
CÙNG BẠN ĐỌC!

Quý bạn đọc kính mến! 
365 ngày của năm 2019 đã trôi qua, để lại nhiều dấu ấn, thành tựu và cả những 

trăn trở, nỗi niềm. Ban biên tập Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu mong rằng, Đặc san Mừng Xuân 2020 với chủ đề “Kỳ vọng 2020” sẽ 
đem lại cho Quý bạn đọc sức bật cho một năm mới - năm 2020 đầy kỳ vọng, nỗ lực 
và lạc quan.

Năm 2019 là cột mốc đánh dấu 60 năm kể từ ngày thành lập Ủy ban Khoa học Nhà 
nước, tổ chức tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày nay. Đó là một chặng 
đường ghi đậm dấu ấn của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam với nhiều cống 
hiến to lớn cho đất nước, cả trong chiến tranh và hòa bình. Trong lễ kỷ niệm, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh, khoa học và công nghệ là yếu tố quyết 
định cho sự tăng trưởng trong dài hạn, là chìa khóa để chúng ta vượt qua trạng thái 
dừng, thoát bẫy thu nhập trung bình, đạt tăng trưởng kinh tế cao, vươn lên sự thịnh 
vượng của quốc gia, của dân tộc. 

Để đạt được điều đó, trong năm qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu đã không ngừng đổi mới, phát huy hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa 
học công nghệ và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác thông tin 
KH&CN là một trong những mắt xích quan trọng để đưa khoa học và công nghệ gắn 
bó chặt chẽ với đời sống sản xuất của nhân dân. Trở thành bạn đồng hành giúp tiếp 
cận mọi tiến bộ khoa học và công nghệ một cách dễ dàng, chủ động hơn. Hiểu được 
điều đó, trong năm qua với mong muốn là chuyên trang cung cấp kịp thời, nhanh nhất 
các thông tin về ứng dụng khoa học và công nghệ, Ban biên tập Đặc san Thông tin 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tận tâm, không ngừng thay đổi để  
cung cấp thông tin một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời về các kết quả nghiên cứu đề 
tài, dự án, các ứng dụng khoa học công nghệ mới, tiên tiến trên địa bàn tỉnh. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong định hướng phát triển năm 2020, 
Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phấn đấu trở 
thành kênh thông tin quan trọng và tin cậy đối với bạn đọc, mang đến cho quý độc 
giả một ấn phẩm với nhiều thông tin đa dạng, thiết thực, kịp thời và chính xác phục 
vụ bạn đọc ngày một tốt hơn. Góp phần nâng cao vai trò của ngành khoa học và công 
nghệ trong tiến trình phát triển.

Nhân dịp đón năm mới, Xuân Canh Tý 2020, Ban Biên tập Đặc san Thông tin 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin chân thành cảm ơn và kính chúc 
Quý bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua, một năm 
mới dồi dào Sức khoẻ - Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng! 

ThS. Mai Thanh Quang
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
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QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ, 
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐỐI 
VỚI THƯƠNG HIỆU MỘT SỐ ĐẶC SẢN TỈNH BÀ RỊA 

- VŨNG TÀU
|| KS. Nguyễn Kim Trường
|| CN. Trần Thị Kim Liên
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VTTài sản trí tuệ là các sáng tạo do trí tuệ con 

người tạo ra và được pháp luật bảo hộ. Luật 
Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định quyền sở 

hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài 
sản trí tuệ, bao gồm (i) quyền tác giả, quyền liên 
quan đến quyền tác giả; (ii) quyền sở hữu công 
nghiệp; (iii) quyền đối với giống cây trồng và 
việc bảo hộ các quyền đó.

Thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp hàng đầu 
trong các lĩnh vực kinh doanh đã thuê công ty khác 
phần lớn công việc sản xuất, gia công và họ tập 
trung chủ yếu vào việc tạo ra sản phẩm từ các sáng 
chế và kiểu dáng mới, nhãn hiệu mới để quảng bá 
thu hút khách hàng. Như vậy, sản phẩm được thiết 
kế ở một nơi, nhưng sản xuất có thể ở nơi khác. 
Đối với những doanh nghiệp này, giá trị tài sản 
hữu hình của họ có thể ít, nhưng tài sản vô hình 
(danh tiếng, thương hiệu, quyền sở hữu độc quyền, 
kiểu dáng hấp dẫn,…) lại có giá trị rất cao, năm 
2019 các công ty phần mềm Microsoft có  giá trị 
thương hiệu 251,2 tỷ USD, Apple có giá trị thương 
hiệu 309,5 tỷ USD, Amazon có giá trị thương hiệu 
315,5 tỷ USD. Tại Việt Nam nhãn hiệu “P/S” 
được bán 5 triệu USD (năm 1996), nhãn hiệu “Dạ 
Lan” bán 2,5 triệu USD (năm 1997), nhãn hiệu bia 
HUDA Huế giá trị hơn 1.800 tỷ đồng (năm 2011).

Như vậy, bất kể doanh nghiệp nào sản xuất sản 
phẩm hoặc cung ứng dịch vụ thì cũng đang tạo ra 
và sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ. Do vậy, việc 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ thúc đẩy các hoạt 
động đầu tư, sáng tạo, đóng góp vai trò to lớn trong 
sự phát triển nền văn minh của xã hội loài người.

Tại Việt Nam, việc xây dựng, bảo vệ và phát 
triển thương hiệu cho các sản phẩm nói chung 
và nông sản nói riêng hiện đang là mối quan tâm 
của nhiều địa phương. Việc xây dựng thương hiệu 
sản phẩm nông sản mang lại nhiều lợi ích, không 
chỉ về giá trị kinh tế cho người nông dân sản xuất 
mà còn tạo uy tín cho sản phẩm, dễ mở rộng thị 
trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, tạo thuận lợi 

cho cạnh tranh, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh 
địa phương như bưởi Phúc Trạch, vải thiều Lục 
Ngạn. Hiện nay, do chưa thấy được tầm quan trọng 
và giá trị thương hiệu của sản phẩm nên cả người 
dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp 
vẫn chưa quan tâm tới việc xây dựng thương hiệu, 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng 
nhận/chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của mình. Bên 
cạnh đó, việc sản xuất nông sản ở các địa phương 
hiện nay chủ yếu theo hình thức đơn lẻ, manh mún 
và tự phát nên để người nông dân tự đăng ký, quản 
lý và khai thác thương hiệu là rất khó khăn. 

Lễ công bố và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu 
Hòa Long”

Trong khi đó, xu hướng chung của thị trường 
hiện nay đòi hỏi sản phẩm nông sản phải có nguồn 
gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hiệu hàng hóa được bảo 
hộ từ các cơ quan chức năng của Nhà nước. Việc 
chậm trễ trong triển khai các hoạt động bảo hộ sở 
hữu trí tuệ sẽ làm cho sản phẩm nông sản đặc sản 
khó cạnh tranh với các sản phẩm thông thường, 
hoặc khi xảy ra tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ sẽ 
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phát sinh nhiều chi phí, mất nhiều công sức thậm 
chí nhiều hơn chi phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ, 
như trường hợp của cà phê Đăk Lăk, nước mắm 
Phan Thiết, kẹo dừa Bến Tre mà cuối cùng thiệt 
hại thuộc về người nông dân. 

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có nhiều làng 
nghề truyền thống cùng nhiều loại sản phẩm nông 
sản độc đáo như nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu 
ta, bưởi da xanh, muối, chả cá, sò ốc mỹ nghệ, cá 
thu, mực một nắng…Những sản phẩm này được 
tỉnh ưu tiên đưa vào danh mục sản phẩm cần xây 
dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu giai đoạn 
2014 - 2020 theo Quyết định số 2025/QĐ-UBND, 
ngày 23/9/2014 nhằm nâng cao nhận thức về sở 
hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu các sản phẩm 
đặc sản của địa phương cho tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn. Đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều 
loại sản phẩm được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu 
trí tuệ dưới các hình thức nhãn hiệu tập thể/nhãn 
hiệu chứng nhận/chỉ dẫn địa lý và bước đầu được 
quảng bá trong và ngoài nước.

Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng và 
đăng ký xác lập bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 
về nhãn hiệu nông sản, trong Kế hoạch hành động 
số 83-KH/TU, ngày 09/12/2013, Nghị quyết 05-
NQ/TU... của tỉnh đều đặt ra nhiệm vụ xây dựng, 
phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản 
phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh nhằm tạo ra sản 
phẩm có tính cạnh tranh cao, bảo đảm chất lượng, 
đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường trong và 
ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về sở hữu trí tuệ, hàng năm Sở Khoa học và 
Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức hàng 
chục lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về xây 
dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể/nhãn 
hiệu chứng nhận/chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm 
đặc sản của tỉnh, hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu cho các doanh nghiệp, hội nông dân trên địa 
bàn tỉnh.  

Đến nay, các sản phẩm nông sản đặc sản đã được 
tỉnh đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, gồm: 

- Nhãn hiệu tập thể đối với Nhãn xuồng cơm 
vàng Bà Rịa - Vũng Tàu, mãng cầu ta Bà Rịa, bánh 

khọt Vũng Tàu, Rượu Hòa Long.  
- Nhãn hiệu chứng nhận đối với Muối Bà Rịa, hồ 

tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu, bưởi da xanh Sông Xoài, 
Chả cá Phước Hải, Bún Long Kiên Bà Rịa.

- Chỉ dẫn địa lý đối với Nhãn xuồng cơm vàng, 
mãng cầu ta Bà Rịa, muối Bà Rịa, hồ tiêu Châu 
Đức.

Thời gian tới, nhiều sản phẩm nông sản khác 
tiếp tục được đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. 
Để duy trì, phát triển giá trị thương hiệu các sản 
phẩm đặc sản đã được xác lập quyền sở hữu trí 
tuệ, ngành nông nghiệp đang từng bước xây dựng 
quy hoạch vùng sản xuất, vùng nguyên liệu cho 
các sản phẩm đặc sản: Hồ tiêu, mãng cầu ta, nhãn 
xuồng, bưởi da xanh; các làng nghề truyền thống 
Bún Long Kiên, Rượu Hòa Long, bánh hỏi An 
Nhứt… Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xây 
dựng, phát triển hiệu quả cho các sản phẩm nông 
sản đặc sản của tỉnh.

Nhằm quản lý, phát triển theo các mô hình quản 
lý hiệu quả, các cơ quan quản lý đã triển khai cấp 
quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng 
nhận/chỉ dẫn địa lý cho các cơ sở sản xuất/kinh 
doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã; như cấp 
quyền sử dụng và khai thác nhãn hiệu chứng nhận 
Muối Bà Rịa cho cơ sở sản xuất muối Nguyễn 
Văn Phúc ở xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu và doanh 
nghiệp tư nhân Lê Bền ở xã An Ngãi, huyện Long 
Điền. Từ đó, giá muối Bà Rịa cao hơn trước mang 
lại giá trị gia tăng 56 tỷ đồng trong 4 năm, và với 
đặc trưng riêng biệt muối Bà Rịa đang là thành 
phần không thể thiếu trong chế biến nước mắm ở 
huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cùng với 
nước mắm Phú Quốc, muối Bà Rịa được bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý đã vươn xa ra tầm quốc tế tạo được 
uy tín với người tiêu dùng tạo cơ hội tiếp cận mở 
rộng các thị trường khác, đem lại giá trị ngày càng 
lớn cho nhà sản xuất và kinh doanh; chỉ dẫn địa 
lý hồ tiêu được ủy quyền quản lý và khai thác cho 
Hội hồ tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu với trên 400 hộ và 
02 doanh nghiệp thành viên. Hội đã cấp quyền sử 
dụng cho một số doanh nghiệp như Doanh nghiệp 
tư nhân Kiều Nguyên ở xã Quảng Thành, huyện 
Châu Đức là đối tác của một số công ty xuất khẩu 
trực tiếp hồ tiêu sang thị trường Châu Âu, Mỹ; 
nhãn xuồng cơm vàng và mãng cầu ta cao hơn thị 
trường ngoài tỉnh từ 3.000-5.000đồng/1kg, mang 
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lại giá trị gia tăng từ thương hiệu tới 78-130 tỷ 
trong vòng 5-8 năm. Ngành nông nghiệp tổ chức 
cho các doanh nghiệp, HTX tham gia các Hội chợ 
Nông nghiệp Quốc tế AgroViet, Hội chợ làng nghề 
Việt Nam với các sản phẩm đặc sản là muối, bánh 
tráng, hồ tiêu, nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, 
bưởi da xanh, thanh long, măng cụt, cacao…

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm đặc 
sản của tỉnh mới chỉ là bước khởi đầu của quá 
trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Việc 
xây dựng mô hình quản lý, duy trì, phát triển hiệu 
quả, bền vững giá trị của thương hiệu mới là vấn 
đề then chốt để thực hiện quá trình sản xuất kinh 
doanh sản phẩm theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu 
cầu thị trường.

Để phát huy tốt hơn giá trị của việc xác lập 
quyền đối với nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng 
nhận/chỉ dẫn địa lý, nâng cao giá trị sản phẩm đặc 

sản của tỉnh, đề xuất thực hiện tốt một số giải pháp 
sau trong thời gian tới:

- Bổ sung, đổi mới xây dựng cơ chế chính sách 
phát triển thương hiệu 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực tạo 
lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với sản 
phẩm đặc sản của tỉnh.

- Quy hoạch phát triển sản phẩm đặc sản của 
tỉnh.

- Hỗ trợ thị trường, mạng lưới phân phối.
- Các cơ quan chức năng, chuyên môn cần tích 

cực hỗ trợ các địa phương trong việc thúc đẩy hoạt 
động đăng ký và khai thác các sáng chế, giải pháp 
hữu ích đã được bảo hộ đối với các sản phẩm đặc 
sản. Hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về công tác thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ cho cán  bộ làm công tác sở 
hữu trí tuệ của các địa phương./.

N.K.T, T.T.K.L

 TIẾP TỤC THÚC ĐẨY PHONG TRÀO 
LAO ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA QUẦN CHÚNG 

NHÂN DÂN THÔNG QUA HỘI THI 
SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hướng dẫn của 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng 
tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019); 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 
Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương tiến hành tổ chức Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 - 
2019. Đây là hội thi lần thứ 10 ở tỉnh ta, là sự tiếp 
nối theo định kỳ hai năm một lần của các hội thi 
lần trước. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tổ chức nhằm 
thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần 
chúng nhân dân, của các nhà khoa học và công 
nghệ để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Hội thi là nơi hội tụ của các tài 
năng sáng tạo ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần kinh 
tế, ở các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu, học tập và 

|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh BR-VT

sản xuất, góp phần đưa những sáng tạo có giá trị 
về kinh tế và ý nghĩa về xã hội phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Hội thi được phát động bao gồm 6 lĩnh vực và 
đã nhận được 71 giải pháp dự thi được tập trung 5 
lĩnh vực: Lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, 
giao thông vận tải (39 giải pháp); Lĩnh vực Y dược 
(03 giải pháp); Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (12 
giải pháp); Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, 
viễn thông (07 giải pháp); Lĩnh vực Nông lâm ngư 
nghiệp, Tài nguyên và Môi trường (10 giải pháp). 
Phân loại số lượng các giải pháp đủ tiêu chuẩn để 
chấm thi theo huyện, TP như sau: TP Vũng Tàu: 
32 giải pháp (trong đó Liên doanh Dầu khí: 25), 
TP Bà Rịa: 12 giải pháp, Huyện Đất Đỏ: 05 giải 
pháp, Huyện Long Điền: 05 giải pháp, Huyện 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 5 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

Châu Đức: 03 giải pháp, TX Phú Mỹ: 08 giải pháp, 
ngoài tỉnh: 06 giải pháp. Các giải pháp tham dự 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần này rất phong phú, 
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Điểm nổi bật của 
các giải pháp dự thi là tính ứng dụng rất cao. Đa 
số các giải pháp dự thi đều có ý tưởng xuất phát 
từ thực tế, từ những trăn trở của người lao động 
trong sản xuất và hầu hết các giải pháp sau khi 
hoàn thiện đều được ứng dụng trở lại phục vụ cho 
sản xuất và đời sống.

Để đánh giá kết quả các giải pháp tham dự Hội 
thi, Ban Tổ chức đã tổ chức 07 Hội đồng chấm 
thi chuyên ngành, Hội đồng làm việc với tinh thần 
khẩn trương, nghiêm túc và khách quan. Kết quả 
có 61/71 giải pháp xếp loại đạt trong đó có 59 giải 
pháp đoạt giải, gồm 06 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 
giải Ba và 23 giải Khuyến khích. Đây là những 
giải pháp có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu về 
tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng rộng 
rãi và mang lại hiệu quả kinh tế hoặc giá trị xã hội 
cao. Ban Tổ chức chọn 21 giải pháp tiêu biểu tham 
dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 15 
(năm 2018 - 2019). 

Ban Tổ chức Hội thi trao giải ba cho các tác giả đoạt giải
Hội thi lần này tập trung nhiều ở lĩnh vực Cơ 

khí, tự động hóa, Xây dựng, Giao thông vận tải với 
39 giải pháp và 34 giải pháp đoạt giải. Một số giải 
pháp đoạt giải ở lĩnh vực này được Ban tổ chức và 
Hội đồng chấm thi đánh giá rất cao như giải pháp 
“Chế tạo Filters Element sơ cấp cho Condensate 
Pump dự án Thiên Ưng tại giàn CNTT-2” của Xí 
nghiệp Khai thác dầu khí, Liên doanh Việt Nga 
Vietsovpetro. Với mục đích giảm thiểu tối đa chi 
phí cho sản xuất do việc sử dụng số lượng nhiều 

Filters Element nhập khẩu. Nhóm tác giả đã nghiên 
cứu và chế tạo các Filters Element sơ cấp lắp trước 
khi cho Condensate đi qua bộ Filters tinh. Sản 
phẩm nhỏ gọn và dễ dàng tháo lắp, vệ sinh Filters. 
Giải pháp này có thể áp dụng cho tất cả các công 
trình biển, các phân xưởng nơi có lắp đặt các bơm 
ly tâm, bơm Piston v.v và làm lợi lên tới 99.600 
USD/năm. Đây là giải pháp đoạt giải Nhất Hội thi. 
Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, số lượng tham gia 
so với lần trước không nhiều (12 giải pháp) nhưng 
đã có 7 giải pháp đoạt giải. Có một số giải pháp có 
tính thực tiễn cao trong công tác dạy học như giải 
pháp “Bộ đồ dùng đồ chơi học tập đa năng” của 
tác giả Trần Thị Xuân - Trường Mầm non Lê Ki 
Ma, TP Vũng Tàu. Giải pháp tổng hợp các bộ môn 
trong chương trình: toán, chữ cái, môi trường xung 
quanh, dinh dưỡng, âm nhạc, thơ, tạo hình, toán, 
thể chất... giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động 
tinh, luyện vận động các cơ tay, ôn luyện một số 
biển báo giao thông đường bộ, đèn tín hiệu giao 
thông, các loại phượng tiện giao thông đường bộ, 
đường biển. Đây là giải pháp đoạt giải Nhất Hội 
thi. Ở lĩnh vực Công nghệ Thông tin tiêu biểu có 
giải pháp “Thiết kế và chế tạo hệ thống máy đo 
khuyết tật ống chống giếng khoan bằng hệ đa cảm 
biến LVDT đo bán kính từ phía trong theo 40 và 
60 sector” của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Quang, 
Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh 
Viet-Nga vietsovpetro. Đây là một thiết bị chuyên 
dụng, được áp dụng cho các đội đo địa vật lý của 
Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan - Liên doanh 
Việt - Nga Vietsovpetro nhằm trực tiếp phục vụ 
công tác đo kiểm tra trạng thái kỹ thuật ống chống 
giếng khoan dầu khí. Đây cũng là những thiết bị 
hoàn toàn mới, lần đầu tiên được thiết kế và chế 
tạo hoàn toàn bằng nội lực xí nghiệp tại Việt Nam, 
nhóm tác giả đã tự thiết kế và chế tạo thành công 
thiết bị máy giếng với công nghệ đa điều khiển 
thông minh và nhỏ gọn lại hoạt động tốt trong môi 
trường nhiệt độ cao lên đến 1750C và áp suất cao 
lên đến 20000psi.   

Như vậy, ở Hội thi năm 2018 - 2019, Liên doanh 
Việt - Nga Vietsovpetro, Công ty Điện lực TNHH 
BOT Phú Mỹ 3 là đơn vị tiêu biểu tích cực tham 
gia Hội thi… Ngoài ra, năm nay xuất hiện thêm 
1 số đơn vị mới lần đầu tiên tham gia và cũng đã 
đoạt giải như Trường Cao đẳng Kỹ thuật công 
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Nhằm giới thiệu ứng dụng công nghệ in 3D 
trong nghiên cứu sản xuất và đời sống của 
các chuyên gia, các nhà khoa học trong 

lĩnh vực in 3D, đồng thời, tạo cầu nối giữa các 
chuyên gia, nhà khoa học với doanh nghiệp trong 
tỉnh. Ngày 20/11, Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công 
nghệ (Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh) tổ 
chức hội thảo: Công nghệ in 3D - Ứng dụng vào 
sản xuất – đời sống.

Chủ trì hội thảo, ông Mai Thanh Quang – Giám 
đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, PGS.TS 
Phạm Ngọc Tuấn – Khoa cơ khí, Trường Đại học 
Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh, ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN 
thành phố Hồ Chí Minh). Cùng với sự tham dự của 
các nhà khoa học, chuyên gia đến từ viện, trường, 
đại diện các sở, ban ngành, doanh nghiệp và đơn 
vị trong và ngoài tỉnh.

Tại hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học, các 
đại biểu đã trình bày tham luận, cùng nhau thảo 
luận và chia sẻ về các vấn đề xoay quanh nội dung 
hội thảo như: Công nghệ in 3D: Ứng dụng để nâng 
cao năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế Bà 
Rịa – Vũng Tàu. Thực trạng về ứng dụng công 
nghệ in 3D: Công cụ hữu ích trong nghiên cứu và 
giáo dục. Những ứng dụng công nghệ số hóa 3D 
trong công tác bảo tồn và du lịch thông minh, cũng 
như báo cáo về in 3D kim loại – xu hướng mũi 
nhọn của tương lai sản xuất công nghệ cao.

PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn, Khoa Cơ khí, 
Trường Đại Học Bách khoa – Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Cơ khí 
thành phố Hồ Chí Minh (HAME) chia sẻ về Chiến 
lược ứng dụng công nghệ in 3D phục vụ phát triển 
các ngành kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2020-2030. Theo đó, xác định mục tiêu chung là 
tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ chế 
tạo cộng, in 3D và thiết kế công nghiệp nhằm nâng 
cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững các 
ngành kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu. Các mục tiêu 
đầu ra là năng suất, chất lượng, năng lực đổi mới 
sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Một trung tâm 
phát triển công nghệ chế tạo cộng, in 3D và thiết 
kế công nghiệp. Trung tâm phụ trách xây dựng 
một mạng liên kết công nghệ in 3D, bao gồm: 01 
cổng thông tin (hub) kết nối các nguồn lực của 
mạng liên kết này; 01 kho dữ liệu thiết kế, in 3D 
và chế tạo cộng (TK/I3D/CTC); 01 cơ sở dữ liệu 
về các nguồn lực TK/I3D/CTC của Vùng Kinh tế 
trọng điểm phía Nam; Các đơn vị đào tạo, tư vấn, 
nghiên cứu về TK/I3D/CTC; Các doanh nghiệp, 
startup dịch vụ TK/I3D/CTC với khẩu hiệu là “In 
3D cho mọi người”.

Xây dựng mục tiêu cụ thể như: tổ chức chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng 50 chuyên gia in 3D và 
1.000 người của các tổ chức, doanh nghiệp, trường 
học và các cơ quan nhà nước trong hai năm 2020 
- 2021. 20 doanh nghiệp, startup dịch vụ TK/I3D/

CÔNG NGHỆ IN 3D - ỨNG DỤNG VÀO 
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

|| CN. Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR - VT

nghệ tỉnh, Công ty TNHH Công nghệ tưới ASOP. 
Điều đó thể hiện công tác tuyên truyền Hội thi 
có tác động tích cực tới các cơ quan, trường học, 
doanh nghiệp trong tỉnh.

Kết quả đạt được của Hội thi năm nay là nhờ sự 
quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hưởng ứng của các 
ngành, địa phương. Ban Tổ chức đã làm tốt công 
tác chuẩn bị cũng như triển khai kế hoạch hội thi. 
Công tác thông tin tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của Báo, Đài Phát thanh 
truyền hình tỉnh và các ban, ngành, địa phương 
trong việc phổ biến Hội thi đến đông đảo nhân 
dân, người lao động đã góp phần làm cho hội thi 
đạt kết quả tốt.

Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức Lễ tổng kết và 
trao giải ngày 29/11/2019, đồng thời phát động Hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11, năm 2020 - 2021.

N.N.N
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CTC được thành lập trước năm 2025. Đến năm 
2025, ít nhất 10 doanh nghiệp của mỗi ngành 
kinh tế mũi nhọn thực hiện đầu tư đổi mới bằng 
công nghệ in 3D với sự hỗ trợ của Nhà nước. Một 
chương trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ TK/
I3D/CTC cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu. Chương trình gồm một số đề 
tài, dự án khoa học và công nghệ. Một chương 
trình truyền thông, quảng bá rộng rãi Chương trình 
“Thiết kế và in 3D cho mọi ngành, mọi tổ chức và 
mọi người”.

Theo Ths. Huỳnh Hữu Nghị, Khoa cơ khí 
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh, in 3D có những ứng dụng 
thiết thực trong giáo dục, đặc biệt liên quan đến 
các môn học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và kỹ 
năng toán học. Sinh viên có thể thiết kế và sản 
xuất các sản phẩm trong lớp học và có cơ hội thử 
nghiệm các ý tưởng, vừa học vừa làm với máy in 
3D. Cách làm này làm tăng hứng khởi học tập, làm 
việc theo nhóm, tương tác trong lớp học cũng như 
hỗ trợ khả năng sáng tạo, kỹ năng máy tính, và khả 
năng tư duy ba chiều của sinh viên. Nhờ vào in 
3D, sinh viên được tiếp xúc sớm với khái niệm kỹ 
thuật trước khi được dạy cao hơn, hiểu sâu hơn nội 
dung của các khóa học kỹ thuật. Đối với giáo viên, 
các mô hình vật thể 3D tự sản xuất sẽ phù hợp hơn 
cho mục đích môn học, giúp hình dung được khái 
niệm hoặc tiến hành thí nghiệm ngay tại lớp. Ở Mỹ 
hay Trung Quốc, các kế hoạch đưa công nghệ và 
máy in 3D đến các trường học, ngay cả cho trẻ em 
và học sinh tiểu học, đã được bắt đầu triển khai.

Đại biểu tham quan khu trưng bày tại hội thảo

Ông Trần Duy Hào - Giám đốc Công ty Cổ phần 
Giải pháp chuyên gia Star Global với bài tham 
luận về ứng dụng công nghệ số hóa 3D trong công 
tác bảo tồn và du lịch thông minh. Di tích lịch sử 
- văn hóa là một công trình hay địa điểm gắn với 
sự kiện, nhân vật, lịch sử hoặc tiêu biểu về kiến 
trúc, nghệ thuật của một hay nhiều thời kỳ lịch sử 
của đất nước. Đó là những giá trị văn hóa có sức 
trường tồn, vượt qua được sự thẩm định của thời 
gian để từ quá khứ đến với hiện tại. Di tích lịch 
sử là tài sản quý giá của mỗi quốc gia. Nhưng qua 
dòng chảy thời gian dưới tác động của môi trường 
và con người thì nhiều công trình kiến trúc di tích 
lịch sử đã đang bị xuống cấp nghiêm trọng, đòi hỏi 
cần có những công nghệ mới có thể ghi nhận lại 
được hiện trạng và khôi phục lại dữ liệu 3D ban 
đầu của di tích. Về lĩnh vực bảo tồn, phục dựng di 
sản văn hóa vật thể, ứng dụng công nghệ 3D được 
coi là phương pháp tốt nhất để phục dựng các di 
vật, cổ vật hoặc những công trình kiến trúc nghệ 
thuật của di tích đã bị xuống cấp, hoặc bị hủy hoại 
bởi khí hậu và thời gian. 

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Vũ Cao Nhân 
– Chủ tịch Kawami Foundation cũng cho rằng, in 
3D kim loại là xu hướng mũi nhọn của tương lai 
sản xuất công nghệ cao. In 3D là in mô hình 3D kỹ 
thuật số từ máy tính ra ngoài đời thực có thể cầm 
nắm được thông qua các máy in 3D chuyên dụng 
bằng chất liệu nhựa, resin, hoặc kim loại tùy theo 
từng loại công nghệ in 3D riêng. Máy in 3D có thể 
tạo ra các mẫu mã sản phẩm với cấu trúc phức tạp 
mà sản xuất theo truyền thống khó làm được và có 
thể tạo ra các sản phẩm mẫu đơn chiếc nhanh và 
tiết kiệm chi phí.

Chỉ với một bản vẽ kỹ thuật 3 chiều, công nghệ 
in 3D sẽ tạo ra các sản phẩm chi tiết mang đầy đủ 
yêu cầu hình dáng mong muốn. Hiện nay trên thế 
giới, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Anh, Mỹ, 
Nhật Bản… công nghệ in 3D đã được ứng dụng 
phổ biến rộng khắp nhiều lĩnh vực từ kiến trúc, 
xây dựng, thời trang, mỹ thuật, y học, giáo dục, du 
lịch đến các ngành công nghiệp sản xuất khác như 
hàng tiêu dùng, ô tô, máy bay, vũ trụ. Công nghệ 
3D đã mang lại bước đột phá trong việc chế tạo 
các đồ vật, hiện thực hóa những ý tưởng thiết kế 
tưởng chừng chỉ có trên máy tính.

V.H.T
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Nhằm đánh giá kết quả tình hình sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ muối niên vụ 2018 - 
2019 và kế hoạch thực hiện muối niên vụ 

2019 - 2020 cũng như bàn các giải pháp khắc phục 
những khó khăn, vướng mắc để phát triển nghề 
muối trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 08/11/2019 tại 
Hội trường Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết muối 
niên vụ 2018 - 2019 và kế hoạch muối niên vụ  
2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Về tham dự và chủ trì hội nghị có Bà Phạm Thị 
Thúy Yến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Ông Nguyễn Anh Phương Chi cục 
trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản 
và Thủy sản, ngoài ra còn có đại diện các đơn vị: 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; 
Ban quản lý Dự án Chuyên ngành Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn; Trung tâm Khuyến Nông; 
Chi cục Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế TP.Bà 
Rịa; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện Long Điền; UBND Xã Long Sơn; UBND 
xã An Ngãi, thị trấn Long Điền; UBND Phường 
Kim Dinh; Phường Long Toàn; Phường Phước 
Trung; cùng với gần 70 đại biểu đại diện các doanh 
nghiệp, cơ sở, hợp tác xã; diêm dân sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay tổng diện tích sản xuất muối niên vụ 
2018 - 2019 đạt 835 ha, tăng 28,3 ha so với niên vụ 
muối 2017 - 2018 và tăng 11,3 ha so với kế hoạch 
muối niên vụ 2018 - 2019 và đạt 101% so với kế 
hoạch niên vụ đề ra; Tổng sản lượng muối niên vụ 
2018 - 2019 đạt 60.450 tấn, tăng 4.030 tấn so với 
niên vụ muối 2017 - 2018 và đạt 93% so với kế 
hoạch niên vụ 2018 - 2019. Trong năm 2019 Chi 
cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tham mưu Sở thực hiện công tác lấy mẫu muối và 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN TỔ CHỨC TỔNG KẾT TÌNH 
HÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ 

MUỐI NIÊN VỤ 2018 - 2019 VÀ KẾ HOẠCH 
SẢN XUẤT MUỐI NIÊN VỤ 2019 - 2020

|| KS. Nguyễn Văn Bình 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

nước sản xuất muối phân tích, đánh giá chất lượng 
bao gồm: 15 mẫu nước tại các vùng sản xuất muối 
(lấy đầu niên vụ); 20 mẫu muối thương phẩm tại 
các cơ sở sản xuất, kho dự trữ muối. Kết quả phân 
tích đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08-2:2011/
BYT về giới hạn kim loại nặng trong thực phẩm 
và các chỉ tiêu cảm quan, lý hóa.

Về tình hình sử dụng thương hiệu và chỉ dẫn địa 
lý “Muối Bà Rịa”: Hiện nay, Chi cục Phát triển 
nông thôn đã cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận “Muối Bà Rịa” cho các cá nhân 
và doanh nghiệp sau: 

1) Hộ ông Nguyễn Văn Phúc; địa chỉ: thôn 8, xã 
Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Danh mục sản phẩm được cấp theo Giấy Chứng 
nhận: Muối sản xuất theo phương pháp truyền 
thống. Sản lượng tiêu thụ hàng năm: 1.500 tấn/
năm. Thị trường: Cung cấp cho các cơ sở sản xuất 
nước mắm Phú Quốc 

2) Doanh nghiệp tư nhân Lê Bên; địa chỉ: 16/5A, 
tổ 6, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Danh mục sản phẩm được 
cấp theo Giấy Chứng nhận: Muối sản xuất theo 
phương pháp truyền thống; Muối sản xuất theo 
phương pháp trải bạt;  Muối qua sơ chế và chế 
biến. Sản lượng tiêu thụ hàng năm: 1.500 tấn/năm. 
Thị trường: Cung cấp cho các cơ sở sản xuất nước 
mắm Phú Quốc. 

Ngày 16/9/2019, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4570/
QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký chỉ dẫn địa lý số 00076 cho sản phẩm muối 
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“Bà Rịa”; Nghề muối huyện Long Điền đã được 
UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống năm 
2018.

Về công tác khuyến diêm, hỗ trợ diêm dân sản 
xuất muối: Năm 2019 Chi cục Quản lý chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản đã tổ chức cho bà con 
diêm dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, thu mua 
muối trên địa bàn tỉnh đi thăm quan, học tập kinh 
nghiệm, kết nối tiêu thụ sản phẩm muối tại tỉnh 
Ninh Thuận; Phối hợp với đoàn Cơ sở Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND xã An 
Ngãi tổ chức dọn vệ sinh xung quanh khu vực sản 
xuất muối truyền thống tại xã An Ngãi; Xây dựng 
mô hình thí điểm sản xuất “Muối da rong” theo 
phương pháp của diêm dân xã Long Sơn, TP.Vũng 
Tàu cho diêm dân trên địa bàn xã An Ngãi, huyện 
Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện 
chương trình cảnh báo thời tiết cho diêm dân sản 
xuất muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
thông qua hệ thống tin nhắn SMS.

Những diêm dân trên cánh đồng muối Chợ Bến thuộc xã An 
Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(Nguồn: khoahocphattrien.vn). 
Niên vụ muối 2018 - 2019 giá muối ổn định, bà 

con sản xuất ra đến đâu thương lái thu mua đến 
đó, không còn tình trạng muối tồn kho do giá thấp, 
cùng với việc muối Bà Rịa có chứng nhận nhãn 
hiệu đã giúp cho giá muối Bà Rịa ổn định và nhiều 
thương lái, các tỉnh khác biết đến muối Bà Rịa nên 
giá thường cao hơn các tỉnh khác, tuy nhiên ngành 
muối vẫn gặp một số khó khăn như sau:

 Hiện nay do biến đổi khí hậu, nên trong quá 
trình sản xuất muối thường xuất hiện những cơn 
mưa trái mùa đã làm thiệt hại diện tích muối của bà 
con diêm dân đang chuẩn bị thu hoạch; Thị trường 

tiêu thụ muối chưa đa dạng, phụ thuộc nhiều vào 
thương lái, ngành khai thác thủy sản và chế biến 
nước mắm; Thu nhập từ nghề làm muối còn thấp, 
đời sống còn khó khăn dẫn đến vốn đầu tư cho tái sản 
xuất ít, đa số diêm dân đều phải vay mượn thương lái 
và bán với giá muối thấp hơn giá thị trường nên dù 
giá muối cao nhưng diêm dân vẫn thua thiệt; Các hộ 
làm muối và các cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến 
muối chưa có tính liên kết, ký kết hợp đồng nên 
việc bao tiêu sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn; 
Nguồn lao động khó kiếm, do niên vụ muối chỉ kéo 
dài 4 - 5 tháng, nghề lại nặng nhọc, công thấp nên 
các hộ làm muối, hợp tác xã khó kiếm nguồn lao 
động. Đây sẽ là một thách thức lớn trong thời gian 
tới nếu không có giải pháp khắc phục, bên cạnh 
đó chi phí đầu vào như cải tạo đồng ruộng, thuê 
mướn nhân công đều tăng gây khó khăn cho diêm 
dân; Diện tích muối tại một số địa phương đang 
dần bị thu hẹp, do các dự án hoặc địa phương đang 
trong quá trình công nghiệp hóa, chỉnh trang đô 
thị, tuy nhiên địa phương chưa cập nhật diện tích 
sản xuất muối giảm gửi cho Chi cục nên việc định 
hướng, xây dựng kế hoạch sản xuất muối của Chi 
cục không chính xác, chỉ mang tính tương đối. 

Theo Kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2019 - 
2020 đạt khoảng 766,7 ha (muối đất 731,7 ha, 
muối trải bạt 35 ha); Sản lượng muối niên vụ 2018 
- 2019 dự kiến là: 58.147 tấn  (sản lượng muối đất 
đạt 54.947 tấn, muối sạch trải bạt đạt 3.200 tấn). 
Để đạt được kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2019-
2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
cũng đưa ra các giải pháp như sau:

Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông: UBND tỉnh cần chỉ đạo cho các đơn vị 
thi công (Ban quản lý Dự án chuyên Ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) đẩy nhanh tiến độ 
triển khai thực hiện dự án đầu tư phát triển cơ sở 
hạ tầng nghề muối theo Quy hoạch sản xuất, chế 
biến và lưu thông muối đã được UBND tỉnh phê 
duyệt; Chỉ đạo UBND huyện Long Điền, TP.Vũng 
Tàu, TP.Bà Rịa rà soát lại quy hoạch vùng sản xuất 
muối, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các 
hành vi chuyển đổi mục đích đất sản xuất muối 
sang các loại đất khác không đúng theo quy định 
của Pháp luật.

Công tác khuyến diêm: Giao cho Chi cục Quản 
lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ động 
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liên hệ với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các đơn 
vị có liên quan thường xuyên cập nhật thông tin dự 
báo thời tiết và biến đổi khí hậu, thông báo rộng 
rãi đến các địa phương để bà con diêm dân thông 
qua chương trình nhắn tin SMS nhằm kịp thời chủ 
động trong công tác sản xuất muối, có các biện 
pháp kỹ thuật ứng phó với các sự cố xảy ra; Nhân 
rộng, chuyển giao các mô hình sản xuất muối ứng 
dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, 
chất lượng, giảm chi phí đầu vào và nguồn nhân 
lực phục vụ nghề muối (mô hình muối da rong áp 
dụng trên địa bàn xã An Ngãi, huyện Long Điền); 
Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài 
tỉnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
muối trên địa bàn tỉnh; Tìm kiếm thị trường, tăng 
cường muối liên kết giữa các doanh nghiệp chế 
biến, tiêu thụ muối với bà con diêm dân trong việc 
tiêu thụ muối; Đề xuất xây dựng các cơ chế, chính 
sách để diêm dân tiếp cận được với các nguồn vốn 
vay tín dụng ưu đãi trong phát triển nghề muối.

Giải pháp xúc tiến thương mại: Thường xuyên 
quảng bá, trưng bày các sản phẩm muối Bà Rịa 
tại các hội chợ triển lãm của ngành nông nghiệp 
trong và ngoài tỉnh; Tổ chức cho bà con diêm dân, 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn 

tỉnh tham quan học tập kinh nghiệm mô hình sản 
xuất muối tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ 
thuật, công nghệ mới với các tỉnh khác có diện 
tích sản xuất muối nhiều; Hình thành các điểm thu 
mua muối tập trung  trên địa bàn tỉnh, để từ đó 
có thể kiểm soát được chất lượng cũng như sản 
lượng muối Bà Rịa đồng thời thuận tiện cho các 
doanh nghiệp, thương lái mua muối Bà Rịa cũng 
như quảng bá giới thiệu muối Bà Rịa.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Thanh tra Sở 
chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng 
cường công tác kiểm tra việc sử dụng thương hiệu 
muối Bà Rịa cũng như việc chấp hành đúng các 
quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản 
xuất, kinh doanh muối; Kiểm soát chặt chẽ việc 
các doanh nghiệp nhập khẩu muối, tránh tình trạng 
doanh nghiệp nhập khẩu muối công nghiệp và sử 
dụng làm muối thực phẩm, gây ảnh hưởng đến uy 
tín, chất lượng muối Bà Rịa; Hàng năm lấy mẫu 
nước làm muối phân tích và đánh giá chất lượng 
nước phục vụ trong quá trình sản xuất muối để 
khuyến cáo bà con diêm dân thực hiện các biện 
pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm và giảm 
tác hại của môi trường nước đến chất lượng muối.

N.V.B

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc rải vụ trong quá trình sản xuất trái cây phải 

làm sao mang tính bền vững. Vì trong thực tế rải vụ 
đã phát sinh nhiều sâu bệnh, cần phải có phương 
pháp và biện pháp phòng ngừa kịp thời. Mặt khác, 
rải vụ làm cho cây sinh trưởng không thuận lợi, 
nên phải quan tâm đến rủi ro nhất là trong điều 
kiện biến đổi khí hậu sẽ làm ảnh hưởng đến năng 
suất, chi phí sản xuất, nên sản xuất rải vụ phải dựa 
trên cơ sở thị trường và cơ sở sinh học thì mới 
mang tính bền vững. 

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu cây nhãn được trồng tập 
trung ở thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện 
Xuyên Mộc và Đất Đỏ. Mặc dù lợi nhuận từ trồng 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN XỬ LÝ 
RA HOA VÀ RA HOA TRÁI VỤ TRÊN 

CÂY NHÃN TIÊU DA BÒ
|| ThS. Sỹ Danh Chung 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

nhãn khá cao thế nhưng hiện nay vẫn đang còn 
phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết, điều này ảnh 
hưởng không nhỏ đến năng suất và chất lượng của 
cây nhãn.

Nhãn tiêu da bò là giống có khả năng sinh trưởng 
mạnh, năng suất rất cao, phẩm chất ngon, thích 
hợp với nhiều vùng đất khác nhau nhưng có nhược 
điểm là không ra hoa trong điều kiện tự nhiên mà 
đòi hỏi phải có biện pháp xử lý ra hoa (Nguyễn 
Minh Châu và cộng sự, 1997). Tuy nhiên, do ảnh 
hưởng của nhiệt thấp trong tháng 12 đến tháng 2 
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5 ngày/lần ngay sau khi cây bắt đầu đậu trái. Đánh 
dấu 4 chùm nhãn cố định ở 4 hướng để đếm số trái 
rụng và tính tỷ lệ phần trăm rụng trái.
III. KẾT QUẢ

3.1. Sự phát triển chồi 
Sau khi tỉa cành cho đến khi chồi bắt đầu nhú 

ra là 14 ngày, mầm lá xuất hiện ban đầu là những 
chóp lá màu nâu đỏ, sau đó phát triển thành màu 
xanh nhạt rồi đến màu xanh đậm, lá non có màu 
nâu đỏ và có màu xanh khi trưởng thành. Ở cơi đọt 
đầu tiên sau tỉa cành thì thời gian phát triển là 40 
ngày, thời gian tăng trưởng cơi đọt thứ hai là 44 
ngày và cơi đọt thứ ba là 46 ngày. Nhãn là cây ra 
hoa trên chồi tận cùng nên kích thích cho cây ra 
dọt mới để kích thích ra hoa có ý nghĩa quan trọng, 
quyết định sự ra hoa. Số cơi đọt khi kích thích ra 
hoa tùy thuộc vào từng giống nhãn tùy tình trạng 
phát triển của cây. 

Hình 1. Sự phát triển chiều dài chồi trên cây nhãn tiêu da 
bò tại vườn mô hình

3.2. Quá trình ra hoa 
Quá trình phát triển chiều dài phát hoa nhãn tiêu 

da bò từ lúc nhú mầm đến khi phát hoa nở hoàn 
toàn kéo dài trong vòng 35 ngày. Chiều dài phát hoa 
đạt tối đa vào lúc 35 ngày đạt 4,51 cm. Tốc độ tăng 
trưởng cực đại của phát hoa ở thời điểm 20 ngày sau 
khi nhú mầm hoa với tốc độ tăng trưởng 1,15 cm/
ngày. Trần Thế Tục (2002) cũng cho rằng phát hoa 
nhãn có chiều dài từ 8-40 cm. 

Qua quan sát cách nở hoa của phát hoa nhãn tiêu 
da bò tại vườn mô hình cho thấy những hoa ở phía 
trên phát hoa (gần cuống hoa) nở trước, kế đến là 
các hoa ở giữa và sau cùng là các hoa trên đỉnh 
của phát hoa. Các hoa nở từ trong phát hoa nở ra 
bên ngoài.

3.3. Số trái đậu trên chùm 
Bảng 1. Số trái đậu/chùm cây nhãn tiêu da bò 20 năm tuổi

STT Cây theo dõi Số trái/chùm

1 A1 69,75

2 A2 63,25

3 A3 60,25

Trung bình 64,42

Kết quả từ bảng 1 cho thấy, số trái non đậu ở 
đường kính 0,30 cm các cây trong vườn mô hình 

và sau đó nhiệt độ cao trong tháng 3 nên việc xử lý 
cho nhãn da bò ra hoa trong mùa thuận vào tháng 
3 dương lịch tương đối dễ và đạt kết quả cao. Xử 
lý cho ra hoa trong mùa nghịch đạt tỉ lệ thấp và 
có thể ảnh hưởng đến sự ra hoa ở vụ sau. Trong 
những năm gần đây, biện pháp kích thích ra hoa 
bằng chlorate kali kết hợp với khoanh vỏ cành tỏ 
ra có hiệu quả và đã trở thành một kỹ thuật quan 
trọng không thể thiếu trong quy trình canh tác cây 
nhãn.

Mô hình xử lý ra hoa và ra hoa trái vụ trên cây 
nhãn tiêu da bò được thực hiện với mục tiêu nhân 
rộng những mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật 
mới vào sản xuất nhãn nghịch vụ, giúp người nông 
dân nắm vững những kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch 
vụ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng và tính 
cạnh tranh của trái nhãn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC 
HIỆN

2.1. Vật liệu
- Thời gian: Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019.
- Địa điểm: xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 
- Tuổi cây: 20 năm tuổi.
- Giống: nhãn Tiêu da bò.
- Các hóa chất sử dụng: Kali chlorate (KClO3), 

MKP (Mono potassium Phosphate), Flower (F94): 
thành phần gồm KNO3, NAA và các vi lượng).

2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 
- Sinh trưởng của chồi;
- Sự ra hoa và sự phát triển của hoa;
- Số trái đậu trên chùm;
- % trái rụng theo các giai đoạn: 15, 30 và 45 

ngày sau khi đậu trái.
2.3. Phương pháp lấy chỉ tiêu
- Đặc điểm sinh trưởng của chồi được theo dõi 

bằng cách đánh dấu 10 chồi/cây kể từ khi nhú đọt 
đến khi chồi trưởng thành.

- Sự ra hoa và sự phát triển của hoa được khảo 
sát bằng cách ghi nhận ngày nhú mầm hoa, ngày 
hoa nở rộ, ngày đậu trái. 

- Số trái đậu trên chùm được theo dõi bằng cách 
tiến hành quan sát, đánh dấu và đếm số lượng trái 
trên 4 chùm nhãn ở 4 hướng của 3 cây khác nhau 
khi trái đậu có đường kính 0,3 cm.

- Việc theo dõi số quả non rụng được tiến hành 
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đạt trung bình là 64,42 trái/chùm. Như vậy, xử lý 
ra hoa nghịch vụ trên cây nhãn tiêu da bò bằng 
KClO3 cho tỷ lệ đậu trái rõ rệt và có ý nghĩa.

3.4. Tỷ lệ trái rụng
Số liệu ở bảng 2 cho thấy tỷ lệ % trái non rụng 

ở giai đoạn 15 ngày sau khi đậu trái trung bình là 
22,03%, giai đoạn 30 ngày đậu trái là 42,38% và 
giai đoạn 45 ngày sau đậu trái là 55,50%. Kết quả 
trên cho thấy, tỷ lệ rụng trái trên cây nhãn tiêu da 
bò nghịch vụ diễn ra khá cao ở mức 20,01% vào 
thời điểm 15 ngày sau đậu trái đến 52,41% vào thời 
điểm 45 ngày sau đậu trái. Để hạn chế mức độ rụng 
trái trên cây nhãn tiêu da bò nghịch vụ nhà vườn 
nên phun bổ sung một số chất điều hòa sinh trưởng 
thực vật như Gibberellin (GA3), Benzyl adenine 
(BA) với nồng độ khuyến cáo, đồng thời tưới đầy đủ 
nước tưới cho vườn nhãn. Theo Bùi Thị Mỹ Hồng 
và cộng sự (2004), phun phân bón lá Bortrac, axit 
boric 100 ppm kết hợp bón phân bón gốc Boronate 
liều lượng 50 và 100 gram, GA3 nồng độ 5 và 10 
ppm phun đơn hay kết hợp với Boronate liều lượng 
50 và 100 gram đều làm tăng số trái non đậu trên 
chùm nhãn tiêu da bò. 

I. MỞ ĐẦU
Ngộ độc do độc tố histamine trong thủy sản 

là vấn đề toàn cầu, xảy ra ở nhiều nước, nơi có 
người tiêu dùng ăn thủy sản có chứa hàm lượng 
histamine cao. Histamine là một chất hóa học có 
công thức là C5H9N3, là một dẫn xuất được sinh 
ra từ sự phân hủy của histadine khi thịt cá bị ươn. 
Histamine có đặc tính chịu nhiệt, nên khi đun nấu 
hay thanh trùng histamine vẫn không bị phá hủy. 
Histamine có mặt trong các loài thủy sản mà đặc 
biệt có nhiều trong các loài cá có thịt đỏ như cá 
ngừ, cá nục, cá bạc má, cá hồi… và các loài hải sản 
như tôm, cua, sò, mực,… 

Hàm lượng histamine cao trong thịt cá là do 
trong quá trình đánh bắt, bảo quản không đáp ứng 
đúng theo yêu cầu kỹ thuật nên phát sinh nhiều 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ 
XỬ LÝ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO ĐỘC TỐ 

HISTAMINE TRONG THỦY SẢN 
|| ThS. Trần Thị Duyên
Ngành Công nghệ Thực phẩm – Trường Đại học Bà Rịa 
- Vũng Tàu

histamine trong thịt cá biển. Hơn nữa, so với các 
loại thịt gia súc, gia cầm, thịt cá có độ bền cơ học 
kém hơn, dễ bị nhiễm vi sinh vật. Ngoài sự phân 
hủy protein thịt cá thành amoniac, indol, H2S, 
scatol, phenol... gây ra các mùi hôi thối, tạo ra các 
màu xanh lục, nâu, đen ở cá biển không thể ăn 
được, nhưng có những chất gây ngộ độc rất mạnh 
như histamine không có mùi nên làm người ta 
không cảm nhận được dễ ăn lầm và bị ngộ độc. 
Ở thịt của cá sống khỏe mạnh hoặc cá vừa đánh 
bắt thì không có vi khuẩn. Khi cá chết, hệ thống 
miễn dịch bị suy yếu và vi khuẩn được tự do sinh 

STT Tên 
cây

Tỷ lệ trái rụng (%)

15 SĐT 30 SĐT 45 SĐT

1 A1 20,01 39,26 50,14

2 A2 24,69 45,33 61,02

3 A3 21,39 42,56 55,34

Trung bình 22,03 42,38 55,50

Bảng 2. Tỷ lệ rụng trái trên cây nhãn tiêu da bò 20 năm tuổi

IV. KẾT LUẬN
Thời gian phát triển của các cơi đọt trên cây nhãn 

tiêu da bò trung bình là 43,33 ngày, cơi đọt sau có 
chu kỳ sinh trưởng dài ngày hơn cơi đọt trước. 

Quá trình phát triển chiều dài phát hoa nhãn tiêu da 
bò từ lúc nhú mầm đến khi phát hoa nở hoàn toàn kéo 
dài trong vòng 35 ngày. 

Xử lý ra hoa nghịch vụ trên cây nhãn tiêu da bò 
bằng KClO3 kết hợp với khoanh vỏ cho tỷ lệ đậu trái 
đạt trung bình là 64,42 trái/chùm. 

Tỷ lệ rụng trái trên cây nhãn tiêu da bò nghịch 
vụ diễn ra khá phổ biến thường ở mức 20,01% đến 
52,41% vào thời điểm 15 đến 45 ngày sau đậu trái. 

S.D.C    
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sôi phát triển. Trong quá trình bị phân hủy sẽ tạo 
thành các axit hữu cơ gây mùi hôi và làm biến 
đổi màu sắc, thành phần đạm histidine. Chất đạm 
này chuyển hóa tạo thành axit amin độc có tên là 
histamin bởi các loài vi khuẩn Enterobacteriaceae; 
Morganella morganii. 
II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 
VÀ XỬ LÝ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO 
HISTAMINE TRONG THỦY SẢN

2.1. Một số biện pháp phòng ngừa ngộ độc do 
histamine 

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

Sau đây là một số biện pháp để phòng ngừa ngộ 
độc do histamine:

a. Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức: 
+ Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức cho 

cộng đồng trong việc phòng chống ngộ độc thực 
phẩm do histamine. Biết cách lựa chọn, sơ chế, 
chế biến thức ăn từ cá biển hợp vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Cá được bảo quản trong nhiệt độ lạnh, 
cá còn tươi, thịt cá chắc, mắt trong, mang đỏ, cắt 

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

Sau đây là ví dụ để phòng chống ngộ độc 
histamine trong cá ngừ: không nên ăn cá ngừ bị 
ươn, người có cơ địa dị ứng, trẻ nhỏ, trước khi 
ăn cá ngừ nên thử một chút, nếu có biểu hiện bất 
thường thì không nên ăn. Khi chế biến cá ngừ, nên 
chẻ đôi con cá theo đường xương rồi cắt khúc cỡ 
10 cm và ướp 30 phút với gừng tươi (1 kg cá cần 
khoảng 50 g gừng tươi) băm nhỏ, ướp gia vị rồi 
mới chế biến. Việc ướp gừng trong 30 phút trước 
khi chế biến không chỉ làm tăng mùi thơm mà còn 
giúp giải độc, triệt tiêu tính gây dị ứng của cá ngừ. 
Nguyên nhân là do trong gừng có một enzym phân 
giải protein. Khi chế biến, lúc đầu cho lửa nhỏ, 
đun vài chục phút rồi mới cho lửa cháy mạnh vì 
enzym phân giải protein của gừng hoạt động tốt 
nhất ở 60 độ C.

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

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

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

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

Sau khi ăn các thức ăn mà xuất hiện triệu chứng 
dị ứng, bạn phải ngay lập tức tìm nguyên nhân. 
Xem có phải nguyên nhân do hải sản không và cụ 
thể do loại hải sản nào để tìm cách loại bỏ hoặc 
tránh ăn trong những lần sau. Hoặc nếu không do 
hải sản gây ra thì nguyên nhân do đâu để tránh loại 
bỏ thực phẩm bổ dưỡng này, hoặc trước khi ăn hải 
sản nên uống thuốc chống dị ứng theo toa của bác 
sĩ. Nên nấu chín các thực phẩm dễ gây dị ứng để 
hạn chế được tác dụng gây dị ứng. 

Đối với những người bị dị ứng nhẹ, cần phải gây 
nôn để loại bỏ thức ăn chưa kịp tiêu hóa trong dạ 
dạy. Sau đó uống vitamin C như nước chanh hoặc 
nước cam để trung hòa bớt độc tố. Nếu bạn hay 
bị dị ứng với một loại hải sản thì có thể ăn được 
món hải sản khác với số lượng ít để kiểm tra cơ 
thể xem có bị dị ứng với món đó không. Bạn bị dị 
ứng hải sản cũng cần phải tránh xa khu vực nấu 
nướng. Bởi có thể khi hít phải mùi của món hải 
sản vẫn có thể gây dị ứng. Bên cạnh đó, bạn có 
thể dùng những nguyên liệu có sẵn để chữa dị ứng 
như mật ong và chanh tuơi. Cụ thể, với chanh tuơi 
uống nước ấm và nước cốt chanh. Còn với mật 
ong thì pha 1 thìa mật ong cùng với nước ấm sẽ 
giúp bạn giảm bớt hiện tượng khó chịu khi bị dị 
ứng. Nước ép hoa quả giúp thanh nhiệt, giải độc, 
bổ sung vitamin giúp người bị dị ứng sớm khỏi và 
phục hồi cơ thể.

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

Ngộ độc histamine thường xảy ra nhanh từ một 
đến vài giờ sau khi ăn, cũng có thể chỉ xảy ra vài 
phút sau khi ăn. Triệu chứng lâm sàng thường xuất 
hiện như nêu ở trên. Khi ăn hải sản, nếu không 
cẩn trọng với chứng dị ứng sẽ có thể dẫn đến nguy 

hiểm tính mạng. Dị ứng nặng sẽ dẫn đến biến 
chứng, nếu không được thải độc kịp thời có thể 
dẫn đến tử vong. Vì vậy không nên chủ quan sau 
khi ăn.

Hình 1. Cá ngừ                         

Hình 2. Dị ứng bởi histamine
* Cách xử lý:
+ Giám sát phát hiện sớm những bệnh nhân có 

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

+ Trường hợp biểu hiện nhẹ: dị ứng ngoài da, 
rối loạn tiêu hoá cần cấp cứu truyền dịch bù nước 
và điện giải và sử dụng thuốc kháng histamine, 
corticoid. Nếu nặng cần chuyển bệnh nhân đến 
khoa chống độc để khám và điều trị.

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

trong những yêu cầu trong chứng nhận chất lượng 
thủy sản. 

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

T.T.D 

ẢNH HƯỞNG THỜI GIAN TÁC DỤNG LỰC 
ĐẾN HÌNH THÁI CẤU TRÚC VÀ TÍNH 

CHẤT NHIỆT CỦA VẬT LIỆU COMPOSITE 
GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH, CÁT, 

NỀN NHỰA POLYESTER KHÔNG NO CHỨA 
PHỤ GIA CHỐNG CHÁY 

Thiếu tá, ThS. Phạm Hồng Thạch 
Viện Nhiệt đới Môi trường – Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

TÓM TẮT
Nghiên cứu này khảo sát sự ảnh hưởng thời gian tác dụng lực đến hình thái cấu trúc và tính chất nhiệt của 

vật liệu composite (CP) gia cường bằng sợi thuỷ tinh (GF), cát, nền nhựa polyester không no (UPE) có chứa phụ 
gia chống cháy (CP-GSPR). Hình thái cấu trúc của vật liệu CP-GSPR được xác định thông qua ảnh chụp được từ 
kính hiển vi điện tử quét (SEM). Tính chất nhiệt được xác định bằng phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng 
(TGA). Kết quả cho thấy rằng với áp lực ép (FA) 10 kg/cm2, thời gian chịu lực là 1,5h mức nhiệt độ phân hủy cũng 
như độ giảm khối lượng của vật liệu khá chậm, chỉ đạt 0,34%/phút, bền nhiệt đến 8000C. Ảnh SEM cho thấy rõ 
sự phân bố đồng đều giữa các thành phần, khả năng bám dính tốt với nhựa và trên nhựa ở bề mặt sợi, không 
xuất hiện bất cứ lỗ trống hay khuyết tật nào có trên vật liệu.

Từ khóa: Composite, Sợi thủy tinh, Polyester không no, Chất chống cháy.

ABSTRACT
This study surveys the influence of load timeto the structure and thermal properties of composite materials 

(CP) reinforced by glass fiber (GF), the sand, the unsaturated polyester resin (UPE) contains additives against 
fire (CP-GSPR). The morphological structure of CP-GSPR observed by scanning electron microscope (SEM). 
The thermal properties was investigated by carrying out the thermogravimetry analyzed method (TGA). 
The results showed that with pressure press (FA) of 10 kg/cm2, the load time was 90 min, the decomposition 
temperature, as well as the mass reduction of the material was quite slow, only 0.33%/min, heat resistance 
up to 8000C. The SEM image shows the uniform distribution between the components, the ability to adhere 
well to the plastic and the fiber surface, without any holes or defects on the material.

Keywords: Composite, glass fiber, unsaturated polyester resin, Flame retardant additives.
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Hình 2.1. Máy ép thủy lực

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Ảnh hưởng thời gian tác dụng lực đến 

hình thái cấu trúc của CP-GSPR
Ảnh SEM: A, B, C, D, E của 05 mẫu CP-GSPR: 

M1, M2, M3, M4, M5 với độ phóng đại 500 lần; 
ảnh F của M3 độ phóng đại 1.000 lần được thể 
hiện trong Hình 3.1.

Qua hình 3.1 thể hiện rõ cấu trúc vật liệu khi chịu 
thời gian ép khác nhau. Thời gian ép càng ngắn 
(Hình 3.1 A, B) thì sự phân bố của thành phần đôi 
khi sẽ không đồng đều, vật liệu dễ bị biến dạng 
do mật độ liên kết chưa tốt. Thời gian ép càng lâu 
(Hình 3.1 D, E) thì giúp nhựa đóng rắn hoàn toàn 
hơn, mật độ liên kết cao hơn, sự linh động của 
mạch tốt hơn. Điều này giải thích cho việc vật liệu 
chịu lực vừa đủ sẽ cho cơ tính, tính chống cháy và 
tính chất nhiệt là tốt nhất.

Ta thấy rõ rệt được sự phân bố các nguyên liệu 
thành phần, qua đó nói lên được rằng thời gian 
chịu lực càng ít thì sự phân bố các thành phần FR 
cũng không được đều, đôi khi xuất hiện lỗ hổng 
làm cơ tính không cao. Nhìn chung, với mức thời 
gian chịu lực là 90 phút là vừa đủ cho ta được kết 
quả tốt về cơ tính, tính chống cháy cũng như sự 
phân bố cấu trúc trên bề mặt mẫu vật liệu.

I. GIỚI THIỆU
Vật liệu CP-GSPR đã được ứng dụng khá nhiều 

trong lĩnh vực tàu thuyền và trong quân sự vì nó  
có cơ tính khá cao, nhẹ và giá thành rẻ. Trên thế 
giới, CP đã được phát triển từ lâu, nhưng tại nước 
ta, CP được coi là vật liệu mới, bởi thời gian đưa 
vào ứng dụng và phạm vi phổ biến còn chưa lâu và 
chưa rộng rãi. Tuy nhiên, CP thực sự bắt đầu được 
phát triển từ những năm cuối thế kỉ XX đến nay cả 
về số lượng cũng như chất lượng. Công nghệ chế 
tạo CP phổ biến hiện nay là phương pháp lăn tay 
(Hand-lay up). Tuy nhiên, công nghệ này có năng 
suất và độ bền vật liệu thấp, do đó, cần phải có giải 
pháp công nghệ mới cho CP [1-3].

Vì vậy, nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát ảnh 
hưởng của thời gian chịu lực của CP bằng công 
nghệ ép với FA là 10 kg/cm2 [4] gồm các thành 
phần GF, FR (ATO, ATH, CPs) và cát trên nền 
UPE.
II. THỰC NGHIỆM

2.1. Hóa chất
UPE (Singapore); GF (Korean); Methyl ethyl 

ketone peroxide (MEKP), ATO, ATH,CPs (Trung 
Quốc); cát (Việt Nam).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Hình thái cấu trúc vật liệu, kích thước và sự phân 

bố vật liệu thành phần được xác định thông qua 
SEM. Thiết bị kính hiển vi điện tử quét SEM loại 
S-4800.

Sự phân hủy nhiệt và hành vi cháy của CP được 
thực hiện bằng phương pháp TGA trên TA-Q500 
(Canada). Đường cong TGA thay đổi với trục 
nhiệt độ được sử dụng để xác định hàm lượng khối 
lượng của các chất có trong mẫu, dung môi, chất 
phụ gia... Mẫu đo được với nhiệt độ từ 280C-8000C, 
tốc độ gia nhiệt 200C/phút.

2.3. Chế tạo vật liệu CP-GSPR
Chế tạo 5 mẫu CP-GSPR dùng chất đóng rắn 

MEKP được kí hiệu theo thứ tự là: M1, M2, M3, 
M4, M5 tương ứng với các thời gian chịu lực khác 
nhau tăng dần như sau: 30 phút; 60 phút, 90 phút, 
120 phút, 150 phút. Thành phần CP-GSPR gồm 
0,43% MEKP, 2,25% chất chống cháy (FR) (ATH, 
ATO, CPs), 50% GF (loại 2D 600 g/m2 và MAT 
600 g/m2) và 5% cát.

Các mẫu được chế tạo trên máy ép thủy lực 16 
tấn (Hình 2.1) với FA 10 kg/cm2.
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Hình 3.1. Ảnh SEM ở độ phóng đại 500 lần các mẫu với mức 
thời gian chịu lực khác nhau: 30 phút (A); 60 phút (B), 90 phút 
(C), 120 phút (D), 150 phút (E) và mẫu tối ưu (F) ở độ phóng 

đại 1000 lần
3.2. Tính chất nhiệt CP-GSPR
Qua mục 3.1 với thời gian chịu lực 90 phút, các 

thành phần trong CP-GSPR phân bố đều, không 
xuất hiện lỗ trống. Từ đó, tiến hành khảo sát tính 
chất nhiệt của CP-GSPR bằng giản đồ TGA (Hình 
3.2).

Từ giản đồ TGA Hình 3.2, có thể nhận thấy rằng, 
đường TG (màu đỏ) là quá trình mất khối lượng 
của CP-GSPR. Cụ thể, vùng nhiệt độ 3000C-5000C 
khối lượng CP-GSPR giảm từ 97% xuống còn 
69%, khối lượng CP-GSPR còn lại khi đạt nhiệt 
độ 8000C là 68,51%. Đường DTG (màu xanh) cho 
thấy, nhiệt độ từ 3000C-5000C, có tốc độ phân hủy 
nhiệt cao nhất 0,34 %/phút tại nhiệt độ 416,820C.
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Hình 3.2. Tính chất nhiệt CP-GSPR
Điều này có thể giải thích rằng, trong quá trình 

phân hủy nhiệt, tại nhiệt độ 251,720C ATH bị phân 
hủy. ATH phân hủy tạo lớp muội than bảo vệ vật 
liệu với các chất khí có trong môi trường, làm 
giảm nhiệt độ giúp vật liệu cháy chậm. Khi nhiệt 
độ đạt 416,820C CPs bị phân hủy tạo thành HCl 
phản ứng với các gốc tự do OH*, H*. Khi nhiệt độ 
hơn 6000C, có sự kết hợp của ATO với OH*, H* 
và khí HCl. Các phản ứng này làm giảm gốc tự do 
dẫn đến quá trình cháy của vật liệu diễn ra chậm 
và bị dập tắt.
IV. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu này, đã khảo sát ảnh hưởng 
thời gian chịu lực đến hình thái cấu trúc và tính 
chất nhiệt của CP-GSPR. Kết quả cho thấy với 
thời gian chịu lực 90 phút là tối ưu nhất. Cụ thể, 

hình thái cấu trúc qua ảnh SEM cho thấy rõ sự 
phân bố đồng đều nhờ mật độ liên kết tốt giữa các 
thành phần GF và FR, từng thành phần FR (ATH, 
ATO, CPs) phân tán đều, bám dính tốt với nhựa và 
trên nhựa ở bề mặt sợi, không xuất hiện bất cứ lỗ 
trống hay khuyết tật nào có trên vật liệu. Vật liệu 
có tốc độ phân hủy nhiệt chậm 0,34 %/phút với 
khả năng chịu nhiệt lên đến 8000.
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT NẤM 
BÀO NGƯ XÁM VÀ NẤM LINH CHI TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KS. Mã Thị Anh Thư, KS. Nguyễn Lê Ý Nhi

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TÓM TẮT
Mục tiêu của nhiệm vụ này là xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất nấm bào ngư xám bằng nguyên 

liệu bông hạt và nấm Linh chi trên thân gỗ Tràm phù hợp với điều kiện tự nhiên tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết 
quả nhiệm vụ cho thấy nấm Bào ngư xám phát triển tốt tại điều kiện nhiệt độ dao động từ 22-280C, độ ẩm 
dao động từ 65-90%. Nấm Linh chi phát triển tốt tại điều kiện nhiệt độ từ 24-280C, độ ẩm dao động từ 55-90%.

Từ khóa: Nấm Bào ngư xám, Nấm Linh chi, Bông hạt, cây gỗ Tràm.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nấm Sò hay nấm Bào ngư (Pleurotus ostreatus) 

là một loài nấm ăn được thuộc họ Pleurotaceae. 
Nấm có nhiều giá trị dinh dưỡng như protit, 
vitamin... Hiện nay còn có một số đề tài nghiên 
cứu về khả năng ứng dụng chữa trị trong y học 
về tim, gan của nấm Bào ngư do sự hiện diện của 
lovastatin trong tai nấm, tập trung ở phiến nấm và 
đặc biệt ở bào tử nấm. 

Hình 1. Nấm Bào ngư mọc trong tự nhiên
Nấm Linh chi (Ganoderma lucidum), thuộc họ 

nấm lim (Ganodermataceae). Nấm Linh chi là một 
dược liệu có tác dụng giải độc gan, kiện não, tiêu 
đờm, lợi niệu, ích vị. Các nghiên cứu gần đây, các 
nhà khoa học Trung Quốc và Nhật phát hiện nấm 
Linh chi còn có tác dụng phòng và chống ung thư, 
ngăn lão hóa làm tăng tuổi thọ.

Hiện nay, các đầu mối thu gom nấm Bào ngư 
xám và nấm Linh chi chủ yếu là các công ty tư 
nhân nhỏ lẻ, họ cung cấp nấm Bào ngư xám và 
nấm Linh chi cho nhà hàng hoặc chế biến dược 
phẩm tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hơn thế, loại 
nông sản này hiện nay đang hút hàng, lượng hàng 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không đủ cung 

cấp cho các nhà tiêu thụ, cộng với khó khăn về 
việc mua phôi giống, bảo tồn và lưu giữ giống 
nấm, quy trình chăm sóc, vận chuyển, nên việc 
sản xuất còn hạn chế dẫn đến sản lượng tiêu thụ 
bị thiếu hụt so với nhu cầu của thị trường. Xuất 
phát từ tình hình trên, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề 
xuất thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình sản 
xuất nấm Bào ngư xám và nấm Linh chi tại tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu”. 

Hình 2. Nấm Linh chi mọc trong tự nhiên
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Thực hiện quy trình sản xuất phôi nấm Bào 
ngư xám bằng nguyên liệu bông hạt

Quy trình sản xuất phôi Nấm Bào ngư xám 
gồm các giai đoạn sau: 

* Giải thích quy trình 

ABSTRACT
The aim of this research is to build and to complete the process of producing Grey Oyster Mushroom 

by using cotton seed and Lingzhi mushroom by using Melaleuca woody that suitable to the natural 
conditions in Ba Ria-Vung Tau Province. The results shows that the optimum temperature and moisture 
content for Grey Oyster Mushroom are 22-280C and 65-90%. The optimum temperature and moisture 
content for Lingzhi mushroom are 24-280C and 55-90%. 

Key words: Grey Oyster Mushroom, Lingzhi mushroom, cotttonseed, Melaleuca woody. 
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- Chuẩn bị giá thể, nguyên vật liệu:
Nguyên liệu chính làm giá thể nuôi trồng nấm 

hiện nay là các loại phế thải nông nghiệp: rơm rạ, 
mùn cưa, phối trộn với cám, bột mì... Trong nhiệm 
vụ này, chúng tôi sử dụng giá thể hoàn toàn bằng 
bông hạt đã rút sợi. Bông hạt không bị ẩm mốc, đã 
qua sàng lọc tạp chất.

- Ủ nguyên liệu bằng chế phẩm vi sinh:
Tạo ẩm nguyên liệu bông hạt bằng nước sạch, xếp 

lớp ủ thành đống. Xếp 1 lớp bông khoảng 20-30cm 
thì rắc 1 lớp chế phẩm. Sau khi đã xếp lớp đống ủ 
xong, tiến hành che đậy đống ủ bằng bạt phủ kín hết 
cả đống ủ. Sau khoảng 4-6h, chúng ta kiểm tra đống 
ủ nóng lên là đạt. Thời gian ủ nguyên liệu là 48h. 

- Đóng bịch và cấy giống:
Cho nguyên liệu đã phối trộn vào túi nhựa PE 

(dày khoảng 0,5 mm và có kích thước 25 x 35 cm, 
gấp đáy), nén chặt vừa phải. Mỗi túi thường chứa 
khoảng 1,4 - 1,8 kg nguyên liệu. Cấy hai lớp giống, 
khi đóng nguyên liệu được khoảng 1/3 túi thì cấy 
lớp giống thứ nhất, tiến hành đóng nguyên liệu tiếp 
tới khi đầy bịch. Lớp giống thứ hai sẽ cấy trên cùng 
khi đã đóng đầy nguyên liệu. Sau đó tiến hành đưa  
vào nhà ươm sợi cho các phôi đã hoàn thành.

- Chăm sóc tơ nấm (ươm sợi):
Trong quá trình sợi nấm phát triển phải quan sát 

kỹ, nếu thấy có bịch nấm bị nhiễm mốc đen, mốc 
xanh phải loại bỏ ra khỏi khu vực ươm, tránh lây 
nhiễm cho các phôi khác. Từ 30 - 35 ngày tơ nấm 
sẽ lan kín túi. Khi sợi nấm đã trắng túi cần tăng độ 
thông thoáng và ánh sáng nhằm mục đích thay đổi 
môi trường để kích thích tơ nấm bện kết hình thành 
quả thể. 

- Chăm sóc và thu hái quả thể nấm:
Nhà nuôi trồng có khả năng giữ ẩm, không bị 

gió lùa nhưng không kín quá. Vệ sinh sạch sẽ, khử 
trùng nhà nấm trước khi treo. Tốt nhất bố trí dàn 
treo theo từng khối một, mỗi khối rộng từ 1.4 - 1.6 
m, chiều dài tùy theo nhà trồng.

2. Thực hiện quy trình sản xuất phôi nấm 
Linh chi trên thân gỗ Tràm

Quy trình sản xuất phôi nấm Linh Chi gồm 
các giai đoạn sau:

- B1: Chuẩn bị nguyên liệu
- B2: Xử lý cắt khúc gỗ và đóng bịch
- B3: Hấp khử trùng
- B4: Để nguội và cấy giống

- B5: Ươm sợi
- B6: Chăm sóc và thu hái
* Giải thích quy trình 
- Chuẩn bị nguyên liệu:
Gỗ keo Tràm 3-4 năm tuổi, hoặc cành ngọn keo 

còn tươi đều có thể dùng làm nguyên liệu nuôi 
trồng nấm Linh chi. Thân cây đường kính 5-20cm 
đều có thể trồng được Linh chi. Gỗ cắt về dùng 
ngay, không để lâu để tránh giảm năng suất của 
nấm sau này. Xử lý cắt khúc gỗ và đóng bịch

Gỗ keo đã cưa thành đoạn 15-20cm, loại bỏ 
những đoạn đầu, đoạn cuối bị khô, bẩn, sước vỏ bị 
thâm đen. Nhẹ nhàng cho từng khúc gỗ đã cưa vào 
túi. Vận chuyển túi đến khu vực khử trùng để đưa 
vào lò hấp. Trọng lượng trung bình 1,8kg-2,2,kg. 

- Hấp khử trùng:
Chuẩn bị nồi hấp, xếp nhẹ nhàng các túi gỗ vào 

nồi sao cho được nhiều nhất. Kiểm tra, đóng nồi, 
và khởi động, nồi hấp chỉnh ở nhiệt độ 1210C, áp 
suất 1atm, thời gian hấp 6 tiếng. 

- Cấy giống:
Mở nút chai giống, dùng panh gắp bỏ phần mô 

sẹo trên chai giống. Dùng que cấy gạt nhẹ nhàng 
giống vào túi nguyên liệu qua cổ nút. Sau khi bỏ 
giống vào bịch đóng túi bằng nút bông mới đã hấp 
khử trùng. Lắc nhẹ sao cho giống rải đều ở phía 
trên và phía dưới của bịch. Mỗi túi cấy 10-20g 
giống (một chai giống 300g cấy khoảng 25-30 túi).

- Ươm sợi:
Trong thời gian ươm không được tưới nước, hạn 

chế tối đa việc vận chuyển, thường xuyên kiểm 
tra hàng ngày, hạt giống bắt đầu xù ra sau 24 tiếng 
các ngày tiếp theo giống bắt vào gỗ, các hạt giống 
càng rải đều thì thời gian ươm sợi càng ngắn. Thời 
gian ươm sợi trong khoảng 7-30 ngày, quan sát 
thấy sợi nấm phát triển trắng bao kín các khúc gỗ 
thì chuyển sang nhà nuôi quả thể. 
III. KẾT QUẢ

1. Kết quả thực hiện làm phôi nấm Bào ngư 
xám bằng nguyên liệu bông hạt

Kết quả theo dõi quá trình làm phôi nấm Bào 
ngư xám bằng nguyên liệu bông hạt tại Trung tâm 
Ứng dụng khoa học và công nghệ Bà Rịa-Vũng 
Tàu như sau: 
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Bảng 1. Tỷ lệ phôi nấm Bào ngư xám đạt và không đạt trong 
quá trình thực hiện ươm tơ 30 ngày

Đợt 
cấy 

giống

Thời gian 
cấy Số lượng

Số lượng 
bầu đạt 
(bầu/%)

Số lượng 
bầu bị 
nhiễm 

(bầu/%)

1 20/9/2019 576 556 (96.5%) 20

2 26/9/2019 480 459 (95.6%) 21

3 4/10/2019 322 318 (98.7%) 4

4 9/10/2019 122 117 (96%) 5

Tổng 1500 1450 (96.7%) 50 (3.3%)

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, tỷ lệ phôi nấm đạt 
chất lượng theo yêu cầu là cao, trung bình là 96.7% 
qua 4 lần đóng bầu (1500 bầu). Phôi nấm đạt chất 
lượng theo yêu cầu là phôi có tơ nấm ăn trắng hoàn 
toàn giá thể bông hạt, không phát triển nấm mốc: 
mốc xanh, mốc đen, nấm dại... Không bị chết tơ, tơ 
nấm không ăn hết túi so với thời gian chuẩn của quá 
trình ươm sợi là 30-35 ngày, phôi nấm xuất hiện 
vết đen hoặc vàng là phôi nấm không đạt. Tại thời 
điểm ươm sợi, nhiệt độ trung bình tại phòng ươm 
là 29-320C, độ ẩm dao động từ  54-60%, sàn không 
ẩm ướt, thông thoáng. Ở điều kiện ươm tơ đó, bầu 
nấm bị nhiễm ghi nhận là ít, chủ yếu bị loại bỏ do 
mốc xanh. 
Bảng 2. Tỷ lệ bầu nấm Bào ngư xám đạt yêu cầu trong quá 

trình chăm sóc ra quả thể.

Đợt
Thời gian 

nuôi 
trồng

Số lượng Số lượng bầu 
đạt (bầu/%)

Số lượng 
bầu 

không đạt 
(bầu/%)

1 1 tháng 556 547 (98.4%) 9 (1.6%)

2 1 tháng 459 454 (98.9%) 5 (1.1%)

3 1 tháng 318 315 (99.1%) 3 (0.9%)

4 1 tháng 117 114 (97.4%) 3 ( 2.6%)

Tổng 1450 1430 (98.6%) 20 (1.4%)

 Dựa vào bảng 2, cho thấy tỷ lệ bầu nấm đạt yêu 
cầu trong quá trình chăm sóc ra quả thể là cao, đạt 
98.6%. Tỷ lệ bầu nhiễm giảm so với giai đoạn ươm 
sợi, bầu bị nhiễm loại bỏ chủ yếu là bị nấm dại. 
Nguyên nhân có thể là do trong quá trình ủ nguyên 
liệu bông chưa đạt, chế phẩm vi sinh ủ chưa tới. 
Ngoài ra, một số bầu nấm còn bị chết tơ, thối giá 
thể. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiệt độ phòng 
nuôi trồng còn cao, một số bầu bị ánh nắng trực 
tiếp chiếu vào, hoặc do giống ban đầu già, yếu. 

Giai đoạn chăm sóc, nhiệt độ trung bình của xưởng 
trồng nấm là 25.50C (dao động từ 22-280C), độ ẩm 
trung bình là 67.7% (dao động từ 55-82%). 

2. Kết quả thực hiện làm phôi nấm Linh chi 
trên thân gỗ Tràm

Bảng 3. Tỷ lệ phôi nấm Linh chi đạt và không đạt trong quá 
trình thực hiện ươm tơ 30 ngày

Đợt 
cấy 

giống

Thời gian 
cấy Số lượng

Số lượng 
bầu đạt 
(bầu/%)

Số lượng 
bầu bị 
nhiễm 

(bầu/%)

1 20/9/2019 428 308 (72%) 120 (28%)

2 19/10/2019 1072 650 (60.6%) 343  (39.4%)

Tổng 1500 958( 63.9%) 542 (36.1%)

 Dựa vào Bảng 3, kết quả cho thấy tỷ lệ bầu nấm 
Linh chi đạt sau khi cấy giống đợt 1 là khá cao 
72%. Bầu nấm bị nhiễm ở đợt 1 chủ yếu là mốc 
xanh hoặc bị chết tơ, dập tơ dẫn đến bầu bị hư 
không phát triển được. Tỷ lệ bầu nấm Linh chi đạt 
sau khi cấy giống ở đợt 2 là khá (60.6%). Bầu bị 
loại nhiều ở đợt 2 là do bị nhiễm mốc xanh, mốc 
vàng hoa cau... nguyên nhân chủ yếu là do nguyên 
liệu chưa được hấp kĩ, trong quá trình cấy thao tác 
chưa nhanh. Tuy nhiên, các bầu đạt yêu cầu ghi 
nhận sự phát triển rất tốt của tơ nấm, nấm ăn trắng 
giá thể, tốc độ phát triển nhanh. Điều kiện nhiệt 
độ ở giai đoạn ươm sợi nấm Linh chi ghi nhận là 
270C, độ ẩm trung bình là 64%. 

Trong quá trình phát triển quả thể nấm Linh chi, 
quan sát thấy quả thể nấm phát triển tốt, mũ nấm 
có hình quạt, trên mặt mũ nấm có vân gạch đồng 
tâm màu sắc từ trắng, vàng nhạt, vàng nâu, đỏ nâu. 
Thời gian từ 45-50 ngày chăm sóc nấm đã bắt đầu 
phát tán bào tử màu nâu đậm, đường kính quả thể 
trung bình đạt 10-12cm. 

IV. KẾT LUẬN 
Trung tâm đã xây dựng mô hình sản xuất nấm bào 

ngư xám và nấm Linh chi đạt yêu cầu phát triển tốt. 
Qua quá trình sản xuất thực nghiệm, chúng tôi thấy 
rằng nấm Linh chi trên thân gỗ Tràm phù hợp với 
điều kiện khí hậu, nhiệt độ và độ ẩm tại tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu, nấm Bào ngư xám cần tạo độ ẩm 70-
85% để đảm bảo phù hợp cho sự hình thành quả thể. 

M.T.A.T, N.L.Y.N
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NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ BỆNH 
ĐỐM NÂU THANH LONG DO NẤM 

NEOSCYTALIDIUM DIMIDIATUM GÂY RA 
BẰNG NANO BẠC, NANO ĐỒNG, ALBIT VÀ 

ANOLIT
ThS. Nguyễn Thị Lan Anh 

Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh đốm nâu thanh long do nấm Neoscytalidium 

dimidiatum gây ra, phát sinh gây hại nghiêm trọng 
ở các vùng trồng thanh long xuất khẩu chủ lực của 
Việt Nam gồm Bình Thuận, Long An, Tiền Giang 
với gần 50% trong tổng số trên 35.000 ha bị nhiễm 

ThS. Chu Trung Kiên 
 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam

TÓM TẮT
Nghiên cứu phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long do nấm Neoscytalidium dimidiatum gây ra bằng Nano 

bạc được thực hiện từ tháng 9 đến 12 năm 2016 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam với 2 thí 
nghiệm gồm thí nghiệm xác định hiệu lực của Nano bạc đối với nấm Neoscytalidium dimidiatum ở điều kiện 
in-vitro và thí nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long của nano ở điều kiện nhà kính. 
Kết quả cho thấy Nano bạc ở nồng độ 250ppm có khả năng ức chế 100% sự phát triển của nấm N. dimiditatum 
trong điều kiện in-vitro, phun Nano bạc ở nồng độ 250ppm trước nhiễm nấm N. dimidiatum 10 ngày làm giảm 
> 90% chỉ số bệnh đốm nâu ở điều kiện nhà kính.
Từ khóa: Nano bạc, nấm Neoscytalidium dimidiatum, bệnh đốm nâu thanh long

    ABSTRACT
Study of controlling brown spot disease caused by Neoscytalidium dimidiatum in dragon fruit using Silver 

nanoparticle (Nano-Ag) was conducted within September to December, 2016 in Institute of Agricultural 
Sciences for Southern Vietnam. We performed 2 experiments, including the in-vitro experiment to 
evaluate effects of nano-Ag on fungus N. dimidiatum and the glass-house experiment to test effects of 
nano-Ag for controlling brown spot disease in dragon fruit. The results showed that nano-Ag at 250ppm 
inhibited 100% of growth of N. dimidiatum under in-vitro condition. And under glass-house condition, 
nano-Ag at concentrions of 250ppm, sprayed on dragon fruits at 10 days before they were infected with N. 
dimidiatum decreased over 90% of disease incidence.
Keywords: Silver nano, Neoscytalidium dimidiatum fungus, dragon fruit brown spot.

và đang có xu hướng gia tăng mạnh cả về diện tích 
và mức độ gây hại dẫn đến không đáp ứng được 
tiêu chuẩn xuất khẩu, gây thiệt hại kinh tế rất lớn 
cho nông dân. Biện pháp phòng trừ bằng các loại 
hóa chất trừ bệnh là chính, nhưng kém hiệu quả 
nên phải phun thuốc rất thường xuyên gây thiệt 
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hại nặng về kinh tế cho người trồng thanh long, ô 
nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái.  

Trên thế giới, các loại sản phẩm nano như Nano 
bạc, Nano đồng, Nano Coban hay Albit, Anolit đã 
được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp từ nhiều 
năm nay để tăng năng suất và bảo vệ cây trồng 
khỏi các loài dịch hại. Ở Việt Nam, gần đây các 
sản phẩm nano được sử dụng như là dinh dưỡng 
vi lượng giúp tăng năng suất cây trồng, bên cạnh 
đó một số nghiên cứu in vitro đánh giá khả năng 
kiểm soát nấm gây hại cây trồng đã được thực hiện 
cho thấy Nano bạc, Nano đồng có khả năng ức chế 
rất tốt sự phát triển của nấm Colletotrichum sp., 
Fusarium oxysporum và Rhizoctonia sonali, nhưng 
chưa được kiểm chứng với nấm Neoscytalidium 
dimidiatum gây bệnh đốm nâu thanh long.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Thí nghiệm xác định hiệu lực của nano 
bạc đối với nấm Neoscytalidium dimidiatum ở 
điều kiện in vitro

- Thời gian và địa điểm: thí nghiệm được thực 
hiện từ tháng 10-11/2014 tại Phòng NC Bảo vệ 
thực vật, Viện KHKT Nông Nghiệp Miền Nam.

- Vật liệu thí nghiệm chính: nano bạc, nano đồng, 
Albit và Anolit và các thiết bị phòng thí nghiệm.

- Phương pháp nghiên cứu:
+ Bố trí thí nghiệm: Nano bạc ở nồng độ 50, 

100, 150, 200, 250, 300 ppm và đối chứng không 
nhiễm Nano bạc được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
(RCD), 5 lần nhắc lại. Mỗi đĩa Petri là một ô cơ sở.

+ Chuẩn bị môi trường PDA thí nghiệm: Nấm 
N. dimidiatum đã thuần được nuôi cấy trên môi 
trường PDA (MT1) để sử dụng làm nguồn nấm thí 
nghiệm. 10 ml môi trường PDA đã trộn đều Nano 
bạc ở mỗi nồng độ thí nghiệm (MT2) và 10 ml 
môi trường PDA (MT0) được cho vào đĩa Petri 9 
cm, khi môi trường đặc nguội, 1 miếng MT1 chứa 
sợi nấm N. dimidiatum có đường kính 2 mm được 
cấy vào tâm đĩa Petri chứa MT2 và MT0. Sau đó 
các đĩa Petri này được ủ trong điều kiện nhiệt độ 
phòng.

- Theo dõi sự phát triển của nấm N. dimidiatum: 
quan sát và đo đường kính tản nấm ở 24 và 42 giờ 
sau cấy. Mỗi đĩa Petri đo đường kính tản nấm ở 
3 vị trí cách đều nhau theo chu vi của đĩa để tính 
đường kính tản nấm/ đĩa. Tính hiệu lực của Nano 

bạc dựa trên đường kính tản nấm phát triển trên 
môi trường PDA (ɸ), cụ thể: 

Hiệu lực ức chế (%) = [(A - B)/A)] x 100
Trong đó: 

A là ɸ ở đĩa môi trường PDA không trộn nano
B là ɸ ở đĩa môi trường PDA trộn nano 

2.2. Thí nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ 
bệnh đốm nâu thanh long của Nano bạc, Nano 
đồng, Albit và Anolit ở điều kiện nhà kính

- Thời gian và địa điểm: thí nghiệm được thực 
hiện từ tháng 10-12/2014 tại Viện Khoa học Kỹ 
thuật Nông nghiệp Miền Nam.

- Cơ sở thiết lập thí nghiệm: từ thí nghiệm trong 
phòng, chọn mức nồng độ Nano bạc có hiệu quả 
ức chế nấm N. dimidiatum cao nhất để đánh giá 
khả năng phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long ở 
điều kiện nhà lưới, đồng thời xác định phương 
pháp xử lý thuốc có hiệu quả cao nhất.

- Phương pháp nghiên cứu: 
Cách tiến hành thí nghiệm: Nano bạc ở nồng độ 

250ppm và Albit, Anolit, Nano đồng ở nồng độ 
khuyến cáo 2‰, 35ppm, 100ppm tương ứng được 
sử dụng để phun ướt đều trên cây thanh long ở 2 
thời điểm ký hiệu là C1 và C2: C1 là phun lần đầu 
ở thời điểm trước nhiễm nấm 10 ngày, lần 2 sau 
nhiễm nấm 10 ngày và lần 3 ở thời điểm 10 ngày 
sau phun lần 2, tổng số lần phun là 3. C2 là phun 
lần đầu cùng thời điểm phun lần 2 của C1, các lần 
tiếp theo cách nhau 10 ngày, tổng số lần phun như 
C1.

+ Bố trí thí nghiệm: 9 nghiệm thức (4 loại nano x 
2 thời điểm xử lý và đối chứng không phun) được 
bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (RCD), mỗi nghiệm 
thức 9 chậu. 

+ Chuẩn bị nguồn nấm N. dimidiatum và nhiễm 
nấm: nguồn nấm đã làm thuần được nhân mật số 
trên môi trường PDA, sau 5 ngày nuôi cấy, thu 
thập các bào tử, pha loãng bằng nước cất trước khi 
phun lên cây. Các hom thanh long sạch bệnh được 
trồng trong chậu nhựa có dung tích 20 lít chứa giá 
thể đất sạch (3 hom/chậu), ở thời điểm 30 ngày sau 
khi cành mới thứ nhất xuất hiện tiến hành gây 10 
vết thương/cành bằng kim vô trùng và phun dung 
dịch bào tử nấm mật số 1,3 x 106cfu/ml ướt đều 
các cây/chậu vào buổi chiều mát.

- Phương pháp theo dõi: theo dõi bệnh ở thời 
điểm trước xử lý nano và 7 ngày sau mỗi lần phun 
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nano theo C2.
Chỉ tiêu theo dõi: 
+ Tỷ lệ hại (TLH) (%) = (A/B) x 100
Trong đó:                      

A: Tổng số cành bị hại 
B: Tổng số cành điều tra

+ Chỉ số hại (CSH) được tính theo công thức 
của Townsend- Heuberger:

Trong đó:
S (a.b): Tổng của tích số giữa cành bị hại với 

cấp hại tương ứng
N: Tổng số cành điều tra
T: Cấp hại cao nhất trong bảng phân cấp

Thang phân cấp bệnh hại như sau:
Cấp 1: < 1% diện tích bị hại                       
Cấp 3: 1 - 5% diện tích bị hại
Cấp 5: > 5 – 25% diện tích bị hại              
Cấp 7: >25 – 50% diện tích bị hại
Cấp 9: > 50% diện tích bị hại

+ Đánh giá hiệu lực phòng trừ của thuốc theo 
công thức Abbott.

Hiệu quả (%) = [1 – (Ta/Ca)] x 100
Trong đó:  

Ta: mức gây hại trong lô thí nghiệm sau xử lý.
Ca: mức gây hại trong lô đối chứng sau xử lý.

III. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
3.1. Hiệu lực của nano bạc (Nano bạc) đối với 

nấm Neoscytalidium dimidiatum ở điều kiện in 
vitro

Hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm N. 
dimidiatum gây bệnh đốm nâu thanh long của Nano 
bạc được ghi nhận ở Bảng 3.1 cho thấy đường kính 
tản nấm ở môi trường nuôi cấy có nano phát triển 
chậm hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với đối 
chứng và giảm dần khi tăng nồng độ nano ở cả 2 
thời điểm theo dõi do đó hiệu lực ức chế nấm tăng 
dần theo mức tăng nồng độ nano. Trong đó, môi 
trường nuôi cấy có Nano bạc ở nồng độ ≥ 250ppm 
có khả năng ức chế hoàn toàn sự phát triển của 
nấm ở tất cả các thời điểm theo dõi, tương đương 
với các loại hóa chất trừ nấm hoạt chất Mancozeb 
được 63% và 40% hộ trồng thanh long ở Long 

An và Tiền Giang sử dụng phòng trừ bệnh đốm 
nâu và cao hơn các loại thuốc gốc đồng với 25%, 
Difenoconazole với 20%, Hexaconazole với 41% 
số hộ ở Bình Thuận và Long An sử dụng được 
đánh giá trong điều kiện in vitro ở nồng độ khuyến 
cáo. Ở các nồng độ Nano bạc thấp hơn, hiệu lực 
ức chế nấm N. dimidiatum phát triển ở mức thấp 
hơn (71-93%), nhưng tương đương với nhóm 
thuốc gốc đồng, Difenoconazole, Hexaconazole, 
Cacbendazim (với 33% và 13% số hộ tại Long An 
và Tiền Giang sử dụng) ở điều kiện in vitro.

Như vậy, ở điều kiện in vitro Nano bạc nồng 
độ 25-250ppm có khả năng ức chế sự phát triển 
của nấm N. dimidiatum tương đương với các loại 
hóa chất trừ nấm đang được sử dụng phổ biến 
trong phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long tại Bình 
Thuận, Long An và Tiền Giang.

Bảng 3.1: Hiệu lực ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum 

của Nano bạc ở điều kiện in vitro

Nghiệm thức
Đường kính (mm) Hiệu lực (%)

24 giờ 48 giờ 24 giờ 48 giờ

Nano bạc 25ppm 1,08b 2,57b 56,58d 71,23d

Nano bạc 50ppm 1,03bc 2,67b 58,95d 70,10d

Nano bạc 100ppm 0,69bc 1,92c 71,85cd 78,48c

Nano bạc 150ppm 0,61cd 1,74c 75,57bc 80,47c

Nano bạc 200ppm 0,29df 0,55d 88,61ab 93,93b

Nano bạc 250ppm 0f 0f 100,00a 100,00a

Nano bạc 300ppm 0f 0f 100,00a 100,00a

ĐC (PDA) 2,49a 8,92a

Pro. 0,000 0,000 0,000 0,000

Ghi chú: ĐC là không xử lý nano bạc. Các giá trị trong cột có 
cùng ký tự theo sau khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua 

trắc nghiệm Duncan ở p = 0,05, các số liệu đường kính tản 
nấm được chuyển đổi sang (x + 0,5)1/2 trước khi xử lý thống kê. 

3.2. Hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu thanh 
long của nano ở điều kiện nhà lưới

3.2.1. Diễn biến bệnh đốm nâu thanh long thí 
nghiệm ở điều kiện nhà lưới

Diễn biến bệnh đốm nâu thanh long thí nghiệm 
được ghi nhận ở Hình 3.1 cho thấy các nghiệm 
thức phun nano, Albit, Anolit lần thứ nhất trước 
nhiễm nấm 10 ngày (C1) bệnh diễn biến ở mức 
thấp hơn so với các nghiệm thức phun cùng loại 
nano lần thứ nhất sau nhiễm nấm 10 ngày (C2), 
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ngoại trừ Anolit. Trong các loại nano thí nghiệm, 
nghiệm thức Nano bạc-C1 bệnh đốm nâu ở mức 
thấp nhất và giảm mạnh từ sau nhiễm nấm 10 ngày 
(TP lần 2C1/1C2) đến 7 ngày sau phun nano lần 3 
(7 NSP lần 3C1/2C2), sau đó gần như không phát 
triển đến kết thúc theo dõi, trong khi đó nghiệm 
thức Anolit-C1 và Albit-C1 bệnh đốm nâu tiếp tục 
phát triển đến 7 ngày sau phun lần 2, sau đó giảm 
mạnh đến thời điểm 7 ngày sau phun lần 3 trước 
khi phát triển nhanh trở lại.  

Hình 3.1: Diễn biến bệnh đốm nâu thanh long ở các nghiệm 
thức; C1 là phun nano lần thứ nhất trước nhiễm nấm 10 

ngày; C2 là phun nano lần thứ nhất sau nhiễm nấm 10 ngày; 
TNN là trước nhiễm nấm, TP là trước phun nano, NSP là ngày 

sau phun nano, ĐC là không phun nano.
Ở các nghiệm thức phun nano, Albit, Anolit theo 

C2, nghiệm thức phun Anolit-C2 bệnh đốm nâu 
hầu như phát triển chậm và ở mức thấp hơn các 
nghiệm thức khác từ sau nhiễm nấm 10 ngày đến 
kết thúc theo dõi, các nghiệm thức khác bệnh đốm 
nâu phát triển gần như tương đương với nghiệm 
thức đối chứng.

3.2.2. Hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu thanh 
long bằng nano ở điều kiện nhà lưới

Trong các loại nano, Albit, Anolit sử dụng thí 
nghiệm, nghiệm thức Nano bạc-C1 có khả năng 
phòng trừ hiệu quả 95,53% bệnh đốm nâu thanh 
long ở thời điểm 7 ngày sau lần phun 2, sau lần 
phun 3 hiệu quả phòng trừ bệnh là 100% và duy trì 
ở mức 98% đến thời điểm 14 ngày sau phun lần 3. 
Các nghiệm thức phun Anolit cũng cho thấy hiệu 
quả phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long, trong khi 
đó các nghiệm thức khác hầu hết không có hiệu 
quả phòng trừ bệnh ở các thời điểm theo dõi. Kết 
quả phân tích thống kê cho thấy hiệu lực phòng 
trừ bệnh đốm nâu thanh long của nghiệm thức 
Nano bạc-C1 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
các nghiệm thức phun Nano đồng, Albit và Nano 
bạc-C2 (Bảng 3.2).

Bảng 3.2: Hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long của 

nano ở điều kiện nhà lưới

Nghiệm thức

Hiệu lực (%)

7 NSP 
lần 2C1 

hoặc 1C2

7 NSP 
lần 3C1 

hoặc 
2C2

7 NSP 
lần 3C2

Albit 2‰-C1 44,39bc 58,23bc 38,88bc

Albit 2‰-C2 30,41c 20,27cd 37,25bc

Anolit 35ppm-C1 45,91bc 85,05ab 75,79ab

Anolit 35ppm-C2 71,06ab 10,00d 74,87ab

Nano bạc 250ppm-C1 95,53a 100,00a 98,55a

Nano bạc 250ppm-C2 26,20c 3,74d 8,82c

Nano đồng 100ppm-C1 26,28c 28,58cd 30,78c

Nano đồng 100ppm-C2 33,54c 34,56cd 21,80c

Prob. 0,0052 0,000 0,001

Ghi chú: C1 là phun nano lần thứ nhất trước nhiễm nấm 10 
ngày, C2 là phun nano lần thứ nhất sau nhiễm nấm 10 ngày, 
NSP là ngày sau phun. Các giá trị trong cột có cùng ký tự theo 
sau khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm 
Duncan ở mức p = 0,05. Các số liệu được chuyển đổi sang 
arcsin x1/2 trước khi xử lý thống kê, số 0 được chuyển thành 
1/4n, 100 được chuyển thành 100-(1/4n) trước khi arcsin x1/2.

Để đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh đốm nâu 
thanh long của 3 lần phun nano, Anolit, Albit theo 
thời điểm bắt đầu xử lý, chỉ số AUDPC (The Area 
Under the Disease Progress Curve) được sử dụng 
để đánh giá mức độ bệnh tích lũy ở mỗi nghiệm 
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thức từ khi nhiễm nấm đến kết thúc theo dõi. 
Kết quả nghi nhận ở Bảng 3.3 cho thấy nghiệm 
thức Nano bạc-C1 có chỉ số AUDPC thấp hơn có 
ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức 
Nano bạc-C2, các nghiệm thức phun cùng loại còn 
lại không cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa 2 thời điểm bắt đầu xử lý. Kết quả thí nghiệm 
cũng cho thấy nghiệm thức Nano bạc-C1 có chỉ 
số AUDPC thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với 
các nghiệm thức còn lại, ngoại trừ nghiệm thức 
Anolit-C1. 
Bảng 3.3: Hiệu quả phòng trừ bệnh đốm nâu thanh long bằng 

nano ở điều kiện nhà lưới

Nghiệm 
thức

AUDPC 
(% x ngày)

Giảm so với đối 
chứng 

(%)
Tỷ lệ Chỉ số Tỷ lệ Chỉ số

Albit 2‰-
C1 989,97cde 261,45bc 46,11bcd 55,31bc                                                                         

Albit 2‰-
C2 1.475,89abc 381,18ab 19,65de 34,84ed

Anolit 
35ppm-C1 584,27ef 144,81cd 68,19ab 75,25ab

Anolit 
35ppm-C2 834,20de 294,24bc 54,59bc 49,70bc

Nano bạc 
250ppm-C1 151,41f 19,99d 91,76a 96,58a

Nano bạc 
250ppm-C2 1.723,82ab 581,82a 6,15e 0,55e

Nano đồng 
100ppm-C1 1.278,46bcd 342,78bc 30,40cde 41,41bcd

Nano đồng 
100ppm-C2 1.575,85ab 416,99ab 14,21de 28,72ed

ĐC 1.836,87a 585,01a

Prob. 0,000 0,000 0,001 0,000

Ghi chú: AUDPC là chỉ số diện tích dưới đường cong diễn tiến 
bệnh, C1 là phun nano lần thứ nhất trước nhiễm nấm 10 ngày, 
C2 là phun nano lần thứ nhất sau nhiễm nấm 10 ngày, ĐC là 

Nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020, Ban biên tập 
xin trân trọng giới thiệu một số nhân vật lịch 

sử Việt Nam cầm tinh con chuột.
1. Nguyễn Xí (Bính Tý, 1396 - 1464)
Danh tướng đời Lê Thái Tổ, gốc quê làng Thượng 

Phúc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Sau lên đất 
Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa tham gia nghĩa quân 
Lam Sơn làm gia thần Lê Lợi, sau khi Lê Lợi lên 
ngôi vua, ông được ban họ Lê vì có công lớn trong 
cuộc kháng Minh. Ông từng giữ các chức: Tham 

MỘT SỐ NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TUỔI TÝ

|| CN. Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

không xử lý nano. Các giá trị trong cột có cùng ký tự theo sau 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 
ở mức p = 0,05. Các số liệu được chuyển đổi sang arcsin x1/2 
trước khi xử lý thống kê, số 0 được chuyển thành 1/4n trước 
khi arcsin x1/2.

Sau 3 lần phun, nghiệm thức Nano bạc-C1 làm 
giảm > 91% bệnh đốm nâu thanh long so với đối 
chứng không phun nano, cao hơn có ý nghĩa thống 
kê so với nghiệm thức phun Albit, nano đồng, Nano 
bạc-C2 và Anolit-C2, nghiệm thức Anolit-C1 cũng 
cho thấy khả năng phòng trừ bệnh đốm nâu khi 
làm giảm > 68% bệnh. 
IV. KẾT LUẬN

Sử dụng Nano bạc ở nồng độ ≥ 250ppm có 
khả năng ức chế hoàn toàn sự phát triển của nấm 
Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu 
thanh long trong điều kiện in vitro.

Phun Nano bạc và Anolit ở nồng độ 250ppm 
và 35ppm trước nhiễm nấm Neoscytalidium 
dimidiatum 10 ngày làm giảm > 96% và > 75% 
bệnh đốm nâu thanh long ở điều kiện nhà lưới.
V. ĐỀ NGHỊ

Đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh đốm nâu thanh 
long của Nano bạc và Anolit ở điều kiện đồng 
ruộng và xây dựng quy trình phòng trừ bệnh đốm 
nâu thanh long bằng Nano bạc và Anolit.

Nghiên cứu sử dụng kết hợp Nano bạc, Anolit 
với các loại hóa chất trừ nấm để phòng trừ bệnh 
đốm nâu thanh long hiệu quả, an toàn và bền vững.

C.T.K, N.T.L.A

chính sự, Nhập nội đô đốc, được tặng thưởng biểu 
ngạch công thần, tước huyện hầu.

Năm Ất Sửu 1445 quân Chiêm Thành vào cướp 
phá châu Hóa. Ông được triều đình cử vào tảo 
thanh quân giặc, nhưng gặp lụt lớn nên quân ta bị 
thua, ông bị phạt tội. Sau đó triều đình xét ông là 
vị khai quốc công thần nên miễn nghị. Đến đời Lê 
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Thánh Tông ông được phong chức Thái úy vì có 
công phế truất Nghi Dân để đưa Lê Tư Thành lên 
ngôi (Lê Thánh Tông). Ông mất năm 1464, hưởng 
thọ 68 tuổi. Nguyễn Xí là vị tướng tài từng phục 
vụ từ đời Lê Thái Tổ đến Lê Thánh Tông, đem lại 
nhiều thắng lợi trên hai mặt trận quân sự và chính 
trị.

2. Võ Duệ (Mậu Tý, 1468- 1522)
Danh sĩ đời Lê Thánh Tông, quê làng Trình Xá, 

huyện Sơn Vi, tỉnh Sơn Tây.
Năm Canh Tuất 1490 ông đỗ Trạng nguyên lúc 

22 tuổi. Ông làm Tham chính ở Hải Dương đến 
đời Lê Chiêu Tông (1520), ông được phong Trình 
Ý công thần, Thượng thư bộ Lại, Thiếu bảo, kiêm 
Đông các đại học sĩ, tước Trình Khê Bá.

Khi ông làm quan, thấy Mạc Đăng Dung giết 
hại quan Ngự sử Đỗ Nhạc, bức hiếp vua Lê và 
các đại thần, ông phẫn uất có ý muốn triệt hạ Mạc 
Đăng Dung để cứu loạn an dân. Nhưng Lê Chiêu 
Tông hèn yếu, năm 1522 bỏ ngôi chạy vào Thanh 
Hóa để tránh sự áp đảo của Mạc Đăng Dung. Ông 
chạy theo vua. Vào đến Thanh Hóa thì nhà vua bị 
nhóm Trịnh Tuy bức bách đi nơi khác. Ông già 
yếu không theo kịp, đau xót tự vẫn, chết khoảng 
cuối năm Nhâm Ngọ 1522, hưởng dương 54 tuổi. 
Ngô Hoán và Nguyễn Mẫn Đốc cũng tự vẫn chết 
theo ông.

Nhà Lê Trung Hưng, truy phong ông vào bậc 
nhất tiết nghĩa, làm Phúc thần thượng đẳng, dựng 
đền thờ phụng.

3. Lê Quang Bí (Giáp Tý, 1504 - ?)
Còn gọi là Lê Quang Bôn (vì chữ Bí cũng đọc 

là Bôn, nên có sách chép là Lê Quang Bôn), Văn 
thần nhà Mạc, tự Thuần Phu, hiệu Hối Trai. Dòng 
dõi Lê Cảnh Tuân, con Lê Nại, cháu Lê Đỉnh, 
cháu ngoại Võ Quỳnh, quê làng Mộ Trạch, huyện 
Đường An, tỉnh Hải Dương.

Năm Bính Tuất 1526 ông đỗ nhị giáp tiến sĩ 
(hoàng giáp) 22 tuổi, đời Lê Cung Hoàng. Năm 
1527 Mạc Đăng Dung đảo chính, ông thành bề tôi 
nhà Mạc, làm Tả thị lang bộ Hộ.

Năm Mậu Thân 1548, ông đi sứ nhà Minh, bị 
vua Minh giữ lại không cho về. Suốt 18 năm bị 
đày ở Trung Quốc, ông vẫn giữ vững tiết tháo, 
không quị lụy khiến đám quan lại nhà Minh phải 
cảm phục tài đức. Vì vậy ông được về nước.

Năm Bính Dần 1566, ông về đến nước nhà tóc 

đã bạc phơ (62 tuổi) khiến cả triều đình đều cảm 
động, Mạc Mậu Hợp phong ông làm Thượng thư 
bộ Hộ, tước Mộ Xuyên Hầu. Sau khi mất được 
truy tặng Thiếu bảo tước Tô Quận Công. Ông là 
tác giả sách Tư hương vận lục, trong đó có nhiều 
thơ vịnh sử, về các nhân vật trong thân tộc như: Lê 
Cảnh Tuân, Lê Nại....

4. Giáp Hải (Bính Tý, 1516 - 1588)
Danh sĩ đời Mạc, tự Tiềm Phu, hiệu Tuyết Trai, 

quê làng Sinh Kế, huyện Phượng Nhỡn, phủ Lạng 
Giang (có sách chép làng Bát Tràng, huyện Gia 
Lâm, tỉnh Bắc Ninh [nay là Hà Nội]).

Năm Mậu Tuất 1538, đời Mạc Đăng Doanh, ông 
đỗ Trạng nguyên, mới 23 tuổi (có sách chép 32 
tuổi), đổi tên lại là Trưng nên cũng gọi là Giáp 
Trưng.

Ông có tiếng về văn thơ, được sĩ phu đương 
thời trọng vọng. Mỗi khi có việc bang giao với 
nhà Minh, ông thường lãnh việc đối đáp và thảo 
văn thư, khiến họ phải nể phục gọi là Giáp Trạng 
nguyên.

Năm Quý Tỵ 1583, đời Mạc Mậu Hợp, ông làm 
Thượng thư bộ Lại, tước Luân Quận Công, gia 
thăng Thiếu bảo. Năm sau, lại được trông coi cả 6 
bộ, kiêm Đông các đại học sĩ, coi cả việc Kinh điển.

Năm Bính Tuất 1586 ông nghỉ hưu ở tuổi 70. 
Sau hai năm (Mậu Tý 1588), đời Mạc Mậu Hợp 
ông mất, thọ 72 tuổi.

Ông có soạn một bộ Ứng đáp bang giao cũng gọi 
là Bang giao bị lãm gồm 10 quyển ghi các công 
văn ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc.

5. Phùng Khắc Khoan (Mậu Tý, 1528 - 1613)
Danh sĩ đời Lê Thế Tông, hiệu Nghi Trai, tự 

Hoằng Phu, quê xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, 
tỉnh Sơn Tây.

Ông vốn cùng mẹ khác cha với Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông nổi tiếng thơ văn, chí 
khí khảng khái, hào hùng. Năm 1550 đang lúc nhà 
Mạc áp đảo nhà Lê, ông theo Lê Bá Li vào Thanh 
Hóa phù tá Lê Trung Tông. Ông ra thi, đỗ đầu 
khoa thi Hương, được bổ làm Ngự doanh ký lục, 
coi sóc quân Tứ vệ góp sức chiêu dân vào Thanh 
Hóa lập nghiệp, được thăng chức Lễ khoa cấp sự 
trung.

Năm Canh Thìn 1580, ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ, 
làm Đô cấp sự trung, một thời gian bị bãi chức, sau 
lại được triệu dụng phong Hồng lô tự khanh, rồi 
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giữ chức Thị lang bộ Công.
Năm 1579, ông đi sứ nhà Minh. Với khí phách 

hào hùng, bảo tồn quốc thể, biện bác áp đảo quan 
lại cao cấp triều Minh, khiến vua Minh cũng phải 
chấp nhận những lý lẽ ông bênh vực cho nhà Lê. 
Vì thế ông được phong làm Thượng thư bộ Hộ, 
bộ Công, tước Mai Lĩnh Hầu, rồi thăng tước Mai 
Quận Công. Ông là người nhiệt tình xây dựng quê 
hương, quan tâm đến đời sống dân làng. Tương 
truyền ông là người đem nghề dệt lụa về cho dân 
Phùng Xá và đem giống ngô về vùng sông Đáy, 
tạo nên một nông sản mới tại đây.

Ông mất năm 1613, thọ 85 tuổi. Nhân dân làng 
Phùng Xá lập đền thờ ông.

6. Ngô Trí Hòa (Giáp Tý, 1564 - 1625)
Danh thần đời Lê Thái Tông, quê làng Lí Trai, 

huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An.
Năm Nhâm Thìn 1592, ông đỗ hoàng giáp lúc 

28 tuổi. Sơ bổ Án sát sứ Sơn Tây, rồi được chúa 
Trịnh Tùng tri ngộ, vời làm Đô cấp sự lại khoa. 
Sau thăng Hữu thị lang bộ Hình và ra làm Kí lục ở 
trấn Thanh Hóa.

Năm Giáp Thìn 1604, về kinh làm Tả thị lang bộ 
Lại, được phong tước Phú Lộc Bá. Năm 1606 đi 
sứ nhà Minh, khi về thăng thượng thư bộ hộ, kiêm 
Tế tửu Quốc tử giám (Mậu Thân 1608). Năm Canh 
Tuất 1610, được phong tước Phú Xuân Hầu.

Năm Mậu Ngọ 1618, ông dâng bản triều lên 
chúa Trịnh nêu 6 việc:

1. Xin sửa đức để cầu mệnh trời giúp
2. Răn trị bọn quyền hào để nuôi sức dân
3. Cấm những việc phiền hà để đời sống của dân 

đỡ khổ
4. Bớt xa xỉ để không tiêu hao tài sản nhân dân
5. Dẹp trộm cướp để dân được ở yên
6. Sửa sang quân chính để bảo vệ sinh mạng của 

dân.
Năm Quý Hợi 1623, ông có công dẹp loạn ở Sơn 

Tây, được gia phong Thiếu bảo, phong Hiệp Mưu 
tá lý dục vân tán trị công thần.

Ông học thuật uyên bác, có tài trị nước an dân, 
trải phục ba triều, vua chúa đều tín nhiệm, sĩ phu 
trọng vọng.

Năm Ất Sửu 1625 ông mất, thọ 61 tuổi, được 
truy tặng Xuân Quận công.

7. Phạm Công Trứ (Canh Tý, 1600 - 1675)
Danh sĩ, đời Lê Thần Tông, quê làng Liêm 

Xuyên, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương.
Năm Mậu Thìn 1628, ông đỗ đồng tiến sĩ, lúc 28 

tuổi. Buổi đầu ông làm Hiệu thảo Viện Hàn lâm, 
Thái thường tự khanh. Năm Mậu Ngọ 1642 ông 
ra làm Tán lí đạo Sơn Nam cùng với Thượng thư 
Nguyễn Duy Thể lo việc biên phòng. Do công dẹp 
an nhóm Trịnh Sầm nổi loạn, ông được vời về triều 
làm Phó đô ngự sử, tước Khánh Yến Bá, rồi thăng 
Đô ngự sử.

Năm Đinh Dậu 1657 ông làm Thượng thư bộ Lễ, 
tước Yên Quận Công, gia Thiếu bảo, kiêm Đại học 
sĩ Đông các. Sau ông coi sóc Quốc tử giám, rồi đổi 
làm Thượng thư bộ Lại (1662) và làm Tham tụng 
ở phủ chúa Trịnh.

Năm Mậu Thân 1668 ông về hưu, được phong 
Thái bảo, Quốc Lão. Năm Quý Mùi 1675 triều 
đình lại vời ông ra làm Tể tướng, coi việc cả 6 Bộ. 
Đến Ất Mão 1765 ông mất, thọ 75 tuổi, truy tặng 
Thái tể, thụy Kinh Tế.

Ông có sáng tác văn học, nghiên cứu lịch sử. 
Khoảng năm 1665, ông cùng một nhóm danh sĩ 
khảo duyệt và tục biên bộ Đại Việt sử ký bản kỷ 
tục biên. Bộ sử này ông có soạn thêm từ đời Lê 
Trang Tông - gồm cả sử nhà Mạc - đến hết đời Lê 
Thần Tông (1527 - 1662).

8. Nguyễn Quý Đức (Mậu Tý, 1648 - 1720)
Danh sĩ đời Lê Hy Tông, có tên húy là Tộ, tự 

Thể Nhận, hiệu Đường Hiên, quên làng Thiêm 
Mễ, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông.

Năm Bính Thìn 1676 ông đỗ thám hoa, năm 
Canh ngọ 1690 sung chức Chính sứ sang Trung 
Quốc, khi về làm Tả thị lang bộ Lễ, rồi thăng làm 
Bồi tụng trong phủ Chúa Trịnh, tước Liêm Đường 
Bá. Năm 1695 thăng Đô ngự sử, rồi bị phạm lỗi, 
giáng làm Tả thị lang bộ Binh, nhưng vẫn giữ chức 
Bồi tụng.

Năm Giáp Ngọ 1714, cùng Đặng Đình Tướng 
được thăng Thiếu phó, Đinh Dậu 1717 ông về hưu, 
được gia phong Thái phó, Quốc lão.

Lúc đi sứ với Nguyễn Đình Sách (1690) ông 
soạn bộ Hoa Châu tập. Ông hợp tác với Lê Hy 
xem xét và sửa chữa bộ sử cũ, rồi viết nối từ đời 
Lê Huyền tông đến Gia Tôn (1663 - 1675) bổ sung 
Bộ Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên.

Ông mất năm Canh Tý 1720 thọ 72 tuổi.
9. Nguyễn Nghiễm (Mậu Tý, 1708 - 1775)
Danh thần đời Lê Thuần Tông, tự Hi Tự, hiệu 
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Nghị Hiên, biệt hiệu Hồng Ngự cư sĩ, quê làng 
Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Tân Hợi 1731 ông đỗ Hoàng giáp lúc 23 
tuổi (đỗ cử nhân năm 16 tuổi), Làm đến Thượng 
thư, sung chức Tham tụng, Đại tư đồ. Ông có công 
đánh dẹp ở nhiều nơi, làm Đại tư không, tước 
Xuân Quận Công, rồi trí sĩ (1771).

Năm Ất Mùi 1775 ông mất, thọ 67 tuổi, được 
truy phong Trung đẳng phúc thần.

Ông cùng Ngô Thì Sĩ có làm lời chú và lời bàn 
trong bộ Đại Việt sử ký bản kỉ tục biên. Ngoài ra, 
ông còn soạn các tác phẩm: Quân trung liên vịnh; 
Việt sử bị lãm; Lạng Sơn đoàn thành đồ chí; Xuân 
đình tạp vịnh.... Nhà thơ Nguyễn Du là con thứ 7 
của ông, con trưởng là Nguyễn Khản đã làm đến 
Tham tụng. Ông có nhiều bài phú rất hay còn được 
truyền tụng.

10. Hoàng Diệu (Mậu Tý, 1828 - 1882)

Chân dung Tổng đốc Hoàng Diệu
Nguồn: hoangthanhthanglong.vn

Chí sĩ yêu nước, tự Quang Viễn, hiệu Tĩnh Trai, 
quê làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng 
Nam (nay thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam). Trước vốn tên Hoàng Kim Tích, sau mới 
đổi là Hoàng Diệu. Ông sinh ngày 10 tháng 2 năm 
Mậu Tý 1828, đỗ cử nhân khoa Mậu Thân 1848 và 
phó bảng khoa Quí Sửu 1853, lúc 25 tuổi.

Sơ bổ Tri huyện Tuy Phước (Bình Định), rồi 
thăng Tri phủ Tuy Viễn cũng trong tỉnh Bình Định. 
Sau đó ông phải giáng, đổi về Tri huyện Hương 
Trà, tỉnh Thừa Thiên. Ít lâu thăng Tri phủ Lạng 

Giang (Bắc Giang), Án sát Nam Định, rồi Bố 
chính Bắc Ninh. Ông nổi tiếng công minh và thanh 
liêm. Suốt 30 năm làm quan nhiều nơi, cảnh nhà 
vẫn thanh bạch, nghèo túng.

Năm Đinh Sửu 1877, ông về Huế làm Tham tri 
bộ Hình, qua Tham tri bộ Lại, coi việc Đô sát và 
dự vào viện Cơ mật. Năm sau, làm Tuần vũ Quảng 
Nam, rồi Tổng đốc An Tịnh. Chẳng bao lâu ông 
được triều đình ủy nhiệm chức Phó toàn quyền Đại 
thần để hiệp thương với sứ bộ Y Pha Nho (Tây 
Ban Nha).

Canh Thìn 1880, ông làm Tổng đốc Hà Ninh, 
lãnh chức hàm Thượng thư bộ Binh, gồm coi cả 
việc thương chính.

Đầu năm Nhâm Ngọ 1882, đại tá Pháp Henri 
Rivière đem quân ra cướp miền Bắc. Ông bất bình, 
chỉ huy quân sĩ quyết liệt đối phó. Trước hỏa lực 
của quân cướp nước và một số lãnh binh bỏ thành 
chạy, Hoàng Diệu vào hành cung, thảo tờ di biểu, 
rồi ra trước Võ miếu dùng khăn bịt đầu thắt cổ tự 
tử, hưởng dương 50 tuổi.

11. Huỳnh Thúc Kháng (Bính Tý, 1876 - 1947)
Chí sĩ, học giả, quê làng Thanh Bình, tổng Tiền 

Giang Phương, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Năm Canh Tý (1900) ông đỗ Giải Nguyên. Năm 

giáp Thìn đỗ Hoàng Giáp (năm 28 tuổi). Ông 
không ra làm quan, mà nhiệt thành lo việc nước, 
thương dân, kết bạn thâm tình với các chí sĩ Phan 
Bội Châu, Phan Châu Chinh, Trần Quý Cáp. Ông 
bị bắt năm Mậu Thân (1908), bị đày Côn Đảo suốt 
13 năm (1908-1921) mới được thả tự do vì ông là 
một trong những lãnh đạo phong trào Duy Tân.

12. Tôn Đức Thắng (Mậu Tý, 1888 - 1980)
Nhà cách mạng, sinh ngày 20-8-1888 quê xã Mỹ 

Hòa Hương, tổng Dinh Thành, tỉnh Long Xuyên 
(nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, 
An Giang). Thuở nhỏ ông học ở quê nhà, năm 
1906 lên Sài Gòn học nghề tại trường Bách Công 
rồi làm việc ở sở Ba Son, năm 1913 theo tàu biển 
sang Pháp làm công nhân ở Tp. Toulon. Cuối năm 
1919 ông bị trục xuất khỏi đất Pháp vì ủng hộ cách 
mạng Nga, năm 1917 trở về sống và làm công 
nhân ở Sài Gòn.

Những năm 1920-1925 ông tham gia lập công 
hội bí mật ở xưởng đóng tàu Ba Son. Năm 1927 
tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng 
chí Hội. Cuối năm 1928 ông bị Pháp bắt nhân vụ 
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án ở đường Barbier Sài Gòn, bị kết án 20 năm khổ 
sai lưu đày Côn Đảo. Đến ngày 23-9-1945 mới 
được trả tự do. Về đất liền, ông tiếp tục hoạt động 
đến tháng 10 năm 1945 thì tham gia Xứ uỷ Nam 
bộ rồi năm 1946 đắc cử vào Quốc hội nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đồng chí Tôn Đức Thắng (Nguồn: dangcongsan.vn)

Năm 1951, ông được bầu vào Ban Chấp hành 
TW Đảng Lao động Việt Nam. Tháng 7 năm 1960 
ông giữ chức Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2-9-
1969, đến ngày 23-9-1969 ông được giữ chức Chủ 
tịch nước cho đến khi từ trần. Ngày 30-3-1980 ông 
mất tại Hà Nội, thọ 92 tuổi. Do công lao, ông được 
Đảng, Chính phủ Việt Nam và các nước XHCN 
tặng nhiều huân chương cao quý.

13. Nguyễn Văn Cừ (Nhâm Tý, 1912 - 1941)
Liệt sĩ cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Đảng 

Cộng sản Đông Dương. Sinh ngày 2-7-1912. Quê 
thôn Cẩm Giàng, xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh.

Năm 1927, lúc đang đi học tại trường Bưởi, Hà 
Nội, ông tham gia vào tổ chức Việt Nam Thanh 
niên cách mạng đồng chí hội. Do hoạt động bí mật, 
ông bị thực dân Pháp đuổi học. Tháng 6-1929, ông 
được kết nạp vào chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên 
ở Hà Nội. Sau khi thành lập Đảng (3-2-1930), ông 
làm bí thư đầu tiên Đặc khu Hồng Gai, Uông Bí. 
Hoạt động ở đây được một thời gian, ông bị Pháp 
bắt, kết án khổ sai rồi đày ra Côn Đảo.

Năm 1936, ông được trả tự do về sống ở Hà Nội 
tiếp tục hoạt động bí mật. Tháng 9-1937, ông được 
cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Năm 
1938, ông được bầu làm Tổng Bí thư đảng Cộng 
sản Đông Dương. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 
năm 1940, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án tử 
hình. Ngày 28-8-1941, ông bị thực dân Pháp xử 
bắn tại Bà Điểm, huyện Hóc Môn (nay là thành 
phố Hồ Chí Minh). Tại pháp trường, ông đã kiên 
quyết xé tấm băng đen bịt mắt và hô lớn: “Cách 
mạng Đông Dương thành công muôn năm” rồi gục 
ngã xuống trước làn đạn địch. Ông hi sinh lúc 29 
tuổi.

14. Tô Hiệu (Nhâm Tý, 1912 - 1944)
Liệt sĩ cách mạng. Quê làng Xuân Cầu, xã Nghĩa 

Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hải Dương. Tuổi nhỏ 
ông học chữ Hán, sau học trường Pháp - Việt, Hải 
Dương rồi học ở Hà Nội. Năm 1929, ông vào Sài 
Gòn hoạt động cùng anh ruột là Tô Chấn Trung. 
Năm 1930, ông bị bắt, đày ra Côn Đảo. Tại đây, 
ông trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Năm 1934, ông được trả tự do về hoạt 
động tại Hà Nội. Năm 1938, ông phụ trách các tỉnh 
duyên hải Bắc kỳ và là Bí thư thành uỷ Hải Phòng, 
đến tháng 12 năm 1939, ông bị bắt và đày lên Sơn 
La. Tại đây ông bị nhiều cực hình, bệnh nặng nên 
qua đời ngày 7-3-1944, hưởng dương 32 tuổi.

15. Phạm Hùng (Nhâm Tý, 1912 - 1988)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tên thật là Phạm Văn 
Thiện, sinh ngày 11-6-1912 tại xã Long Hồ, huyện 
Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 1928-1929, 
ông là thành viên trong tổ chức “Nam kỳ học sinh 
Liên hiệp hội” và “Thanh niên cộng sản Đoàn”. 
Năm 1930, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Năm 1931, ông bị bắt và kết án tử 
hình, sau hạ thành án chung thân, khổ sai, đày đi 
Côn Đảo. Năm 1946, làm Bí thư xứ uỷ lâm thời 
Nam bộ. Năm 1951, được bầu vào Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, sau đó được chỉ định làm uỷ 
viên Trung ương cục miền Nam với chức vụ phó 
bí thư, rồi làm Chủ tịch uỷ ban kháng chiến hành 
chính, phân liên khu miền Đông Nam bộ năm 
1952. Năm 1956, ông được bầu vào uỷ viên Bộ 
chính trị. Năm 1957 làm Bộ trưởng.

Năm 1975, ông làm chính uỷ bộ chỉ huy chiến 
dịch Hồ Chí Minh. Sau, ông làm Chủ tịch Hội 
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đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
(1980). Từ tháng 6-1987, ông làm Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng.

Ngày 10-3-1988, ông mất đột ngột vì bệnh tim, 
thọ 76 tuổi. Ông được Nhà nước tặng nhiều danh 
hiệu cao quý trong đó có Huân chương Sao Vàng.

16. Nguyễn Trọng Nhâm (Xuân Thuỷ) (Nhâm 
Tý, 1912 - 1985)

Nhà hoạt động cách mạng, nhà thơ, bút danh 
Xuân Thuỷ. Ông sinh ngày 2-9-1912 tại xã Xuân 
Phương, Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà 
Nội). Lúc nhỏ, học tại Hà Nội, tham gia các tổ 
chức yêu nước chống Pháp. Năm 1932, ông tích 
cực hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Đông Dương. Sau cách mạng tháng 8-1945, ông 
lần lượt được đề cử giữ nhiều chức vụ quan trọng 
trong Chính phủ. Ông mất ngày 18-6-1985 tại Hà 
Nội, hưởng thọ 73 tuổi.

17. Phạm Thư (Trần Duy Hưng) (Nhâm Tý, 
1912 - 1988)

Bác sĩ, nhà hoạt động xã hội, chính trị, tên thật 
là Phạm Thư, tên thường dùng là Trần Duy Hưng, 
sinh ngày 16 tháng giêng năm 1912, tại xã Xuân 
Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Thuở nhỏ 
ông học ở Hà Nội, sau đó du học ở Pháp. Tốt 
nghiệp, ông về nước hành nghề bác sĩ tại TP Hà 
Nội, từng tham gia hoạt động xã hội trong các tổ 
chức cứu tế ở Hà Nội.

Sau cách mạng tháng 8-1945, ông được chính 
quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mời giữ 
chức Chủ tịch Ủy ban hành chính đầu tiên của Hà 
Nội. Năm 1946, ông được đắc cử đại biểu Quốc 
hội khóa I. Trong kháng chiến chống Pháp, ông 
đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Thứ trưởng Bộ Nội 
vụ, Bộ Y tế, uỷ viên nội vụ trong Hội đồng quốc 
phòng.

Sau hiệp định Gienèver, ông về tiếp quản Hà 
Nội, vẫn giữ chức Chủ tịch Uỷ ban hành chính 
và Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội, liên tục từ năm 
1957-1977. Ông mất năm 1988, thọ 76 tuổi.

18. Phạm Quang Thanh (Phạm Kiệt) (Nhâm 
Tý, 1912 - 1975)

Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam, từng là 
đội trưởng đội du kích Ba Tơ. Tư lệnh kiêm chính 
uỷ lực lượng công an nhân dân vũ trang. Quê xã 
An Phú, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông tham gia cách mạng từ năm 1929, trong tổ 

chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí 
Hội. Năm 1931 bị Pháp bắt, kết án tù chung thân, 
bị đày lên Buôn Mê Thuật. Sau cách mạng tháng 
8-1945, ông hoạt động và được cử giữ chức vụ 
quan trọng trong Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công 
an. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa III, IV, được 
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Ông mất năm 
1975, thọ 63 tuổi.

19. Tôn Thất Tùng (Nhâm Tý, 1912 - 1982)
Bác sĩ y khoa, Anh hùng Lao động. Quê ở thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thuở nhỏ, ông 
học ở Huế, Hà Nội, tốt nghiệp Y khoa bác sĩ, làm 
việc ở các bệnh viện Hà Nội. Sau cách mạng tháng 
8-1945, ông được cử làm giám đốc bệnh viện Phủ 
Doãn, Hà Nội. Trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp, ông làm cố vấn phẫu thuật ngành quân y ở 
Bộ Quốc phòng. Năm 1947, làm thứ trưởng Bộ Y 
tế. Từ năm 1954, ông là Giám đốc bệnh viện Việt 
Đức, Giáo sư tại trường Đại học Y khoa Hà Nội. 
Ông là Đại biểu Quốc hội nhiều khóa liên tục.

Giáo sư Tôn Thất Tùng
Do cống hiến của ông trong lĩnh vực y học, ông 

được Chính phủ Việt Nam tặng nhiều huân chương 
cao quý. Ngày 7-5-1982, ông mất tại Hà Nội, thọ 
70 tuổi.

M.H.Y
(Nguồn: Internet; Từ điển nhân vật lịch sử Việt 

Nam. H,1992. Nxb Văn hóa)
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Năm 40 (Canh Tý): Hai vị nữ anh hùng 
Trưng Trắc - Trưng Nhị phất cao cờ, mở đầu cuộc 
khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Hán.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Trưng Trắc, 
con quan Lạc tướng Mê Linh là vợ của Thi Sách, 
con quan Lạc tướng Chu Diên. Thái thú quận Giao 
chỉ do Nhà Hán cử sang là Tô Định đã giết chết Thi 
Sách. Để trả “thù chồng nợ nước”, Trưng Trắc đã 
cùng em gái là Trưng Nhị dấy binh đánh đuổi Tô 
Định chạy về nước. Các quận Cửu Chân (Thanh 
Hoá), Nhật Nam (Nghệ - Tĩnh) và Hợp Phố (thuộc 
Quảng Đông, Trung Quốc) cũng nổi lên theo về 
với Hai Bà Trưng. Trưng Trắc lên ngôi và xưng 
danh Trưng Nữ vương, đóng đô ở Mê Linh. Cuộc 
khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã chấm dứt thời kỳ 
Phương Bắc đô hộ lần thứ nhất (năm 207 trước 
Công nguyên - năm 39).

Năm 544 (Giáp Tý): Lý Bí khởi binh đánh 
quân xâm lược nhà Lương, lập nên nước Vạn 
Xuân và lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam Đế, 
đó là vị đế đầu tiên ở nước ta.

Nước Vạn Xuân ra đời. Trong thời kỳ Phương 
Bắc đô hộ lần thứ hai có cuộc khởi nghĩa của Lý 
Bí (tức Lý Bôn) chống lại ách thống trị của Nhà 
Lương vào tháng 1 năm 542 khiến Thứ sử Tiêu 
Tư phải bỏ chạy về nước. Tiếp đó Lý Bí lại 2 lần 
đánh thắng những cuộc phản công lớn của quân 
địch vào giữa năm 542 và đầu năm 543. Tháng 2 
- 544, đúng vào những ngày xuân Giáp Tý, Lý Bí 
lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên 
nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên, lập nên 
triều Tiền Lý.

Năm 1288 (Mậu Tý): Chiến thắng quân 
Nguyên trên sông Bạch Đằng. Kết thúc cuộc 
kháng chiến chống Nguyên.

Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 
3. Sau những thất bại nặng nề ở Chương Dương, 
Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp vào năm 1285, 
Nguyên Thế Tổ (Hốt Tất Liệt) lại huy động trên 
30 vạn quân mang theo 70 vạn thạch lương thực 
do Thái tử Thoát Hoan thống lĩnh ồ ạt kéo sang 
xâm lược nước ta vào mùa đông năm 1287. Sau 
những trận chiến ở Vũ Cao, Đa Mỗ và Vân Đồn 
(với chiến tích cướp thuyền lương giặc của danh 

NHỮNG NĂM TÝ ĐÁNG NHỚ TRONG LỊCH SỬ

bịt sắt dưới lòng sông ở khu vực Bến Đò Rừng 
(Yên Hưng, Quảng Ninh). Dụ cho thuyền địch 
đuổi theo và sa vào trận địa cọc khi triều xuống, 
quân ta đã đánh tan quân địch, bắt sống Ô Mã 
Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ Ngọc... Thoát Hoan 
khiếp đảm từ Vạn Kiếp theo đường bộ trốn chạy 
về nước. Cuộc kháng chiến đã thắng lợi hoàn toàn 
sau không đầy nửa năm. Trở về kinh thành, nhìn 
thấy vết bùn dưới chân ngựa đá, Trần Nhân Tông 
đã xúc cảm viết những câu thơ nổi tiếng:

“Xã tắc lưỡng hòi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu”
(Xã tắc hai phen bon ngựa đá

Non sông ngàn thuở vững âu vàng).
Năm 1300 (Canh Tý): Hưng Đạo Đại 

vương từ trần. Danh tướng Trần Quốc Tuấn sinh 
ngày 10-12-1228 (Mậu Tý) là con trưởng của An 
Sinh Vương Trần Liễu. Ngài đã vượt lên mâu 
thuẫn trong hoàng tộc (bị ép phải nhường vợ là 
Thuận Thiên công chúa cho em là Trần Cảnh tức 
Trần Thái Tông, Trần Liễu đã nổi loạn và chút nữa 
bị Trần Thủ Độ chém chết), đặt lợi ích của tổ quốc 
và dân tộc lên trên hết. Ngài đóng vai trò rất quan 
trọng trong 3 cuộc kháng chiến chống xâm lược, 
đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông 
lần thứ 2, 3. Ngài mất ngày 20-8-1300 được truy 
tặng tước Thái sư Thượng phụ Quốc công Nhân 
Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Cùng với những chiến 
tích lẫy lừng, Hưng Đạo Đại Vương còn được lịch 
sử ghi nhận với động thái hoà giải vừa chân tình 
vừa khéo léo (tự tay tắm gội cho Thái sư Trần 
Quang Khải, rút gươm kể tội con thứ là Trần Quốc 
Tảng), với lời nói khẳng khái trả lời Trần Nhân 
Tông vào những thời điểm nguy nan năm 1285 
(“Bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước 
đã”), với lời trăng trối tâm huyết khi Trần Anh 
Tông vào thăm (“Thời bình phải khoan thư sức 
dân để làm kế sâu rễ bền gốc; đó là thượng sách 
giữ nước”). Ngài là tác giả của Hịch tướng sĩ văn, 
một áng hùng văn nổi tiếng; Binh thư yếu lược, tác 

|| CN. Mai Hoàng Yến
|| CN. Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
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phẩm đầu tiên về quân sự của Việt Nam và Vạn 
Kiếp bí truyền.

Năm 1408 (Mậu Tý): Chiến thắng Bồ Cô. 
Năm 1407 lấy cớ trừng phạt nhà Hồ chiếm ngôi 
Nhà Trần, đại quân Nhà Minh đã tiến vào xâm 
lược nước ta. Sau khi đánh bại cha con Hồ Quý 
Ly - Hồ Hán Thương, Nhà Minh thiết lập chế độ 
cai trị, chia nước ta thành 17 phủ. Con thứ Trần 
Nghệ Tông là Trần Quỹ xưng là Giản Định Đế, 
lập nên Nhà Hậu Trần, khởi binh chống xâm lược. 
Tháng chạp năm 1408, Giản Định Đế trực tiếp chỉ 
huy quân sĩ đánh tan quân Minh do Mộc Thạch 
chỉ huy tại bến Bồ Cô. Tuy vậy do mâu thuẫn nội 
bộ mà Nhà Hậu Trần không hoàn thành được sự 
nghiệp giải phóng đất nước và bị diệt vào năm 
1413. Sự nghiệp này đạt được nhờ vào cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo 
(1418 - 1427).

Năm 1792 (Nhâm Tý): Hoàng đế Quang 
Trung băng hà. Người anh hùng áo vải Bắc Bình 
Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế vào cuối 
năm 1788, trước khi tiến hành đánh tan quân xâm 
lược Mãn Thanh. Đáng tiếc là bị bạo bệnh nên 
Ngài đã băng hà vào ngày 29-7 năm Nhâm Tý, 
hưởng thọ 41 tuổi, để lại một sự nghiệp kỳ vĩ với 
bao dự kiến còn dang dở.

Năm 1948 (Mậu Tý): Chiến dịch Việt Bắc 
thắng lợi. Năm 1948, Thực dân Pháp huy động một 
lực lượng lớn thuỷ bộ binh đánh lên Việt Bắc hòng 
tiêu diệt cơ quan đầu não của ta. Quân dân ta đã 
mưu trí dũng cảm phá tan âm mưu này với những 
chiến công lừng lẫy ở Sông Lô, Đoan Hùng.

Năm Canh Tý  (1960): Chủ tịch Hồ Chí 
Minh phát động tết trồng cây. Mùa xuân năm 
1960, Bác Hồ đã khởi xướng Tết trồng cây với hai 
câu thơ sau: “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Để cho 
đất nước càng ngày càng xuân”.

Năm 1972 (Nhâm Tý): Chiến dịch “Điện 
Biên Phủ trên không”. Sau 4 năm đàm phán tại 
Hội nghị Pari về Việt Nam, Dự thảo Hiệp định hoà 
bình đã hoàn thành vào ngày 20-10-1972 và dự 
định ký tắt sau đó một tuần. Nhưng trong một nỗ 
lực tuyệt vọng, phía Mỹ yêu cầu đàm phán lại và 
ngày 18-12-1972 Mỹ cho máy bay chiến lược B52 
ồ ạt ném bom rải thảm Miền Bắc, tập trung vào 
Hà Nội và Hải Phòng. Cuộc tập kích này đã thất 
bại nặng nề sau 12 ngày đêm. Mỹ phải ngừng ném 

bom và buộc phải trở lại bàn đàm phán. Ngày 27-
1-1973 Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hoà bình ở Việt Nam được chính thức ký 
kết.

Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là 
Hà Nội). Nguồn: baonamdinh.com.vn

Năm 1996 (Bính Tý): Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam 
đã diễn ra từ ngày 28-6 đến 1-7-1996, tại Hội 
trường Ba Đình, Hà Nội. Đại hội bầu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá VIII bao gồm 170 
uỷ viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng 
Bí thư. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm 
Văn Đồng, Võ Chí Công làm Cố vấn Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng. Đại hội đã thảo luận thông 
qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, 
phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội 5 năm 1996-2000, Điều lệ Đảng (bổ sung 
và sửa đổi) và nghị quyết của Đại hội. Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng “có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc phát triển 
mới trong tiến trình phát triển của cách mạng nước 
ta”. Đại hội VIII của Đảng là Đại hội tiếp tục đổi 
mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì 
hạnh phúc của nhân dân. Kết quả của Đại hội có 
ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc và 
tương lai đất nước vào lúc chúng ta sắp bước vào 
thế kỷ XXI. 
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Năm 2008 (Mậu Tý): Hội nghị lần thứ 7 
BCH Trung ương (khóa X) ra 3 nghị quyết quan 
trọng về công tác thanh niên, “tam nông” và trí 
thức.

Ngày 5/8, BCH Trung ương ra Nghị quyết số 26-
NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, 
với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển 
toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây 
dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng KT-XH 
hiện đại; xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên 
minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, 
tạo nền tảng KT-XH và chính trị vững chắc cho sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và 
bảo vệ đất nước.

Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên 
trong thời kỳ đẩy mạnh cộng nghiệp hóa - hiện đại 
hóa chỉ rõ:  Thanh niên là rường cột của nước nhà, 
công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, 

MÓN ĂN NGÀY TẾT DƯỚI KHÍA CẠNH 
KHOA HỌC DINH DƯỠNG

|| ThS. Trần Thị Duyên 
Ngành Công nghệ Thực phẩm – Trường Đại học Bà 
Rịa-Vũng Tàu

không? Nghệ thuật ăn uống của người Việt là phải 
thỏa mãn “ăn bằng ngũ quan - thị giác, khứu giác, 
xúc giác, thính giác, vị giác”. Ăn uống được coi là 
nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chủ yếu của con 
người, giúp tăng cường thể chất, nâng cao sức đề 
kháng, loại trừ bệnh tật.
II. ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG TRONG NGÀY 
TẾT

Trong những ngày Tết, nhà nào cũng đầy ắp 
thức ăn: Thịt, cá, chả giò, thịt đông, bánh chưng, 
bánh tét, bánh mứt, ruợu, bia... Mọi gia đình đều 
cố gắng dành dụm để tạo ra một không khí no đủ, 
thịnh soạn trong ngày Tết, kể cả người nghèo thì 
Tết đến trong nhà vẫn phải có bánh chưng, thịt 
mỡ, dưa hành... Nhà nào cũng chuẩn bị mâm cỗ 
cúng tất niên, cúng giao thừa, cúng tổ tiên... nhiều 
vùng nông thôn còn giữ phong tục thăm hỏi nhau 
ngày đầu năm, đến nhà ai cũng được tiếp đón nồng 

I. MỞ ĐẦU
Dù cho cuộc sống có thay đổi đến bao nhiêu, 

nhịp sống có náo nức khẩn trương như thế nào 
thì cứ Tết đến Xuân về, người Việt Nam chúng ta 
cũng dành cho mình những thời khắc hoài cổ, thả 
hồn mình về một chốn xa xưa của nguồn cội và 
ngóng chờ một bữa tất niên đầm ấm, đầy đủ người 
thân trong gia đình. 

Ẩm thực ngày Tết là một nét văn hoá hết sức 
phong phú và mang đậm dấu ấn Việt. Đó là những 
bữa cơm tất niên ngày cuối năm, mâm cơm cúng 
kiếng, đưa rước ông bà, là bữa tiệc đoàn viên của 
gia đình, là những món ngon được sẻ chia, mời 
mọc láng giềng, bạn bè. Bên cạnh trái dưa hấu 
đỏ, mâm trái cây ngũ quả thì ẩm thực ngày Tết 
có những đặc sản, những món truyền thống mang 
phong vị rất riêng cho mỗi vùng miền.

Đứng trên quan điểm khoa học dinh dưỡng mà 
điểm qua các món ăn ngày Tết bao giờ người ta 
cũng phải đặt ra hai câu hỏi: Món ăn có bổ dưỡng 
- tức là có cung cấp năng lượng và dưỡng chất 
không? Món ăn có kích thích cảm quan chúng ta 

thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến 
lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con 
người. Những năm tới, phải đổi mới toàn diện giáo 
dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên học tập, 
nghiên cứu. Nâng cao chất lượng nguồn lao động, 
giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời 
sống cho thanh niên. Trọng dụng nhân tài trẻ, tạo 
bước chuyển có tính đột phá trong việc sử dụng, 
bố trí cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực…

Đảng cũng xác định: Trong thời đại ngày nay, 
tri thức ngày càng giữ vai trò quyết định đối với 
sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Trí thức 
Việt Nam đang đứng trước những thời cơ, vận 
hội lớn và cả những thách thức gay gắt. Từ nhu 
cầu cấp thiết phải phát triển đội ngũ trí thức, Ban 
chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết về 
“Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
CNH-HĐH đất nước”.

M.H.Y, N.T.T
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nhiệt, phải nâng cốc cạn chén, ăn miếng bánh lấy 
may... Nhìn chung chế độ ăn uống của mọi người 
trong dịp Tết có nhiều thay đổi và có thể ảnh 
hưởng không tốt cho sức khỏe.

Dịp Tết, mọi người có thời gian nghỉ ngơi nhiều 
hơn, thời gian làm việc, lao động chân tay giảm 
hơn, do đó nhu cầu năng lượng về cơ bản ít hơn 
so với ngày thường. Nhưng trên thực tế, việc cung 
cấp năng luợng thì ngược lại, các loại thực phẩm 
đặc trưng trong dịp Tết lại có năng lượng rất cao, 
chế độ ăn nhiều đường, nhiều béo, nhiều đạm động 
vật từ thịt cá, ít rau xanh chính là thủ phạm cho 
việc tăng cân, gia tăng tái phát bệnh mạn tính.

Ăn uống trong dịp Tết thường không được điều 
độ, không đúng bữa, số bữa ăn thường cũng nhiều 
hơn và là mâm cỗ nên xu hướng nhiều món ăn, 
trong đó rất nhiều món từ thịt cá, ít món rau, do 
vậy mức tiêu thụ thịt cá các loại tăng lên rất nhiều 
so với bữa ăn hàng ngày dẫn đến khẩu phần ăn mất 
cân đối.

Bữa ăn ngày Tết quá nhiều chất dinh dưỡng

III. NGUYÊN TẮC PHỐI THỰC PHẨM ĐỂ 
ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG TRONG NGÀY 
TẾT

Nhìn vào các món ăn ngày Tết có thể thấy 
thể hiện rất rõ yếu tố văn hóa của người Việt: 
từ triết lý trời - đất, âm dương giao hòa, tâm lý 
phải đầy đặn, dư thừa trong ba ngày đầu xuân 
để cả năm no đủ,  ăn nên làm ra, còn tỏ lòng hiếu 
khách.

Để mỗi dịp Tết đến, xuân về thực sự có ý nghĩa 
cả về mặt thể chất và tinh thần thì mỗi chúng ta 
cần phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng hợp lý 
cho bản thân và các thành viên của gia đình: Cần 

duy trì ăn uống đa dạng thực phẩm, đảm bảo đủ 4 
nhóm thực phẩm (protein, lipid, glucid, vitamin) 
và cân đối các chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. 
Việc lựa chọn, chế biến, phối hợp các loại thực 
phẩm hợp lý luôn cần thiết cho mọi gia đình để 
đảm bảo ngày Tết an toàn khỏe mạnh.

Bánh chưng, bánh tét nên ăn kèm củ kiệu, dưa 
món, dưa hành và tráng miệng trái cây; thịt kho 
hột vịt cần thêm món dưa giá; tôm chua thịt luộc 
cuốn với rau sống, chút bún cuốn với bánh tráng... 
Cách phối thực phẩm này giúp bạn đủ đạm, chất 
xơ, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. 

Mâm cơm ngày Tết phổ biến trong các gia 
đình Việt Nam là bánh chưng (miền Bắc), bánh 
tét (miền Nam), canh măng khô giò heo, thịt kho 
tàu - thường kho kèm hột vịt, thịt gà luộc, chả giò 
chiên (nem), giò các loại (giò lụa, giò thủ, giò bì, 
giò bò). Người miền Bắc thường có thêm món 
thịt heo nấu đông. Người miền Trung hay có món 
thịt ba rọi hoặc thịt đùi heo ngâm nước mắm, tôm 
chua. Người miền Nam hay có món thịt kho tàu, 
thêm nồi canh khổ qua dồn thịt, nem chua có thành 
phần chính là bì heo, bánh tét là những món ăn cổ 
truyền, là đặc trưng văn hóa ẩm thực ngày tết ở 
Nam bộ. Món thịt kho tàu với miếng thịt vuông, 
quả trứng tròn biểu hiện cho tính hài hòa âm 
dương, sự vuông tròn cho cả năm. Các món này 
có độ đạm cao, béo, nhiều dinh dưỡng với ý nghĩa 
tích lũy sinh lực sống, tạo sự khởi đầu mạnh mẽ 
cho năm mới. Dưa giá chấm vào nước thịt kho tàu 
có dầm ớt, kèm thêm miếng thịt hay trứng, tạo các 
vị ngọt, chua, cay, mặn, cộng thêm vị nhẫn của khổ 
qua thì “hết sẩy”. Người ta còn cho rằng, đó là sự 
phối hợp của ngũ vị mang ý nghĩa ngũ hành tương 
sinh với mong ước sum hợp, vui vầy và mang tính 
dưỡng sinh trong ngày tết.

Về mặt khoa học dinh dưỡng, có thể thấy hầu 
hết các món ăn ngày Tết đều chứa năng lượng cao. 
Thực đơn ngày Tết không thể thiếu là bánh chưng, 
thứ bánh vuông vức mà ông bà ta tượng trưng cho 
trái đất. Tỷ lệ 3 nguyên liệu chính: 1kg nếp, 400 
g đậu xanh, 450 g thịt heo ba rọi đủ để gói 3 tấm 
bánh lớn, cỡ có cạnh 2 tấc và dày lối 5 phân. Như 
vậy, mỗi cái bánh đem lại 2.300 calo, đủ nhu cầu 
năng lượng 24 giờ cho một người lao động vừa. 
Sự cân đối giữa chất đạm, chất béo và bột đường. 
Về mặt chất đạm, các thiếu sót của gạo nếp về mặt 
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lysine (là acid amin cần thiết cho sự tăng trưởng 
của trẻ con và sự bồi dưỡng của người lớn) được 
bổ sung dễ dàng với đậu xanh sẵn dư lysine. Ngon 
no, gọn, nhẹ, bánh chưng là một món vẹn toàn về 
mặt dinh dưỡng.

Hầu hết các món ăn ngày Tết đều có thành phần 
chính là đạm động vật như thịt heo, thịt bò, thịt 
gà. Bên cạnh đó, chất béo lại từ động vật có nhiều 
acid béo no nên không có lợi cho sức khỏe. Tuy 
nhiên khi ăn với dưa hành, dưa món lại thể hiện 
cách ăn khoa học, cân bằng âm dương, hài hòa hàn 
nhiệt. Với món dưa hành: hành tự nó có vị cay, 
vị chua (muối chua, lên men lactic), mùi hăng do 
chất alixin có tính kháng sinh tự nhiên, có tác dụng 
“kích thích thần kinh, tăng tiết dịch tiêu hóa”, vì 
vậy không còn sợ ăn bánh chưng khó tiêu. Dưa 
hành còn có thêm vi khuẩn lactic, bảo vệ hệ thống 
đường ruột, chống lại các vi khuẩn gây ung thối. 

Ngày Tết không chỉ ăn ba bữa như ngày thường, 
khi có khách đến chúng ta thường dọn mâm mời 
khách. Bữa ăn có thể bắt đầu bất cứ giờ nào và kéo 
dài. Với các đặc điểm của món ăn nêu trên, có nhiều 
điều  không có lợi cho người thừa cân béo phì, 
mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim 
mạch, bị bệnh thận, bệnh gout, rối loạn mỡ máu, 
không nên ăn nhiều thức ăn có chứa nhiều muối, 
nhiều chất béo, bột đường. Các loại dưa muối, 
lạp xưởng, thịt ngâm nước mắm, giò thủ, giò bò, 
bánh chưng bánh tét dù khoái khẩu cũng nên hạn 
chế. Nếu có bệnh thận thì không thể ăn nhiều chất 
đạm. Món canh măng khô, các loại nước lèo, bia 
có thể thúc đẩy các cơn đau ở người bị bệnh gout. 
Đối với tiểu đường cần chia nhỏ bữa ăn, ăn cân 
đối. Người bị bệnh tiểu đường, ngoài 3 bữa chính 
cần có 3 bữa phụ. Bữa phụ cần ăn táo, ngô hoặc 
các sản phẩm riêng biệt cho người tiểu đường.

Trẻ em có thể sụt cân sau những ngày ăn Tết 
nếu chúng nhấm nháp mứt kẹo, uống nhiều nước 
ngọt gây cảm giác no dẫn tới bỏ bữa. Hãy cho 
trẻ thưởng thức hương vị tết của các món này 
sau bữa ăn chính. Những trẻ đang thừa cân có 
thể trở nên béo phì nếu ăn nhiều giò chả, bánh 
chưng, bánh tét, mứt… vốn giàu năng lượng, uống 
nhiều nước ngọt.

Dù vui xuân cũng hãy cố gắng duy trì đủ 3 bữa 
ăn chính đúng giờ, điều này càng quan trọng đối 
với trẻ em, người bệnh đái tháo đường. Không nên 

lạm dụng bia rượu bởi vì chúng rất có khả năng 
làm tổn thương tế bào gan. Đồ uống có gaz và cồn 
là những chất dễ hoà tan nên khi hấp thụ vào cơ 
thể chúng tập trung chủ yếu ở bộ phận tổ chức não 
(nơi thu hút chất béo) sẽ thường gây ra sự kích 
thích, nên thường để lại những hậu quả đáng tiếc. 
Vì vậy, tốt nhất chỉ nên uống chút sâm-panh hoặc 
rượu vang khai vị để kích thích tiêu hoá. Nên uống 
nhiều nước để tạo điều kiện cho quá trình lọc các 
chất cặn bã trong cơ thể. 

Ăn uống khoa học ngày Tết để giữ sức khỏe
Vào những ngày Tết nên mua thêm nhiều loại 

hoa quả tươi dự trữ trong tủ lạnh. Chuẩn bị đủ 
khẩu phần rau trái cho mọi thành viên của gia đình 
trong những ngày Tết. Một người trưởng thành 
cần ăn khoảng 300g rau và 200g trái cây một ngày 
để cung cấp đủ lượng chất xơ. Trẻ em thì cần cắt 
nhỏ rau ăn luôn cả xác. Mua đủ rau lá cho ngày 
30 và mùng 1, rau củ, bí bầu, bắp cải, dưa leo, cà 
chua... cho ngày mùng 2, mùng 3 và trái cây các 
loại (chọn loại tươi mới). Các loại sinh tố cà rốt, 
táo, dưa hấu... là nguồn cung cấp năng lượng lớn 
cho cơ thể. Nếu bạn cần thải chất độc thì nên uống 
sinh tố thập cẩm gồm cà chua, lê, lá bạc hà hòa 
cùng nước chanh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày, cơ 
thể chỉ cần khoảng 2.300calo, nếu lượng calo thừa 
hoặc thiếu đều có hại cho cơ thể. Mỗi người cần có 
sự lựa chọn thông minh, phù hợp trước thực đơn 
rất đa dạng trong ngày Tết. Trong ngày Tết, phần 
lớn các món ăn là đồ nguội, do đó phải hết sức 
chú ý đến vấn đề vệ sinh thực phẩm để tránh nguy 
cơ bị rối loạn tiêu hóa, nôn mửa hoặc tiêu chảy. 
Tránh ngộ độc thực phẩm, phải tuân thủ các quy 
tắc vệ sinh an toàn thực phẩm, vì thời tiết những 
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ngày tết (trong miền Nam) rất dễ làm ôi thiu thức 
ăn. Chỉ nên nấu các món ăn đủ dùng trong thời 
gian ngắn, tốt nhất là dùng hết trong bữa, tuyệt đối 
không dùng lại các món đã đổ nhớt, bốc mùi chua.

Tết là dịp đoàn tụ gia đình, bạn bè, hướng về 
cội nguồn, tổ tiên... là dịp mọi người có nhiều thời 
gian để nghỉ ngơi thư giãn, vui chơi thoải mái sau 

những ngày làm việc vất vả. Tết của người Việt 
hiện nay, không chỉ dừng lại ở việc ăn uống, nghỉ 
ngơi nữa mà phải là giải trí, chơi Tết. Vì vậy, ăn 
uống khoa học sẽ là cách tốt nhất đảm bảo cho 
chúng ta chơi Tết vui vẻ và có một sức khoẻ dồi 
dào trong năm mới.

T.T.D

Chuột thuộc bộ gặm nhấm, bộ động vật có 
số chủng loài và số thành viên đông nhất 
trong thế giới động vật có vú. Chuột sinh 

sống ở khắp các châu lục. Đặc trưng của những 
động vật này là chúng có 2 răng cửa (trên và dưới) 
nên chúng thích nghi với kiểu gặm nhấm thân, rễ 
cây và nhiều loại nguyên vật liệu cứng khác. Nếu 
chẳng may bạn để chuột lọt vào trong nhà thì “thôi 
rồi”, chúng có thể cắn phá bất cứ cái gì chúng gặp. 
Một điều “khách quan” mà chúng ta cần biết là 
răng cửa của chuột liên tục được mọc dài ra suốt 
đời, nếu không thường xuyên gặm nhấm vật gì 
đó cho mòn răng đi thì nó sẽ không ngậm được 
miệng.

Bộ gặm nhấm có hơn 20 họ và khoảng 20.000 loại 
như sóc, chuột nhím, chuột túi, chuột kangaroo... 
trong đó chuột là loài tinh khôn nhất, đẻ mắn nhất, 
bẩn thỉu nhất và cũng là loài gây hại cho con người 
nhiều nhất.

Tinh khôn nhất
Đến nay chưa giải thích được tại sao các cụ lại 

NĂM TÝ NÓI CHUYỆN CHUỘT
|| CN. Nguyễn Thị Tuyết
|| CN. Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
chọn chuột đứng đầu 12 con giáp; có lẽ vì sự tinh 
khôn của nó? Một số con vật khác tuy rất tinh khôn 
như voi, chó, khỉ, cá heo... nhưng to lớn; còn chuột 
thì bé nhỏ hơn nhiều: Chuột nhắt nặng 15 gam, 
còn chuột chù lùn Srilanca chỉ nặng 1,2 gam đến 
1,7 gam!

Theo các nhà khoa học Pháp, loài chuột thông 
minh hơn chúng ta tưởng. Chuột có khả năng 
tiên tri và linh cảm phi thường. Không những thế 
chúng còn có khả năng thông tin cho đồng loại. 
Sau 20 năm nghiên cứu về tác phong và tư duy 
của chuột, nhà nghiên cứu Daniel cho rằng chuột 
là loài có vú thông minh thứ ba chỉ sau con người 
và hắc tinh tinh.

Khi những loại thuốc diệt chuột đầu tiên được 
dùng, chuột đã phát triển một loại gen kháng 
thuốc. Đối với loại thuốc diệt chuột đời mới có 
tác dụng mạnh hơn, chuột nhanh chóng khám phá 
ra một vũ khí tự vệ mới mà các nhà khoa học mới 
chỉ biết đến cách đây vài thập niên, đó là vitamin 
K dùng như thuốc giải độc. Để tự miễn dịch, chuột 
đã tìm kiếm và ăn những chất có chứa vitamin K. 
Một trong những phát hiện đáng lo ngại là chuột 
có thể truyền kiến thức tự vệ cho nhiều thế hệ. Nó 
đưa vào hệ thống gen và tập quán một số yếu tố tự 
vệ còn nhanh hơn cả con người nhờ chu kỳ sinh 
sản cực ngắn.

Chuột rất thích ăn mỡ. Nếu ta để mỡ trong chai, 
chuột có thể thò đuôi vào ngoáy rồi liếm mỡ dính 
trên đuôi. Muốn lấy trứng gà, chuột cái ôm quả 
trứng, còn chuột đực ngậm đuôi con cái kéo về tổ. 
Chuột đào hang bao giờ cũng có hai ba lỗ thoát dự 
phòng...
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Đẻ mắn nhất và số lượng nhiều nhất
Khoảng 3 tháng tuổi, chuột cái có thể đẻ lứa đầu 

tiên khoảng 10 chuột con. Hai tháng sau, chuột cái 
có thể đẻ lại. Các nhà khoa học còn phát hiện thấy 
rằng chuột con sinh ra cứ 3 con cái mới có một con 
đực. Vào năm được mùa, một cặp chuột bố mẹ và 
các thế hệ con, cháu chắt của chúng có thể ra đời 
1.000 hậu duệ, tất cả đều được lập trình di truyền 
về khả năng tự vệ.

Gần đây, nhà động vật học Ba Lan Muraxki cho 
biết số lượng chuột trên thế giới lên đến trên 4 tỷ 
con, nghĩa là gần bằng 2/3 dân số thế giới.

Có sách ghi lại rằng ở Venuezuêla trước đây đã 
xảy ra nạn “giặc chuột”. Chuột sinh sôi nảy nở quá 
nhiều (ước tính 18 triệu con), chúng kéo dài hàng 
đàn phá hoại kho tàng, ăn trụi từng cánh đồng lúa 
mì. Bệnh dịch hạch phát triển ghê gớm. Chính 
phủ phải huy động cả quân đội để đi diệt chuột. 
Riêng thủ đô Caracats phải huy động gần 1.000 
lính trang bị dụng cụ phòng độc sục sạo vào hang 
cùng ngõ hẻm để tiêu diệt đạo quân gặm nhấm.

Ăn khỏe nhất
Chuột có hại lớn vì khẩu phần ăn của chúng rất 

đáng sợ. Do phải đẻ liên tục và nuôi con liên miên 
nên mỗi ngày chuột ngốn hết một lượng thức ăn 
bằng một nửa khối lượng cơ thể của chúng. Chẳng 
hạn chuột cống nặng 150 gam, ăn hết 57 gam ngũ 
cốc mỗi ngày. Với các nước đang phát triển, chuột 
còn làm hại đến 10% lương thực.

Ngoài ăn hại, chuột còn đào hang làm vỡ đê, 
đập, cắn nát đồ đạc, quần áo, kể cả đồ bằng cao 
su, chất dẻo...

Ở Ấn Độ, có lần cả một đoàn tàu đổ kềnh vì dưới 
nền đường sắt chuột đã đào hang rỗng. Ở Rumani, 
một toà nhà 5 tầng bị sập đổ cũng do chuột đào 
hỏng móng nhà. Còn ở ngay thủ đô nước Pháp, 
nếu không diệt chuột định kỳ thì dây điện thoại 
cũng bị cắn vụn.

Bẩn thỉu nhất
Ở đâu chuột cũng nổi tiếng về sự bẩn thỉu, đặc 

biệt là chuột cống. Chuột cống mang trong nội 
tạng của nó 5 - 6 loài giun sán ký sinh và mang 
trong bộ lông hôi hám, nhớp nhúa hàng chục loại 
ve bét có thể truyền bệnh nguy hiểm sang người 
như dịch hạch, đậu lào, sốt phát ban...

Trong lịch sử, chuột đã làm hại cho sinh mạng 
con người gấp nhiều lần chiến tranh, kể cả đại 

chiến thế giới. Thí dụ:
- Đại dịch hạch thế giới lần thứ nhất (ở thế kỷ thứ 

6) làm chết gần 100 triệu người;
- Đại dịch hạch thế giới lần thứ hai (ở thế kỷ thứ 

14) đã cướp đi mạng sống của 65 triệu người.
- Đại dịch hạch thế giới lần thứ ba (vào năm 

1984) xuất phát từ Hồng Kông, sau lan ra 60 thành 
phố cảng trên thế giới, làm thiệt mạng vài chục 
triệu người nữa.

Một số loài chuột có ích cho con người
Trong thực tế có một số loài chuột sau đây rất có 

ích cho đời sống con người, đó là:
- Chuột chù: có mùi hôi, ghê sợ, nhưng chuột 

chù không thuộc loài gặm nhấm, mà thuộc loài ăn 
sâu bọ. Loài này góp phần bảo vệ mùa màng.

- Chuột bạch (gồm chuột nhắt trắng và chuột 
Đồng Nai): được các nhà khoa học nuôi để làm 
thí nghiệm khoa học, đặc biệt khi nghiên cứu các 
bệnh trên cơ thể người.

Đội quân diệt chuột
Ngoài việc con người tìm ra những loại thuốc 

diệt chuột có hiệu quả hoặc tìm cách hun chuột, 
bẫy chuột... thì ngay trong thiên nhiên có rất nhiều 
“thiên địch” của chuột như mèo, rắn, chồn và các 
loài chim: diều hâu, cú, chim lợn. Trong 1 năm, 
một con chim cú có thể bắt được đến 2000 chuột.

Rắn dáo có tài siêu đẳng trong việc săn bắt chuột 
trên nóc nhà và quanh đống rơm rạ, song đặc biệt 
hơn là tài săn chuột dưới nước. Khi có chú chuột 
nhảy lên ngọn tre hay là cái cây nào đó bên bờ ao, 
rắn dáo liền bơi lượn vòng hàng chục lần quanh 
nơi trú ẩn. Vòng lượn cứ hẹp dần, hẹp dần, rồi đột 
ngột rắn cất đứng đầu lên, giương mào dữ tợn. 
Chuột sợ chết khiếp chỉ còn biết lăn ùm xuống 
ngay trước miệng rắn.

Viện nghiên cứu cọ dầu Malayxia đã đi tiên 
phong coi chim lợn là đối tượng nghiên cứu để 
diệt trừ chuột từ năm 1980. Họ làm tổ cho chim 
lợn trên các cành cọ dầu ở trang trại trồng cành cọ 
dầu. Ban đêm, chim lợn phục kích trên các cành cọ 
và hễ thấy bóng dáng chuột thì chim lợn phóng bổ 
nhào từ trên xuống làm cho chuột không có đường 
chạy.

.
N.T.T, V.H.T

(Nguồn: Internet)
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VĂN NGHỆ XUÂN CANH TÝ <<

DÊM XUÂN
Trương Thành Công

Hương xuân tắm mát không gian

Giọt xuân đẫm mảnh trăng vàng trước sân

Đầu thềm mai nở tần ngần

Bốn nhăm năm cũ lối xuân theo về
Xuân 2020

HOA LẮT LẺO
Trương Thành Công

Ai đặt tên hoa Lắt lẻo*
Vàng son lấp lánh chốn này

Lẫn vào bờ bụi cỏ cây
Mà 

trong hồn cốt
dấu đầy hoang mê

Hình như
dấu những lời thề
Mắt hoa toả nắng

bộn bề 
Côn Sơn! 

* Loài hoa dại màu đỏ, vàng ở rừng quanh nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo. 7.2009 - 8.2019

Nụ cười Xuân
Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui

Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
Sao buổi đầu xuân êm ái thế !

Cánh hồng kết những nụ cười tươi.
Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao

Cây vàng rung nắng lá xôn xao
Gió thơm phơ phất bay vô ý

Đem đụng cành mai sát cành đào
Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu
Nỗi gì âu yếm qua không khí

Như thoảng đưa mùi hương mến yêu
Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
Mùa xuân chin ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề…

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến - giữa xuân tươi

Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười.

Xuân Diệu, Thơ thơ, NXB Sống mới, Sài Gòn, 1971
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NHỮNG SỰ KIỆN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC 
CHỜ ĐỢI TRONG NĂM 2020

Du lịch vũ trụ, điện thoại di động sẽ “xanh 
hơn” hay đột phá từ máy tính lượng tử… là 

những sự kiện công nghệ được chờ đợi trong năm 
2020.

CST-100 Starliner được đưa vào vũ trụ bởi tên lửa đẩy Atlas 
V. Ảnh: NASA

Năm 2020 là “năm bản lề” trong lĩnh vực du 
hành vũ trụ khi Mỹ sẽ tự đưa phi hành đoàn của 
mình lên không gian với hai tàu vũ trụ do chính 
nước này chế tạo, kể từ năm 2011 khi phải “đi 
nhờ” các tàu vũ trụ của Nga. Tàu vũ trụ CST-100 
của Boeing có thể đưa 7 phi hành gia lên quỹ đạo. 
Trong khi đó, tàu vũ trụ SpaceX Dragon sẽ trải 
qua một số thử nghiệm cuối cùng vào đầu năm 
2020 để hướng tới mục tiêu tương tự.

Các dự án vũ trụ tiếp cận không gian gần Trái 
Đất khác cũng có thể đạt được các mốc quan trọng 
vào năm 2020. Công ty Blue Origin của tỷ phú 
Jeff Bezos cũng đang thử nghiệm tên lửa New 
Shepard, dự kiến có thể sẵn sàng đưa khách du 
lịch lên không gian trong một khoảng thời gian 
ngắn. Trong khi đó, tàu vũ trụ VSS Unity của công 
ty vũ trụ Virgin Galactic cũng đã sẵn sàng đưa 
hành khách lên vũ trụ vào năm 2020 - muộn hơn 
10 năm so với kỳ vọng của nhà sáng lập Richard 
Branson. Số liệu thống kê cho thấy hơn 600 người 
đã đặt chỗ trước cho các chuyến bay của Virgin 
Galactic, mỗi giá có giá 250.000 USD.

Điện thoại sẽ phải “xanh” hơn khi thế giới hiện 
có tới 18 tỷ chiếc điện thoại “chỉ để trưng cho 
đẹp”. Trong năm 2019, có khoảng 1,3 tỷ chiếc 
điện thoại đã được bán ra thị trường, và con số này 
vẫn không ngừng tăng lên. Các nhà sản xuất điện 

thoại di động đang đứng trước áp lực cải tổ quy 
trình sản xuất sao cho “xanh” hơn và điện thoại 
của họ dễ dàng sửa chữa hơn. Và đây cũng là yêu 
cầu đặt ra đối với các nhà sản xuất thiết bị điện gia 
dụng như ti vi, máy giặt, máy hút bụi...

Thời của màn hình dẻo đã đến khi Samsung ra 
mắt chiếc điện thoại thông minh màn hình gập 
đầu tiên của hãng này hồi tháng 4/2019. Samsung 
dự kiến sẽ ra mắt các thiết bị khác có màn hình 
linh hoạt vào năm tới - có thể là máy tính bảng.

Hãng TCL của Trung Quốc cũng đang “đặt 
cược” với thiết bị di động có màn hình gập đầu 
tiên vào năm 2020 và tiếp đó có thể các sản phẩm 
khác với công nghệ tương tự. TCL hiện đã đầu tư 
5,5 tỷ USD vào việc phát triển màn hình linh hoạt. 
Các nhà phân tích cho biết màn hình loại này có 
thể tích hợp vào tất cả các loại bề mặt. Loa thông 
minh có thể có màn hình hiển thị bao quanh, các 
thiết bị giống như đồng hồ sẽ có dây đeo tích hợp 
màn hình và cửa tủ lạnh cũng như vậy.

Mạng di động và điện toán lượng tử tăng tốc khi 
đến cuối năm 2019, khoảng 40 mạng ở 22 quốc 
gia đã cung cấp dịch vụ 5G. Đến cuối năm 2020, 
con số đó sẽ tăng hơn gấp đôi với khoảng 125 nhà 
khai thác.

Năm 2020 cũng sẽ là một năm của điện toán 
lượng tử. Vào tháng 10/2019, Google cho biết 
máy tính lượng tử của họ đã thực hiện một nhiệm 
vụ trong 200 giây, mà thông thường rằng siêu máy 
tính nhanh nhất sẽ phải mất 10.000 năm để hoàn 
thành.

Một khi công nghệ được chứng minh, máy tính 
lượng tử có thể tạo ra những bước đột phá trong 
các lĩnh vực hóa học, dược phẩm và kỹ thuật.

Nguồn: chinhphu.vn

SINGAPORE DÙNG ÁNH SÁNG NHÂN 
TẠO ĐỂ PHÂN HỦY NHỰA

Thí nghiệm mới của các nhà khoa học Singapore 
cho thấy nhựa có thể bị phá vỡ trong dung 

dịch hóa học dưới tác động của ánh sáng nhân tạo.
Ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành một vấn đề 
toàn cầu, đặc biệt là ở các nước châu Á, nơi việc 
xử lý và tái chế nhựa vẫn còn rất hạn chế. Các 
nhà khoa học từ Đại học Công nghệ Nanyang của 
Singapore hôm thứ Tư cho biết đã tìm ra giải pháp 
cho vấn đề này, bằng cách sử dụng ánh sáng nhân 
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tạo để biến nhựa thành chất hữu ích.

Ánh sáng nhân tạo có thể biến nhựa thành chất xúc tác để 
sản xuất điện

Cụ thể, nhóm nghiên cứu trộn nhựa với hóa chất 
để tạo thành dung dịch. Dưới tác động của ánh 
sáng nhân tạo, dung dịch nhựa bị phá vỡ tạo thành 
axit formic, một chất xúc tác không gây hại cho 
môi trường có thể dùng trong các nhà máy năng 
lượng để sản xuất điện.

Trong thí nghiệm, nhựa bị phân hủy chỉ trong 6 
ngày. Nhóm nghiên cứu hy vọng trong tương lai 
có thể ứng dụng phương pháp này để xử lý rác 
thải nhựa bằng ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, các 
nhà khoa học thừa nhận có rất nhiều thách thức 
trong việc thực hiện trên quy mô lớn.

Trưởng nhóm nghiên cứu Soo Han Sen cho biết 
sẽ cần rất nhiều nhân lực và kinh phí để phát triển 
dự án. Thí nghiệm mới chỉ được tiến hành với một 
lượng nhỏ nhựa nguyên chất, không phải rác thải 
nhựa.

Hiện nay, nhựa chủ yếu được tái chế bằng cách 
nấu chảy, tuy nhiên, việc đốt nhiên liệu hóa thạch 
lại tạo ra một lượng lớn khí thải nhà kính. Trong 
khi đó, nhựa plastic không được xử lý có thể mất 
tới 400 năm để phân hủy hoàn toàn trong tự nhiên.

Nguồn:  AFP

KỸ THUẬT MỚI SỬ DỤNG HƠI NƯỚC ĐỂ 
TÁI CHẾ NHỰA

Mặc dù hóa chất, thực phẩm và các chất gây 
mùi khác thường bám trong các vật liệu 

nhựa điều này gây khó khăn trong quá trình tái 
chế bởi mùi hôi khi xử lý. Tuy nhiên, một quy 

trình mới có thể tái chế nhựa mà không có mùi 
của chất liệu.

Nghiên cứu được phát triển bởi bởi giáo sư 
Andrés Fullana và nhà nghiên cứu Andrea 
Cabanes đến từ Đại học Alicante (Tây Ban Nha). 
Kỹ thuật mới này loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ 
bay hơi (VOCs) và hấp thụ mùi hôi thông qua các 
hạt Polymer được phát sinh trong quá trình xử lý 
nhựa. Mà điều này các phương pháp tái chế thông 
thường không thực hiện được. Quy trình bắt đầu 
với các hộp nhựa đã qua sử dụng được phân loại, 
tách và điều hòa trước, sau đó nghiền thành các 
hạt nhỏ, rửa sạch bằng hóa chất đặc biệt, rửa sạch 
và sấy khô. Cuối cùng là bước “chưng cất hơi 
nước” là quá trình khử mùi thực sự diễn ra.
Phương pháp “chưng cất hơi nước” về cơ bản là 
khi cho vật liệu qua môi trường nhiệt độ cao, sau 
đó hơi nước, mùi hôi, các chất khác sẽ ngưng tụ 
và dễ dàng được tách ra hay loại bỏ đi các yếu tố 
không cần thiết. Phương pháp này cũng được sử 
dụng để sản xuất các loại tinh dầu từ thực vật. Với 
mục đích tái chế nhựa một cách hiệu quả và thân 
thiện với môi trường, cũng như giảm sự hiện diện 
của nhựa trong các bãi chôn lấp, giảm chi phí sản 
xuất trong các ngành công nghiệp và để tăng giá 
trị gia tăng của sản phẩm.
Kỹ thuật U Alicante của các nhà nghiên cứu đã 
được cấp bằng sáng chế, với năm công ty hiện 
đang bày tỏ sự quan tâm đến việc thương mại hóa 
công nghệ.

Nguồn:  vista.gov.vn
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INTERNET DAY 2019: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sáng ngày 11/12/2019, tại Hà Nội, Hội thảo 
Internet Day 2019 với chủ đề ‘Đổi mới sáng 

tạo để Chuyển đổi số’ đã chính thức khai mạc với 
sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao và hàng 
trăm chuyên gia cùng thảo luận. Internet Day 
2019 là diễn đàn chia sẻ về Internet thường niên 
do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức cùng 
sự tham gia của các đơn vị trong lĩnh vực Internet, 
ICT, Viễn thông như: Facebook, VNPT, Tổ chức 
DotAsia, P.A Việt Nam... với mục tiêu tạo môi 
trường trao đổi, góp phần tìm ra các giải pháp tối 
ưu và hiệu quả nhằm thúc đẩy cho sự phát triển 
chung của internet tại Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Mục đích của Internet Day 2019 nhằm tìm kiếm 
các giải pháp giúp đẩy nhanh giai đoạn chuyển 
đổi số trong kinh doanh của doanh nghiệp để kiến 
tạo xã hội số theo định hướng từ Đề án Chuyển 
đổi số quốc gia với 3 giai đoạn Chuyển đổi số để 
đạt tới chuyển đổi số toàn diện, với nền kinh tế, 
xã hội vận hành dựa trên công nghệ số, đổi mới và 
sáng tạo. Đánh giá cao Hiệp hội Internet Việt Nam 
chọn chủ đề “Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo 
để chuyển đổi số”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông Phạm Hồng Hải nhấn mạnh đổi mới 
sáng tạo diễn ra thuận lợi nhất là trong môi trường 
Internet, môi trường số và là nhân tố trọng yếu 
mang tính chiến lược quyết định sự thành công 
trong chuyển đổi số nền kinh tế. 

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Chủ tịch Hiệp 
Hội Internet Việt Nam Vũ Hoàng Liên đã công 
bố, trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Dịch vụ 
Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt 

Nam (Vietnam Cloud Computing and Data Center 
Club - VNCDC) với 12 thành viên sáng lập trong 
đó 11 thành viên là các doanh nghiệp Internet có 
ảnh hưởng lớn tại Việt Nam hiện nay. 

Danh sách các doanh nghiệp là thành viên của 
VNCDC bao gồm: Công ty cổ phần VNG; Công 
ty TNHH Viettel CHT; Công ty cổ phần Hạ 
tầng viễn thông CMC (CMC Telecom); Công ty 
TNHH Phần mềm Nhân Hòa; Công ty cổ phần 
Viễn thông quốc tế FPT (FTI); Công ty cổ phần 
Z.com; Tổng Công ty Viettel Net; Tổng công ty 
VNPT IT; Công ty cổ phần NetNam; Công ty cổ 
phần HTC Viễn thông quốc tế; và Công ty TNHH 
Phần mềm iNET.

Trong thời gian tới, VNCDC sẽ tập trung thực 
hiện một số nghiên cứu nhằm đưa ra các đề xuất 
và phương pháp triển khai nhằm thúc đẩy phát 
triển thị trường điện toán đám mây và trung tâm 
dữ liệu ở Việt Nam. Ngoài ra, các hoạt động của 
VNCDC cũng giúp các thành viên của CLB và 
cộng đồng nâng cao năng lực, kiến thức, thúc đẩy 
hợp tác trong lĩnh vực điện toán đám mây và trung 
tâm dữ liệu.

Nguồn:  sohuutritue.net.vn

VIỆT NAM THÀNH CÔNG SẢN XUẤT TÚI 
NI LÔNG TỰ HỦY TRONG 3 NĂM

Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam mới đây đã thành 

công tạo ra những chiếc túi ni lông tự hủy thành 
nước và khí CO2 trong chưa đầy 3 năm bằng các 
nguyên liệu từ nhựa phế thải.Từ thực trạng rác thải 
nhựa tại Việt Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng 
trong khi các công nghệ cũng như cơ sở vật chất 
phục vụ cho quá trình xử lý rác thải còn yếu kém, 
Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam đã thực hiện đề tài “Nghiên 
cứu công nghệ sản xuất túi đựng rác tự hủy từ 
nhựa phế thải”. Đề tài do TS. Nguyễn Trung Đức 
làm chủ nhiệm, được thực hiện từ năm 2017-2018 
và mới đây đã được nghiệm thu loại xuất sắc.

Trước đó, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp thành 
công chất phụ gia xúc tiến oxy hóa (gồm muối và 
hợp chất kim loại). Loại chất độn này giúp nhằm 
phá vỡ cấu trúc ban đầu của nhựa phế thải, khiến 
các liên kết carbon bị yếu đi. Để sản xuất loại túi 
ni lông này, các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ 
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tính chất nhựa HDPE - loại nhựa phế thải phổ biến 
ở Việt Nam khi thải trực tiếp ra môi trường sẽ vô 
cùng độc hại. Nhựa này được xử lý, trộn đều với 
chất phụ gia nói trên. Tiếp đến là công nghệ đùn 
thổi, ép, kéo... tạo thành túi đựng. Túi này sau sử 
dụng, thải ra môi trường có thể tự phân hủy.

 So với các loại túi nilon trên thị trường, túi phân 
hủy của nhóm nghiên cứu bền chắc hơn, độ co dãn 
tăng 5,06%. Để thử nghiệm độ phân hủy, nhóm 
nghiên cứu đã chôn mẫu túi xuống một vườn đất 
ở Phú Thọ, sau 12 tháng túi đã phân hủy 70 -100% 
khối lượng. Thời gian túi phân hủy chưa tới 3 năm 
tùy thuộc vào độ dày của túi. TS Nguyễn Trung 
Đức, Trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết túi không 
phân hủy thành những mảnh nhỏ như các loại túi 
nhựa khác mà chuyển hóa thành nước và khí CO2, 
dễ dàng thẩm thấu dưới đất, đem lại dinh dưỡng 
cho cây trồng. Nếu được ngâm trong bùn hoạt tính 
và môi trường phân trộn, thời gian phân hủy của 
túi sẽ rút ngắn xuống 7-8 tháng. 

 Ngày 28/5/2018 sản phẩm túi đựng rác tự hủy 
được Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân 
thiện môi trường số 74/CN-TCMT. Nhóm nghiên 
cứu cũng đã nộp hồ sơ đăng ký giải pháp hữu 
ích cho quy trình sản xuất hạt nhựa tự hủy từ hạt 
nhựa phế thải và bao bì tự hủy làm từ hạt nhựa 
tự hủy. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đã kết hợp 
với công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ thương 
mại Lạc Trung (Hà Nội) để sản xuất đồng bộ túi 
phân hủy từ nhựa phế thải với công suất 30 kg/
giờ. Nhờ việc áp dụng công nghệ hiện đại, các loại 
túi được sản xuất với độ dày khác nhau, dùng để 

đựng vật phẩm thô, nặng và cả phục vụ sinh hoạt 
hàng ngày. So với túi nilon thông thường, túi tự 
phân hủy có giá cao hơn. 

Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho phép triển 
khai dự án sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện sản 
phẩm, tạo ra các mẫu mã, lựa chọn thời gian phân 
hủy để phù hợp cho các mục đích sử dụng khác 
nhau. Đồng thời, để sản phẩm sớm được ứng dụng 
hiệu quả trong cuộc sống, Nhà nước cần có giải 
pháp đồng bộ, như hỗ trợ sản xuất; tuyên truyền, 
hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng sản phẩm túi 
phân hủy sinh học. 

Nguồn:  sohuutritue.net.vn

CUỘC THI THỬ THÁCH ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO QUALCOMM VIỆT NAM

Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt 
Nam là cuộc thi đổi mới sáng tạo đầu tiên mà 

Qualcomm tổ chức tại Việt Nam và sẽ chào đón 
tất cả các công ty và đội thi đáp ứng đầy đủ các 
tiêu chí tham gia. Thông qua nhiều vòng tuyển 
chọn, 10 đội thi cuối cùng sẽ được tham gia vào 
giai đoạn ươm mầm khởi nghiệp. Trong giai đoạn 
này, các đội thi sẽ được huấn luyện kỹ năng kinh 
doanh, nhận hỗ trợ kỹ thuật tại phòng thí nghiệm 
của Qualcomm tại Hà Nội cũng như được hỗ trợ 
đăng ký sáng chế để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
của họ. Sau giai đoạn ươm mầm khởi nghiệp, 3 
đội thi thắng cuộc sẽ được công bố.

Ban tổ chức kỳ vọng Cuộc thi sẽ hỗ trợ sự phát 
triển của hệ sinh thái công nghệ đang lớn mạnh 
của Việt Nam thông qua việc lựa chọn và hỗ trợ 
các công ty đổi mới sáng tạo vừa và nhỏ, đồng 
thời khuyến khích các công ty này tạo ra những 
sản phẩm mới trong các lĩnh vực như 5G, Internet 
vạn vật (IoT), công nghệ học máy, đô thị thông 
minh, các thiết bị đeo, truyền thông đa phương 
tiện sử dụng nền tảng di động và công nghệ của 
Qualcomm. Sáng kiến này sẽ là bước đệm giúp 
các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào các thị 
trường mới trên thế giới.

Cuộc thi này sẽ tạo bước đệm cho các cá nhân 
và các doanh nghiệp khởi nghiệp có những ý 
tưởng đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Cuộc thi đã 
cho thấy sự vào cuộc của các tập đoàn lớn trong 
việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chính tập 
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đoàn và khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp 
sáng tạo tham gia giải quyết các vấn đề lớn của 
tập đoàn. Ông Alex Rogers, Phó Chủ tịch Điều 
hành Tập đoàn Qualcomm kiêm Chủ tịch Công 
ty Qualcomm Technology Licensing (QTL), cho 
biết, Qualcomm là một đầu tàu nghiên cứu và phát 
triển công nghệ. Qualcomm đã chế tạo ra các công 
nghệ cơ bản góp phần làm thay đổi cách thế giới 
kết nối, tính toán và giao tiếp, và Qualcomm cũng 
đã xây dựng được các hệ sinh thái giúp các doanh 
nghiệp đổi mới dựa trên những phát minh cốt lõi 
đó. Ông Alex Rogers bày tỏ hy vọng cuộc thi mới 
này sẽ kích thích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát 
triển sản phẩm cũng như nâng cao nhận thức về sở 
hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Nguồn:  vista.gov.vn

HỆ THỐNG THÔNG TIN, ĐỊNH VỊ TÀU CÁ 
ĐA CHỨC NĂNG

Đã 2 năm kể từ ngày Việt Nam bị Liên minh 
châu Âu (EU) - thị trường nhập khẩu thủy 

hải sản lớn thứ hai phạt thẻ vàng do các tàu cá 
khai thác hải sản vi phạm hải phận các quốc gia 
khác nhưng chúng ta vẫn chưa gỡ bỏ được thẻ này 
do tình trạng vi phạm khai thác hải sản trái phép 
vẫn còn phức tạp. Việc kiểm soát tàu cá ra vào 
cảng, theo dõi hành trình các tàu cá trong hải phận 
vẫn còn hạn chế. Những lô hàng xuất khẩu của 
Việt Nam sang EU bị kiểm tra chặt chẽ, tốn nhiều 
thời gian và chi phí hơn. Ngoài những thiệt hại 
nặng về kinh tế, điều này còn khiến hải sản Việt 
Nam bị mất uy tín và có nguy cơ bị “siết chặt” ở 
những thị trường khác.

Điểm mấu chốt để giải quyết tình trạng này là 
phải trang bị hệ thống giám sát trên các tàu cá. 
Trước đó, từ năm 2011-2015, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã tiến hành lắp đặt thiết 
bị thông tin, định vị vệ tinh (Movimar) cho 3000 
tàu cá với chức năng định vị và gửi các thông tin 
về dự báo thời tiết, ngư trường,... Tuy nhiên, hệ 
thống này không được ngư dân “mặn mà” do tiêu 
tốn nhiều chi phí lắp đặt mới và vận hành, ước 
tính chi phí thuê kênh vệ tinh lên tới khoảng 60 tỷ/
năm cho 3000 tàu cá.

Trước thực tế này, các nhà khoa học ở Trung tâm 
phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam đã phát triển một hệ thống định vị và 
giám sát tàu cá tích hợp nhiều chức năng.

Ưu điểm của hệ thống định vị, giám sát tàu cá 
do ThS. Lê Văn Luân cùng các cộng sự phát triển 
là đã tận dụng những thiết bị thông tin liên lạc bộ 
đàm HF/VHF sẵn có trên tàu, giúp tiết kiệm chi 
phí.

Trong quá trình tàu đi đến ngư trường, thiết bị 
SPD sẽ tự động hiển thị hành trình và dẫn đường 
cho tàu tới ngư trường mong muốn. Khi tàu di 
chuyển, thiết bị SPD sẽ tự động ghi lại tọa độ vị 
trí tàu vào bộ nhớ sau mỗi khoảng thời gian đặt 
trước (10-20-30 phút). Vị trí tọa độ này cũng được 
truyền về trung tâm quản lý, điều hành thông qua 
thiết bị bộ đàm HF/VHF theo định kỳ hoặc khi có 
yêu cầu từ đất liền. Nếu tàu đi ra khỏi vùng ngư 
trường đã đăng ký hoặc đường ranh giới trên biển, 
thiết bị SPD sẽ tự động cảnh báo cho ngư dân.

Ngoài ra, thiết bị này còn được tích hợp nhiều 
tính năng khác: chức năng “nhật ký” giúp ngư 
dân có thể ghi lại toàn bộ hoạt động đánh bắt của 
chuyến đi biển, đánh dấu ngư trường tiềm năng; 
chức năng quay số, giúp ngư dân gọi điện trực 
tiếp vào mạng điện thoại cố định và di động trên 
đất liền; chức năng tự động cảnh báo với cơ quan 
quản lý trong trường hợp khẩn cấp: thiết bị bị can 
thiệp, đập vỡ, khi tàu gặp nạn (thiên tai, cướp 
biển,...)

Với những điểm mới và khả năng ứng dụng cao, 
hệ thống định vị, giám sát tàu cá của ThS. Lê Văn 
Luân và các cộng sự đã được cấp bằng độc quyền 
giải pháp hữu ích vào tháng 10/2019. Hiện nhóm 
nghiên cứu đã lắp đặt thử nghiệm thiết bị giám sát 
hải trình trên tàu cá tại đảo Bạch Long Vĩ và được 
một số địa phương đặt hàng. 

Nguồn:  khoahocphattrien.vn
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BÀ RỊA- VŨNG TÀU CÓ TÂN CHỦ TỊCH 
UBND TỈNH

Ông Nguyễn Văn Thọ, 51 tuổi, Phó bí thư 
Tỉnh ủy, được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu 

giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sáng 13/12, Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu Khóa 6 tiến hành bỏ phiếu bầu cử 
chức danh Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-
202), thay ông Nguyễn Văn Trình nghỉ hưu theo 
chế độ. Kết quả bỏ phiếu đạt được 48/49 phiếu, 
đạt hơn 97,6 % chức danh Chủ tịch UBND tỉnh sẽ 
được báo cáo, chờ Thủ tướng Chính phủ chuẩn y 
đối với ông Nguyễn Văn Thọ, phó Bí thư Tỉnh ủy.

 
Ông Nguyễn Văn Thọ được 48/49 phiếu tán thành giữ vị trí 

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Trước đó, ngày 6/12, Ban Bí thư Trung ương 

Đảng đã công bố quyết định chuẩn y ông Nguyễn 
Văn Thọ giữ nhiệm vụ phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu. Ông Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 
1968, quê huyện Đất Đỏ. Trình độ cử nhân Kinh 
tế Ngân hàng, cử nhân Luật. Ông Thọ từng giữ 
chức vụ phó chánh Thanh tra tỉnh, trưởng Ban Nội 
chính Tỉnh ủy, Bí thư huyện Xuyên Mộc.

HĐND tỉnh cũng tiến hành bỏ phiếu bầu cử 
chức danh trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đối 
với ông Lưu Tài Đoàn, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy. Ông Đoàn cũng nhận được số phiếu tán thành 
cao. HĐND cũng bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh 
Hội thẩm TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa 6, 
nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Đỗ Thị Lài (đạt 48/49 
phiếu), ông Lê Quốc Việt (47/49 phiếu). Trong bài 
phát biểu nhậm chức, ông Thọ hứa sẽ cùng với 
tập thể UBND tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
và quyền hạn theo luật định, “tập trung dân chủ” 
gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý, 
điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính; 

công tâm, công khai minh bạch trong hoạt động 
công vụ.

Hiện tại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bốn 
Phó chủ tịch gồm các ông Nguyễn Thành Long, 
ông Lê Tuấn Quốc, ông Nguyễn Thanh Tịnh và 
ông Trần Văn Tuấn./.

 Nguồn:  phapluat.vn

ĐẠI HỘI CHI BỘ 3 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 
2020 - 2022

N gày 24/12, Chi bộ 3 – Đảng bộ Sở KH&CN 
đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm 

kỳ 2020 – 2022, tham dự Đại hội có đồng chí 
Đinh Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí 
Mai Thanh Quang – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc 
Sở KH&CN cùng các đồng chí trong Ban chấp 
hành Đảng bộ cơ sở Sở KH&CN, đại diện các chi 
bộ trực thuộc Đảng bộ cơ Sở và toàn bộ Đảng viên 
trong chi bộ.

Đại hội đã được nghe Báo cáo chính trị, Báo 
cáo kiểm điểm của Cấp uỷ nhiệm kỳ 2017-2020 
và phương hướng hoạt động của Chi ủy nhiệm kỳ 
2020-2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, dưới sự lãnh đạo 
của Chi ủy, hàng năm Chi bộ đều đạt trong sạch, 
vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. Đại hội đã đánh giá những mặt làm được, chưa 
làm được, xác định nguyên nhân, ưu, khuyết điểm 
đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong quá 
trình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua. 
Báo cáo tại Đại hội cũng nêu rõ, trong nhiệm kỳ 
vừa qua, Chi uỷ Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn 
vị và thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều 
kết quả kết quả quan trọng như: Tham mưu cho 
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Sở Đề án hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống 
kê và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; tham 
mưu xây dựng Điểm kết nối cung cầu công nghệ 
tại tỉnh BR-VT; tham mưu Sở tổ chức buổi nói 
chuyện của GS. Ngô Bảo Châu về khoa học và 
công nghệ với tri thức, sinh viên và học sinh tỉnh 
BR-VT, phối hợp trong công tác tổ chức chuỗi 
sự kiện Hội nghị Khoc học và Công nghệ vùng 
Đông Nam Bộ lần thứ XV năm 2019 tại tỉnh BR-
VT,... Về hoạt động ứng dụng KH&CN đã triển 
khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-SKHCN ngày 
18/8/2017 của Sở KH&CN về phát triển khoa học 
và công nghệ đến năm 2020, định hướng đến năm 
2025; triển khai các chương trình phối hợp đã kí 
kết với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, 
UBND huyện Xuyên Mộc và UBND thành phố 
Bà Rịa;… Về hoạt động thông tin và thống kê đã 
thực hiện đề tài Xây dựng chương trình phát triển 
thị trường KH&CN tỉnh BR-VT đến năm 2020 
và định hướng năm 2025; xây dựng và đưa vào 
vận hành khai thác Sàn giao dịch công nghệ trực 
tuyến tỉnh BR-VT; phát hành bản tin khoa học 
công nghệ phục vụ nông thôn mới, định kỳ xuất 
bản mỗi tháng/1 số, phát hành Đặc san Thông tin 
khoa học công nghệ hằng quý 1 số; Tổ chức các 
buổi hội thảo, báo cáo chuyên đề, triển lãm khoa 
học và công nghệ; thường xuyên tổ chức các lớp 
tập huấn khai thác và sử dụng thông tin KH&CN 
phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, duy trì, cập nhật 
tin, bài, ảnh, video và phóng sự về KH&CN;...

Bên cạnh đó, công tác chính trị - tư tưởng cho 
Đảng viên luôn được Chi bộ quan tâm thực hiện 
tốt, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 3 đã kết nạp thêm 
5 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 125% theo chỉ tiêu đề ra).

Theo phương hướng nhiệm vụ đề ra, trong 
nhiệm kỳ tới, Chi bộ 3 tập trung lãnh đạo trung 
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tiếp 
tục đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo 
của Chi bộ đối với sự nghiệp phát triển trên lĩnh 
vực thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ; 
Phát triển Trung tâm theo hướng đẩy mạnh dịch 
vụ công về lĩnh vực thông tin khoa học công nghệ. 
Phấn đấu kết nạp thêm ít nhất 01 đảng viên mới. 

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi 
bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí, trong 
đó đồng chí Phạm Ngọc Vũ, Giám đốc Trung tâm 
được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Thanh 
Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN 
biểu dương những kết quả mà Chi bộ 3 đã nỗ lực 
đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng chí 
cũng nhấn mạnh, trong nhiệm 2020 – 2022, Chi 
bộ 3 cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Chi bộ Trung tâm đối với sự nghiệp phát triển trên 
lĩnh vực thông tin và ứng dụng KH&CN, phát 
huy vai trò là một tổ chức thực hiện chức năng 
đầu mối thông tin và ứng dụng khoa học và công 
nghệ cấp tỉnh, phát triển Trung tâm theo hướng 
đẩy mạnh dịch vụ công về lĩnh vực thông tin, ứng 
dụng khoa học công nghệ. Tiếp tục nâng cao trình 
độ lý luận chính trị cho đảng viên, làm tốt công tác 
phát triển đảng.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH SẢN 
PHẨM KHÍ CNG ĐÃ ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ 
TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN THEO QUY 
TRÌNH SẢN XUẤT KHÉP KÍN

Ngày 11/12, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng 
tư vấn xác định sản phẩm khí CNG đã được 

chế biến từ tài nguyên, khoáng sản theo quy trình 
sản xuất khép kín của Công ty Cổ phần CNG Việt 
Nam làm chủ đầu tư. Chủ tịch hội đồng là ông Đỗ 
Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN. 

Được biết, CNG (Khí thiên nhiên nén-
Compressed Natural Gas) là sản phẩm được nén 
từ Khí khô. Khí khô được Công ty Cổ phần CNG 
Việt Nam (CNG Vietnam) mua từ Công ty Cổ 
phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam 
(PV Gas D) thông qua hệ thống đường ống do Chi 
nhánh của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP 
(PV Gas) là Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam 
Bộ (KĐN) quản lý, vận hành. Quy trình chế biến 
khí khép kín từ nguyên liệu đầu vào chế biến ra 
các sản phẩm khí (Condensate, LPG và Khí khô) 
tại các nhà máy chế biến khí: Việc áp dụng quy 
trình công nghệ Khí khô từ đường ống được dẫn 
đi qua trạm đo đưa về trạm máy nén, tại đây Khí 
khô được nén lên đến áp suất 200 barg và 250 
barg. Thông qua đường ống, Khí CNG được nạp 
vào xe bồn chuyên dùng và chở đi giao cho khách 
hàng; Đây là dây chuyền công nghệ hiện đại, phù 
hợp với đòi hỏi phát triển bền vững cũng như hội 
nhập với nền tảng khoa học công nghệ toàn cầu 
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của công nghiệp dầu khí.
Về quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần 

CNG Việt Nam (nén khí khô có phải là quá trình 
chế biến khí từ tài nguyên khoáng sản hay không): 
CNG là chế phẩm của quá trình chế biến-NÉN từ 
khí tự nhiên nói chung và khí khô nói riêng, đây 
chính là sản phảm của tài nguyên khí dầu khí chủ 
yếu từ các mỏ dầu khí ngoài khơi của Việt Nam.

Hội đồng kết luận sản phẩm khí CNG là khí 
khô - sản phẩm đã qua quá trình chế biến (tách, 
lọc, lắng) từ tài nguyên, khoáng sản theo quy trình 
công nghệ sản xuất khép kín.

 Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG 
DỤNG VẬT LIỆU COMPOSITE ĐỂ CHẾ 
TẠO LÔ CỐT CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG 
THỦ BỜ BIỂN TRÊN TỈNH BR-VT

Ngày 18/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã 
tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm 

thu kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu ứng dụng 
vật liệu composite để chế tạo lô cốt cho lực lượng 
phòng thủ bờ biển trên tỉnh BR-VT. Chủ tịch hội 
đồng là ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở 
KH&CN. Đề tài do Thiếu tá. ThS. Phạm Hồng 
Thạch làm chủ nhiệm, Viện Nhiệt đới Môi trường 
là cơ quan chủ trì.

Đề tài với mục tiêu là chế tạo thành công lô cốt 
bằng vật liệu Composite theo tỉ lệ 1:1 nhằm phục 
vụ cho lực lượng phòng thủ bờ biển tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu.

Sau hơn 02 năm thực hiện, đề tài đã chế tạo 
thành công sản phẩm Lô cốt CP-UPEM/KGSF có 
cấu tạo dạng hình trụ lục giác đều, đường kính 
đường tròn ngoại tiếp 3,0m, chiều cao 1,9m. Kết 

cấu lô cốt được tạo bởi các modul có kích thước: 
dài x rộng x dày = 1,5 x 0,5 x 0,065m xếp thành 
3 tầng, modul tầng 1 trước và bên sườn (T1-TB) 
không có cấu tạo lỗ châu mai, T2-TB và T3-TB 
có cấu tạo lỗ châu mai; các modul-tam giác cân 
cạnh đáy 1,5, cạnh bên 1,57m, dày 0,05m; các 
thanh đứng 6 góc lục giác cao 1,5m, rộng 0,15m 
và dày 0,0065m có rãnh khớp với các tấm modul 
T1-TB, T2-TB, T3-TB và các khung tam giác cố 
định các modul nóc. Lô cốt có một cửa ra vào. 
Liên kết giữa các modul-N với thanh đứng với các 
modul bằng bu lông đai ốc, liên kết giữa các tấm 
modul-T (các modul-T cửa ra vào) là liên kết bản 
lề. Thời gian lắp đặt lô cốt khoảng 20 - 30 phút với 
3 - 5 chiến sĩ và có thể sử dụng lô cốt ở nhiều vị trí 
khác nhau tuỳ vào điều kiện chiến thuật như ven 
biển, trong thành phố, trên các tuyến giao thông, 
ngã tư, đầu cầu,…

Kết quả của đề tài mang lại hiệu quả tác chiến 
quân sự to lớn. Che chắn cho bộ đội làm nhiệm vụ 
chống bạo loạn lật đổ (nhiệm vụ A2), nhiệm vụ 
A3 và nhiệm vụ A.

Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan: Đây 
là lần đầu tiên Việt Nam chế tạo vật liệu CP gia 
cường từ vải thủy tinh với hỗn hợp cát – nhựa 
UPE chống cháy ứng dụng chế tạo lô cốt.

Nghiên cứu lựa chọn loại chất chống cháy, xác 
định tỉ lệ hàm lượng chất chống cháy với nhựa 
UPE đến tính chất cơ học và khả năng chống cháy 
làm cơ sở nghiên cứu nhựa chống cháy thân thiện 
môi trường.

Lô cốt lắp ghép dã chiến làm bằng vật liệu CP- 
UPEM/GSF trang bị cho  lực lượng phòng thủ bờ 
biển tỉnh BRVT. Bộ đội có thể khiêng từng modul 
khi hành quân, triển khai đội hình nhanh, nâng 
cao sức chiến đấu trong mọi tình huống. 

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, tuy nhiên cần bổ 
sung hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội đồng.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

NGHIỆM THU ĐỀ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KH&CN HỖ 
TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2019

Ngày 11/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ 
chức Hội đồng nghiệm thu đề án của các 

doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ 
trợ doanh nghiệp đợt 3 năm 2019 với nội dung: 
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Hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị, đối với Công 
ty TNHH Thảo Nguyên và Công ty Cổ phần Gạch 
ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân. Do ông Trần Duy 
Tâm Thanh – Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ 
tịch hội đồng. 

Sau khi đánh giá kết quả đạt được của đề án 
cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã 
nhất trí nghiệm thu đề án của 2 doanh nghiệp. Đây 
là cơ sở để công ty được hỗ trợ kinh phí từ Chương 
trình KH&CN hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị 
với tổng kinh phí thanh toán dự kiến khoảng 450 
triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Thảo Nguyên với nội dung 
được hỗ trợ là đầu tư đổi mới công nghệ kiểm soát 
côn trùng trong chế biến hạt điều xuất khẩu nhằm 
nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hạt điều.

2. Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng 
Mỹ Xuân, nội dung được hỗ trợ là đổi mới công 
nghệ, thiết bị xếp gạch mộc bằng Robot tự động 
tại Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm xây dựng 
Mỹ Xuân.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ IN 3D VÀ ỨNG 
DỤNG VÀO SẢN XUẤT – ĐỜI SỐNG

Nhằm giới thiệu ứng dụng công nghệ in 3D 
trong nghiên cứu sản xuất và đời sống của 

các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực 
in 3D. Đồng thời, tạo cầu nối giữa các chuyên gia, 
nhà khoa học với doanh nghiệp trong tỉnh. Ngày 
20/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến 
bộ Khoa học và Công nghệ Sở KH&CN TP HCM 
tổ chức hội thảo: Công nghệ in 3D và ứng dụng 
vào sản xuất – đời sống. 

Chủ trì hội thảo, ông Mai Thanh Quang – Giám 
đốc Sở KH&CN tỉnh BR - VT. PGS.TS Phạm 
Ngọc Tuấn – Khoa cơ khí, Trường Đại học Bách 
khoa, ĐH Quốc gia TP HCM, ông Huỳnh Kim 
Tước – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN, Sở KH&CN TP HCM và các đơn vị 
tham gia trưng bày tại hội thảo. Cùng với sự tham 
dự của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ viện, 
Trường, các đơn vị trong và ngoại tỉnh. Đại diện 
lãnh đạo Sở KH&CN cùng với đại diện các Sở, 
ban ngành, viện trường, doanh nghiệp và tổ chức 

trong và ngoài tỉnh.
Tại hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học, các 

đại biểu đã trình bày tham luận, cùng nhau thảo 
luận và chia sẻ về các vấn đề xoay quanh hội thảo 
như: Công nghệ in 3D: Ứng dụng để nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế BR-VT. 
Thực trạng về ứng dụng công nghệ in 3D: Công 
cụ hữu ích trong nghiên cứu và giáo dục. Những 
ứng dụng công nghệ số hóa 3D trong công tác bảo 
tồn và du lịch thông minh, cũng như báo cáo về 
in 3D kim loại – xu hướng mũi nhọn của tương 
lai sản xuất công nghệ cao. Theo đó, tại hội thảo 
nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia trưng bày 
và giới thiệu về các sản phẩm công nghệ thu hút 
nhiều sự quan tâm.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

NGHIỆM THU ĐỀ ÁN CỦA CÁC DOANH 
NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
KH&CN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỢT 2 
NĂM 2019

Ngày 6/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ 
chức Hội đồng nghiệm thu đề án của các 

doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ 
trợ doanh nghiệp đợt 2 năm 2019 với nội dung: 
Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng.

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của đề án 
cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã 
nhất trí nghiệm thu đề án của 2 doanh nghiệp với 
tổng kinh phí thanh toán dự kiến khoảng 170 triệu 
đồng, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hoá chất 
Mỏ Nam Bộ, nội dung được hỗ trợ là đầu tư lắp 
đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại công ty 
nhằm tiết kiệm năng lượng;

2. Công ty TNHH Thông tin Kỹ thuật Minh 
Anh, nội dung được hỗ trợ là đầu tư lắp đặt hệ 
điện năng lượng  mặt trời tại xưởng sản xuất và 
văn phòng công ty nhằm tiết kiệm năng lượng.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT


