khí của Việt Nam 
còn non trẻ, xuất phát điểm thấp vì 
thế luôn được Đảng và Nhà nước 
khuyến khích và tạo mọi điều kiện 
phát triển. Thành công của việc chế 
tạo giàn khoan Tam Đảo 05 là mốc 
son đánh dấu bước phát triển, sự 
trưởng thành của ngành cơ khí nói 
chung, đặc biệt đối với ngành cơ khí 
chế tạo công trình dầu khí nói riêng.

Bên cạnh đó, hợp tác với các đối 
tác nước ngoài, nhận chuyển giao 
kinh nghiệm, công nghệ, nâng dần 
tỷ lệ nội địa trong một số loại hình 
dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật và công 
nghệ cao theo đúng định hướng 
chiến lược phát triển ngành dầu khí. 
Chỉ đạo các đơn vị thi công, bàn 
giao giàn khoan Tam Đảo 05 cho 
Vietsovpetro vào tháng 8/2016 bảo 
đảm chất lượng, an toàn và đúng 
tiến độ.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam tiếp tục tăng 
cường đầu tư, nâng cao tiềm lực, 
khả năng cạnh tranh của các loại 
dịch vụ liên quan đến lĩnh vực thăm 
dò, khai thác dầu khí; tăng cường 
hợp tác nước ngoài, chuyển giao 
kinh nghiệm, công nghệ, nâng dần 
tỷ lệ nội địa trong một số loại hình 
dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao trong 
lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí 
đã được Chính phủ định hướng phát 
triển.

DỰ ÁN CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM 
QUỐC GIA

Thực tế, có rất ít người tin tưởng 
Việt Nam có thể chế tạo thành công 
giàn khoan tự nâng theo tiêu chuẩn 
quốc tế. Thế nhưng, ngày 10/9/2011, 
chứng kiến phút giây hạ thủy công 
trình giàn khoan tự nâng 90m nước 
Tam Đảo 03 với sự chứng kiến của 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tư 
duy về ngành công nghiệp chế tạo 
giàn khoan dầu khí của Việt Nam đã 
thay đổi.

Tại buổi lễ hạ thuỷ, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Nguyễn Quân nhớ lại: 
“Thời điểm cách đây hơn 5 năm,  
khi Bộ KH&CN xem xét phê duyệt 
dự án KHCN cấp nhà nước “Nghiên 
cứu, thiết kế chi tiết và công nghệ 
chế tạo, lắp ráp, hạ thủy giàn khoan 
tự nâng 90m nước trong điều kiện 
Việt Nam” – một dự án lớn nhất 
trong lịch sử của ngành KHCN hỗ 
trợ cho công ty PV Shipyard làm 
chủ thiết kế giàn khoan 90mm 
nước. Khi đó, chúng tôi chưa có cơ 
chế hỗ trợ bằng ngân sách sự nghiệp 
KH. Chúng tôi đã báo cáo với Thủ 
tướng Chính phủ và dự án đã được 
nguồn ngân sách sự nghiệp khoa 
học của Nhà nước thông qua Quỹ 
Phát triển KHCN quốc gia với mức 
đầu tư rất lớn hỗ trợ tổng cộng 114 
tỷ đồng. Nhờ đó, chỉ trong vòng hai 
năm thực hiện, PV đã thành công 
trong việc làm chủ công nghệ chế 
tạo thành công giàn khoan Tam 
Đảo 03 cùng với sự nỗ lực của tất 

Tập thể cán bộ công ty đã làm việc 
liên tục suốt 4 ngày để hạ thuỷ thành 
công Giàn khoan này. 

Giàn khoan Tam Đảo 05 được 
đăng kiểm bởi đơn vị ABS (Hoa 
Kỳ). Đây là giàn khoan tự nâng 
thứ 2 do PV Shipyard thực hiện sau 
Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03 
đưa vào sử dụng thành công trong 
3 năm qua. 

Tại buổi lễ hạ thuỷ giàn khoan, 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
đánh giá cao ý nghĩa của việc tiếp 
tục sản xuất, chế tạo và đưa vào sử 
dụng một sản phẩm cơ khí dầu khí 
quy mô, phục vụ nhiệm vụ thăm 
dò, khai thác dầu khí, phát triển 
kinh tế biển. Việc chế tạo thành 
công giàn khoan Tam Đảo 03 trước 
đây và hiện nay là giàn khoan Tam 
Đảo 05 chính là những mốc son rất 
đáng tự hào, đánh dấu bước trưởng 
thành vượt bậc của ngành cơ khí 
chế tạo giàn khoan tự nâng nói 
riêng và ngành cơ khí cả nước nói 
chung. Điều này một lần nữa giúp 
Việt Nam khẳng định năng lực về 
chế tạo giàn khoan nói riêng và chế 
tạo cơ khí dầu khí biển nói chung, 
đưa Việt Nam góp mặt bên cạnh các 
quốc gia phát triển khác như Mỹ, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore 

Đồng chí Hoàng Trung Hải Phó Thủ tướng Chính Phủ, ông Nguyễn Quân - 
Bộ trưởng Bộ KH&CN tham dự lễ hạ thuỷ giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05.
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cả các đơn vị tham gia dự án, đến 
tháng 9/2011, sản phẩm giàn khoan 
tự nâng 90m nước đầu tiên của Việt 
Nam đã hoàn thành, làm chủ thiết 
kế, đã khẳng định năng lực và trí 
tuệ của nhân lực ngành dầu khí Việt 
Nam; của các kỹ sư kỹ thuật của PV 
Shipyard. Đây là tiền đề để chúng 
tôi xây dựng bộ Luật KHCN 2013 
trong đó quy định sự hỗ trợ của nhà 
nước cho DN thuộc mọi thành phần 
kinh tế kể cả những dự án rất lớn.”

Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng 
Chính Phủ đã phê duyệt Chương 
trình sản phẩm phát triển quốc gia, 
trong đó có sản phẩm siêu trường, 
siêu trọng là một trong sáu sản 
phẩm chính thức của các sản phẩm 
quốc gia. Bộ KH&CN đã phối hợp 
với Bộ Công thương tổ chức thực 
hiện các sản phẩm quốc gia siêu 
trường siêu trọng trong đó có sản 
phẩm dầu khí. Bộ trưởng bày tỏ vui 
mừng khi chứng kiến sự thành công 
của giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 
là sản phẩm quốc gia và là sản phẩm 
KHCN lớn. Bộ trưởng tự hào vì có 
sự đóng góp của người làm quản lý 
KHCN trong sự thành công của PV 
Shipyard và của nền cơ khí chế tạo 
Việt Nam.

Ông Phan Tử Giang - Chủ tịch 
Hội đồng quản trị PV Shipyard - 
nói: “Chúng tôi thực sự mừng và 
hãnh diện khi được giao trọng trách 
là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực 
mới mẻ này. Nhờ sự quyết tâm cao 
độ của toàn thể cán bộ, công nhân 
viên, cuối cùng, chúng tôi đã hoàn 
thành sứ mệnh của mình”.

Thực tế đó đã được chứng minh: 
Tất cả các thông số kỹ thuật của 
Tam Đảo 03 khi thử nghiệm trên 
bờ cũng như vận hành trên biển đều 
đáp ứng được mức cao nhất các yêu 
cầu đề ra, được Cục Đăng kiểm Việt 
Nam và Cơ quan Đăng kiểm hàng 
hải Hoa Kỳ (ABS) cấp Giấy chứng 
nhận theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau sự 
thành công của Tam Đảo 03, sáng 
1/11/2013, tại trụ sở Liên doanh 
Việt - Nga Vietsovpetro (Vũng Tàu) 

đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng chế 
tạo giàn khoan dầu khí tự nâng Tam 
Đảo 05 giữa Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro và PV Shipyard.

Việc đóng mới giàn khoan Tam 
Đảo 05 có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng trong chiến lược sản xuất- 
kinh doanh của Vietsovpetro, giúp 
tiết giảm ngoại tệ, tăng cường 
năng lực và tạo thế chủ động cho 
Vietsovpetro trong công tác khoan 
thăm dò, khoan khai thác không 
những tại các vùng nước hiện tại 
mà còn ở các vùng nước sâu hơn, 
độ nghiêng lớn hơn, khó hơn trong 
tương lai.

Vì vậy, giàn khoan Tam Đảo 05 
được thiết kế theo mẫu JU-2000E 
của Friede and Goldman (Hoa Kỳ), 
sẽ được ABS và Đăng kiểm Việt 
Nam chứng nhận trước khi đưa vào 
sử dụng. Giàn khoan Tam Đảo 05 
có giá trị 230 triệu USD.

Ông Lê Hưng - Tổng giám đốc 
PV Shipyard - tâm sự: “Từ Tam 
Đảo 03 đến Tam Đảo 05 đánh dấu 
một sự thay đổi về tư tưởng, bước 
phát triển mới cả về thiết kế và lắp 
đặt. Tam Đảo 05 không chỉ dừng ở 
mức độ hoàn chỉnh, vận hành được 
mà phải nâng cao hơn chất lượng 
sản phẩm, hiệu suất công việc, đặc 
biệt là nâng cao sức cạnh tranh với 
các nhà thầu trong khu vực và thế 
giới”.

“Với khoảng 800 kỹ sư, công 
nhân chạy đua với thời gian để 
hoàn thành giàn khoan. Quá trình 
triển khai dự án Tam Đảo 03 giúp 
PV Shipyard có được một đội ngũ 
lao động lành nghề, trưởng thành 
trong thực tiễn, giàu kinh nghiệm. 
PV Shipyard đã làm chủ được thiết 
kế chi tiết của Tam Đảo 05. Đây 
là niềm tự hào của PV Shipyard. 
Dù chỉ chiếm hơn 6% giá trị công 
trình nhưng thiết kế chi tiết là khâu 
then chốt quyết định sự thành công 
của dự án. Nếu dự án Tam Đảo 03 
phải thuê 13 chuyên gia nước ngoài 
hỗ trợ thiết kế chi tiết thì tại dự án 
Tam Đảo 05, PV Shipyard chỉ phải 

thuê 3 chuyên gia.” -  Lãnh đạo PV 
Shipyard chia sẻ.

Dự án giàn khoan Tam Đảo 05 
có ý nghĩa quan trọng trong chiến 
lược sản xuất - kinh doanh của 
Vietsovpetro, giúp tiết giảm ngoại 
tệ, tăng cường năng lực và tạo thế 
chủ động trong công tác khoan 
thăm dò, khoan khai thác, không 
những tại các vùng nước hiện tại 
mà còn ở các vùng nước sâu hơn, 
độ nghiêng lớn hơn, khó hơn trong 
tương lai.

Có thể nói, chặng đường gần 8 
năm qua đối với PV Shipyard có 
nhiều dấu ấn nhưng cũng gặp không 
ít khó khăn, nhất là sau khi chế tạo 
thành công giàn khoan Tam Đảo 
03. Theo Tổng giám đốc Lê Hưng, 
khó khăn lớn nhất là cạnh tranh trên 
thị trường. Trong khi một số nước 
trong khu vực và thế giới đang 
cạnh tranh nhau khốc liệt thì PV 
Shipyard chỉ là “lính mới”, chưa hề 
có thương hiệu, rất trẻ về tuổi đời, 
chưa mạnh về năng lực tài chính. 
Thêm nữa, giá dầu trên thế giới vừa 
qua liên tục giảm, tác động trực tiếp 
đến các nhà khai thác, buộc họ cũng 
phải điều chỉnh ngân sách cho đầu 
tư đóng mới giàn khoan, tác động 
không nhỏ tới PV Shipyard...

Đứng trước hàng loạt khó khăn, 
thách thức đó, mang trên vai sứ 
mệnh “tiên phong”, PV Shipyard 
chủ động mở rộng các dịch vụ, 
thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, 
để nhắm tới thị trường nước ngoài 
- hướng đi hiện thực và tốt nhất 
trong tương lai. Hiện Sở KH&CN 
tỉnh đang hướng dẫn hồ sơ thành 
lập doanh nghiệp KH&CN cho PV 
Shipyard. PV Shipyard sẽ là doanh 
nghiệp KHCN thứ 3 của tỉnh trong 
thời gian tới.

L.T.H.T
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10 KHÁM PHÁ KHOA HỌC NỔI 
BẬT NĂM 2015
Năm 2015 khoa học thế giới tiếp 
tục đạt được nhiều thành tựu đột 
phá, trong đó phải kể đến 10 khám 
phá khoa học tiêu biểu năm 2015

Tổ tiên loài người mới
T h á n g 

9 / 2 0 1 5 , 
trường Đại 
học Witwa-
tersrand và 
tạp chí Na-
tional Geo-
graphic đã 
công bố việc phát hiện tổ tiên mới 
của loài người ở Nam Phi là Homo 
Naledi. Các nhà khảo cổ học đã 
phát hiện ra 1.500 xương của 15 
cá thể thuộc nhiều lứa tuổi của 
chủng người Homo Naledi, có cấu 
trúc và vóc dáng cơ thể tương tự 
như loài người thân nhỏ.

Tiến bộ trong công nghệ chỉnh 
sửa gen

Các nhà 
nghiên cứu 
Trung Quốc 
đã chỉnh sửa 
thành công 
được bộ gen 
người khi mà 
bộ gen đó vẫn đang trong phôi 
thai, điều này làm chấn động giới 
khoa học trên thế giới. Bên cạnh 
đó, Đại học Harvard tuyên bố đã 
sao chép thành công vật liệu di 
truyền từ xác của một con voi ma 
mút lông xoăn và cấy ghép vào bộ 
gen của một con voi châu Á. Thành 
công bước đầu này là một tia hi 
vọng cho nỗ lực hồi sinh các động 
vật tuyệt chủng từ xa xưa.

Hàng trăm loài mới được phát 
hiện

Quỹ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên 
(WWF) công bố một báo cáo tiến 
hành từ năm 2009 cho biết đã phát 
hiện ra 221 loài mới tại khu vực 

phía đông Hi-
malaya, trong 
đó có 133 loài 
thực vật, 39 
loài động vật 
không xương sống, 26 loài cá, 10 
loài lưỡng cư và 1 loài bò sát, 1 loài 
chim và 1 loài động vật có vú.

Nước trên Sao Hỏa
Hồi tháng 

9, việc phát 
hiện có nước 
bề mặt chảy 
vào mùa nóng ở Sao Hỏa đã làm 
dấy lên hi vọng cho con người về 
sự sống trên Hành tinh Đỏ. Các 
nhà khoa học phát hiện sự hiện 
diện của các chất có chứa phân 
tử nước xen kẽ trong cấu trúc tinh 
thể của chúng.

Phát hiện ung thư qua xét nghiệm 
máu

Thụy Điển 
phát triển 
công nghệ 
xét nghiệm 
máu có thể 
phát hiện sớm ung thư giai đoạn 
đầu. Nó sẽ cho kết quả chính xác 
lên tới 96%. Thông qua thử nhiệm 
RNA tiểu cầu của máu ngoại vi, các 
nhà khoa học sẽ phát hiện, phân 
loại và xác định vị trí ung thư chỉ 
qua phân tích một giọt máu.

Chế tạo loại kháng sinh mới đầu 
tiên trong 30 năm qua

Khoa học 
đã phát 
hiện ra một 
loại kháng 
sinh mới, 
lần đầu tiên 
trong vòng 30 năm qua, có thể 
mở đường cho một thế hệ thuốc 
kháng sinh mới và hạn chế các 
tác nhân kháng thuốc phát triển. 
Loại kháng sinh này có thể điều trị 
nhiều bệnh nhiễm trùng do vi khu-
ẩn phổ biến như bệnh lao, nhiễm 

trùng huyết và có thể sẽ được sử 
dụng trong vòng 5 năm tới.

Bản đồ “biểu hiện gen”
Nhóm những nhà di truyền học 

ở nhiều nơi tại Mỹ đã hoàn tất xây 
dựng một bản đồ biểu hiện gen 
người toàn diện nhất sau gần một 
thập kỷ nghiên cứu. Họ lập được 
bản đồ của hơn 100 loại tế bào 
của con người, giúp các nhà ng-
hiên cứu tìm hiểu sự liên kết phức 
tạp giữa ADN và các bệnh của con 
người.

Hệ sao trong dải Ngân hà
Một trong 

những kính 
thiên văn 
mạnh nhất 
của NASA đã tìm thấy một hệ sao 
sáng nhất từ trước tới giờ. Hệ sao 
này bức xạ ra một lượng ánh sáng 
tương đương với 300 nghìn tỷ Mặt 
trời.

Kính áp tròng kiểu mới
Tập đoàn 

Công nghệ 
O c u m e n t i c 
hứa hẹn về 
một cuộc 
phẫu thuật 
chỉ vỏn vẹn trong 8 phút để cấy 
mắt kính phỏng sinh học vào mắt 
của bệnh nhân. Loại kính này giúp 
nâng cao thị lực gấp 3 lần so với 
mức thị lực tiêu chuẩn 20/20.

Biến tế bào bạch cầu thành tế 
bào miễn dịch

Đại học Stanford công bố một 
phương pháp mới giúp biến đổi 
các tế bào bạch cầu ác tính thành 
tế bào miễn dịch vô hại. Phát hiện 
này là tiền đề cho việc biến đổi tế 
bào ung thư của con người tiêu 
diệt các tế bào ung thư và các tác 
nhân gây bệnh.

Theo Baoxaydung.com.vn
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QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN QG: 
LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC 
NHÀ KHOA HỌC

Ông Đỗ Tiến Dũng, GĐ Điều 
hành Quỹ cho biết, từ năm 2015, 
Quỹ bắt đầu đổi mới phương thức 
tài trợ nghiên cứu cơ bản theo 
Thông tư 37/2014/TT-BKHCN; tài 
trợ các nhiệm vụ đột xuất tiềm 
năng theo Thông tư 40/2014/TT-
BKHCN và chương trình hỗ trợ 
các hoạt động nâng cao năng lực 
KH&CN quốc gia theo Thông tư 
09/2015/TT-KHCN. Các quy định 
mới nhằm tiếp tục hoàn thiện 
phương thức hoạt động của Quỹ 
theo hướng chú trọng chất lượng 
nghiên cứu khoa học và hỗ trợ 
nguồn lực KH&CN chất lượng cao, 
tạo môi trường nghiên cứu thuận 
lợi theo tiêu chuẩn quốc tế.

 Năm 2015 cũng đánh dấu việc 
bắt đầu triển khai một số dự án 
nghiên cứu, phát triển quan trọng, 
bao gồm dự án “Đổi mới sáng tạo 
hướng tới người thu nhập thấp” 
nhằm tài trợ cho các hoạt động 
phát triển, hoàn thiện và thương 
mại hóa công nghệ hướng tới lợi 
ích người thu nhập thấp của Việt 
Nam; dự án “Nghiên cứu, biên 
soạn lịch sử Việt Nam” nhằm tập 
hợp các nghiên cứu và xây dựng 
bộ sách Lịch sử Việt Nam thời đại 
Hồ Chí Minh.

Công tác nghiên cứu cơ bản 
trong Khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật cũng được chú trọng. Năm 
qua, cơ quan điều hành Quỹ đã 
tiếp nhận 519 hồ sơ đăng ký thực 
hiện đề tài, tổ chức đánh giá xét 
chọn 515 hồ sơ hợp lệ. Việc đánh 
giá xét chọn đã được thực hiện 
thông qua 08 hội đồng khoa học 
ngành với 1290 lượt phản biện đã 
được thực hiện.

Nghiên cứu cơ bản trong Khoa 
học xã hội và nhân văn cũng đã 
nhận được 67 hồ sơ đăng ký. Số 
lượng hồ sơ đăng ký có biến động 
so với các năm trước do đây là năm 
đầu tiên triển khai chương trình 

nghiên cứu cơ bản theo Thông tư 
37/2014/TT-BKHCN về Quy định 
quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản 
do Qũy Phát triển KH&CN quốc gia 
tài trợ.

Tính đến hết Quý 3/2015, trong 
tổng số 53 dự án bảo lãnh vay vốn 
do Quỹ tiếp nhận bàn giao từ Ban 
quản lý dự án PECSME từ tháng 
7/2011, đã có 33 dự án thực hiện 
xong hợp đồng vay vốn. Hiện nay, 
Quỹ đang tiếp tục quản lý và theo 
dõi 20 dự án.

Được biết, năm 2016 Quỹ sẽ tiếp 
tục hoàn thiện và đề xuất các quy 
định tài trợ, cho vay, bảo lãnh vay 
vốn và các quy định khác phù hợp 
với điều lệ mới. Tiếp tục xây dựng 
các quy trình quản lý các chương 
trình nghiên cứu trên tinh thần 
hoàn thiện và đơn giản hóa các 
quy trình, thủ tục, tuân thủ các 
quy định mới ban hành về hoạt 
động Quỹ; tăng cường hợp tác 
song phương theo thỏa thuận với 
các quỹ khoa học nước ngoài;…

Theo truyenthongkhoahoc.vn

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 GHÉP 
THÀNH CÔNG TỤY - THẬN TỪ 
NGƯỜI CHO CHẾT NÃO

Trong khuôn khổ đề tài khoa 
học và công nghệ (KH&CN) cấp 
nhà nước “Nghiên cứu triển khai 
ghép đồng thời tụy - thận từ người 
cho chết não”, mã số KC.10.27/11-
15, các nhà khoa học, bác sĩ thuộc 
Bệnh viện Quân y 103 (Học viện 
Quân y) đã xây dựng thành công 
các quy trình kỹ thuật ghép đồng 
thời tụy, thận từ người cho chết 
não. Đặc biệt, đã thực hiện thành 
công 01 ca ghép đồng thời tụy, 
thận lấy từ người cho chết não đầu 
tiên tại Việt Nam.

Đề tài KC.10.27/11-15 do PGS.TS 
Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh 
viện Quân y 103 làm chủ nhiệm, 
thuộc Chương trình KH&CN trọng 
điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu, 
ứng dụng và phát triển công 
nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng” 
(KC.10/11-15), được thực hiện từ 
tháng 4/2013 đến tháng 6/2015.

Qua quá trình nghiên cứu thực 
nghiệm, tài liệu, học tập ở nước 
ngoài và thực tiễn lâm sàng, nhóm 
nghiên cứu đã hoàn thành mục 
tiêu đề ra. Cụ thể, đã xây dựng 
thành công mô hình tổ chức ghép 
đồng thời tụy, thận lấy từ người 
cho chết não; quy trình tuyển chọn 
bệnh nhân ghép đồng thời tụy 
thận; quy trình chăm sóc, hồi sức 
người chết não cho tụy, thận; quy 
trình kỹ thuật lấy, rửa và bảo quản 
tụy và thận lấy từ người cho chết 
não; quy trình kỹ thuật ghép đồng 
thời tụy, thận lấy từ người cho chết 
não; quy trình hồi sức, điều trị theo 
dõi sau ghép đồng thời tụy, thận; 
thực hiện thành công 01 ca ghép 
đồng thời tụy thận lấy từ người 
cho chết não.

Theo nhóm nghiên cứu, người 
hiến tạng là một người 34 tuổi, 
sinh sống tại Hà Nội bị chết não 
do tai nạn giao thông. Người 
được ghép tụy - thận là một quân 
nhân 43 tuổi mắc bệnh đái tháo 
đường phụ thuộc insulin đã có 
biến chứng suy thận và tăng huyết 
áp. Thận ghép là thận phải, được 
ghép vào hố chậu trái. Toàn bộ tụy 
cùng khúc 2 tá tràng được ghép 
vào hố chậu phải, theo mô hình 
trung tâm/bàng quang.

Sau mổ, chức năng tụy và thận 
ghép phục hồi sớm, ổn định. Giai 
đoạn đầu sau mổ có một số biến 
chứng nhẹ, được kiểm soát tốt. 
Sau một năm theo dõi, toàn trạng 
bệnh nhân ổn định, sức khỏe phục 
hồi tốt, chức năng tụy và thận 
ghép bình thường - đạt tiêu chí 
thành công về ghép và không có 
thải ghép.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã 
khẳng định bước phát triển mới 
của ngành ghép tạng Việt Nam với 
khả năng triển khai ghép thêm một 
tạng mới - tụy tạng và tiến hành 
ghép đa tạng. Thành công của 
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đề tài cũng thúc đẩy các chuyên 
ngành Y học liên quan phát triển, 

nâng cao năng lực chăm sóc sức 
khỏe nhân dân. Đồng thời mang 
lại niềm hy vọng cho rất nhiều 
bệnh nhân mắc bệnh đái tháo 
đường phụ thuộc insulin đặc biệt 
đối với những bệnh nhân có biến 
chứng suy thận và các bệnh nhân 
bị suy đa tạng do các nguyên nhân 
khác nhau.

Bệnh viện 103 là nơi diễn ra các 
ca ghép tạng thành công đầu tiên 
của Việt Nam, mở đầu là ghép 
thận (1992), tiếp đến là ghép gan 
(2004), ghép tim (2010) và nay 
là ghép tụy - thận, mở ra cơ hội 
sống cho hàng nghìn bệnh nhân 
bị bệnh hiểm nghèo có nhu cầu 
ghép tạng.

 Tại buổi nghiệm thu, các thành 
viên Hội đồng đều đánh giá cao 
những nỗ lực cũng như kết quả 
của nhóm nghiên cứu. Hội đồng 
KH&CN nghiệm thu cấp Nhà nước 
đã nhất trí thông qua và đánh giá 
đề tài đạt loại Xuất sắc.

Theo most.gov.vn

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CUỘC 
THI SÁNG TẠO THANH THIẾU 
NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 
NĂM 2015 -2016

Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt 
Nam vừa có thông báo số 902/
LHHVN-VIFOTEC gửi UBND, Liên 
hiệp các Hội KH&KT, Sở Khoa học 
và Công nghệ, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo 

Một kíp phẫu thuật thực hiện 1 công đoạn 
của ca ghép

dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố 
về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo 
thanh thiếu niên nhi đồng toàn 
quốc hàng năm.

Theo đó, căn cứ vào ý kiến chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại công văn số 6163/VPCP-KG 
ngày 11/12/2003 về việc đồng ý 
hàng năm tổ chức Cuộc thi sáng 
tạo dành cho thanh thiếu niên 
nhi đồng toàn quốc (Cuộc thi). 
Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh 
thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 
lần thứ 12 (năm 2015 -2016) ban 
hành theo Quyết định số 677/QĐ-
LHHVN ngày 22 tháng 9 năm 2015. 
Được biết, với 11 lần tổ chức, Cuộc 
thi đã được dư luận đánh giá cao, 
được các em học sinh trên cả nước 
tham gia, hưởng ứng nhiệt liệt.

  Để cuộc thi sáng tạo phát huy 
tốt những kết quả đạt được và trở 
thành sân chơi bổ ích cho các em 
học sinh trong cả nước, giúp các 
em trau dồi kiến thức, kỹ năng 
sáng tạo để trở thành các nhà 
sáng chế trong tương lai, Liên 
hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đề 
nghị UBND các tỉnh, thành phố 
tiếp tục chỉ đạo Liên hiệp các hội 
KH&KT phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố 
thành lập Ban tổ chức Cuộc thi, 
tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, thành 
lựa chọn các đề tài đạt chất lượng 
cao tham dự Cuộc thi toàn quốc 
hàng năm. Đồng thời tuyên truyền 
Thể lệ Cuộc thi lần thứ 12 tới từng 
trường học và các em học sinh, các 
em thanh thiếu niên nhi đồng (nội 
dung chi tiết đã được đăng tải trên 
website:  www.vifotec.vn). Thời 
hạn cuối đăng ký và nhận hồ sơ, đề 
tài dự thi đến hết ngày 31/7/2016 
tính theo dấu bưu điện, gửi về địa 
chỉ: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật 
Việt Nam (VIFOTEC), 53 Nguyễn 
Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo Sở KH&CN

LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI 
THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
KH&CN

Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập Hội đồng cấp Nhà nước 
xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước về khoa học 
và công nghệ năm 2015 (đợt 5) do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Nguyễn Quân làm Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: 
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đỗ Trung 
Tá, Chủ nhiệm Chương trình 
nghiên cứu, đào tạo và xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; 
Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học 
Nguyễn Văn Hiệu, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Giáo 
sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Bắc, Chủ 
nhiệm Chương trình khoa học và 
công nghệ trọng điểm cấp Nhà 
nước giai đoạn 2011 - 2015 “Nghiên 
cứu ứng dụng và phát triển công 
nghệ vật liệu mới”; Phó Giáo sư, 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ, Viện Khoa 
học Nông nghiệp Việt Nam; Giáo 
sư, Tiến sĩ Vũ Chí Cương, Viện Chăn 
nuôi; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ 
Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà 
Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Trương Nam 
Hải, Viện Hàn Lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam; Thiếu tướng, 
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lạc Hồng 
Học viện Kỹ thuật quân sự; Giáo 
sư, Tiến sĩ Đặng Cảnh Khanh, Viện 
nghiên cứu Truyền thống và Phát 
triển, Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam; Giáo sư, Tiến 
sĩ Phạm Gia Khánh, Ủy viên Hội 
đồng chức danh giáo sư Nhà nước, 
Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo 
sư ngành Y;  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi 
Quốc Khánh, Đại học Bách Khoa 
Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê 
Đức Mạnh, Viện trưởng Viện Công 
nghiệp Thực phẩm; Giáo sư, Tiến sĩ 
Đỗ Hoài Nam, Viện Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt Nam; Phó Giáo sư, 
Tiến sĩ Trương Duy Nghĩa, Chủ 
tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt 
Việt Nam; Thiếu tướng, Giáo sư, 
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Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Học viện 
An ninh nhân dân; Giáo sư, Tiến 
sĩ Lê Sâm, Viện Khoa học Thủy lợi 
miền Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn 
Hoàng Trí, Đại học Sư phạm Hà 
Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Trị, 
Tổng hội Địa chất Việt Nam; Giáo 
sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thanh 
Thủy, Đại học Công nghệ, Đại học 
Quốc gia Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ 
Nguyễn Minh Thuyết, chuyên gia 
khoa học.

Hội đồng hoạt động theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 17 và Khoản 
3 Điều 21 Nghị định số  78/2014/
NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính 
phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước và các giải 
thưởng khác về KH&CN

Theo baochinhphu.vn

55 GIẢI PHÁP ĐOẠT GIẢI HỘI THI 
“SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH NĂM 
2014-2015”

Sáng 13/11, Liên hiệp các Hội 
Khoa học Kỹ thuật, Sở KH&CN, 
Liên đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn Bà 
Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp 
tổ chức tổng kết, trao giải hội thi 
“Sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 
2014-2015” và cuộc thi “Sáng tạo 
thanh thiếu nhi năm 2015”. Đến 
dự buổi lễ có ông  Lê Thanh Dũng 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông 
Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch Liên 
hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật 
Việt Nam cùng 250 tác giả tham 
gia 2 cuộc thi. 

Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
năm 2014-2015” có 99 giải pháp 
thuộc 5 lĩnh vực, bao gồm: Công 
nghệ thông tin, điện tử, viễn 
thông; cơ khí, tự động hóa, xây 
dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, 
hóa chất, năng lượng; Nông lâm 
ngư nghiệp, tài nguyên và môi 
trường; Y dược; Giáo dục đào tạo. 
Kết quả, Ban Tổ chức hội thi đã trao 
6 giải nhất cho tác giả và nhóm tác 
giả các giải pháp: Xây dựng phần 
mềm “Vina Best fit” xử lý số liệu đo 

đạc giàn khoan trong thi công xây 
lắp giàn khoan và các lĩnh vực có 
tính chất tương tự (nhóm tác giả 
Nguyễn Phi Hùng, Hồ Văn Trung, 
thuộc Công ty CP Kết cấu kim loại 
và lắp máy dầu khí); Môi trường 
tự nhiên và biến đổi khí hậu (tác 
giả Nguyễn Thị Phương, Trường 
mầm non Ánh Dương); Giường - 
nôi sơ sinh (tác giả Châu Thị Ngọc 
Hương, Khoa Nhi Bệnh viện Lê Lợi, 
TP.Vũng Tàu); Ứng dụng phương 
pháp cắt ống chống đường kính 
168mm, 245mm bằng tia thủy lực 
cát (nhóm tác giả  Lê Quang Nhạc, 
Emelianov lu.E, Nguyễn Như Bình, 
Phòng Kỹ thuật sản xuất, Xí nghiệp 
Khoan và Sửa giếng, Liên doanh 
Việt-Nga Vietsovpetro); Áp dụng 
hệ dung dịch CFL/AKK/KCL Glycol 
cho khoan giếng tại Vietsovpetro 
(nhóm tác giả Hoàng Hồng Lĩnh, 
Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn 
Xuân Quang, Bùi Văn Thơm, Xí 
nghiệp Khoan và Sửa giếng, Liên 
doanh Vietsovpetro); Cụm công 
trình các quy trình công nghệ xử 
lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng 
khoan (nhóm tác giả Nguyễn 
Thị Liên Thủy, Dương Văn Thắng, 
Hoàng Thái Việt, Trần Trọng Lượng 
và Nguyễn Xuân Quang, Xí nghiệp 
Địa Vật lý giếng khoan, Liên doanh 
Việt-Nga Vietsovpetro. Ngoài ra, 
Ban Tổ chức còn trao 10 giải nhì, 15 
giải ba, 24 giải khuyến khích cho 
các tác giả và nhóm tác giả đoạt 
giải. Trong đó, chọn ra 16 giải pháp 
đạt giải nhất nhì tham dự hội thi 
Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 
lần thứ 3 năm 2014 - 2015.

Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu 
nhi năm 2015” có 2 giải nhì (không 
có giải nhất), 6 giải ba, 17 giải 

khuyến khích cho những mô hình 
xuất sắc trong trong 27 sản phẩm 
tham dự. Cuộc thi có 14 sản phẩm 
của cấp tiểu học và 13 sản phẩm 
của cấp THCS, THPT. Các sản phẩm 
xuất sắc đã được gửi tham dự 
hội thi cấp quốc gia và đạt 2 giải 
khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, 
các giải pháp đoạt giải đều là 
những nghiên cứu mới, có tính 
sáng tạo cao, mang lại lợi ích thiết 
thực trong lao động, sản xuất, 
mang lại hiệu quả góp phần phát 
triển kinh tế của tỉnh. Các giải 
pháp dự thi sẽ được ban tổ chức 
làm hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ. 

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh 
Dũng, đánh giá cao những kết 
quả mà Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
và cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 
nhi đã đạt được. Qua hai cuộc thi 
này, nhiều sáng kiến kỹ thuật đã 
được ứng dụng thực tế và mang lại 
hiệu quả cao. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh mong muốn trong thời gian 
tới, các cấp, ngành, địa phương, 
đoàn thể của tỉnh tích cực tham 
gia phong trào sáng tạo kỹ thuật 
nhằm có nhiều hơn nữa những 
sáng kiến phục vụ cho đời sống và 
sản xuất. 

Tại buổi lễ, UBND tỉnh và Ban tổ 
chức đã trao tặng giải thưởng cho 
các tác giả đạt giải; trao tặng bằng 
khen và giấy khen cho các đơn vị 
có nhiều thành tích trong công tác 
thông tin tuyên truyền về hai cuộc 
thi. 

HỘI THẢO “CÔNG NGHỆ NANO 
- ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT VÀ 
ĐỜI SỐNG”

Ngày 8/12, tại TP. Bà Rịa, Sở 
KH&CN tổ chức Hội thảo “Công 
nghệ nano - Ứng dụng vào sản 
xuất và đời sống”. Tham dự hội 
thảo có hơn 100 đại biểu của các 
Sở ban ngành, UBND các huyện, 
thành phố trong tỉnh, đại diện các 
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tổ chức và doanh nghiệp, đại diện 
các Hiệp hội, hội, các hợp tác xã, 
hội viên nông dân trong tỉnh.

Mục đích của hội thảo nhằm giới 
thiệu, trình diễn thành tựu nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ nano 
vào sản xuất và đời sống; góp 
phần thúc đẩy hoạt động thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu, phát 
triển thị trường công nghệ và đẩy 
nhanh ứng dụng các tiến bộ khoa 
học vào đời sống và sản xuất; 
đóng góp thiết thực vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
BR-VT.

  Phát biểu khai mạc hội thảo, 
ông Mai Thanh Quang, Giám đốc 
Sở KH&CN cho biết, hội thảo “Công 
nghệ Nano ứng dụng vào sản xuất 
và đời sống” nằm trong kế hoạch 
hành động của Tỉnh ủy về phát 
triển KH-CN phục vụ CNH-HĐH 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 
trong đó xác định mục tiêu ưu 
tiên, tập trung vào công tác ứng 
dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất 
và đời sống, đáp ứng yêu cầu phát 
triển KH-XH của địa phương.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã 
trình bày 07 tham luận liên quan 
đến công nghệ Nano ứng dụng 
vào sản xuất và đời sống như: phân 
bón Nano – phân bón chức năng; 
công nghệ ứng dụng Nano sắt hóa 
trị trong xử lý môi trường; Nano 
bạc kim loại ứng dụng trong nông 
nghiệp; nghiên cứu ứng dụng 
Nano trong sinh y học và nông 
nghiệp của Viện Công nghệ sinh 
học và môi trường (trường Đại học 
Tây Nguyên); kết quả điển hình và 
định hướng phát triển công nghệ 
Nano tại trung tâm R&D- Khu công 
nghệ cao TP. Hồ Chí Minh… Trong 

đó, vấn đề được nhiều đại biểu 
quan tâm nhất là tính ưu việt của 
các loại thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón Nano sử dụng trong 
nông nghiệp; giá thành và cách 
thức sử dụng các sản phẩm này 
như thế nào. 

Các đại biểu cũng được giới 
thiệu các thành tựu nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ nano vào các 
lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp, 
xử lý nước thải, y tế, bảo quản thực 
phẩm và các lĩnh vực khác. Hội 
thảo đã mở ra các cơ hội hợp tác 
ứng dụng, đổi mới và chuyển giao 
công nghệ trên địa bàn tỉnh.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “THỰC 
TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG 
CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG KẾT 
QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỈNH 
BR-VT GIAI ĐOẠN 2001-2012”

Ngày 1/12, Sở KH&CN tổ chức 
Hội đồng nghiệm thu đề tài “Thực 
trạng và giải pháp nâng cao hiệu 
quả ứng dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2001-2012”, 
do CN. Phạm Ngọc Vũ (Sở KH&CN) 
làm chủ nhiệm và TS.Trần Tinh Huy 
là thành viên tham gia chính.

Mục tiêu và phạm vi nghiên 
cứu của đề tài là điều tra khảo sát 
toàn bộ 151 đề tài, dự án 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 của tỉnh triển 
khai giai đoạn 2001-2012 đã được 

nghiệm thu, áp dụng vào thực 
tiễn; Đề xuất các giải pháp nhằm 
góp phần đưa kết quả nghiên cứu 
của các đề tài NCKH&PTKHCN của 
tỉnh áp dụng thực tế vào sản xuất 
và đời sống.

Theo nhóm nghiên cứu, trong 
giai đoạn này, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã triển khai thực hiện 151 
đề tài, dự án cấp tỉnh trên các lĩnh 
vực: Khoa học tự nhiên có 22 đề 
tài, dự án, chiếm 14,57%; Khoa 
học kỹ thuật và công nghệ có 35 
đề tài, dự án, chiếm 23,18%; Khoa 
học nông nghiệp có 47 đề 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 
2,65%.

 Về kết quả nghiệm thu, tính đến 
tháng 10/2014 kết quả đánh giá có 
100% đề tài, dự án đạt trung bình 
trở lên, với 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 5/26 dự án, 
tiếp đến là nghiên cứu ứng dụng 
chiếm tỷ lệ 12,31% với 8/65 đề tài, 
còn lại là nghiên cứu cơ bản chiếm 
9,09% với 4/44 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 20% với 7/35 đề tài, dự 
án; tiếp theo là lĩnh vực khoa học 
nông nghiệp chiếm 14,29% với 
5/35 đề tài, dự án; còn lại là khoa 
học tự nhiên có 3/22 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 
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01 đề tài đạt loại khá, 02 đạt loại 
trung bình, không có đề tài nào 
đạt loại xuất sắc.

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 và sản xuất thử 
nghiệm trọng điểm, 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. 

Nhóm nghiên cứu cũng đề 
xuất các giải pháp nâng cao 
hiệu quả ứng dụng các kết quả 
NCKH&PTKHCN như: Một là, tại địa 
phương cần sớm cụ thể hoá các 
văn bản đổi mới cơ chế đầu tư tài 
chính và cơ chế xác nhận 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 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. 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, tầm ảnh hưởng và 
lan toả mạnh đến phát triển kinh 
tế - xã hội 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.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá 
cao giá trị thực tiễn của đề tài, 
đồng ý nghiệm thu và xếp loại 
Khá.

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “LÒ ĐỐT 
RÁC THẢI SINH HOẠT BẰNG KHÍ 
TỰ NHIÊN CNC”

Ngày 27/11, Sở KH&CN phối 
hợp cùng với Tập đoàn công nghệ 
T-TECH Việt Nam tổ chức buổi Báo 
cáo chuyên đề “Giải pháp Lò đốt 
rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên 
CNC”. Tham dự có ông Mai Thanh 
Quang - Giám đốc Sở KH&CN; ông 
Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Chi 
Nhánh tại TP.HCM, Tập đoàn công 
nghệ T-TECH Việt Nam cùng các 
đại biểu là đại diện của các Sở ban 
ngành, lãnh đạo UBND các huyện/
TP, đại diện các phòng Kinh tế/
Kinh tế hạ tầng, phòng Tài nguyên 
môi trường các huyện/TP, đại diện 
các doanh nghiệp về lĩnh vực môi 
trường trên địa bàn tỉnh.

Mục đích buổi báo cáo chuyên 
đề nhằm giới thiệu thêm một 
công nghệ xử lý rác tiên tiến, có 
những đặc điểm phù hợp với đa số 
các vùng nông thôn địa phương 
của Việt Nam.

  Xử lý rác thải sinh hoạt đã và 
đang là một vấn đề lớn của tất cả 

các địa phương trên cả nước. Tại 
buổi báo cáo chuyên đề, đại diện 
Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt 
Nam khái quát về thực trạng rác 
thải, phân tích ưu nhược điểm của 
các biện pháp xử lý rác thải sinh 
hoạt; Công nghệ xử lý rác thải sinh 
hoạt bằng lò đốt không sử dụng 
nhiên liệu; Mô tả chi tiết cấu tạo và 
nguyên lý hoạt động của lò đốt rác 
thải CNC do T-TECH Việt Nam sản 
xuất; Trình bày các giải pháp triển 
khai xây dựng, lắp đặt, vận hành 
trạm xử lý rác thải sử dụng lò đốt 
CNC. 

Tại đây, nhiều câu hỏi của các 

đại biểu về các ưu nhược điểm của 
lò đốt rác thải CNC do T-TECH Việt 
Nam sản xuất đã được đại diện Tập 
đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam 
giải đáp.

  Được biết, T- TECH là doanh 
nghiệp hoạt động kinh doanh 
trong cả hai lĩnh vực sản xuất và 
phân phối các sản phẩm thiết bị 
công nghệ như: Lò đốt rác sinh 
hoạt, Lò đốt rác thải công nghiệp, 
Y tế; Thiết bị Thí nghiệm và Kiểm 
định xây dựng; Thiết bị Phát thanh  
- Truyền hình; Thiết bị Hoá Sinh, 
Y tế, Môi trường; Thiết bị Camera 
giám sát, Biển Led, Thiết bị UPS. 
Hiện nay, ngoài hệ thống phân 
phối trên thị trường toàn quốc 
từ Bắc vào Nam, T-TECH đang 
mở rộng thị trường hoạt động ra 
ngoài lãnh thổ Việt Nam như Lào, 
Campuchia, Thái Lan, Myanmar, 
Indonesia, Philippin.

(Theo Sở KH&CN)
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Tôi có ý định đi thăm 
Campuchia - đất nước Chùa 
Tháp từ lâu, nhưng bận việc 

nên mãi chưa đi được. Năm nay, 
một người bạn khuyến khích, tôi và 
anh quyết định lên đường. Chúng tôi 
có chung ham thích tìm hiểu, khám 
phá và muốn chu du sông nước 
Miền Tây rồi ngược dòng Tole’ 
Sap, nhánh của sông Cửu Long rồi 
sang Campuchia. Tuy nhiên, không 
có tour nào thích hợp đi đường sông 
nước. Dường như các Công ty du 
lịch đã huỷ bỏ các tour này từ lâu vì 
đường bộ Việt Nam hiện nay phát 
triển khá tốt, đi lại thuận tiện. Cuối 
cùng chúng tôi chọn một chuyến đi 
tự do. Tuổi đã cao lại chọn du lịch 
theo kiểu “Tây ba lô”  là một khác 
biệt. Nhưng khác biệt hơn chính là 
con đường thuỷ chúng tôi đi, ngược 
sông Tiền, sông Hậu, ngược dòng 
Cửu Long đến Biển Hồ... để vào 
thăm nước bạn. Vì vậy, mà suốt 
chặng đường, hai ngày lênh đênh 
với tàu cao tốc, ngoài hai chúng 
tôi người Việt còn  bạn đường toàn 
du khách nước ngoài, tây ba lô thứ 
thiệt. Đó là một chuyến tàu đủ cả du 
khách Năm Châu.

Buổi sáng trung tuần tháng 12, 
chúng tôi lên tàu thuỷ cao tốc ở 
một bến tàu thuộc thành phố Châu 
Đốc tỉnh An Giang. Một chiếc tàu 
nhỏ có tên là Hàng Châu Tourist 
Express Boat. Tàu do Xí nghiệp 
đóng tàu Năm Căn Cà Mau đóng, 

NGÀY CUỐI NĂM NGƯỢC DÒNG 
CỬU LONG THĂM ĐẤT NƯỚC 

CHÙA THÁP
|| Trương Thành Công
PCT Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh

sức chở 40 khách. Chuyến đi chỉ 
có 28 khách và 3 thuỷ thủ đoàn. 
Dũng thuyền trưởng, rất thông thạo 
trên tuyến đường này. Hành khách 
nước ngoài nhiều quốc tịch: Đức, 
Anh, Thuỵ Điển, Mỹ, Pháp, Ai-rơ-
len, Scotlen, Australia, Nam Phi... 
Đó là những người chúng tôi gặp 
và hỏi chuyện còn không biết bao 
nhiêu quốc tịch trên tuyến tàu này. 
Đi Phnômpênh mất khoảng 5 tiếng 
với tốc độ trung bình 40 km/h. Trời 
đẹp, sông nước trong xanh, đôi bờ 
là những bãi ngô non, những hàng 
tre rũ bóng, thỉnh thoảng có vài chú 
bò ung dung gặm cỏ, rực vàng trong 
nắng sớm... Những ngôi làng Việt 
yên tĩnh trôi dần và mất hút phía 
đuôi tàu cao tốc...

Tàu chạy hơn một tiếng đến cửa 
khẩu Vĩnh Xương làm thủ tục Hải 
quan xuất cảnh. Tiếp tục cuộc hành 
trình đến đồn Biên phòng Omsodo, 
kiểm tra và đóng dấu Passpore 
nhập cảnh vào đất Campuchia, thủ 
tục khá nhanh gọn. Tàu của chúng 
tôi đã treo cờ Campuchia, lá cờ có 
2 vạch xanh dương, ở giữa là biểu 
tượng Angkor wat trên nền vạch đỏ. 
Trời xanh, mây trắng, tàu rẽ sóng 
lướt trên sông như ta đi mô tô trên 
đường vậy. Phong cảnh đôi bờ nước 
bạn cũng không khác Việt Nam là 
mấy, có chăng là thỉnh thoảng thấy 
một ngôi chùa Miên mái cong, tháp 
nhọn. Đi hơn 3 tiếng chúng tôi đến 
ngã 3 sông Neak loeang, rẽ vào sông 

Tonle Sap và đến Cảng Phnômpênh 
giữa buổi trưa tràn ngập nắng và 
gió.

Phnômpênh là thủ đô của Vương 
quốc Campuchia, còn có tên Nam 
Vang. Đây là thành phố lớn nhất 
Camphuchia. Phnômpênh cùng 
với Xiêm Riệp là hai thành phố thu 
hút khách du lịch nội địa và quốc 
tế của Campuchia đông nhất. Với 
một xe Tuk Tuk, một loại xe như xe 
đạp lôi ở Miền Tây của Việt Nam, 
nhưng ở đây xe được kéo bằng xe 
máy nên chạy mau lẹ hơn. Chúng 
tôi dạo quanh thành phố, đến mấy 
điểm tham quan. Tôi thấy có nhiều 
toà nhà mang phong cách kiến trúc 
Pháp hay ảnh hưởng của kiến trúc 
Pháp cùng nhiều công trình đặc 
sắc của kiến trúc Khmer. Phnôm 
Pênh là trung tâm chính trị, văn 
hóa, thương mại của Campuchia.  
Phnôm Pênh được chọn làm kinh 
đô của Campuchia từ thế kỷ 15, 
sau khi Angkor Thom bị quân 
Xiêm xâm chiếm. Triều đình phải 
bỏ vùng Tây Bắc, lấy Phnôm Pênh 
làm bản doanh mới. Nhưng  mãi 
đến năm 1866 triều vua Norodom I 
thì Phnôm Pênh mới trở thành kinh 
thành của Miên triều. Khi người 
Pháp sang lập nền Bảo hộ trên xứ 
Campuchia và họ cho đào kênh, đắp 
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đường, mở bến cảng, làm đường 
sắt, xây dựng các công trình... Đến 
thập niên 1920 thì cảnh quan của 
Phnôm Pênh đã trở nên nổi tiếng, 
khiến nơi này được mệnh danh là 
“Hòn ngọc châu Á”.

  Trong Chiến tranh chống Mỹ ở 
Việt Nam, đất Campuchia đã từng 
có thời kỳ (những năm 60 của thế 
kỷ XX) là hậu cứ của Quân giải 
phóng Miền Nam. Năm 1975 khi 
Khmer Đỏ cầm quyền, chế độ này 
đứng đầu là Pol Pot đã thi hành 
chính sách giải thể phố xá, dồn dân 
thành thị về nông thôn lao động. Pol 
Pot dùng chính sách diệt chủng, lấy 
trường học, bệnh viện... làm nhà 
giam tra tấn và thủ tiêu mọi thành 
phần liên quan đến chính thể Cộng 
hòa Khmer cùng giới trí thức, khoa 
học kỹ thuật, các nhà chuyên môn... 
Phnôm Pênh và các đô thị trở nên 
u ám, tiêu điều... Năm 1979 Quân 
đội Nhân dân Việt Nam đã đánh 
bại Khmer Đỏ, giải phóng Phnôm 
Pênh. Dân chúng sau đó hồi cư về 
thành phố. Ngày nay, chính quyền 
mới khôi phục tái thiết lại đất nước 
và đầu tư, viện trợ nước ngoài giúp 
chỉnh trang thành phố. Phnôm Pênh 
từng bước khởi sắc. Dân số Phnôm 
Pênh đến nay đã có khoảng 2,4 triệu 
người. Thủ đô Phnom Penh có một 
vị trí quan trọng không chỉ về kinh 
tế, chính trị, văn hóa trong sự phát 
triển của Vương quốc Campuchia, 
mà còn có một dấu ấn khá đậm nét 
trong lòng du khách khắp thế giới. 
Những địa điểm du lịch Campuchia 
tập trung khá nhiều ở thủ đô Phnom 
Penh. Tôi không thể bỏ qua Cung 
điện Hoàng Gia là biểu tượng của 
Vương quốc Campuchia. Cung điện 
có kiến trúc khá đặc trưng mang 
đậm nét văn hóa Khmer. Gắn liền 
với Cung điện này là Chùa Bạc, đó 
là một tổ hợp gồm rất nhiều công 
trình nhỏ như Tháp, Lăng, Thư 
viện, vườn, Bảo tàng quốc gia, được 
biết bảo tàng này lưu trữ hơn 5.000 
hiện vật. 

Xe Tuk Tuk đưa chúng  tôi đến 

Tượng đài độc lập Phnôm Penh ở 
ngay quảng trường lớn của thủ đô. 
Công trình kiến trúc này khá đặc 
sắc và mang nhiều ý nghĩa lịch sử, 
ghi dấu ngày độc lập của Vương 
quốc khi thoát khỏi áp bức của 
nước ngoài. Trở về khách sạn và sau 
bữa cơm chiều thưởng thức phong 
cách Khme, tôi đến thăm khu Chợ 
trung tâm và Chợ đêm. Cuối giờ, 
chợ Trung tâm không còn náo nhiệt 
đông đúc nhưng chợ đêm đã lung 
linh ánh điện, nhiều sắc màu và các 
sạp hàng khá đa dạng. Rời khu chợ, 
đến con đường Sisowath Quay nằm 
dọc bờ sông... 

Còn một số di tích, bảo tàng… 
nhưng thời gian ở Phnom Penh quá 
ngắn, chúng tôi chỉ vừa đủ cảm 
nhận một chút về những công trình 
kiến trúc, cảnh quan mang dấu ấn 
riêng của Khme. Những nét đặc 
trưng ấy đã góp phần làm cho thủ 
đô Phnom Penh vừa cổ kính, vừa 
lãng mạn hoang sơ, sinh động.  Đó 
là điểm rất riêng trong nhịp sống 
hiện đại. Có phải vậy không mà bất 
cứ ai đặt chân đến Phnôm Pênh thật 
khó quên và đặc biệt cuốn hút du 
khách Âu - Mỹ. Còn một số điểm 
đáng tham quan là Cố đô Odong 
nằm phía Tây Bắc, cách thủ đô 
Phnom Penh khoảng 40km. Nhưng 
đường xa, thời gian ít, không cho 
phép chúng tôi tìm hiểu sâu hơn. 

Tiếp tục hành trình theo con 
đường sông nước, chúng tôi rời 
Phnôm Pênh, từ cảng Sang Kat 
Chak đi tiếp tàu thuỷ cao tốc lên 
Xiêm Riệp. Vé lên tàu 35 đô la Mỹ. 
Chiếc tàu hôm nay lớn gần gấp đôi 
tàu cao tốc đi ở Việt Nam (có lẽ 
khách luôn đông hơn). Hành khách 
vẫn toàn người nước ngoài đủ các 
quốc tịch Âu, Mỹ, Úc, đa số còn trẻ. 
Tất cả khoảng 50-60 người. Mùa 
này, phương Tây vào mùa nghỉ lễ 
Nô-en (Christmas) họ muốn đi tìm 
cảm giác mới ở xứ nóng Á châu. 
Các nhóm khách nước ngoài hầu 
hết ngồi trên boong trước và sau tàu 
để ngắm cảnh. Trời nắng nhẹ, ngoài 

boong gió mạnh tốc độ tàu khoảng 
40-50 km một giờ. Phong cảnh và 
dân cư đôi bờ sông còn nhiều vùng 
là những dải đất trống. Trên sông có 
nhiều thuyền đánh cá nhỏ và phương 
tiện đánh bắt thô sơ... Chợt gặp một 
cảnh khá ấn tượng, hình như cả làng 
chài ra sông, tập trung thu hoạch vụ 
cá bè? dọc con sông này có những 
cụm dân nuôi cá bè sống thành xóm 
trên sông như ở Việt Nam. Không 
biết có phải dân Việt Nam sang đây 
làm ăn không? Đọc một vài tờ báo 
của Việt Nam, tôi biết xung quanh 
Biển hồ tập trung một số cộng đồng 
người Việt và người Chăm, sinh 
sống tại các làng nổi trên sông, trên 
hồ. Hoàn cảnh của họ rất khó khăn... 
đôi chỗ dòng sông thu nhỏ dần có 
đoạn rất hẹp rồi đột ngột mở rộng 
ra. Chúng tôi bắt đầu tiến vào Biển 
hồ nhỏ, trong bản đồ có tên là Kaoh 
Tonles. Phong cảnh đôi bờ vẫn tiêu 
điều, vắng bóng dân cư. Thảng hoặc 
thấy vài cây Thốt mọc cô đơn hay 
thành cụm nhỏ ở ven sông, loài 
cây đặc trưng của đất nươc chùa 
Tháp... Rồi một cụm dân cư đông 
đúc xuất hiện, có lẽ là một thị tứ 
ven sông. San sát những ngôi nhà 
sàn nép dưới tán cây, một phiên chợ 
đang họp. Có một nhà thờ kiểu Hồi 
giáo với mái vòm nhỏ màu trắng in 
bóng và nổi bật bên sông nước, một 
con đường men xuống bến sông. Ở 
đó, ghe tàu khá nhiều, có hai chiếc 
đang lượn một vòng cung rẽ sóng 
trên sông cập bến. Dòng sông này 
là nguồn sống bao đời cho dân cư 
đôi bờ, dòng Tole Sap. Gần trưa, tàu 
vào Biển hồ nhỏ, không biết có phải 
sông thắt lại như một họng nơm làm 
cho cá dồn vào mà tại đây tập trung 
nhiều ghe đánh cá thon dài, sơn hai 
màu trắng và xanh da trời khá đẹp. 
Có lẽ của một công ty quản lý và 
khai thác hải sản khu vực này. 

Giữa trưa, vào Biển hồ lớn. Phía 
trái con tàu, bờ xa tít tắp và dãy núi 
mờ xanh. Bên phải hầu như không 
thấy bến bờ. Đúng là Biển Hồ, hồ 
nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á 
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quả không sai. Biển Hồ đã được 
UNESCO công nhận là khu dự trữ 
sinh quyển thế giới năm 1997. Tonle 
Sap tiếng Khme có nghĩa là “sông 
nước ngọt lớn” nhưng còn được 
dịch là “Biển Hồ” đó là cách gọi của 
người Việt. Mùa khô từ tháng Mười 
Một đến tháng Năm năm sau hồ khá 
hẹp và nông, độ sâu chỉ khoảng 1 m 
với diện tích 10.000 km². Mùa mưa 
bắt đầu từ tháng Sáu, nước từ sông 
Mê Kông lại chảy ngược vào, tiếp 
nước cho hồ khiến mực nước hồ 
dâng cao và tăng diện tích hồ thành 
16.000 km². Khi đó, hồ có thể sâu 
đến 9 m, làm ngập lụt đồng ruộng 
và cây rừng trong khu vực. Vùng 
ngập nước biến thành nơi sinh sản 
lý tưởng của nhiều loài cá nước 
ngọt. Đến tháng Mười thì nước lại 
theo sông Tonle Sap rút từ hồ ra 
sông Mê Kông. Cũng vì hồ Tonle 
Sap điều tiết mà hạ lưu sông Mê 
Kông bớt nạn lũ lụt vào mùa mưa, 
và ngược lại vào mùa khô khoảng 
50% lượng nước sông ở châu thổ 
sông Cửu Long là do hồ Tonle Sap 
bù vào. Hồ Tonle Sap là một trong 
những hồ nước ngọt có hệ sinh thái 
đa dạng và phong phú. Phù sa cùng 
động thực vật phù du từ hạ lưu liên 
tục bổ sung lòng hồ, lòng sông nên 
Tonle Sap có sản lượng cá lớn đáng 
kể trên thế giới. Vì vậy mà Ngư 
nghiệp trên hồ cung cấp sản lượng 
cá nước ngọt đáng kể cho người 
dân Campuchia. Không những thế 
mà trong thời kỳ chiến tranh chống 
Mỹ ở Việt Nam, có lẽ tuyến đường 
sông này có lúc là tuyến vận tải 
quan trọng chuyển vũ khí, lương 
thực, thuốc men, đưa hàng vào Tây 
Nguyên, Nam Bộ. 

Đến Xiêm Riệp, vào thành phố 
bằng xe Tuk Tuk, khá tiện. Nghỉ 
đêm nhà khách ở Xiêm Riệp giá 
khá rẻ. Thuê 15 USD là đã có thể 
sở hữu một xe máy đời mới trong 
vòng 24 giờ để tìm hiểu thành phố, 
nhưng có lẽ giá này đắt hơn ở Việt 
Nam. Xiêm Riệp là thành phố lớn 
thứ hai sau Thủ đô Phnôm Pênh, có 

dân số gần 1 triệu người. Khí hậu 
gần như Miền Nam Trung bộ ở Việt 
Nam vậy. Tôi đã có hai ngày ở đây 
để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc 
ở Angkorwat và đến thăm Angkor 
Thom cũng như một số ngôi đền 
của khu vực Angkor nơi cố đô 
này. Angkor Wat được xây dựng 
hoàn toàn bằng các phiến đá xanh, 
đây là dạng đền núi ở Campuchia. 
Khu đền chính gồm 398 gian được 
gắn kết với nhau chặt chẽ bởi các 
mộng, khớp đá. Khu đền với các 
bức tường, trần, khung đỡ, mái, cột, 
hành lang, lan can v.v... tất cả đều 
bằng đá và có vô vàn các bức tượng, 
hình khắc, phù điêu, kỹ thuật và 
nghệ thuật chạm khắc đá tuyệt vời, 
tất cả toát lên sức mạnh nội tâm và 
bàn tay điêu luyện của người Khmer 
cổ. Angkor Thom rộng 9 km², bên 
trong có nhiều đền thờ đã xây dựng 
từ các thời kỳ trước cũng như các 
đền thờ được vua Jayavarman và 
những người nối nghiệp ông xây 
dựng sau này. Angkor Thom nằm 
cách đền Angkor Wat khoảng 1,5 
km về phía Bắc. Có tường thành cao 
8 m, dài 3 km, được xây bằng đá 
ong với bờ công sự trên đỉnh. Bên 
ngoài là hào nước bao quanh. Các 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều có 
một cổng thành. Các con đường dẫn 
từ các cổng thành đến thẳng đền 
Bayon.  Angkor Thom vẫn là thủ 
đô của vương quốc trong thời kỳ 
suy tàn cho đến khi nó bị bỏ hoang 
khoảng trước năm 1609. Khác với 
Angkor Wat, Angkor Thom được 
xây dựng theo phong cách Bayon 
(như nghệ thuật thời Phục Hưng ý). 
Có người phương Tây nhầm tưởng 
Angkor Thom được xây dựng bởi 
Hoàng đế La Mã. Điểm nổi bật của 
Angkor Thom là các cổng thành 
đều là kiến trúc hình tháp, trên nóc 
có 4 tượng đầu người mang dáng 
dấp từ bi như mặt Phật. Toàn bộ khu 
vực Angkor được xây dựng từ thế 
kỷ XII đến thế kỷ XV, đó là nơi tập 
trung các thủ đô của người Khmer. 
Khu Angkor rộng chừng 160 km2, 

bao gồm hơn 200 đền miếu lớn nhỏ 
khác nhau. Thời gian có hạn, tôi 
không thể đi hết các đền miếu nơi 
đây. Và giới hạn của bài báo này tôi 
cũng không thể mô tả hết nét đặc 
sắc và độc đáo của các đền miếu 
khu vực Angkor, một kỳ quan của 
thế giới, tôi đã gặp nhiều, rất nhiều 
phù điêu, tượng trang trí trên bề mặt 
các ngôi đền như:  Naga, đức Phật, 
vũ nữ Apsara, sư tử, các muông thú, 
cảnh sinh hoạt cung đình và nhiều 
loại hoa văn khác... Đường nét tạo 
hình trên các công trình thật tỉ mỉ, 
tinh xảo vô cùng khó có một công 
trình kiến trúc mỹ thuật nào sánh 
kịp ở Châu Á. 

Một nghìn năm trôi qua, các công 
trình kiến trúc của Angkor đã bị 
chiến tranh và thiên nhiên tàn phá… 
Thật xót xa một công trình kiến trúc 
có một không hai cứ bị thời gian, 
mưa nắng bào mòn... Tạm biệt 
Angkor Wat và Angkor Thom, trở 
về ngồi trên xe Tuk Tuk mà nghĩ 
miên man về những ngôi đền với 
tháp tượng mặt người từ bi hiền 
hậu, mặt quay về bốn hướng. Thật 
ấn tượng với Angkor Wat, Angkor 
Thom những đường nét kiến trúc đồ 
sộ, hoành tráng, hiển hiện trên nền 
trời rực đỏ giữa Bình minh nơi núi 
rừng tinh khiết. Ẩn hiện hình ảnh 
tuyệt mỹ của những bức tượng, phù 
điêu các vũ nữ Apsara... ẩn chứa 
trong các công trình, trong vũ điệu 
...là tâm hồn con người. Một đất 
nước đã có thời kỳ vàng son rực rỡ, 
lại có thời kỳ chìm đắm trong khổ 
đau, diệt chủng. Nền kinh tế và văn 
hoá Khme đã làm nên công trình và 
bản sắc kỳ vĩ Angkor mà thế giới 
phải kính phục và ngưỡng mộ. Hẹn 
gặp lại Angkor khi có thời gian dài 
hơn để chiêm ngưỡng cố đô cổ kính 
và huyền bí này. 

T.T.C
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bách khoa thư Angkor Wat; Angkor 
Thom. Wikipedia
2. Higham, Charles (2001). The 
Civilization of Angkor. Phoenix. ISBN 
1-84212-584-2 
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TUỔI GIÁP THÂN
1. Nhà sư Đồng Kiên Cương 
(1284-1330) - vị tổ thứ hai trong 
phái Trúc Lâm, hiệu là Pháp Loa

 Ông quê huyện Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương, thân phụ là ông Đồng 
Thuần Mậu, thân mẫu là bà Võ Từ 
Cứu, ông là vị Tổ thứ hai của phái 
Trúc Lâm thiền tông Việt Nam. 
Ông người hương Cửu La, huyện 
Chí Linh, châu Nam Sách, lộ Lạng 
Giang, sinh ngày 7 tháng 5 năm 
Giáp Thân (23-V-1284). Từ nhỏ đã 
rất thông minh và ham thích học đạo 
Phật. Khoảng năm Hưng Long thứ 
mười hai (1304), Trần Nhân Tông, 
bấy giờ đã là lãnh tụ của dòng Thiền 
Trúc lâm Yên Tử, đến du ngoạn ở 
châu Nam Sách. Kiên Cương  tình 
cờ được tiếp kiến, bèn xin Nhân 
Tông cho theo học đạo. Nhân Tông 
vui vẻ thu nhận và đặt tên cho ông 
là Thiện Lai để kỷ niệm cuộc gặp 
gỡ này.Về sau Thiện Lai trở thành 
một học trò xuất sắc, và đến năm 
1308 thì được Nhân Tông đổi tên là 
Pháp Loa và trao y bát, trở thành vị 
tổ thứ hai của dòng Thiền Trúc lâm.

2. Nguyễn Đức Đạt (1824 -1887): 
Tức Thám Đạt, vị thầy học danh 
tiếng, quê Nghệ An

Nguyễn Đức Đạt, tự Khoát Như, 
sinh năm 1824 tại làng Hoành Sơn, 
xã Nam Hoa Thượng, tổng Trung 
Cần, nay là xã Khánh Sơn, huyện 
Nam Đàn - một vùng núi sông hùng 
vĩ, có nhiều di tích lịch sử và thắng 
cảnh đẹp. Ông sinh ra trong một gia 
đình khoa bảng: cha là Nguyễn Đức 
Diện đỗ cử nhân năm 1824, con là 
Nguyễn Đức Hiển đỗ cử nhân năm 
1912 và cháu là Nguyễn Đức Vân 
đỗ phó bảng năm 1906.

Từ thuở nhỏ Nguyễn Đức Đạt nổi 
tiếng thông minh, học giỏi và uyên 
bác về nhiều mặt. Ông đỗ cử nhân 

CÁC NHÂN VẬT TUỔI THÂN TRONG 
LỊCH SỬ VIỆT NAM

|| Mai Yến
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN tỉnh

khoa Đinh Mùi (1847) đến khoa thi 
Quý Mão đời Tự Đức (1853), ông 
cùng Nguyễn Văn Giao, người làng 
Trung Cần đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ 
cập đệ tam danh tức Thám hoa. Các 
vị trúng đệ nhất giáp đều được vua 
mời gặp. Nguyễn Đức Đạt được gọi 
vào trước nên gọi là Thám Nhất.

Buổi đầu Nguyễn Đức Đạt được 
bổ làm quan ở Viện Tập Hiện làm 
thị giảng rồi bổ làm Cấp sự trung. 
Được một thời gian ông xin triều 
đình về quê mở trường dạy học 
và phụng dưỡng cha mẹ già. Nghe 
tiếng về trình độ học vấn và đức độ 
của ông, sĩ tử gần xa đến xin học 
rất đông. Trường học không đủ chỗ 
ngồi, những buổi bình văn, thầy Đạt 
phải chuyển trường lên núi Nam 
Sơn, cách nhà khoảng 500m.

Tại đây, thầy lợi dụng những bậc 
đá cao thấp làm thành một giảng 
đường tự nhiên, rất thuận tiện và 
thoáng đãng. Hàng trăm học sinh đã 
đến nghe thầy bình văn, giảng sách 
nên đường gọi là trường Nam Sơn, 
còn bản thân thầy được gọi là Nam 
Sơn chủ nhân. Những giáo trình 
thầy soạn ra để cho học sinh học 
được gọi là giáo trình của trường 
Nam Sơn như Nam Sơn song khoá 
phú tuyển, Nam Sơn song khoá chế 
nghĩa, Nam sơn Tùng thoại...

Năm Tự Đức thứ 16 (1863) Triều 
đình thấy Nguyễn Đức Đạt có tiếng 
trong nghề dạy học nên bổ nhiệm 
ông làm Đốc học Nghệ An. Khi cha 
mẹ mất, ông về cư tang và tiếp tục 

dạy học. Hết tang, Triều đình triệu 
ông về kinh thành Huế, giao cho 
việc dạy học ở Quốc Tử Giám, sau 
thăng Án sát Thanh Hoá, rồi tuần 
phủ Hưng Yên. Năm Tự Đức thứ 
26 (1873), bốn tỉnh Hà Nội, Hải 
Dương, Nam Định, Ninh Bình lần 
lượt bị rơi vào tay thực dân Pháp và 
lần lượt sau đó là các tỉnh khác ở 
Bắc Kỳ. Trong bối cảnh ấy Nguyễn 
Đức Đạt cáo quan trở về núi Nam 
Sơn tiếp tục con đường dạy học.

3. Dương Bá Trạc (1884-1944): 
Tham gia phong trào Duy Tân, 
tác giả Nét mực tình.

Dương Bá Trạc (1884-1944) - 
nhà cách mạng, nhà báo, nhà văn 
Việt Nam thời Pháp thuộc. Theo 
Vũ Ngọc Phan, trong các nhà văn đi 
tiên phong ở nửa đầu thế kỷ 20, ông 
được kể là một người lỗi lạc...

Dương Bá Trạc, biệt hiệu Tuyết 
Huy, sinh ngày 22 tháng 4 năm 
1884, quê làng Phú Thị, nay thuộc 
xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên. Là người rất thông 
minh, mới 16 tuổi, Trạc đã thi đỗ 
cử nhân (khoa năm Canh Tý 1900, 
cùng năm với Phan Bội Châu, Phan 
Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng… 

Lều chõng đi thi Hương dưới thời triều Nguyễn 
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nhưng khác trường thi).
Đỗ đạt rồi, Trạc không ra làm 

quan như thói thường. Ông ôm khát 
vọng thức tỉnh quốc dân khỏi cơn 
mê nô lệ, chống sự đô hộ của thực 
dân đế quốc. Ông từng cùng Phan 
Châu Trinh đi diễn thuyết nhiều 
nơi, cổ động chủ nghĩa duy tâm 
tự cường, cùng Tăng Bạt Hổ lên 
thăm Đề Thám ở Nhã Nam, đi suốt 
từ Bắc vào Nam để gặp gỡ bạn bè, 
chiêu mộ đồng chí.

Cuối 1906, ông cùng các bạn 
Nguyễn Quyền, Lê Đại, Lương Văn 
Can… lập Đông Kinh Nghĩa Thục, 
một trường tư giảng dạy những tư 
tưởng mới, khác lối học từ chương, 
khoa cử trước đây. Trường khai 
giảng từ tháng 3-1907, trụ sở đặt tại 
phố Hàng Đào. Lương Văn Can làm 
thục trưởng (hiệu trưởng). Dương 
Bá Trạc vừa trực tiếp giảng dạy, 
vừa ở trong Ban Tu thư, viết giáo 
án, soạn sách đọc…

Ảnh hưởng Đông Kinh Nghĩa 
Thục lan rộng, trở thành một phong 
trào học tập có tính yêu nước, đoàn 
kết. Buổi diễn thuyết người chen 
như hội Kỳ binh văn khánh tới như 
mưa, khiến thực dân Pháp lo sợ. 
Chúng ra lệnh đóng cửa trường vào 
tháng 12 năm 1907.

Dương Bá Trạc hiểu phải tính 
đến cách vũ trang khởi nghĩa mới 
đạt mục đích giải phóng đất nước. 
Ông cùng bạn bè chia nhau, người 
mở hiệu buôn kiếm tiền để tìm mua 
vũ khí, người lên Nhã Nam bàn với 
Đề Thám lập khu căn cứ, bản thân 
ông cùng một số đồng chí sang tận 
Lào lo vận chuyển khí giới từ Xiêm 
(Thái Lan) về nước.

Hoạt động của Trạc và bạn bè 
không lọt qua mắt cú vọ của thực 
dân. Lấy cớ các vụ biểu tình chống 
sưu cao thuế nặng nổ ra ở miền 
Trung là có sự “xúi giục” của các 
nhân sĩ Đông Kinh Nghĩa Thục, 
chúng ra tay khủng bố bắt bớ. Và 
phiên xử của Hội đồng Đề hình Hà 
Nội ngày 15 tháng 10 năm 1908 kế 
án Nguyễn Quyền, Vũ Hoành, Lê 

Đại khổ sai chung thân, Dương Bá 
Trạc 15 năm tù khổ sai. Đáng chú 
ý là cả thân phụ Trạc, cụ Dương 
Trọng Phổ, một nhà nho yêu nước 
cũng bị bắt theo và kết án 5 năm 
khổ sai. Cả hai cha con cùng bị giải 
từ Hỏa Lò, Hà Nội đi Hải Phòng để 
xuống tàu ra Côn Lôn (Côn Đảo). 
Trạc đã làm thơ tức cảnh:

Nghịch cảnh trên đời dễ nhất tôi
Vào tù, rinh cả bố vào nuôi
Quốc tai, gia biến chung làm một
Công nghĩa, tư tình nặng cả hai.
Cuối năm 1910, thực dân thả Trạc 

về, nhưng bắt an trí ở Long Xuyên 
(Nam Kỳ). Đến 1917, toàn quyền 
Anbe Xarô mới ký nghị định “ân 
xá” cho Trạc về Hà Nội.

Mặc cho đích thân Xarô ra sức 
“phủ dụ”, mời ra giúp “chính phủ 
bảo hộ”, hứa chức cao lộc hậu, Trạc 
kiên quyết từ chối, xoay sang viết 
văn làm báo. Ông viết các báo Nam 
Phong, Trung Bắc tân văn, một là 
có công việc chính thức để kẻ thù 
bớt để ý, hai là hy vọng dùng ngòi 
bút góp phần khai thông dân trí, 
chấn hưng đạo đức. Khoảng 1932-
1935, ông đứng làm chủ bút Văn 
học tạp chí, sau đó là Đông Tây 
báo. Ông cùng những người khác 
tham gia soạn thảo bộ Việt Nam tự 
điển và Việt Nam văn phạm. Một số 
bài báo ông viết thời kỳ này được 
tập hợp thành sách đặt tên Tiếng gọi 
đàn (1936). Những bài thơ và câu 
đối của ông được in thành tập Nét 
Mực Tình (1937).

Ngoài thì như vậy, bên trong 
Dương Bá Trạc vẫn nung nấu ý chí 
làm việc lớn, bí mật liên lạc với các 
bạn cùng chí hướng, tích cực chuẩn 
bị, chờ thời cơ… Rồi phát xít Nhật 
nhảy vào Đông Dương, thấy Dương 
Bá Trạc là nhà trí thức có uy tín, 
chúng tìm cách tranh thủ, hy vọng 
dùng ông là con bài chính trong tay 
chúng. Song âm mưu đó thất bại, 
chúng bèn dùng thủ đoạn đê hèn là 
lừa bắt ông vào một khách sạn Nhật 
ở Hà Nội, rồi từ đó “bốc” đưa ông 
sang Singapore, lúc đó Nhật gọi là 

Chiêu Nam, do quân Nhật chiếm 
đóng. Cùng bị lừa bắt như ông, có 
ông Trần Trọng Kim.

Đương thời, một số người nghĩ 
rằng Dương Bá Trạc đã “đi theo 
Nhật”. Sự thật là quân Nhật đưa hai 
ông Trạc và Kim sang Singapore 
rồi… bỏ đó, không hề cùng các 
ông bàn công việc gì. Phải thúc thủ 
ngồi trong tâm trạng u buồn. Dương 
Bá Trạc sinh bệnh và mất ngày 
11/12/1944 tại Singapore, trong 
lòng ôm mối hận chưa thỏa được 
chí cứu nước.

4. Hồ Văn Trung (1884-1958): 
Bút danh Hồ Biểu Chánh, tác giả 
nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng

Hồ Biểu Chánh là nhà văn tiền 
phong của miền Nam, tên thật là 
Hồ Văn Trung, tự là Biểu Chánh, 
hiệu Thứ Tiên. Ông sinh năm 1884 
(nhưng trong hộ tịch ghi nhỏ hơn 
một tuổi 1-10-1885) tại làng Bình 
Thành, tỉnh Gò Công (nay thuộc 
huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền 
Giang). Khi viết văn ông lấy tên tự 
ghép với họ viết là Hồ Biểu Chánh 
và trở thành một bút danh bất hủ 
trong làng văn Việt Nam, được 
nhiều người biết và quí mến hơn 
tên tộc Hồ Văn Trung của ông trên 
cương vị một Đốc phủ sứ vì có lúc 
ông là một chính khách trong chính 
phủ Nam Kì tự trị hồi năm 1946 do 
Nguyễn Văn Thinh (1888-1946) 
làm thủ tướng.

Xuất thân trong một gia đình làm 
ruộng nghèo tại Gò Công, thuở nhỏ 
học ở trường làng, trường Trung 
học Mĩ Tho. Sau vì học giỏi có học 
bổng lên học tại trường Chasseloup-
Laubat Sài Gòn, cuối năm 1905 
đậu bằng Thành Chung (Diplôme 
l’Etude primaire supérieures).

Năm 1906 bắt đầu làm Kí lục, 
Thông ngôn, thăng dần đến Đốc 
phủ sứ, từng giữ chức Chủ Quận 
(quận trưởng) ở nhiều nơi thuộc 
Miền Tây Nam bộ. Khi làm quan, 
ông nổi tiếng thanh liêm, yêu dân, 
thương người nghèo khổ. Năm 
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1936, làm việc đủ 30 năm nên xin 
về hưu trí, nhưng mãi đến năm 
1941 mới chính thức được thôi việc. 
Nhưng đến ngày 4-8-1941 bị Pháp 
triệu thỉnh làm Nghị viên thành phố 
Sài Gòn với chức vụ Phó Đốc lí (tức 
Phó Đô trưởng) trông coi về bộ đời 
người Á Đông.

Sau Cách Mạng Tháng Tám, có 
lúc vì nể tình bạn ông làm Đổng lí 
văn phòng cho Thủ tướng Nguyễn 
Văn Thinh. Sau khi Nguyễn Văn 
Thinh bị Pháp lừa gạt nên tự ải, 
ông mới thong thả trở về nguyên 
quán Gò Công, an phận với tuổi vãn 
niên chuyên sống với nghiệp văn 
chương.

Ông sáng tác văn học rất nhiều và 
để đời hơn 60 quyển tiểu thuyết và 
nhiều thể loại khác như: Thơ, Bài 
nghiên cứu, phê bình văn học, sáng 
tác tuồng hát cùng các bản dịch 
văn chương cổ điển Trung Quốc 
như Tình sử, Kim cổ ki quan...

Năm 1955 ông lên Sài Gòn sống 
và tiếp tục nghiệp văn. Tuổi già sức 
yếu ông mất tại Phú Nhuận, Gia 
Định ngày 4-11-1958, hưởng thọ 74 
tuổi.

Các nhà phê bình văn học, đa 
số đều phiền trách cuộc đời chính 
trị cuối đời của Đốc phủ Hồ Văn 
Trung, nhưng không ai phủ nhận 
công sức đóng góp cho văn học Việt 
Nam của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

TUỔI BÍNH THÂN
1. Hứa Tam Tỉnh (1476-?): 

Tức Trạng Ngọt, nhưng bị xếp 
làm bảng nhãn. Người xã Như 
Nguyệt (làng Ngọt huyện Yên 
Phong – Nay là thôn Như Nguyệt 
xã Tam Giang huyện Yên Phong 
tỉnh Bắc Ninh. 33 tuổi thi Hội đỗ 
Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhị 
danh (Bảng nhãn) khoa Mậu Thìn 
niên hiệu Đoan Khánh 4 (1508) đời 
Lê Uy Mục. Ông từng vâng mệnh 
đi sứ sang nhà Minh lần thứ hai. Trở 
về được thăng Lại bộ Thượng thư, 
hàm Thiếu bảo, tước Đôn Giáo bá, 
về trí sĩ.  

2. Nguyễn Đôn Thiết (1836-?): Đỗ 
Phó bảng, tham gia phong trào 
Cần Vương đánh Pháp

Ông quê ở làng Thọ Vực, xã 
Hoằng Ðức, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 
Thanh Hóa. Năm Kỷ Mão (1879), 
ông đỗ Phó bảng, làm Tri phủ 
một thời gian. Năm 1885, hưởng 
ứng chiếu Cần vương, ông đăng 
mộ quân phối hợp với nghĩa quân 
Hoàng Bật Ðạt tấn công đồn Pháp 
ở Bút Sơn. Con trai ông là Nguyễn 
Hiệu Tri cũng chỉ huy một cánh 
quân tiếp ứng chiến đấu ở Ba Đình, 
và hi sinh trong ngày 20-1-1887. 

Ông bị bắt trong tháng 3-1886. 
Ông bị chúng đày đi Lao Bảo và 
chết ở đấy. Một người con trai nữa 
của ông là Nguyễn Đôn Dự đỗ giải 
nguyên, tham gia phong trào Đông 
du, chuẩn bị ra nước ngoài thì bị bắt 
đày đi Côn Đảo. 

3. Hoàng Ngọc Phách (1896-
1973): Nhà giáo, tác giả cuốn Tố 
Tâm

Hoàng Ngọc Phách quê ở làng 
Đông Thái, xã Yên Đường (nay là 
xã Tùng Ảnh) tổng Việt Yên, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hiệu là Song 
An, cha ông là một nhà nho từng 
tham gia phong trào Cần Vương.

Sau khi phong trào Cần Vương 
thất bại để tránh khủng bố gia 
đình Hoàng Ngọc Phách chuyển 

ra Thuận Thành - Bắc Ninh (nay là 
Hà Bắc). Cả hai miền quê điển hình 
của Việt Nam ấy đều có ảnh hưởng 
sâu sắc đến sự nghiệp nhà giáo, nhà 
văn của Hoàng Ngọc Phách. Hồi 
nhỏ học chữ Nho với thân phụ, năm 
1911 học tiếng Pháp tại Hà Nội, 
năm 1913 đỗ bằng khoá sinh, năm 
1914 đỗ bằng tiểu học Pháp - Việt 
và trúng tuyển vào trường Trung 
học Bảo hộ, năm 1919 đỗ bằng Cao 
Đẳng tiểu học Pháp và bằng Thành 
Chung, cũng năm ấy ông trúng 
tuyển vào trường Cao đẳng sư phạm 
và tốt nghiệp năm 1922. Suốt 20 
năm dạy học dưới chế độ thực dân, 
do có liên quan xa gần đến phong 
trào yêu nước, trong các trường đại 
học ông luôn bị chuyển đến hết nơi 
này đến nơi khác. Năm 1935 về 
dạy học tại Bắc Ninh, nhiều lần giữ 
chức Giám đốc học khu Bắc Ninh 
cho đến tận Tổng khởi nghĩa. Cách 
mạng tháng Tám thành công, ông 
giữ những trọng trách trong ngành 
giáo dục, sau ngày hoà bình lập lại 
ông công tác ở Ban tu thư Bộ giáo 
dục, tham gia sưu tầm biên soạn các 
công trình về văn học cổ điển, cận 
đại dân gian Việt Nam.

Hoàng Ngọc Phách không chỉ 
đến với chúng ta với tư cách là một 
nhà văn có những đóng góp quan 
trọng cho sự phát triển của văn học 
và sự trưởng thành của khoa học xã 
hội mà ông còn là một nhà giáo thế 
hệ của những người khai sinh ra nền 
giáo dục của chế độ mới.

4. Hồ Tùng Mậu (1896-1951): 
Chiến sĩ cách mạng, Thanh tra 
Chính phủ

Người làng Quỳnh Đôi, huyện 
Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Tên khai 
sinh là Hồ Bá Cự, khi xuất dương 
sang Thái Lan hoạt động mới mang 
tên Hồ Tùng Mậu và trở thành tên 
gọi chính thức đến khi qua đời. Ông 
còn mang nhiều bí danh như: Ích, 
Lương Tử Anh, Phan Tái, Hồ Mộng 
Tống, Hồ Quốc Đống. Khi hoạt 
động ở Hải Phòng thường mang 
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bí danh Ích. Xuất thân trong một 
gia đình có truyền thống khoa cử, 
truyền thống yêu nước. Ông nội là 
Hồ Bá Ôn, đỗ phó bảng làm quan 
đến chức án sát tỉnh Nam Định, 
anh dũng hi sinh khi quân Pháp tấn 
công tỉnh thành này năm 1883. Cha 
là Hồ Bá Kiện, nhà nho yêu nước, 
tham gia Hội Duy Tân, bị bắt giam 
ở Lao Bảo, cùng một số đồng chí 
định khởi nghĩa phá nhà lao, địch 
bao vây bắn chết. Mẹ là Phan Thị 
Liễu cũng dòng dõi nho gia, đã đem 
con côi theo trường Đông Kinh 
nghĩa thục ở Quỳnh Đôi của các 
thầy Hồ Phi Thống, Hồ Phi Khoan, 
những nho sĩ tiến bộ của làng học 
Quỳnh Đôi. Hoàn cảnh gia đình, 
quê hương, xã hội đã sớm hun đúc 
tinh thần yêu nước cách mạng, căm 
thù đế quốc. Được sự giúp đỡ của 
một số gia đình yêu nước ở quê, 
cuối tháng 4/1920, Hồ Bá Cự từ 
giã vợ, con nhỏ cùng Lê Văn Phơn 
(Hồng Sơn) Ngô Quốc Chính sang 
Thái Lan, rồi 3 tháng sau được sang 
Trung Quốc tìm gặp các nhà cách 
mạng Xứ Nghệ đang hoạt động ở 
đây là Phan Bội Châu, Hồ Ngọc 
Lãm v.v... Nhưng chỉ gặp được 
Hồ Ngọc Lãm, nhờ tìm nơi học, 
nơi kiếm sống. Ở Quảng Châu, Hồ 
Tùng Mậu xin được vào học trường 
điện tín. Lúc ấy, các cuộc vận động 
cách mạng của người Việt ở Quảng 
Châu khá phân tán, tư tưởng của hai 
phái già, trẻ lại càng phân tán hơn. 
Trước tình hình không lợi ấy, Hồ 
Tùng Mậu cùng Lê Hồng Sơn lập ra 
Tâm Tâm xã, tập hợp số thanh niên 
hăng hái kiên quyết cùng chí hướng, 
hy sinh quyền lợi cá nhân, cùng 
nhau mưu đồ giải phóng dân tộc. 
Mùa xuân năm 1924, Hồ Tùng Mậu 
về nước, trở lại Quỳnh Lưu, Yên 
Thành hoạt động với tên Phan Tái. 
Tháng 11/1924, nhóm Tâm Tâm 
xã được Nguyễn ái Quốc giúp đỡ 
chuyển hướng hoạt động, xây dựng 
tổ chức cách mạng theo đường lối 
đúng đắn. Tháng 6/1925, Hồ Tùng 
Mậu, Lê Hồng Sơn giúp Nguyễn 

Ái Quốc xây dựng Việt Nam Thanh 
niên cách mạng đồng chí Hội trong 
đó có cộng sản đoàn gồm 5 người 
Hồ Tùng Mậu cùng tham gia.

Tháng 12-1927, Hồ Tùng Mậu 
cùng một chiến sĩ Thanh niên Cách 
mạng đồng chí hội tham gia khởi 
nghĩa Quảng Châu nên lại bị bắt 
giam, đến cuối thu năm 1929 mới 
được tha. Thời gian ở tù, Hồ Tùng 
Mậu được bầu vắng mặt làm uỷ 
viên chấp hành Tổng bộ Thanh niên 
cách mạng đồng chí Hội tại Đại 
hội Đại biểu lần thứ I của tổ chức 
này. Tháng 6/1931 ông lại bị bắt tại 
Thượng Hải do đế quốc Anh-Pháp 
liên kết thực hiện. Chúng giải về 
giam ở nhà lao Hoả Lò - Hà Nội. Toà 
án Nghệ An kết án tử hình lần thứ 2, 
do kháng cáo chúng phải sửa xuống 
án tù chung thân. Từ 12/1931 đến 
tháng 3/1945 Hồ Tùng Mậu chuyển 
qua các nhà tù Vinh, Lao Bảo, Kon 
Tum, Buôn Mê Thuột... cuộc sống 
tù đày cơ cực chỉ tôi luyện thêm 
tinh thần lạc quan, hun đúc khí 
tiết, tình đồng chí, nghĩa đồng bào 
ở người cộng sản chân chính. Lợi 
dụng phát xít Nhật đảo chính Pháp, 
ông cùng các tù chính trị trốn khỏi 
căng an trí Trà Khê tỉnh Phú Yên 
trở về quê hoạt động tại cơ quan Xứ 
uỷ Trung Kỳ. Sau khởi nghĩa được 
giao nhiều nhiệm vụ: Phụ trách 
trường quân chính Nhượng Bạn, 
Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến Liên 
khu IV, Uỷ viên thường vụ Liên 
khu uỷ, Tổng thanh tra Ban thanh 
tra Chính phủ, Hội trưởng Hội Việt 
Hoa hữu nghị. Ở bất kỳ địa vị công 
tác nào, ông đều hăng hái, nhiệt tình 
và phát động được cán bộ, nhân 
dân tham gia. Tại Đại hội đại biểu 
Đảng toàn quốc tháng 2/1951, Hồ 
Tùng Mậu được bầu làm uỷ viên dự 
khuyết Ban chấp hành Trung ương 
và vẫn giữ các công tác cũ. Ngày 
23/7/1951 trên đường công, ông hy 
sinh do bị máy bay Pháp ném bom.

5. Phạm Hồng Thái (1896-1924): 
Phạm Hồng Thái là một nhà hoạt 

động trong Phong trào Đông Du và 
là người đặt bom ám sát toàn quyền 
Đông Dương Meclanh vào năm 
1924. Tên thật là Phạm Thành Tích, 
quê Nghệ An, là con quan Huấn 
đạo Phạm Thành Mỹ. Ông cùng với 
một nhóm thanh niên có tâm huyết 
theo Vương Thúc Oánh (thành viên 
Việt Nam Quang phục Hội) vượt 
biên qua Xiêm (Thái Lan) rồi sang 
Quảng Châu (Trung Quốc) khoảng 
cuối năm 1918. Tháng 4 năm 1924, 
ông gia nhập Tâm Tâm Xã do Hồ 
Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn thành lập.

Chiều tối ngày 19 tháng 6 năm 
1924, trong vai nhà báo, Phạm 
Hồng Thái dấu tạc đạn trong máy 
ảnh, tiến vào khách san Victoria, 
nơi Mec-lanh dự tiệc. Khi bữa tiệc 
bắt đầu, ông liệng tạc đạn về phía 
mục tiêu, tạc đạn nổ Mec-lanh bị 
thương nhưng thoát chết. Bị cảnh 
sát phát hiện và truy đuổi ráo riết, 
Phạm Hồng Thái nhanh chóng thoát 
ra ngoài, nhảy xuống sông Châu 
Giang định bơi sang bên kia bờ, nơi 
có Lê Hồng Phong và Lê Hồng Sơn 
đón đợi. Nhưng dòng nước xoáy 
làm ông không đến được điểm hẹn, 
Phạm Hồng Thái đã anh dũng hy 
sinh. Sự kiện này đã được báo chí 
Trung Quốc và nhiều nước trên thế 
giới đưa tin nhiều ngày liền với tên 
gọi “Tiếng bom Sa Điện”.

Nhân dân Quảng Châu cho đó 
là hành vi nghĩa liệt, đưa thi thể 
Phạm Hồng Thái mai táng ở chân 
đồi Bạch Vân. Sau này mộ Liệt sỹ 
Phạm Hồng Thái được chuyển về 
xây tại Nghĩa trang Trung ương 
Hoàng Hoa Cương, bên cạnh các 
Liệt sĩ Trung Quốc, mộ chí ghi 
“Việt Nam Phạm Hồng Thái Liệt sĩ 
chi mộ”

TUỔI MẬU THÂN
1. Nguyễn Phúc Ưng Lịch (1872-
1943): Tức vua Hàm Nghi

Hàm Nghi (tên thật: Nguyễn 
Phúc Ưng Lịch; 1872 - 1943), vua 
thứ tám triều Nguyễn, vương triều 
phong kiến cuối cùng trong lịch 
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sử Việt Nam. 
Ngày nay, Việt 
Nam xem ông, 
cùng với các 
vua chống Pháp 
Thành Thái, 
Duy Tân là ba 
vị vua yêu nước 
trong thời kỳ 
Pháp thuộc.

Là con của Kiến thái vương 
Nguyễn Phúc Hồng Cai, em ruột 
vua Kiến Phúc. Sau khi vua Kiến 
Phúc bị đầu độc chết, được đưa lên 
ngôi lúc 13 tuổi, lấy niên hiệu là 
Hàm Nghi.

Năm 1883 và 1884, triều đình 
Huế kí các Hiệp ước Hacmăng 
(Harmand) và Patơnôt (Patenôtre) 
đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp, 
cuộc đấu tranh của nhân dân Việt 
Nam chuyển sang một bước ngoặt. 
Ngày 5.7.1885, Tôn Thất Thuyết 
thuộc phái chủ chiến bất ngờ tiến 
công quân Pháp ở Huế nhưng thất 
bại. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi 
rút lên miền núi các tỉnh Quảng Trị, 
Quảng Bình, Hà Tĩnh, ra chiếu Cần 
vương kêu gọi nhân dân ra sức giúp 
vua, cứu nước, được nhân dân cả 
nước tích cực hưởng ứng. Ngày 
1.1.1888, Hàm Nghi bị Trương 
Quang Ngọc phản bội, bắt và giao 
cho Pháp. Hàm Nghi bị đưa đi an 
trí ở Angiêri. Hàm Nghi vẫn giữ lối 
sống truyền thống của đất nước và 
dân tộc Việt Nam.

3. Ngô Gia Tự (1908-1935): Liệt 
sĩ, từng là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ

Ngô Gia Tự sinh ngày 3-12-1908 
tại làng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh. Khi còn ngồi trên ghế 
nhà trường, anh là một học trò rất 
giỏi. Ngay những giáo sư Pháp khó 
tính của trường Bưởi cũng phải chịu 
nhận Ngô Gia Tự là người học trò 
thông minh xuất sắc.

Thời trẻ ông say mê đọc sách, có 
tiếng học rộng tài cao, lại thêm biết 
nuôi chí lớn lo nước thương dân. 
Người anh ruột là Tri huyện Ngô 

Gia Lễ muốn ông cố học để ra làm 
quan, nhưng ông kiên quyết đi theo 
con đường cách mạng, cứu dân, cứu 
nước.

Từ năm 1926, Ngô Gia Tự gia 
nhập Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng đồng chí hội, rồi được sang 
Trung Quốc dự lớp huấn luyện. 
Giữa năm 1927 ông trở về nước, 
được Kì bộ Bắc Kì chỉ định vào tỉnh 
bộ Bắc Ninh. Ông gây dựng được 
nhiều cơ sở, tích cực hoạt động 
trong nông dân, binh lính và bám 
sát phong trào công nhân.

Cuối năm 1928, ông vào Sài Gòn 
hoạt động dưới lốt công nhân khuân 
vác, tuyên truyền giáo dục cách 
mạng, tổ chức và lãnh đạo công 
nhân đấu tranh.

Khoảng năm 1929, ông ra Hà 
Nội dự phiên họp thành lập chi bộ 
đảng Cộng sản đầu tiên ở số nhà 
5D phố Hàm Long (Hà Nội). Từ 
đấy Ngô Gia Tự càng dấn thân trên 
con đường cách mạng. Rồi được 
bầu làm Bí thư Xứ ủy lâm thời đảng 
bộ Đảng Cộng sản Đông Dương ở 
Nam Kỳ.

Cuối năm 1930, Ngô Gia Tự 
bị địch bắt tại Sài Gòn đến tháng 
5-1933 thì bị đầy ra Côn Đảo. Vào 
một đêm cuối tháng 1-1935, chi bộ 
nhà tù tổ chức cho ông và một nhóm 
anh em vượt Côn Đảo, nhưng ông 
và các bạn đã mất tích giữa biển, 
hưởng dương 27 tuổi.

4. Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932): 
Liệt sĩ, một trong những người 
đầu tiên tham gia thành lập Đảng 
Cộng sản Đông Dương

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh 
ngày 2/2/1908 tại thôn Diêm Điền, 
xã Thái Hà, huyện Thuỵ Anh, tỉnh 
Thái Bình. Là học sinh trường 
Thành Chung Nam Định, Nguyễn 
Đức Cảnh tham gia lãnh đạo thanh 
niên trong phong trào truy điệu 
Phan Chu Trinh ở Nam Định. Bị 
đuổi học, Nguyễn Đức Cảnh lên Hà 
Nội tìm việc làm và cũng từ đây anh 
đã tham gia vào tổ chức Việt Nam 

Quốc dân Đảng.
Mùa thu năm 1927, Nguyễn Đức 

Cảnh và Lý Hồng Nhật được Việt 
Nam Quốc dân Đảng cử đi Quảng 
Châu, Trung Quốc tìm hiểu về Việt 
Nam Thanh niên cách mạng đồng 
chí hội.

Năm 1928, Nguyễn Đức Cảnh là 
uỷ viên kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ 
phụ trách khu Duyên hải và trực tiếp 
làm Bí thư tỉnh bộ Hải Phòng. Cuối 
năm 1928 thực hiện chủ trương “Vô 
sản hoá” của Thanh niên, Nguyễn 
Đức Cảnh xin làm thợ tại xưởng 
Caron.

Ngày 28, 29 tháng 3/1929 Kì bộ 
Thanh niên cách mạng đồng chí 
hội họp ở Sơn Tây, có thảo luận lập 
Đảng cộng sản, cử Tự, cùng Đính, 
Tuân, đi Hương Cảng họp Đại hội 
toàn quốc Thanh niên cách mạng 
đồng chí hội vào ngày 1/5/1929. 
Nguyễn Đức Cảnh là một trong 
bảy người tham gia thành lập chi 
bộ cộng sản đầu tiên ở nước ta (chi 
bộ 5D Hàm Long Hà Nội). Về Hải 
Phòng, tổ chức kết nạp và thành 
lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Hải 
Phòng vào đầu tháng 4/1929, trực 
tiếp làm Bí thư chi bộ.

Tháng 6/1929, tổ chức Đông 
Dương cộng sản Đảng được thành 
lập (tại số 312 Khâm Thiên Hà 
Nội). Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
được bầu vào Ban chấp hành Trung 
ương lâm thời, phụ trách phong 
trào công nhân, hoạt động tại Hải 
Phòng và khu mỏ. Tháng 7/1929, 
được Đảng giao nhiệm vụ, Nguyễn 
Đức Cảnh triệu tập Đại hội đại biểu 
Công hội đỏ Bắc Kỳ.

Tháng 8/1929 Nguyễn Đức Cảnh 
được chỉ định làm Bí thư Ban chấp 
hành Đông Dương Đảng cộng sản 
Đảng Đảng bộ Hải Phòng.

Đầu năm 1930, Nguyễn Đức 
Cảnh và Trịnh Đình Cửu, đại diện 
của Đông Dương cộng sản Đảng đi 
Hương Cảng dự hội nghị thành lập 
Đảng cộng sản Việt Nam, do lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì, Nguyễn 
Đức Cảnh được chỉ định vào Ban 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 41 

VĂN NGHỆ XUÂN BÍNH THÂN <<

chấp hành Trung ương lâm thời.
Năm 1930 thành lập các Xứ uỷ, 

đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được 
cử làm Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ, phụ 
trách công vận. Cơ quan Xứ uỷ đặt 
tại Hải Phòng.

Phong trào đấu tranh của công 
nhân, nông dân Nghệ Tĩnh phát 
triển rầm rộ rộng khắp, nhằm tăng 
cường đội ngũ lãnh đạo cho phong 
trào miền Trung. Cuối năm 1930 do 
cơ sở bị đàn áp dữ dội Trung ương 
Đảng điều Nguyễn Đức Cảnh vào 
Trung kỳ tham gia Thường vụ Xứ 
uỷ, chỉ đạo phong trào Xô Viết 
Nghệ Tĩnh.

Tháng 4/1931 trên đường đi công 
tác trở về cơ sở Nguyễn Đức Cảnh 
bị sa vào tay giặc, tại làng Yên 
Dũng Hạ, cách thành Vinh chừng 
vài cây số.

Ngày 17/11/1931 Nguyễn Đức 
Cảnh và Hồ Ngọc Lân bị đưa xuống 
Hải Phòng thi hành án tử hình.

5. Đoàn Trần Nghiệp (1908-1930): 
Bí danh Ký Con

Đoàn Trần Nghiệp sinh năm 
1908 tại phố Hàng Sơn, Hà Nội, 
quê ông ở làng Khúc Thủy, huyện 
Thanh Oai, Hà Đông (nay thuộc Hà 
Nội). Năm 1926, ông làm thư ký cho 
Hãng Godard ở Hà Nội. Năm1928, 
Đoàn Trần Nghiệp gia nhập Việt 
Nam Quốc Dân Đảng và được giao 
việc trông coi sổ sách cho khách sạn 
Việt Nam - Một cơ sở do Việt Nam 
Quốc Dân Đảng mở tại số nhà 38 
Hàng Bông (Hà Nội). 

Ngày 9/2/1929, Nguyễn Văn 
Viên đảng viên Việt Nam Quốc 
dân Đảng xử tử Bazin (một tay 
thực dân chuyên dụ dỗ, bắt cóc dân 
nghèo tại Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ 
đi làm phu cho các đồn điền cao su 
tại Nam Kỳ, Miên, Lào - Nơi những 
người phu này bị đối xử như nô 
lệ) tại phố Huế, Hà Nội. Sau sự kiện 
này, Việt Nam Quốc Dân Đảng bị 
thực dân Pháp khủng bố khắp mọi 
nơi. Khách sạn Việt Nam bị đóng 
cửa, Ký Con bị bắt nhưng không có 

chứng cớ nên được thả.
Sau đó, Đoàn Trần Nghiệp 

được lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân 
Đảng Nguyễn Thái Học tin tưởng 
cử vào Ban ám sát (chuyên trừng 
trị những tên thực dân, Việt gian, 
những kẻ phản bội tổ chức). Ban 
này do Hoàng Văn Tùng là trưởng 
ban.

  Ngày 6/9/1929, Đoàn Trần 
Nghiệp được giao nhiệm vụ ám sát 
Nguyễn Văn Kinh (một đảng viên 
Quốc dân Đảng phản bội, gây nhiều 
thiệt hại cho Đảng). Ông đi xe đạp, 
đón đường, bắn vào đầu Nguyễn 
Văn Kinh rồi thản nhiên để vào ví 
kẻ phản bội bốn chữ “không giữ lời 
thề” và ung dung đạp xe đi.

Trước tình hình trong hàng ngũ 
đảng có phản bội, công việc chuẩn 
bị khởi nghĩa bị bại lộ, thực dân 
Pháp càn quét khắp nơi, nhiều 
đảng viên bị bắt. Mặc dù không 
cầm chắc thắng lợi, nhưng ngày 
17/9/1929, Tổng bộ Việt Nam Quốc 
dân Đảng vẫn ra quyết định tổng 
khởi nghĩa với một câu nói nổi 
tiếng của lãnh tụ Nguyễn Thái Học 
“Không thành công thì thành nhân”.

Ngày 26/01/1930, Hội nghị Việt 
Nam Quốc Dân Đảng họp tại làng 
Mỹ Xá, huyện Nam Sách (Hải 
Dương) ra quyết định tổng khởi 
nghĩa vào ngày 9/2/1930.

Đoàn Trần Nghiệp được phân 
công phụ trách ném bom ở Hà 
Nội. Ông tổ chức đội cảm tử gồm 
có Nguyễn Văn Liên, Mai Duy 
Xứng, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn 
Quang Triệu, và Nguyễn Bá Tâm để 
ném bom ở năm địa điểm tại Hà Nội 
trong đó có nhà Chánh mật thám 
Arnoux (2 trái), Hỏa Lò (8 trái), Sở 
Sen đầm (2 trái), cảnh sát Quận 1 (2 
trái), cảnh sát Quận 2 (2 trái). Tất cả 
các trái bom đều nổ nhưng không 
có ai thiệt mạng. Đoàn Trần Nghiệp 
bị truy nã khắp nơi, đầu ông được 
treo với giá 5000 đồng.

Tháng 6 năm 1930, ông bị mật 
thám bắt tại Nam Định và bị đưa về 
giam ở Hỏa Lò, Hà Nội. Khi ký giả 

người Pháp Louis Roubaud phỏng 
vấn, ông  khẳng khái nói mục đích 
của ông là “đánh đuổi người Pháp 
ra khỏi xứ An Nam”.

Ngày 5/8/1930, Đoàn Trần 
Nghiệp bị kết án tử hình. Cuối tháng 
12 năm 1930, Đoàn Trần Nghiệp 
- Ký Con cùng 6 đồng chí của 
mình bình thản bước lên máy chém 
tại cổng trước nhà tù Hỏa Lò, Hà 
Nội.

6. Nguyễn Văn Huyên (1908-
1975): Tiến sĩ ở Pháp, từng giữ 
chức vụ Bộ trưởng Giáo dục 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
cộng hòa

Nguyễn Văn Huyên (1908-1975) 
quê ở làng Lai Xá, tổng Kim Thừa, 
huyện Đan Phượng, phủ Quốc Oai, 
tỉnh Sơn Tây (nay thuộc xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 
nhưng ông sinh ra và lớn lên ở 
phố Thuốc Bắc, Hà Nội. Thân phụ 
ông là công chức cho chính quyền 
thuộc địa Pháp và mất khi ông mới 
8 tuổi, mẹ làm nội trợ. Chị gái ông 
là Nguyễn Thị Mão (sau này là vợ 
Khâm sai Bắc bộ Phan Kế Toại), 
tốt nghiệp khoá 1924-1927 Trường 
Cao đẳng Sư phạm Đông Dương, là 
nữ giáo viên đầu tiên của Việt Nam 
đã hỗ trợ 2 anh em đi học ở Pháp.

GS Nguyễn Văn Huyên (bên trái) trao 
phần thưởng cho các cán bộ tại Hội nghị 

Chiến sĩ thi đua ngành giáo dục năm 
1961. Ảnh TL.

Năm 18 tuổi, ông và người em 
trai là Nguyễn Văn Hưởng được gia 
đình cho đi Pháp du học. Ông học tú 
tài rồi Cử nhân Văn khoa năm 1929, 
Cử nhân Luật năm 1931 tại Đại 
học Sorbonne. Trong thời gian 
nghiên cứu Tiến sĩ ở Pháp, ông 
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dạy học tại Trường Ngôn ngữ 
Đông phương. Năm 1934 ông là 
người Việt Nam đầu tiên bảo vệ 
thành công luận án tiến sĩ văn khoa 
tại Đại học Sorbonne, Paris với 
luận án chính “Hát đối đáp nam nữ 
thanh niên ở An Nam” và luận án 
phụ “Nhập môn nghiên cứu nhà sàn 
ở Đông Nam Á”. Hai bản luận án 
này được xếp loại xuất sắc, được in 
thành sách và xuất bản ở Pháp với 
sự hoan nghênh của giới chuyên 
môn Pháp, Đức, Hà Lan...

Năm 1935 ông trở về nước, khước 
từ làm quan, dạy học tại Trường 
Bưởi (trường Bảo hộ), Ban Tú tài 
bản xứ. Năm 1936 ông kết hôn 
với tiểu thư Vi Kim Ngọc, con gái 
Tổng đốc Thái bình Vi Văn Định. 
Năm 1938 ông tham gia Hội truyền 
bá chữ quốc ngữ và chuyển sang 
nghiên cứu tại Trường Viễn Đông 
Bác cổ với chức danh Ủy viên 
thường trực, năm 1941 ông là Ủy 
viên Hội đồng nghiên cứu khoa 
học Đông dương. Năm 1938, ông 
giúp thành lập bộ môn Lịch sử văn 
minh Việt Nam tại trường Đại học 
Luật Hà Nội. Ông tham gia các hoạt 
động của Đảng Xã hội Việt Nam.

Trong cuộc Cách mạng tháng 
Tám, ông là một trong những 
người đại diện trí thức Thủ đô cùng 
với Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn 
Xiển, Hồ Hữu Tường ký bức điện 
yêu cầu vua Bảo Đại thoái vị, 
nhường quyền kiểm soát đất nước 
cho nhân dân qua chính phủ cách 
mạng.Sau khi cuộc Cách mạng 
tháng Tám thành công, ông được 
cử giữ chức Giám đốc Đại học vụ, 
Bộ Quốc gia giáo dục kiêm Giám 
đốc Viện Bác cổ.

Tháng 11 năm 1946, ông được 
cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc 
gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo 
dục) của Chính phủ liên hiệp kháng 
chiến Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và giữ chức vụ này trong 29 
năm cho đến khi mất vào tháng 10 
năm 1975 dù không phải là đảng 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phụ 

tá cho ông có ba Thứ trưởng: Võ 
Thuần Nho, Hồ Trúc, Lê Liêm.

Ông là đại biểu Quốc hội Việt 
Nam từ khoá 2 đến khoá 7, ủy 
viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông qua đời ngày 19 tháng 
10 năm 1975 tại Hà Nội.

TUỔI CANH THÂN
1. Nguyễn Trãi (1380-1442): Công 
thần khai quốc thời Lê, tác giả 
Bình Ngô đại cáo

Danh sĩ, nhà văn hoá lớn, hiệu 
Ức Trai, cháu ngoại Tư Đồ Trần 
Nguyên Đán - tôn thất nhà Trần - 
con danh sĩ Nguyễn Ứng Long tức 
Nguyễn Phi Khanh. Quê làng Nhị 
Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà 
Đông (nay là thôn Nhị Khê, xã 
Quốc Tuấn, huyện Thượng Phúc, 
Hà Nội).

Năm Canh 
Thìn 1400 ông 
đỗ Thái học 
sinh, đời nhà 
Hồ, lúc 20 tuổi. 
Làm ngự sử đài 
chánh chưởng. 
Năm Đinh Hợi 
1407 nhà Minh 
sang cướp nước 
ta, cha ông bị chúng bắt giải về Kim 
Lăng, ông đi theo đến Nam Quan 
gặp cha. Cha ông khuyên ông hãy 
trở về lo việc báo thù cho cha, rửa 
hận cho nước, ông vâng lời nhưng 
khi trở về, ông bị chúng bắt giam 
lỏng ở phía Nam thành Đông Quan 
(Hà Nội).

Năm Mậu Tuất 1418 ông cùng 
Trần Nguyên Hãn trốn vào Lam 
Sơn, tham dự cuộc khởi nghĩa do Lê 
Lợi lãnh đạo. Suốt 10 năm kháng 
chiến cứu nước, ông đã ra tài về 
chiến lược quân sự, ngoại giao giúp 
cuộc kháng chiến thành công.

Năm Định vị 1427 ông được liệt 
vào hàng Đại phu, coi sóc các việc 
chính trị và gồm coi việc ở Viện 
Khu mật. Năm sau (Mậu Thân 
1428) Lê Lợi lên ngôi, phong ông 

tước Quan Phục Hầu và cho theo họ 
vua, nên cũng gọi là Lê Trãi.

Đến khi Lê Thái Tổ mất, ông bị 
bọn nịnh thần gièm pha nên phải 
cáo quan, ẩn dật ở Côn Sơn, thuộc 
Chí Linh, tỉnh Hải Duơng (nay vẫn 
thuộc Hải Dương).

Năm Giáp Dần 1434, Lê Thái 
Tông lại triệu ông ra, tỏ vẻ tin dùng, 
ông đành trở lại triều đình lo việc 
chính trị, văn hoá. Nhưng không 
bao lâu Lê Thái Tông đi duyệt binh 
ở Hải Dương, ngụ nơi Vườn Vải 
(Lệ Chi Viên) của ông, rồi đột ngột 
bệnh mất tại đấy. Đám gian thần 
nhân đó ghép ông vào tội đã khiến 
nàng hầu Nguyễn Thị Lộ giết vua, 
rồi bắt ông giam vào ngục.

Năm Nhâm Tuất, ngày 16-8 Ất 
lịch (19-9-1442) ông bị giết với cả 
ba họ, thọ 62 tuổi.

Sang đời Lê Thánh Tông, nỗi oan 
của ông được giải, vua truy phong 
là Tế Văn Hầu, và các con cháu còn 
sót lại (Nguyễn Anh Võ, Tô Giám, 
Tô Kiên,…) đều được trọng dụng.

Các tác phẩm của ông: Bình Ngô 
đại cáo; Bài văn bia Vĩnh Lăng ở 
Lam Sơn; Quân trung từ mệnh tập; 
Ức Trai dư địa chí; Quốc âm thi 
tập; Ức Trai di tập; Ngọc Đường di 
cảo; Gia huấn ca.

2. Lương Thế Vinh (1460-1497): 
Trạng nguyên, làm quan triều Lê 
Thánh Tông

Danh sĩ Lương Thế Vinh đời Lê 
Thánh Tông (1460–1497), tự Cảnh 
Nghị, hiệu Thụy Hiên. Ông sinh 
ngày 01/8/Tân Dậu (1441) trong 
một gia đình nông dân nghèo có học 
ở làng Cao Hương, huyện Thiên 
Bản, Phủ Nghĩa Hưng, lộ Sơn Nam 
Hạ (Nay là: Làng Cao Phương, xã 
Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 
Định). 

Từ bé Lương Thế Vinh đã nổi 
tiếng trong việc học, việc chơi. Ông 
học rất mau thuộc, mau hiểu, mà 
chơi cũng rất tài tình. 

Lương Thế Vinh học giỏi, thi 
đậu Trạng nguyên khoa Quý Mùi 
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(1463) - năm thứ tư; niên hiệu 
Quang Thuận đời Lê Thánh Tông, 
lúc ông mới 23 tuổi. Bài sách thi 
Đình đậu Trạng nguyên của Lương 
Thế Vinh dài 3.000 chữ chứa đựng 
nội dung một tài năng trị nước, 
những tư tưởng xuất sắc về chính 
trị, xã hội, thái độ và phong cách 
sống trung thực dũng cảm của 
Lương Thế Vinh. Chính Lê Thánh 
Tông khi đọc xong đã phê: “Thử 
quyển tường minh bất tu đối sách 
chi văn, độc kỳ văn nhi nhân tâm 
thích yêu” (Quyển sách này rõ ràng 
không hổ danh là một bài văn sách, 
văn càng đọc càng thấy thích thú). 
Các vị giám khảo đã phê: Quyển 
này có học thức, xứng đáng đỗ đầu.

Lương Thế Vinh là một nhà chính 
trị yêu nước thương dân, sống liêm 
khiết, cương trực, có danh vọng 
cao, nhiều năm đứng đầu Viện Hàn 
Lâm của đời Vua Lê Thánh Tông 
thịnh trị. Ông giúp Vua lo việc thư 
từ đặc biệt thư từ bang giao với 
nước ngoài.

Lương Thế Vinh là người có 
nhiều tài hoa cống hiến nhiều cho 
đất nước những thành tựu về toán 
học, văn học nghệ thuật, âm nhạc, 
lịch sử…

Về toán học ông đã soạn cuốn 
“Đại thành toán pháp” cuốn sách 
giáo khoa toán đầu tiên ở nước ta. 
Tác giả cuốn Lịch sử Việt Nam đã 
nhận định: Lương Thế Vinh với 
Đại thành toán pháp là nhà toán 
học đã cố gắng hệ thống những 
thành tựu hình học, số học đương 
thời, rất coi trọng môn toán học 
vào việc đo đạc ruộng đất. Dân ta 
yêu quý gọi ông là Trạng Lường. 
Về âm nhạc Lương Thế Vinh am 
hiểu sâu sắc. Ông đã cùng Thân 
Nhân Trung và Đỗ Nhuận soạn 2 
bộ: Đồng văn và Nhã nhạc dùng 
trong quốc lễ và triều hội. Lương 
Thế Vinh say mê nghiên cứu chèo, 
ông viết cuốn “Hí phường phả lục” 
nghiên cứu về lịch sử và nghệ thuật 
hát chèo. Cuốn “Hí phường phả 
lục” có thể coi là tác phẩm lý luận 

đầu tiên về nghệ thuật kịch hát cổ 
truyền. Lương Thế Vinh đã tổng 
kết kinh nghiệm và nêu lên thành 
nguyên tắc có tính chất lý luận về 
nghệ thuật diễn viên, biểu diễn múa 
hát và đánh trống.

Về văn học Lương Thế Vinh có 
nhiều đóng góp lớn là một nhân vật 
quan trọng trong hội Tao Đàn nổi 
tiếng do Lê Thánh Tông sáng lập 
năm 1495. Hội có 28 người, Lương 
Thế Vinh giữ chức vụ phê bình 
sửa chữa các bài văn thơ trong hội. 
Lương Thế Vinh để lại 2 bài phú 
bằng chữ hán, soạn nhiều bài ký các 
bia Tiến sỹ ở Văn Miếu, soạn bài ký 
chùa Diên Hựu (Tức chùa Một cột 
ở Thăng Long).

Sự nghiệp của Trạng nguyên 
Lương Thế Vinh thật là rực rỡ “Tài 
hoa danh vọng vượt bậc”.

3. Nguyễn Tri Phương (1800-
1873): Đại thần triều Nguyễn

Nguyễn Tri Phương là một vị 
đại thần nổi tiếng là dũng cảm và 
mưu hoạch. Quê ông ở làng Đường 
Long, tổng Chánh Lộc, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Ông có tên cũ là Nguyễn Văn 
Chương tự là Hàm Trinh đến năm 
1850, vua Tự Đức chuẩn phê cải 
tên ông là Nguyễn Tri Phương, nhà 
vua đặt tên như vậy là do lấy câu 
chữ “Dõng thả Tri Phương” nghĩa 

là dũng mãnh mà lắm mưu chước.
Nguyễn Tri Phương xuất thân từ 

gia đình làm ruộng và thợ mộc, ông 
là con cả trong một gia đình có ba 
con trai. Hồi trẻ, ông làm thơ lại ở 
huyện Phong Điền, thế rồi dần dần 
tiến đến làm thơ lại ở bộ Hộ sau 
được người tiến cử và vua Minh 
Mạng đã thu dụng ông.

Năm Quý Mùi 1823, vua Minh 
Mạng đề bạt ông hàm Điển bộ (Bí 
thư ở nội điện), năm sau thăng Tu 
soạn rồi Thừa chỉ ở nội các, 2 năm 
sau thăng Thị đọc, Thị giảng Học 
sĩ, năm 1831, thăng Hồng Lô tự 
khanh. Năm 1831 làm phái bộ sang 
Trung Quốc về việc thương mại, 
năm 1935 được phái vào Gia Định 
xây dựng các vùng mới khai hoang. 
Việc thành công, ông được thăng 
hàm Thị lang. Năm 1837, nhiều đại 
thần gièm pha, ông bị giáng xuống 
làm thơ lại ở bộ Lại, cuối năm được 
khai phục hàm chủ sự sung chức 
Lang trung. Năm sau thăng Thị lang 
bộ Lễ. Năm 1839, thăng hàm Tham 
tri làm việc ở nội các.

Năm Canh Tý 1840, được bổ 
làm Tuần phủ Nam Nghĩa trông 
coi bố phòng cửa biển Đà Nẵng. 
Công việc tốt đẹp, ông được triệu 
về thăng Tham tri bộ Công, được 
vua Thiệu Trị cử làm Tổng đốc An 
Hà (An Giang, Hà Tiên). Tại đây, 
ông dẹp tan được giặc cướp nước 
ngoài vào quấy phá. Sau đó được 
bổ làm Tổng đốc Long Tường kiêm 
khâm sai quân thứ đại thần và được 
thưởng danh hiệu “An Tây trí dũng 
tướng”...

Năm 1848, vua Tự Đức phong 
ông tước Tráng Bá Liệt, sau đó hơn 
2 năm, Nguyễn Tri Phương được 
sung chức Khâm sai Tổng đốc quân 
vụ đại thần kiêm lãnh Tổng đốc 
các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Vĩnh 
Long, Định Tường, An Giang, Hà 
Tiên.

Năm Mậu Ngọ (1858), tàu chiến 
Pháp đến uy hiếp Đà Nẵng, ông 
được cử làm Quân thứ tổng thống 
đại thần trực tiếp chỉ huy quân 
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đội chống giặc. Với vũ khí tối tân 
Pháp đã phá hủy một số lớn đồn lũy 
của ta, ông bị triều đình giáng cấp 
nhưng vẫn lưu tại chức.

Năm 1860, ông được sung chức 
Gia Định quân thứ, Thống đốc 
quân vụ cùng Tham tán đại thần 
Phạm Thế Hiển trông coi việc quân 
sự ở miền Nam. Tại đây, ông xây 
dựng đồn Chí Hòa để chống Pháp. 
Ngày 25-10-1861, Pháp công phá 
đồn, ông bị thương, em trai ông 
là Nguyễn Duy tử trận. Rồi Pháp 
chiếm Gia Định, ông bị triều đình 
cách chức, năm sau được cử làm 
Đổng nhung quân vụ Biên Hòa.

Năm 1862, triều đình ký hàng 
ước, Nguyễn Tri Phương được cử 
ra Bắc làm Tổng thống Hải An quân 
vụ.

Năm Nhâm Thân 1872 ông được 
điều về giữ chức Tuyên sát đổng sứ 
đại thần thay mặt triều đình xem xét 
việc quân sự ở Bắc Kì.

Ngày 19-11-1873, quân Pháp do 
Garnier chỉ huy, đánh úp Hà Nội. 
Con trai ông là phò mã Nguyễn 
Lâm hy sinh tại trận, ông bị trọng 
thương. Giặc Pháp chiếm thành Hà 
Nội, chúng bắt được ông trong lúc 
bị thương nặng, lính Pháp biết về 
ông nên cố cứu chữa, nhưng ông đã 
từ chối và nói rằng: “Bây giờ nếu ta 
chỉ gắng lây lất mà sống, sao bằng 
thung dung chết về việc nghĩa”. Sau 
đó, ông tuyệt thực một tháng và mất 
vào 20-12-1873 (1-11 Âm lịch), thọ 
73 tuổi, thi hài ông được an táng tại 
quê nhà.

Yêu nước, thương dân, bất khuất 
trước kẻ thù, Nguyễn Tri Phương đã 
chọn cái chết để thỏa lòng trung với 
nước. Quả là một tấm gương, một 
bài học quý cho đời.

TUỔI NHÂM THÂN
1. Đàm Văn Lễ (1452-1505)

Tiến sĩ làm quan triều Lê Thánh 
Tông

Đàm Văn Lễ tự là Hoằng Kính, 
người xã Lam Sơn, huyện Quế 
Dương, nay là huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh. Từ nhỏ ông đã nổi 
tiếng là thần đồng, thi Hương đỗ 
giải nguyên.

Năm 1469 đời Lê Thánh Tông, 
ông đi thi lần đầu đã đỗ Đồng tiến 
sĩ lúc 18 tuổi, được vào triều ban 
chức Hiệu lý Viện hàn lâm. Năm 
1483 ông được thăng lên làm Thị 
thư Viện Hàn lâm, cùng Thân Nhân 
Trung tham gia soạn bộ Thiên Nam 
dư hạ tập.

Năm 1488, ông làm chánh sứ 
sang Trung Quốc mừng vua Minh 
Hiến Tông mới lên ngôi. Khi trở 
về ông được thăng làm Phó ngự sử, 
làm giám khảo khoa thi Điện năm 
1493. Sau đó ít lâu ông được thăng 
làm Thượng thư bộ Lễ kiêm đại học 
sĩ Đông các. Ông vâng mệnh soạn 
bài văn bia Chiêu lăng thần đạo.

Năm 1499, sứ nhà Minh sang sách 
phong cho vua Lê Hiến Tông mới 
lên ngôi, ông ra đón tiếp và cùng 
bàn việc lễ nghi. Ông được Hiến 
Tông phong kiêm chức Tả xuân 
phường hữu dụ đức.

Năm 1504, Lê Hiến Tông bệnh 
nặng. Nguyễn Kính phi là mẹ hoàng 
tử Lê Tuấn muốn con mình thay 
thái tử Thuần, nên mang vàng hối 
hộ ông. Đàm Văn Lễ không nhận 
rồi cùng Ngự sử Nguyễn Công Bật 
lập thái tử Thuần làm vua, tức là 
vua Lê Túc Tông.

Lê Túc Tông yểu mệnh chỉ làm 
vua nửa năm thì qua đời cuối năm 
1504. Lê Tuấn được lập lên ngôi, 
tức là vua Lê Uy Mục. Uy Mục thù 
Đàm Văn Lễ không ủng hộ mình 
làm vua, bèn giáng ông ra làm quan 
ở thừa tuyên Quảng Nam.

Khi Đàm Văn Lễ đi đến sông 
Chân Phúc, vua Uy Mục sai người 
đuổi theo ép ông tự sát. Ông gieo 
mình xuống sông chết, năm đó 54 
tuổi.

Sau này Lê Tương Dực khởi binh 
lật đổ Uy Mục đã truy phong và tế 
ông để nêu gương tiết nghĩa.

2. Đào Duy Từ (1572-1634) 
Tác giả Ngọa Long Cương Văn, 

giúp chúa Nguyễn mở cơ nghiệp.
Danh thần thời chúa Nguyễn lập 

nghiệp mở mang bờ cõi về phía 
Nam, quê làng Hoa Trai, huyện 
Ngọc Sơn, phường Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa.

Ông thông kinh sử, tinh thâm lí số 
và binh thư đồ trận. Nhưng vì thân 
phụ ông là Đào Tá Hán xuất thân 
là quản giáp trong nghề ca hát mà 
luật lệ thì nghiêm cấm không cho 
con nhà xướng ca ra thi cử, nên ông 
không tiến thân được. Bất đắc chí 
ông bỏ Đông Kinh (Hà Nội) lần 
vào miền Nam, định theo phò chúa 
Nguyễn.

Trong lúc bơ vơ nơi phủ Hoài 
Nhơn (nay là phủ Bồng Sơn) tỉnh 
Bình Định, ông tạm khuất thân ở ẩn, 
chăn trâu cho nhà giàu Chúc Trịnh 
Long ở thôn Tòng Châu.

Tăm tiếng ông dần dần được sĩ 
phu biết đến, Khán lí Trần Đức Hòa 
ở Qui nhơn mến tài, gả con gái cho 
ông và tiến cử lên chúa Sãi Nguyễn 
Phúc Nguyên.

Được chúa Sãi trọng dụng phong 
là Nội tán, ông tận tụy giúp chúa 
Nguyễn về quân sự, chính trị và văn 
hóa, đương đầu với chúa Trịnh đến 
thắng lợi.

Năm Canh Ngọ 1630, ông xướng 
xuất việc đắp lũy Trường Dục ở 
huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình.

Qua năm sau (Tân vị 1631), ông 
lại đắp thêm một lũy nữa từ cửa bể 
Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu (ở Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình), cao một 
trượng, dài hơn 200 trượng (tục gọi 
là lũy Thầy. Đến đời Thiệu Trị mang 
tên là “Định Bắc trường thành”).

Năm Giáp Tuất 1634, ngày 17-10 
ông mất thọ 62 tuổi, được phong 
tặng hàm Tán trị dực vận công 
thần, Kim tử vinh lộc đại phu, Đại 
lí tự khanh, tước Lộc Khê Hầu. Đến 
triều Minh Mạng, truy phong tước 
Hoằng Quốc Công.

Đào Duy Từ còn để lại một bộ 
binh thư: Hổ trướng khu cơ và hai 
khúc ngâm: Ngọa Long cương văn, 
Tư Dung văn.
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3. Nguyễn Tông Quai (1692-1766)
Nguyễn Tông Quai ; trước đây 

có sách viết là Nguyễn Tông Khuê, 
hiệu Thư Hiên ; là nhà giáo, nhà 
thơ và là đại quan nhà Lê trung 
hưng trong lịch sử Việt Nam.

Ông cùng với Đoàn Trác Luân 
(anh trai nữ sĩ Đoàn Thị Điểm), Ngô 
Tuấn Cảnh và Nguyễn Bá Lân được 
người đời xưng tặng là Trường An 
Tứ hổ hay Trường An tứ hổ.

Nguyễn Tông Quai là người ở 
xã Phúc Khê, huyện Ngự Thiên, 
phủ Thái Bình (nay là huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình). Lúc nhỏ, theo 
cha mẹ lên sống ở Thăng Long (Hà 
Nội), từng là Giám sinh trường 
Giám và theo học Thám hoa Đình 
nguyên Vũ Thạnh (1664 - ?). Nhờ 
chăm học, ông sớm nổi tiếng là 
người hay chữ khắp vùng.

Khoa Tân Sửu (1721) đời vua Lê 
Dụ Tông, Nguyễn Tông Quai thi 
đỗ Hội nguyên Đệ nhị giáp Tiến sĩ 
xuất thân (Hoàng giáp), được bổ 
làm quan ở Viện hàn lâm. Sau đó, 
ông lần lượt trải chức Thừa chính 
sứ Kinh Bắc và Đốc đồng Tuyên 
Quang.

Năm 1734, ông được cử đi đón sứ 
giả nhà Thanh (Trung Quốc) sang 
sắc phong.

Năm 1742, ông được cử làm 
Phó sứ (Chánh sứ là Nguyễn Kiều, 
chồng nữ sĩ Đoàn Thị Điểm), sang 
Yên Kinh (tức Bắc Kinh).

Năm 1745, ông trở về nước được 
thăng làm Tả thị lang bộ Hình, 
tước Ngọ Đình hầu. Nhưng chỉ 
ít lâu sau, ông bị vu cáo, bị giáng 
chức, dẫn việc phải bỏ quan về nhà.

Năm 1748, Nguyễn Tông Quai 
được triệu về kinh, cho khai phục 
chức cũ, và được cử làm Chánh sứ 
dẫn đoàn sang Yên Kinh lần thứ hai.

Năm 1750, ông trở về nước, được 
làm Tả thị lang bộ Hộ. Cũng vì 
ông vốn tính ngay thẳng, ghét sự tà 
vạy, không kiêng tránh, nể nang... 
nên không được lòng một số quan 
đồng triều. Một lần, ông bị Việp 
Quận công Hoàng Ngũ Phúc mượn 

chuyện đàn hặc, mà bị giáng xuống 
làm Hàn lâm thị độc, rồi sau đó bị 
truất bỏ.

Về làng, ông mở trường dạy 
học. Học trò ông có nhiều người 
thành danh, trong số đó có Lê Quý 
Đôn, Đoàn Nguyễn Thục...

Nguyễn Tông Quai mất tại quê 
nhà ngày 4 tháng 3 năm Đinh 
Hợi (1767), có tài liệu ghi mất năm 
1766. 

4. Phan Chu Trinh (1872-1926)
Phan Châu Trinh (còn viết: Phan 

Chu Trinh; tự: Hy Mã; hiệu: Tây 
Hồ; 1872 - 1926), chí sĩ yêu nước 
và là nhà cách mạng nổi tiếng theo 
xu hướng ôn hoà ở Việt Nam đầu 
thế kỉ 20. Quê làng Tây Lộc, huyện 
Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Năm 
1900, đỗ Cử nhân; năm 1901 đỗ 
Phó bảng, được bổ dụng là thừa 
biện Bộ Lễ. Chịu ảnh hưởng của tư 
tưởng cách mạng dân chủ tư sản, 
ông từ bỏ quan trường, liên lạc với 
Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, 
đề xướng phong trào Duy Tân, lập 
các trường học mới, các hội công, 
nông thương, vv.

Năm 1905 - 1906, sang Trung 
Quốc, Nhật Bản gặp Phan Bội Châu 
nhưng bất đồng ý kiến về phương 
pháp cách mạng. Phan Châu Trinh 
theo chủ trương đấu tranh ôn hoà 
và công khai còn Phan Bội Châu 
thì theo đường lối bạo động. Khi 
về nước, Phan Châu Trinh viết thư 
gửi toàn quyền Đông Dương tố cáo 
chính sự trong nước và sự tệ hại của 
tầng lớp quan lại phong kiến Nam 
triều. Năm 1907, tại trụ sở Trường 
Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội, 
Phan Châu Trinh diễn thuyết hô 
hào duy tân cải cách. Năm 1908, 
phong trào chống thuế dấy lên ở 
Trung Kỳ. Sau đó, cùng với nhiều 
chí sĩ khác, ông bị bắt và đày đi Côn 
Đảo. Năm 1911, sang Pháp gặp Hội 
Nhân quyền Pháp để cùng yêu cầu 
Pháp ở Đông Dương cải tiến, cải 
cách chính trị, tôn trọng dân quyền. 
Trong Chiến tranh thế giới I, bị Pháp 

bắt giam ở ngục Xăngtê (Santé) 15 
tháng. Trong khoảng 1917 - 1923, 
ông có mối liên hệ mật thiết với 
Nguyễn Ái Quốc. Năm 1922, vua 
Khải Định sang Pháp, Phan Châu 
Trinh viết “Thất điều trần” để tố 
cáo trước dư luận bảy tội lớn của 
vua. Năm 1925, về nước, tiếp tục 
hoạt động theo chủ trương cải cách, 
công khai. Các buổi diễn thuyết của 
ông về dân quyền, dân sinh, dân khí 
ở Sài Gòn, người đến dự nghe rất 
đông.

Ông mất năm 1926. Lễ tang và 
truy điệu Phan Châu Trinh trở thành 
một phong trào yêu nước sôi nổi từ 
Nam chí Bắc.

Tác phẩm chính: “Thư gửi Chính 
phủ Đông Dương” (1906), “Tỉnh 
quốc hồn ca I” (1907), “Thư gửi 
Hội Nhân quyền” (1911), “Giai 
nhân kì ngộ” (truyện thơ), “Tây Hồ 
thi tập” (Hán văn và Quốc văn), 
“Xăngtê thi tập” (1915), “Thất 
điều trần” (1922), “Tỉnh quốc hồn 
ca II” (1922), “Thư gửi anh Đông” 
(1924), “Quân trị và dân trị” (bài 
diễn thuyết) (1926). Tác phẩm của 
Phan Châu Trinh thể hiện tinh thần 
khảng khái bất khuất, tư tưởng yêu 
nước nồng nàn, có xu hướng cải 
lương, không bạo động.

M.Y
(Sưu tầm, tổng hợp)
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Là loài vật thông minh, nhanh 
nhẹn, phổ biến lại có nguồn 
gốc sinh học gần gũi với 

người, khỉ liên quan mật thiết và 
ảnh hưởng sâu rộng tới những gía 
trị tinh thần của nhân loại. Đối với 
Việt Nam những năm Khỉ (năm 
Thân) cũng là những mốc son rực 
rỡ, ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại 
trong lịch sử dân tộc.

- Năm Giáp Thân 144, nhân 
dân vùng Cửu Chân và Nhật Nam 
(Trung Bộ) nổi dậy đánh phá các 
quận huyện, làm tan rã chính quyền 
đô hộ của nhà Hán.

- Năm Mậu Thân 468, tháng 4, 
hào trưởng Lý Trường Nhân lãnh 
đạo người Việt chống Tống thành 
công, giành được quyền tự trị Giao 
Châu (Bắc Bộ)

- Năm Bính Thân 1056, tháng 5, 
vua Lý hạ chiếu khuyến nông, mở 
đầu với quy mô lớn chính sách khu-
yến khích phát triển nông nghiệp.

- Năm Giáp Thân 1224, tháng 11, 
công chúa Chiêu Thánh đăng quang 
(Lý Chiêu Hoàng) lúc mới 7 tuổi trở 
thành nữ hoàng trẻ nhất trong lịch 
sử Việt Nam.

- Năm Nhâm Thân 1272, tháng 7, 
Lê văn Hưu soạn xong bộ sách “Đại 
Việt sử ký toàn thư” gồm 30 quyển 
chép từ cuối đời An Dương Vương 

NHỮNG NĂM THÂN LỊCH SỬ
|| Lê Thị Huệ
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KHCN tỉnh

đến hết triều Lý là công trình sử học 
đồ sộ và toàn diện nhất thời kỳ cổ 
trung đại nước ta.

- Năm Giáp Thân 1284, tháng 10, 
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 
công bố án hùng văn “Hịch tướng 
sĩ” và mở cuộc tổng duyệt binh thủy 
bộ, chuẩn bị sẵn sàng chống 50 vạn 
quân Nguyên - Mông sắp sang xâm 
lược.

- Năm Bính Thân 1416, tháng 3, 
Lê Lợi tổ chức hội thề Lũng Nhai 
(Thọ Xuân, Thanh Hóa), cùng 18 
người làm lễ tế cáo trời đất, kết 
nghĩa anh em để đồng lòng đánh 
giặc.

- Năm Mậu Thân 1428, tháng 1, 
cuộc kháng chiến chống Minh toàn 
thắng. Tháng 2, ban bố “Bình Ngô 
đại cáo” của Nguyễn Trãi, được 
coi như bản tuyên ngôn độc lập và 
thông báo chiến thắng. Ngày 29-4 
Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế, mở ra 
thời Lê (1428-1786), đặt lại quốc 
hiệu là Đại Việt, miễn giảm tô thuế 
cho dân, khen thưởng người có 
công và ban hành luật lệ, xây dựng 
bộ máy nhà nước Trung ương tập 
quyền.

- Năm Nhâm Thân 1632, ở đàng 
trong (miền Nam) chúa Nguyễn bắt 
đầu cải cách cơ cấu tổ chức, quản 
lý, làm sổ hộ tịch và định lại chế độ 

thuế khóa.
- Năm Bính Thân 1776, khởi ng-

hĩa Tây Sơn lan rộng và giành nhiều 
thắng lợi. Ngày 8 tháng 2, Nguyễn 
Lứ đem thủy binh đánh chiếm Sài 
Gòn khiến chúa Nguyễn đại bại, 
phải chạy về Đồng Nai. Tháng 4, 
Nguyễn Nhạc xưng Tây Sơn vương, 
đánh úp quân chúa Trịnh ở Quảng 
Nam.

- Năm Mậu Thân 1786, ngày 
22 tháng 12 Nguyễn Huệ lên ngôi 
hoàng đế (Quang Trung) rồi lập tức 
xuất quân ra Bắc đánh 29 vạn quân 
Thanh vừa kéo sang xâm lược.

- Năm Canh Thân 1812, tháng 
8 soạn xong “Quốc triều luật lệ” 
(còn gọi là “Luật Gia Long”) - bộ 
luật tổng hợp lớn nhất trong lịch sử 
phong kiến nước ta, gồm 22 quyển 
với 398 điều.

- Năm Bính Thân 1836, tháng 2, 
triều Nguyễn xác định chủ quyền 
toàn vẹn trên quần đảo Hoàng Sa, 
cử Phạm Hữu Nhật đem binh thuyền 
đến đo đạc và cắm mốc. Tháng 7, 
cải cách giáo dục sâu rộng, định rõ 
kỳ sát hạch cho cả thầy lẫn trò và 
khuyến khích người Việt học ngoại 
ngữ.

- Năm Canh Thân 1920, ngày 25 
tháng 12 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
tham dự Đại hội lần thứ 18 của 
Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán 
thành việc gia nhập Quốc tế Cộng 
sản, trở thành người cộng sản Việt 
Nam đầu tiên tham gia sáng lập 
Đảng Cộng sản Pháp.

- Năm Nhâm Thân 1932, ngày 10 
tháng 3 mở màn cuộc tranh luận sôi 
nổi rộng rãi về vấn đề “Thơ mới - 
Thơ cũ”, dẫn đến chiến thắng của 
trào lưu thơ mới, tạo bước ngoặt 
quan trọng cho tiến trình phát triển 
nền thi ca nước nhà.

Chiến dịch Mậu Thân năm 1968
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- Năm Giáp Thân 1944, ngày 7 
tháng 5, Tổng Bộ Việt Minh ra chỉ 
thị về chuẩn bị khởi nghĩa trên toàn 
quốc. Ngày 22 tháng 12 thành lập 
Đội Việt Nam Tuyên truyền giải 
phóng quân -tiền thân của Quân đội 
nhân dân Việt Nam.

- Năm Bính Thân 1956, ngày 1 
tháng 5, hơn 200.000 công nhân và 
nhân dân lao động Sài Gòn xuống 
đường đấu tranh chống Mỹ-Diệm. 
Ngày 11 tháng 5, Chính phủ Việt 
Nam dân chủ Cộng hòa gửi công 
hàm cho Chính quyền Sài Gòn yêu 
cầu hiệp thương để bàn về vấn đề 
tổng tuyển cử thống nhất đất nước. 
Ngày 8 tháng 5, Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng ra nghị quyết về tình 
hình và nhiệm vụ cách mạng miền 
Nam.

- Năm Mậu Thân 1968, ngày 29 
tháng 1, mở đầu cuộc tổng tiến công 
và nổi dậy chống Mỹ - ngụy đồng 
loạt trên khắp các tỉnh thành miền 
Nam. Ngày 15 tháng 8, quân và dân 
Nghệ An bắn rơi chiếc máy bay Mỹ 

I. Ý NGHĨA MÂM NGŨ QUẢ 
NGÀY TẾT

Mỗi miền trên đất nước Việt Nam 
đều có hoa quả khác nhau, nhất là 
mùa xuân. Có nhiều loại cây trái rất 
được tôn trọng, được trưng bày lên 
bàn thờ ông bà, cúng ở bàn thiên. 
Không riêng Việt Nam, các dân tộc 
Á Đông rất tin tưởng vào sự may 
mắn, hy vọng một năm thịnh vượng 
an khang. Do vậy, ngày Tết nhà nào 
cũng có một chậu mai, một cành 
mai rực rỡ vàng, bên cạnh các chậu 
hoa cúc vàng, đại đóa, mãn đình 
hồng, hoa lay ơn, hoa mồng gà đỏ 
thắm, tươi như môi son. Mâm ngũ 
quả thể hiện đạo lý thiêng liêng 
uống nước nhớ nguồn.

NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG MÂM 
NGŨ QUẢ NGÀY TẾT MIỀN NAM

|| ThS. Trần Thị Duyên
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

thứ 3.100; Mỹ buộc phải chấm dứt 
vô điều kiện việc mém bom bắn phá 
miền Bắc kể từ ngày 1 tháng 11.

- Năm Canh Thân 1980, ngày 23 
tháng 7, anh hùng phi công Phạm 
Tuân tham gia chuyến du hành vũ 
trụ Xô-Việt, trở thành người Việt 
Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Ngày 
18 tháng 12 Quốc hội thông qua 
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam.

- Năm Nhâm Thân 1992, ngày 15 
tháng 4, Quốc hội thông qua Hiến 
pháp mới 1992. Ngày 22 tháng 7, 
Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp 
ước Thân thiện và Hợp tác Đông 
Nam Á (Hiệp ước Bali) và nâng 
quan hệ ngoại giao lên cấp đại sứ 
với nhiều nước trên thế giới. Ngày 
16 tháng 10, tiến hành tổng điều tra 
dân số, thống kê được số dân lúc đó 
là 70.737.110 người.

- Năm Bính Thân 2016 này cả 
nước bước vào xuân mới với những 
thành tựu to lớn, ổn định chính trị 
và chuyển biến mạnh mẽ, tích cực 

về văn hóa, xã hội, khoa học-công 
nghệ. Cũng năm nay chúng ta phấn 
khởi thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 
XII (2016-2020) và tiến hành nhiều 
lễ kỷ niệm trọng đại: 70 năm ngày 
Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc 
hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016); 
86 năm Ngày thành lập Đảng cộng 
sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016); 
41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước 
(30-4-1975 - 30-4-2016);  130 năm 
ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 
1/5/2016); 62 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2016); 126 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; 105 năm ngày Bác Hồ ra 
đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 
- 5/6/2016); 71 năm Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 70 
năm Ngày thành lập Hội Chữ thập 
đỏ Việt Nam...

L.T.H
(Tổng hợp)

Chọn 5 thứ quả theo quan niệm 
người xưa là ngũ hành ứng với 
mệnh của con người. Số lẻ thuộc 
dương, cụ thể số 5 đứng vào chữ 
sinh, tượng trưng cho sự phát triển 
sinh sôi. Ngoài ra số 5 cũng tượng 
trưng cho ngũ phúc. Đầu năm đón 
ngũ phúc vào nhà thì cả năm sẽ tốt 
đẹp. Ngũ phúc bao gồm 5 chữ: phú 
(giàu có), quý (địa vị sang trọng), 
thọ (sống lâu), khang (khỏe mạnh), 
ninh (bình an).

Quả biểu tượng cho sự sung túc 
qua cấu tạo bên trong chứa hạt biểu 
thị cho sự phồn thực, sinh sôi, và 
khao khát sự bất tử, trường tồn tái 
sinh bất tận của sự sống. Quả được 
đồng nhất với quả trứng vũ trụ, biểu 

tượng cho mọi nguồn gốc, mọi sự 
khởi nguyên.

Mâm ngũ quả là mâm quả gồm 
5 loại khác nhau, mỗi loại tượng 
trưng cho một ước nguyện của gia 
chủ, thông qua tên gọi và màu sắc; 
thể hiện ước muốn của người Việt 
đạt được ngũ phúc lâm môn: Phú, 
quý, thọ, khang, ninh. Tùy theo 
từng vùng miền với đặc trưng về 
khí hậu, sản vật và quan niệm riêng 
mà người ta chọn các loại quả khác 
nhau để bày mâm ngũ quả.
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Tam Quan, Mũi Né. Dừa dùng kho 
thịt heo (thịt heo kho nước dừa), để 
ăn với dưa giá, bánh chưng, bánh 
tráng trong ba ngày xuân. Trái dừa 
gọt vỏ dùng để cúng bàn thiên đêm 
giao thừa. Còn muốn “ngon cơm” 
hơn, bánh tráng trắng nhúng nước 
dừa để cuốn thịt kho, dưa giá, thịt 
heo luộc, thịt đông là tuyệt.

Đủ là trái đu đủ. Miệt Long 
Khánh, An Lộc, Châu Đức, Xuyên 
Mộc là nơi sản xuất đu đủ. Đu đủ 
chín ruột đỏ, hay vàng cam, ít hạt, 
ngọt lịm. Thế nhưng ngày Tết, quả 
xanh xem ra có giá trị. Đu đủ là cầu 
mong cho sự thịnh vượng, đủ đầy.

Xài ở đây là trái xoài. Tháng 11 
âm lịch, xoài đã đơm bông, nhưng 
tháng chạp chưa phải là mùa xoài 
rộ. Xoài xanh còn nguyên cành là 
được đem bán để bà con chưng Tết. 
Xài là cầu mong cho tiêu xài không 
thiếu thốn. Thế là đủ bộ năm, “cầu 
sung vừa đủ xài”.

Mùa Tết cũng là mùa của trái vú 
sữa, vú sữa trắng to hơn, thịt nhiều 
hơn và vỏ thật mỏng. Bưởi mùa Tết 
vẫn nổi tiếng là bưởi Năm Roi, bưởi 
Biên Hòa mỏng vỏ và đậm ngọt. 
Bưởi là cầu mong cho an khang, 
thịnh vượng. Vua của trái cây vẫn 
là dưa hấu. Trái dưa căng tròn, mát 
lành, hứa hẹn sự ngọt ngào, may 
mắn đầu xuân. Lựa 2 trái thật to để 
chưng lên bàn thờ (ngoài mâm ngũ 

quả) để cầu may mắn và độ chục 
quả để ăn lai rai từ 30 Tết đến mùng 
5. Dưa Gò Công vẫn là số 1. Dưa 
Tiền Giang, Hậu Giang vẫn ghe 
thuyền, xe tải về thành phố đêm 
ngày, lại thêm dưa ruột vàng, vỏ 
vàng Gò Đen, Long An,  khu Công 
nghệ cao Củ Chi vẫn nhộn nhịp thị 
trường. 

Thơm (dứa) Lương Hòa, Bến 
Lức tỉnh Long An mùa Tết vẫn rộn 
ràng, phân phối ngày đêm. Thơm là 
biểu tượng của sự mong muốn con 
cháu đầy nhà. Sa-bô-chê tháng 11 
âm lịch cũng đã đơm bông, cho nên 
cũng chen với hoa quả ngày xuân. 

Miền Nam, ngày Tết ít khi cúng 
chuối, trên mâm ngũ quả không 
thấy chuối bao giờ. Vì chuối là 
“chúi” xuống, làm ăn không nên. 
Chỉ thấy chuối sứ cho bàn thờ Thổ 
thần (ông Địa và ông thần tài). 

Cam, quýt với “quýt làm cam 
chịu”; lê, táo (bom) thì lê lết, thất 
bại nên các loại quả này hiếm khi 
được cúng ở bàn thờ gia tiên.

Các loại hoa quả để làm mứt, mứt 
me, gừng, mứt bí, mứt hạt sen, mứt 
bí đao, mứt cơm dừa, mứt khoai 
lang, cũng làm hương vị xuân thêm 
đậm đà, đậm đà mãi mãi. 

Mâm ngũ quả ngày Tết dâng cúng 
tổ tiên là phong tục truyền thống của 
người Việt từ bao đời nay. Bày mâm 
ngũ quả thể hiện đạo lý ngàn năm 
luôn coi trọng lễ nghĩa của con cháu 
đối với tổ tiên ông bà, thể hiện sự 
thành kính hướng về nguồn cội và 
ước mong một năm mới an khang, 
hạnh phúc và đủ đầy. 

T.T.D
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trình văn hóa ẩm thực, NXB. Hà Nội.
2.  Xuân Huy (2004), Văn hóa ẩm 
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II. NÉT ĐẶC TRƯNG MÂM 
NGŨ QUẢ MIỀN NAM

Mâm ngũ quả ở miền Nam gồm 
những quả tượng trưng cho sự may 
mắn, cầu mong được phước, được 
lộc. Ngoài ra còn thể hiện khí chất 
hào phóng của con người miền 
Nam, sự thuận lợi ưu đãi của thiên 
nhiên.

Vì vậy, các loại quả sau đây 
thường được yêu thích và trưng bày. 
Đó là “cầu sung vừa đủ xài”.

Cầu là trái mãng cầu (quả na), 
nhưng mùa xuân không phải mùa 
của quả na nên quả na có thể thay 
thế bằng quả mãng cầu xiêm. Các 
chợ miền Nam đều có bán. Tuy 
nhiên, ngày nay với sự phát triển 
của công nghệ sinh học thực vật, 
các phytohoocmon (chất kích thích 
sinh trưởng) dùng xử lý cho cây 
trồng cho quả trái vụ rất dễ dàng, 
nên quả na hầu như có quanh năm.

Sung là trái sung. Gia đình nào 
có một cây sung thì mùa Tết cũng 
kiếm được vài “khoản”. Không ai 
ăn trái sung tươi vì vị không ngon 
nhưng sự “sung túc” thì ai cũng 
muốn. Ngoài sung về “tiền bạc” thì 
sung còn gắn với sự sung mãn về 
sức khỏe.

Vừa là trái dừa theo cách dùng âm 
vận. Dừa ở miền Nam thì có quanh 
năm. Dừa tượng trưng cho miền quê 
êm đềm, dừa nổi tiếng ở Bến Tre, ở 

Mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Nam


