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I. PHẦN MỞ ĐẦU
Đảng sâm Codonopsis 

javanica (Blume) Hook. f. thuộc 
dạng cây nhỏ, mọc bò hay leo có 
rễ hình trụ dài, hơi cong queo, phân 
nhánh và có rễ con dạng tua nhỏ, dài 
10 - 20 cm, đường kính của rễ đối 
với cây trồng dược liệu từ 0,5 đến 
1,5 cm[1]. Trong rễ Đảng sâm sống 
và chế biến có đường, saponin, acid 
amin và chất béo, bằng sắc ký lớp 
mỏng, bước đầu đã xác định được 
5 vết trong saponin của Đảng sâm 
sống và chưng cất 2 giờ, hàm lượng 
saponin trong mẫu chế (1,47%) 
thấp hơn mẫu sống (2,17%)[2].

Saponin hay saponosid là một 
nhóm các glycoside có phần genin 
có cấu trúc triterpen hay steroid 27 
carbon gặp rộng rãi trong thực vật, 
cũng được tìm thấy rộng rãi trong 
động vật thân mềm như hải sâm 
Strichobus japonicus Selenka, sao 
biển Astropecten polyacanthus. 
Tiền tố latinh sapo có nghĩa là xà 
phòng vì  khả năng tạo bọt như 
xà phòng. Tuỳ theo tính chất hóa 
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nghiên cứu này chúng tôi sử dụng enzyme alpha-amylase để tiến hành trích 
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cho thấy rằng khi tiến hành trích ly bằng enzyme alpha-amylase với pH 
5,5; ủ ở 850C trong thời gian tối ưu 1,9 giờ; hàm lượng enzyme sử dụng là 
0,47% thì hàm lượng saponin tổng thu được 1557,23 mg/100g cao hơn 1,5 
lần khi không sử dụng enzyme ở cùng điều kiện.
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học của aglycone (được gọi là 
sapogenin), các saponin được 
chia thành saponin steroid và 
triterpenoid[4]. Triterpenoid saponin 
chủ yếu chứa aglycones với 30 
nguyên tử carbon hoặc dẫn xuất của 
chúng. Các cấu trúc cốt lõi thường 
xảy ra nhất là oleanans pentacyclic 
(saponin triterpenoid 5 vòng) và 
dammarans tetracyclic (saponin 
triterpenoid 4 vòng)[3].

Công dụng của saponin có khả 
năng chống viêm, kháng khuẩn, 
kháng nấm, ức chế virus. Một số có 
tác dụng trong điều trị viêm loét dạ 
dày và viêm da[5].

Hoon H. Sunwoo (2013) đã tiến 
hành kết hợp các enzyme cellulase, 
anpha amylase, viscozyme để thủy 
phân nhân sâm thu nhận saponin 
và kết quả cho thấy khi sử dụng 
enzyme anpha amylase thu hàm 
lượng saponin không có sự khác 
biệt nhiều với việc sử dụng enzyme 
cellulase[6]. Như vậy việc sử dụng 
enzyme anpha amylase vào việc 
tách chiết cho đối tượng Đảng sâm 

là hướng khả thi.
Trong nghiên cứu này, tác giả 

sử dụng enzyme α-amylase để tiến 
hành trích ly hợp chất saponin thô 
từ Đảng sâm. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Đảng sâm: 3 năm tuổi được lấy 

từ Công ty Sâm Cao Lâm, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mẫu 
thượng đẳng nhân sâm sau khi lấy 
về được xay nghiền nhỏ, đóng gói 
chân không và bảo quản ở 40C và 
mẫu này sẽ được sử dụng trong các 
nghiên cứu.

Enzyme α-amylase sử dụng 
là enzyme thương mại có tên là 
Termamyl 120L được cung cấp bởi 
Công ty Novozymes.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
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2.2.1. Khảo sát nguyên liệu 
Đảng sâm

Độ ẩm nguyên liệu được đo bằng 
phương pháp sấy đến khối lượng 
không đổi.

Định danh saponin dựa vào 
phương pháp quang phổ: vanilin và 
acid vô cơ mạnh (acid sunfuric, acid 
photphoric, acid perchloric) kết hợp 
với genin cho sản phẩm màu hấp 
thụ cực đại ở bước sóng ánh sáng 
trong khoảng 510 - 620 nm. Một 
phản ứng tách nước có thể xảy ra 
tạo thành nhóm methylene chưa 
no gây nên màu tím hoa cà cho sản 
phẩm với aldehyde[3].

2.2.2. Xác định hàm lượng 
saponin

- Dựng đường chuẩn bằng acid 
oleanolic

Dung dịch acid oleanolic được 
pha với nồng độ 2000ppm, sau đó 
được cho vào các ống nghiệm với 
các thể tích khác nhau, sau đó bổ 
sung vào các chất vanillin - acetic 
acid (8%), acid pechoric (đậm đặc), 
ethyl - acetat, đun ở nhiệt độ 600C 
trong thời gian là 45 phút cho đến 
khi dung dịch chuyển sang màu tím 
hoa cà, đo độ hấp thu ở bước sóng 
550 nm[7].

- Xác định saponin trong mẫu
Mẫu sau khi trích ly được lọc và 

định mức lên 100 ml. Hút 0,2 ml 
mẫu từ bình định mức cho vào ống 
nghiệm, bổ sung 0,2 ml vanillin-
acid acetic (8%), 1,2ml acid 
perchloric, đun cách thủy (nhiệt độ 
khoảng 600C), thời gian đun là 45 
phút. Khi mẫu sẽ chuyển sang màu 
tím hoa cà, đo độ hấp thu ở bước 
sóng 550 nm.

2.2.3. Thiết kế Plackett-Burman 
sàng lọc thí nghiệm và tối ưu hóa 
theo phương pháp bề mặt RSM

Để xác định các yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình trích ly thu nhận 
saponin từ Đảng sâm bằng enzyme 
α-amylase, 5 yếu tố được chọn từ 
khảo sát trên bao gồm: tỉ lệ nguyên 
liệu: nước (w/v), pH, nhiệt độ ủ, 
thời gian ủ, hàm lượng enzyme. Thí 

nghiệm được thiết kế theo ma trận 
Plackett-Burman với 5 yếu tố và 12 
thí nghiệm để sàng lọc các yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến quá trình 
trích ly TS từ thượng đẳng nhân 
sâm (Bảng 2).

Các yếu tố được sàng lọc có ảnh 
hưởng đến quá trình trích ly sẽ được 
đưa vào tối ưu hóa theo phương 
pháp bề mặt RSM dạng ngoại tiếp 
đường tròn toàn phương, ngẫu 
nhiên. Hàm đáp ứng được chọn là 
hàm lượng saponin. Mô hình hóa 
được biểu diễn bằng phương trình 
bậc 2.

2.2.4. Xử lý số liệu
Số liệu thực nghiệm được lặp lại 

3 lần và lấy giá trị trung bình sau đó 
dùng phần mềm JMP 9.0 và Modde 
5.0 để phân tích số liệu.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thiết kế Plackett-Burman 

sàng lọc thí nghiệm
Giá trị ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên 

liệu: nước (w/v), pH, nhiệt độ ủ, 
thời gian ủ, hàm lượng enzyme 
được tính toán bằng phần mềm JMP 
(Bảng 1). Giá trị nào có ảnh hưởng 
dương và lớn sẽ ảnh hưởng đến hàm 
lượng saponin thu nhận được khi 
dùng enzyme α-amylase để trích 
ly. Hàm lượng enzyme sử dụng (%) 
và thời gian ủ (giờ) có ảnh hưởng 
mạnh nhất đến quá trình trích ly 
thu nhận saponin từ Đảng sâm với 
mức ý nghĩa 5%. Vì vậy hàm lượng 
enzyme sử dụng (%) và thời gian ủ 
(giờ) sẽ là 2 yếu tố được chọn để 
tiến hành tối ưu hóa.

3.2. Tối ưu hóa theo phương 
pháp bề mặt RSM

Sau khi tiến hành sàng lọc các yếu 
tố ảnh hưởng, tác giả tiến hành tối 
ưu hóa các yếu tố được chọn. Yếu tố 
hàm lượng enzyme (%) chọn trong 
khoảng 0,4 đến 0,6, giá trị tâm là 
0,5 và yếu tố thời gian ủ (giờ) chọn 
trong khoảng 1 giờ đến 3 giờ, giá 
trị tâm là 2 giờ. Các thông số còn 
lại như tỉ lệ nguyên liệu: nước (w/v) 
1:8, pH 5,5, nhiệt độ ủ 850C được 

cố định (căn cứ vào thí nghiệm sơ 
bộ). Sử dụng phần mềm Modde 5 
để phân tích kế hoạch thực nghiệm 
và dữ kiện quá trình.

Mô hình toàn phương bậc 2 được 
xác định bằng phương pháp hồi quy 
đa biến, sau khi phân tích dữ liệu, 
phương trình hồi quy bậc 2 có dạng:

Y = 15,35 + 263,5X4 - 82,48X5 
- 300,03X4

2 - 302,23 X5
2 + 

136,38X4X5
Trong đó giá trị Y, X4, X5 lần lượt 

là hàm lượng saponin thu nhận được 
khi xử lý bằng enzyme α-amylase, 
hàm lượng enzyme (%), thời gian ủ 
(giờ).

Dựa vào phương trình hồi quy ta 
nhận thấy X1 có ảnh hưởng dương 
đến hàm lượng saponin thu nhận 
được, X5, X4

2, X5
2 có ảnh hưởng âm 

và sự tương tác X4X5 là có ý nghĩa 
về mặt thống kê. 

Từ Bảng 3, hệ số hồi quy R2 tính 
được là 0,979 và hệ số biến thiên ảo 
Q2 là 0,851. Giá trị R2 và Q2 càng 
tiến đến 1 thì mức độ tin cậy của mô 
hình hồi quy càng cao.

Điều kiện tối ưu cho quá trình 
trích ly thu nhận saponin từ Đảng 
sâm được xác định bằng phần mềm 
Modde 5.0: hàm lượng enzyme 
0,47%; thời gian ủ 1,9 giờ. Ở điều 
kiện tối ưu này, hàm lượng saponin 
thu nhận được dự đoán theo phương 
trình hồi quy là 1593,52mg/100g.

Để kiểm chứng hàm lượng 
saponin dự đoán theo mô hình, tác 
giả tiến hành thực hiện thí nghiệm 
với điều kiện tối ưu hóa (lặp lại 3 
lần), đồng thời thực hiện mẫu đối 
chứng ở cùng điều kiện nhưng 
không sử dụng enzyme. Hàm lượng 
saponin thu nhận được khi xử lý 
bằng enzyme là 1557,23 mg/100g, 
chênh lệch 2,27% (<5%) so với 
hàm lượng saponin dự đoán từ mô 
hình, kết quả này chấp nhận được, 
trong khi đó mẫu đối chứng có hàm 
lượng saponin là 1038,15 mg/100g 
thấp hơn 1,5 lần so với mẫu sử dụng 
trích ly bằng enzyme. Như vậy ta 
nhận thấy rằng với việc sử dụng 
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enzyem α-amylase trong quá trình 
trích ly thu nhận saponin cho hiệu 
quả trích ly tốt hơn. 

IV. KẾT LUẬN
Phương pháp sàng lọc các yếu tố 

ảnh hưởng theo mô hình thí nghiệm 
Plackett-Burman và phương pháp 
tối ưu hóa đáp ứng bề mặt RSM đã 
cho thấy hiệu quả trong nghiên cứu 
này.

Phương pháp trích ly thu nhận 
saponin bằng enzyme α-amylase 
cho kết quả tốt hơn so với việc trích 
ly bằng nước ở cùng điều kiện. Hàm 
lượng saponin trích ly cao hơn 1,5 
lần so với nước, điều kiện thu nhận 
saponin tối ưu đã được xác định với 
hai yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất là 
hàm lượng enzyme sử dụng và thời 
gian ủ.

Bảng 1. Các biến trong ma trận Plackett-Burman và ảnh hưởng của chúng

Ký 
hiệu Tên yếu tố Thấp (-) Cao (+) Ảnh 

hưởng Prob > F

X1 Tỉ lệ nguyên liệu: nước 1:7 1:9 -0,58b 0,5824

X2 pH 5 6 -1,1b 0,3131

X3 Nhiệt độ ủ 80 90 -1,15b 0,2938

X4 Hàm lượng enzyme (%) 0,4 0,6 3,31a 0,0161

X5 Thời gian ủ (giờ) 1 3 7,3a 0,0003
a có ý nghĩa ở độ tin cậy 5%; b không có ý nghĩa ở độ tin cậy 5%

Bảng 2. Ma trận thiết kế thí nghiệm Plackett-Burman

Yếu tố X1 X2 X3 X4 X5

Thực nghiệm
(mg/100g)

+++++ 45 6 90 0,6 3 1456,37

−+−++ 35 6 80 0,6 3 1440,71

−−+−+ 35 5 90 0,4 3 1401,04

+−−+− 45 5 80 0,6 1 1195,39

−+−−+ 35 6 80 0,4 3 1430,36

−−+−− 35 5 90 0,4 1 807,54

−−−+− 35 5 80 0,6 1 1219,22

+−−−+ 45 5 80 0,4 3 1466,27

++−−− 45 6 80 0,4 1 820,51

+++−− 45 6 90 0,4 1 851,27

−+++− 35 6 90 0,6 1 1172,16

+−+++ 45 5 90 0,6 3 1474,21

Bảng 3. Phân tích phương sai của mô hình hồi quy

Nguồn biến 
thiên

Tổng bình 
phương Bậc tự do Trung bình bình 

phương P

Hồi quy 1,48x106 5 295084 0

Phần dư 31570,2 5 6314,05

Tổng 1,51x106 10 150699

R2 0,979

Q2 0,851

T.H.D, L.P.T.Q, T.T.H.C, P.T.K.N, Đ.T.A.Đ

Hình 1. Biểu đồ biểu diễn mối liên hệ 
giữa hàm lượng enzyme và thời gian ủ 
với hàm lượng saponin thu nhận được

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam Tập I, NXB khoa học và kỹ thuật, 2004, tr 
739-743. 
[2] H. M. Chung, “Nghiên cứu thành phần hóa học của vị thuốc Đảng sâm Việt Nam,” Tạp 
chí dược liệu, pp. 3-6, 118-120, 2002. 
[3] K. Hostettmann, Saponins, Cambridge University, 1995, p. 144. 
[4] S. D. Desai, “Saponins and their Biological Activities,” Pharma Time, vol. 41, no. 3, 2009. 
[5] Sammy Emara, Khaled M. Mohamed, Tsutomu Masujima a, “Separation of naturally 
occurring triterpenoiddal saponins by capillary zone electrophoresis,” Biomedical Chroma-
tography, pp. 252-256, 2001. 
[6] H. H. Sunwoo, “Extraction of ginsenosides from fresh ginseng roots (Panax ginsengC.A. 
Meyer) using commercial enzymes and high hydrostatic pressure,” Biotechnol Lett, 2013. 
[7] Xiang, Z. B., Tang, C. H., Chen, G., & Shi, Y. S., “Studies on colorimetric determination of 
oleanolic acid in Chinese quince,” Natural Nroduct Research and Development, vol. 13, pp. 
23-26, 2001. 



>> HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG

4 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo báo cáo của Cục Bảo vệ 

Thực vật (2014), Việt Nam có 
khoảng 79.000ha tiêu với sản 
lượng khoảng 146.000 tấn và là 
nước xuất khẩu tiêu đen hàng đầu 
thế giới. Một trong những trở ngại 
lớn nhất của ngành trồng tiêu hiện 
nay là dịch bệnh thối rễ hay còn 
được gọi là bệnh chết nhanh xảy 
ra phổ biến nhưng phòng trừ chưa 
hiệu quả và là yếu tố chính hạn chế 
việc sản xuất của loài cây này. Tác 
nhân gây bệnh được cho là do nấm 
Phytophthora capsici gây ra. Nấm 
lưu tồn trong đất gây thối rễ cây 
tiêu và khó có khả năng phòng trừ 
bằng thuốc hóa học hoặc bằng các 
giải pháp sinh học, canh tác. Đa số 
các giống tiêu cho năng suất cao 
hiện nay đều rất mẫn cảm với bệnh 
thối rễ, do đó việc tìm ra gốc ghép 
chống chịu tốt với Phytophthora, 
nuôi cấy mô nhân nhanh loại gốc 
ghép này và nghiên cứu quy trình 
ghép tạo cây giống tiêu có năng 
suất cao trên gốc ghép chống chịu 
tốt với Phytophthora là giải pháp 
có thể cải thiện tình trạng thiệt hại 
do bệnh chết nhanh trên tiêu. Piper 
colubrinum L. là giống tiêu hoang 
dại có sức sống mạnh, chống chịu 
tốt với bệnh thối rễ có thể làm 
nguồn vật liệu quý cho nghiên cứu 
gốc ghép và các nghiên cứu chọn 
tạo giống tiêu. Vì vậy đề tài “Ảnh 
hưởng của một số môi trường nuôi 
cấy mô đến khả năng phát sinh 
chồi từ mô sẹo lá cây tiêu Piper 
colubrinum L.” đã được tiến hành 
nhằm hoàn thiện quy trình nuôi cấy 
mô tạo ra cây con in vitro phục vụ 

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔI 
TRƯỜNG NUÔI CẤY MÔ ĐẾN 

KHẢ NĂNG PHÁT SINH CHỒI TỪ 
MÔ SẸO LÁ CÂY TIÊU 

(PIPER COLUBRINUM L.)

|| Huỳnh Thị Bích Tuyền 
|| Nguyễn Thanh Thủy 
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả 
miền Đông Nam bộ

cho các nghiên cứu nêu trên.   

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP 

- Thí nghiệm được thực hiện từ 
tháng 4/2013 đến tháng 4/2014 tại 
phòng Lab Công nghệ sinh học - 
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả 
miền Đông Nam bộ.  

- Vật liệu: Mẫu mô sẹo từ lá cây 
tiêu Piper colubrinum L. được hình 
thành trên môi trường MS + BA 
(2mg/lít)+ 2,4 D (0,5mg/ lít). 

- Phương pháp: 
+ Môi trường cơ bản Murashige 

và Skoog (1962), được điều chỉnh 
pH = 5,8 ± 0,1 bằng NaOH 1N và 
HCl 1N, sau đó hấp khử trùng bằng 
Autoclave ở 1 atm, 1210C trong thời 
gian 20 phút. 

+ Điều kiện phòng thí nghiệm: 
Thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày. 
Cường độ sáng 45 μmol.m-2.s-1. 
Nhiệt độ phòng: 25 ± 2°C; ẩm độ 
trung bình: 75 - 80%. 

+ Bố trí thí nghiệm tạo chồi: Mô 
sẹo 21 ngày tuổi được cấy chuyền 
sang các môi trường tạo chồi 
khác nhau. Bố trí thí nghiệm theo 
thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 8 
nghiệm thức, 3 lần lặp lại, mỗi ô cơ 
sở gồm 10 bình nuôi cấy, mỗi bình 
chứa 2 mẫu cấy. Các nghiệm thức 
môi trường của thí nghiệm tạo chồi 
gồm có: 

Nghiệm thức 1: MS* (Đối chứng)
Nghiệm thức 2: MS* + BA (3 

mg/l)
Nghiệm thức 3: MS* + BA (3 

mg/l) + IBA (0,5 mg/l)
Nghiệm thức 4: MS* + BA (3 

mg/l) + Kin (1 mg/l)

Nghiệm thức 5: MS* + BA (3 
mg/l) + TDZ (0,3 mg/l)

Nghiệm thức 6: MS* + BA (3 
mg/l) + IBA (0,5 mg/l) + Kin (1 
mg/l)

Nghiệm thức 7: MS* + BA (3 
mg/l) + IBA (0,5 mg/l) + TDZ (0,3 
mg/l)

Nghiệm thức 8: MS* + BA (3 
mg/l) + Kin (1 mg/l) + TDZ (0,3 
mg/l)

Ghi chú: (*) Môi trường MS bổ 
sung saccharose 3% + agar 0,8%. 

Sau 21 ngày cấy chuyền trên môi 
trường tạo chồi, theo dõi các chỉ 
tiêu: Tỉ lệ (%) mẫu tạo chồi; Số chồi 
trung bình trên một mẫu; Hình thái 
chồi ở các nghiệm thức.  

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

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
- Tỷ lệ mẫu tạo chồi: Tất cả các 

môi trường thí nghiệm đều giúp mô 
sẹo tạo chồi với mức độ khác nhau 
trong khi đối chứng thì không tạo 
chồi. Nghiệm thức 6 (MS* + BA + 
IBA + Kin) cho tỷ lệ mẫu tạo chồi 
cao nhất và khác biệt so với các 
nghiệm thức còn lại (đạt 100%). Kế 
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Bảng 1: Tỷ lệ (%) mẫu tạo chồi và số chồi trung bình trên 1 mẫu sau khi cấy 
14 ngày  

Nghiệm thức Tỷ lệ (%) mẫu tạo chồi Số chồi trung bình 
trên 1 mẫu

1-MS* (Đối chứng) 0,0      j 0       k

2-MS* + BA 85,3   e 21,3 d

3-MS* + BA + IBA 95,6   c 27,6 b

4-MS* + BA + Kin 91,3   d 24,3 c

5-MS* + BA + TDZ 86,3   e 22,6 d

6-MS* + BA + IBA + Kin 100,0 a 30,3 a

7-MS* + BA + IBA + TDZ 97,3   b 23,3 c

8-MS* + BA + Kin + TDZ 65,3   h 19,6 e

CV (%) 12,05 11,35

Mức ý nghĩa ** **

Ghi chú: Nồng độ BA là 3 mg/l; IBA là 0,5 mg/l; Kin là 1 mg/l; TDZ là 0,3 mg/l. Trong cùng một 
cột các số có ít nhất một ký tự theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê 
với độ tin cậy 99%. Số liệu % được chuyển đổi arcsin√x  trước khi xử lý thống kê.

Bảng 2: Hình thái chồi sau khi cấy chuyền 14 ngày 

Nghiệm thức Hình thái chồi

1-MS* (Đối chứng) Không hình thành chồi

2-MS* + BA Chồi ốm, cao, màu xanh nhạt, thân lá hơi cong

3-MS* + BA + IBA Chồi mập, thấp, màu xanh đậm

4-MS* + BA + Kin Chồi mập, thấp, màu xanh đậm

5-MS* + BA + TDZ Chồi ốm, cao, màu xanh nhạt, thân lá hơi cong

6-MS* + BA + IBA + Kin Chồi mập, thấp, màu xanh đậm

7-MS* + BA + IBA + TDZ Chồi mập, thấp, màu xanh đậm

8-MS* + BA + Kin + TDZ Không hình thành chồi

Ghi chú: Nồng độ BA là 3 mg/l; IBA là 0,5 mg/l; Kin là 1 mg/l;  TDZ là 0,3 mg/l.

đến là nghiệm thức 7 (MS* + BA 
+ IBA + TDZ) đạt 97,3%; nghiệm 
thức 3 (MS* + BA + IBA) đạt 
95,6%. Các nghiệm thức còn lại đều 
đạt tỷ lệ mẫu tạo chồi > 65%. 

- Số chồi trung bình trên 1 mẫu: 
Nghiệm thức 6 (MS* + BA + IBA 
+ Kin) cho số chồi/mẫu cao nhất và 
khác biệt so với các nghiệm thức 
còn lại (đạt 30,3 chồi/mẫu). Kế 
đến là nghiệm thức 3 (MS* + BA 
+ IBA) đạt 27,6 chồi/mẫu; nghiệm 
thức 4 (MS* + BA + Kin) đạt 24,3 
chồi/mẫu. Các nghiệm thức còn lại 
đều đạt số chồi/mẫu > 19 chồi. 

 Nghiệm thức 3 (MS* + BA + 
IBA); nghiệm thức 4 (MS* + BA + 
Kin); nghiệm thức 6 (MS* + BA + 
IBA + Kin) và nghiệm thức 7 (MS* 
+ BA + IBA + TDZ) đều cho chồi 
có chất lượng tốt với hình thái chồi 
mập, thấp, màu xanh đậm có sức 
sống mạnh. Trong khi các nghiệm 
thức 2 (MS* + BA) và nghiệm thức 
5 (MS* + BA + TDZ) hình thành 
chồi có chất lượng kém hơn, chồi 
ốm, cao, màu xanh nhạt, thân lá hơi 
cong. 

Như vậy qua kết quả thí nghiệm 
trên cho thấy môi trường có khả 
năng phát sinh chồi từ mô sẹo lá 
tiêu Piper colubrinum L. tốt nhất 
là MS* + BA (3 mg/l)  + IBA (0,5 
mg/l)  + Kin (1 mg/l). 

Kết quả này cũng phù hợp với 
kết quả của Nguyễn Vũ Phong và 
Huỳnh Thanh Khoa (2010) nghiên 
cứu trên tiêu Piper colubrinum L 
cho kết quả MS + BA (1mg/l) + 
Kin (4 mg/l) có khả năng tạo chồi 
tốt nhất, với thời gian tạo chồi hoàn 
chỉnh sau khi cấy là 60 ngày, tuy 
nhiên tỷ lệ mẫu tạo chồi thấp hơn chỉ 
đạt 83%. Kelkar & Krishnamurthy 
(1998) cũng đã nghiên cứu trên 
giống tiêu Piper colubrinum L. và 
Kết luận môi trường phát sinh chồi 
tốt nhất là MS + BA (0,2 – 1 mg/l), 
tỷ lệ mẫu tạo chồi từ môi trường này 
chỉ đạt 63,7%. Yusuf & ctv. (2001) 
nuôi cấy lá giống Piper colubrinum 
trên môi trường MS + BA (4,4 μM) 
+ Kin (0,23 μM) cho kết quả 91% 
mẫu tạo chồi và phát triển được 
thành cây con. 

Hình 1: Mô sẹo làm vật liệu để cấy trên môi trường tạo chồi
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Các nghiên cứu khác cũng chứng 
tỏ môi trường MS khi kết hợp với 
BA hoặc BAP hoặc IBA hoặc Kin 
hoặc TDZ thì có khả năng tạo chồi 
trên tiêu như: Philip & ctv., (1992) 
đã kết luận môi trường tạo chồi tốt 
nhất trên tiêu là MS + BAP (1,5 
mg/l) + IBA (3 mg/l). Bhat & ctv. 
(1995) nghiên cứu trên giống P. 
longum cho thấy BA cho hiệu quả 
tạo chồi tốt hơn Kin và nồng độ 
tối ưu cho BA là 10 µM. Liu & 
Zheng (2004) nghiên cứu trên tiêu 
P. nigrum cho kết quả MS + BA (1-
1,5 mg/l) + IAA (0-0,2 mg/l) giúp 
hình thành chồi in vitro nhiều nhất. 
Đoàn Thị Ái Thuyền & ctv. (2005) 

nghiên cứu trên tiêu Vĩnh Linh cho 
kết quả rằng môi trường MS + BA 
(5 mg/l) + Kinetin (0,5 mg/l) + IBA 
(0,5 mg/l) là thích hợp cho phân 
hóa chồi từ mô sẹo. Nguyễn Thị 
Kim Linh & ctv. (2006) nhân giống 
tiêu Piper nigrum L. cho thấy MS 
+ BA + TDZ cho hiệu quả tạo chồi 
cao gấp 2 lần các nghiệm thức MS 
chỉ thêm BA hoặc chỉ thêm TDZ, 
theo đó tổ hợp MS + BA (3 mg/l) 
+ TDZ (0,3 mg/l) cho hiệu quả tạo 
cụm chồi tốt nhất. 
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Môi trường có khả năng phát 

sinh chồi từ mô sẹo lá tiêu Piper 

Hình 2: Chồi phát sinh từ mô sẹo trên môi trường MS* + BA (3 mg/l)  + IBA (0,5 mg/l)  + Kin (1 mg/l).
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colubrinum L. tốt nhất từ thí 
nghiệm này là MS* + BA (3 mg/l)  
+ IBA (0,5 mg/l)  + Kin (1 mg/l), 
với 100% số mẫu đều có chồi hình 
thành. 

4.2. Đề nghị
Cần nghiên cứu tiếp môi trường 

tạo rễ, giá thể cho cây con sau khi 
tạo rễ và các nghiên cứu thuần 
dưỡng cây in vitro sau khi đưa 
ra ngoài đồng để hoàn thiện quy 
trình nuôi cấy mô cây tiêu Piper 
colubrinum L.

H.Y.B.T, N.T.T
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I. MỞ ĐẦU
Hiện nay trên thế giới và Việt 

Nam, hoạt động tìm kiếm thăm dò - 
khai thác dầu khí trên các mỏ có độ 
sâu giới hạn khoảng vài km. Nhưng 
thực tế thấy rằng các nguồn nhiên 
liệu này dần dần bị cạn kiệt và con 
người vẫn chưa tìm ra nguồn nhiên 
liệu chính để cung cấp cho nhu cầu 
năng lượng ngày càng tăng. Vì vậy 
đòi hỏi con người phải tiến hành tìm 
kiếm và khai thác dầu khí ở các mỏ 
rất sâu trong lòng đất. Xem xét một 
mỏ dầu khí cần khai thác ở độ sâu 
với mực nước biển 2 km và bề dày 
lớp trầm tích là 7 km, lúc này câu 
hỏi cần đặt ra là làm thế nào có thể 
giảm thiểu các nguy cơ và giảm giá 
thành khi tiến hành khai thác? 

Vấn đề đầu tiên có thể thấy rằng 
từ độ sâu 6000 m của lớp trầm tích, 
áp suất chất lưu tăng nghìn lần so 
với áp suất khí quyển và nhiệt độ 
trên 200oC. Điều này đặt ra nhiều 
thách thức lớn như: độ bền của vật 
liệu có thể chịu được điều kiện khắc 
nghiệt, quá trình kiểm soát các hoạt 
động ở độ sâu lớn. Song song với 
khó khăn trên là vấn đề thời gian để 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
KHOAN SÂU TRONG TÌM KIẾM VÀ 

KHAI THÁC DẦU KHÍ
|| TS. Nguyễn Văn Hùng
|| PGS.TS. Lê Phước Hảo
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
khoan mới “đập kết hợp xoay” trong lĩnh vực dầu khí. Kết quả thí nghiệm 
chỉ ra khả năng tăng đáng kể tốc độ khoan cơ học và hiện tại thí nghiệm 
đã tiến hành trong giai đoạn 2 (pilot) trước khi ứng dụng trong thực tế 
trên 6 loại đá rất cứng trong đó có đá granite của Việt Nam. Quá trình thí 
nghiệm chỉ xét tới yếu tố ảnh hưởng cơ học tương đương điều kiện đáy 
giếng khoan ở độ sâu tối đa 5 km với đầu mũi khoan được cung cấp bởi 
hãng Baker Hughes và Drillscan. Bằng thực nghiệm tốc độ khoan được 
cải thiện gấp 2-3 lần đối với bộ khoan đập kết hợp xoay so với choòng 
ba chóp xoay trong cùng điều kiện thực tế khoan hiện nay. Ngoài ra 
nghiên cứu đề xuất mô hình thực nghiệm dự đoán tốc độ khoan đối với 
bộ khoan cụ sử dụng.
Từ khóa: Khoan đập, Khoan sâu.

giảm thiểu chi phí: tốc độ tiến sâu 
của bộ khoan cụ trong hoạt động 
khoan, ổn định thành giếng khoan 
và thời gian sử dụng của các thiết 
bị.

Trước thực tế đó, chúng tôi đã xây 
dựng và phối hợp thực hiện với các 
đơn vị sản xuất để tìm ra giải pháp 
và cải tiến công nghệ nhằm mang 
lại tính thiết thực cho con người 
trong tương lai đối với lĩnh vực dầu 
khí cũng như trong tìm kiếm nguồn 
năng lượng địa nhiệt ở độ sâu lớn 
trong lớp vỏ trái đất.

1.Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện trên 6 

loại đá khác nhau: Calcaire150, 
Anhydrite220, Granite70, 
Basalt280, Sandstone210, 
Gabbro280, để giải quyết các vấn 
đề sau:

- Tiến hành các thí nghiệm cơ học 
trong phòng thí nghiệm để xác định 
đặc trưng cơ học của đá: nén 1 trục, 
kéo Brazilian, nén 3 trục;

- Tiến hành thí nghiệm khoan 
(pilot) với choòng 3 chóp xoay và 

choòng khoan đập kết hợp xoay;
- Xây dựng mô hình dự đoán tốc 

độ khoan cơ học đối với phương 
pháp khoan đập kết hợp xoay. 

b. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thực nghiệm;  
- Phương pháp tổng hợp (nghiên 

cứu mô tả, hệ thống và khái quát 
hóa);

- Phương pháp thống kê và phân 
tích thống kê.

II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
a. Tính chất cơ học đá và tốc độ 

khoan
Các thông số về tính chất cơ học 

bao gồm: Mô đun Young E, hệ số 
poát xông ν, độ bền chịn nén một 
trục UCS, độ bền chịu nén ba trục 
TCS và tốc độ khoan được tổng hợp 
trong bảng 1. 

Thiết bị khoan sử dụng trong thí 
nghiệm giai đoạn Pilot như hình 1 
tại trụ sở của ARMINES - Pháp và 
hình 2 so sánh tốc độ khoan cơ học 
ROP đối với 2 trường hợp khoan: 
choòng 3 chóp xoay và choòng 
khoan đập kết hợp xoay.   

Mẫu đá được đặt bên trong 
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Bảng 1: Tính chất cơ học và tốc độ khoan ROP

STT Loại đá UCS 
(MPa)

TCS 
(MPa) Tσ

(MPa)

Sai số 

Tσ
(MPa)

Khoan 
đập kết 

hợp xoay 
Khoan xoay

ROP 
(m/h)

ROP (WOB10 T) 
(m/h)

ROP (WOB15 T) 
(m/h)

1 Calcaire150 147.5 166 9.1 0 12,5 7,74 11

2 Anhydrite220 221 304 9.03 0.24 11,9 6,14 16,84

3 Granite70 71.5 167 2.06 0.28 12 9.5 17.3

4 Basalt280 279.5 422 14.16 3.52 7,3 2,1 4,1

5 Sandstone210 215 296 17.8 1.26 6,5 2,82 4,9

6 Gabbro280 282.5 471 18.9 2.2 6 1,24 3,4

cellule nơi có thể kiểm soát dễ dàng 
áp suất tác dụng lên mẫu, áp suất 
thẳng đứng tối đa có thể đạt tới là 
70MPa, và áp suất ngang có thể lên 
tới 50MPa, áp suất lỗ rỗng có thể 
được kiểm soát tới 50MPa. Trong 
thời gian đầu của dự án, chúng tôi 
tiến hành thí nghiệm với áp suất 
ngang là 10MPa. Khối lượng lên 
đầu mũi khoan (WOB) thay đổi từ 0 
tới 18 tấn, tốc độ quay (RPM) thay 
đổi từ 42 tới 87 vòng/phút. Trong 
quá trình thí nghiệm các thông số 
được ghi lại là WOB, RPM, áp lực 
bơm, chênh áp suất, tốc độ khoan 
và độ tiến của bộ khoan cụ. Dung 
dịch khoan sử dụng trong giai đoạn 
này là nước ( ρ =1000Kg/m3). Mẫu 

Hình 1. Phòng mô phỏng khoan 
ARMINES

Hình 2: Tốc độ khoan đập kết hợp xoay và khoan xoay

trong thí nghiệm khoan hình trụ 
có chiều cao 350mm, đường kính 
240mm.

Như vậy các loại đá lựa chọn có 
độ cứng lớn, granite70 có UCS nhỏ 
nhất cũng đạt 71.5 MPa. Nhưng 
ngược lại giá trị chịu kéo Brazilian 

Tσ  lại rất nhỏ so với cường độ chịu 
nén đơn trục UCS và ba trục TCS, 
cụ thể giá trị lớn nhất Tσ cũng chỉ 
đạt 14.16 MPa (bảng 1). Có thể lập 
mối quan hệ dự đoán tốc độ khoan 
ROP từ bảng 1 đối với phương 
pháp khoan đập kết hợp xoay như 
phương trình 1:

ROP = -0.0292 Tσ 2 + 0.201 Tσ  + 
12.059, với R² = 0.8989 (1)

Phương trình 1 cho phép dự đoán 

tốc độ khoan cơ học theo quan hệ 
bậc 2 có hệ số tương quan R2 tốt 
hơn với quan hệ tuyến tính đã được 
đề xuất trong tài liệu[2].

Đối với tốc độ khoan cơ học 
ROP, bảng 1 và hình 2 cho thấy 
trong cùng điều kiện thí nghiệm về 
tải trọng lên choòng WOB, tốc độ 
xoay: trường hợp điều kiện khoan 
phổ biến có WOB = 10 T luôn có 
tốc độ khoan cơ học ROP nhỏ hơn 
so với trường hợp khoan đập kết 
hợp xoay. Đối với trường hợp WOB 
= 15 T, choòng ba chóp xoay thể 
hiện một số trường hợp có ROP 
lớn hơn phương pháp khoan đập 
kết hợp xoay, tuy nhiên xu hướng 
các loại đá có độ cứng rất lớn như 
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Bazalt280 (UCS = 279.5 MPa) thì 
phương pháp khoan đập kết hợp 
xoay lại thể hiện tốc độ ROP lớn 
hơn. Kết quả này cho thấy ưu thế 
của phương pháp khoan đập kết hợp 
xoay trong trường hợp khoan đá có 
độ cứng lớn và hoàn toàn phù hợp 
với công trình nghiên cứu[1].

b. Thời gian sử dụng choòng và 
thành giếng khoan

Về thời gian sử dụng choòng, 
kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng đối 
với choòng khoan xoay sau 3 mẫu 
thí nghiệm xuất hiện nhiều dấu 
hiệu như vỡ ổ bi, mất hạt cắt và thí 
nghiệm không thể tiếp tục tiến hành 
được.  

Đối với choòng trong thí nghiệm 
khoan đập kết hợp xoay, sau 6 thí 
nghiệm trên cùng loại đá mới chỉ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Bruno M. 2005. Fundamental research on percussion drilling: Improved rock mechanics analysis, advanced simulation 

technology, and full scale laboratory investigations. DE-FC26-03NT41999. Final report, Edited by DOE.
[2] Kahraman S., Bilgin N. and Feridunoglu C. 2003. Dominant rock properties affecting the penetration rate of percussive 

drills. Int.J.Rock.Mech & Min.Sci. Vol.40(5): 711-723. 

xuất hiện một số rằng ở vùng biên 
bị mòn và thí nghiệm vẫn có thể tiếp 
tục tiến hành được. Ngoài ra hình 3 
và 4 chỉ ra bề mặt mẫu đá sau khi 
kết thúc thí nghiệm khoan, tương 
ứng phương pháp khoan xoay và 
khoan đập. Kết quả chỉ ra bề mặt 
giếng khoan của thí nghiệm khoan 
đập nhẵn hơn kết quả thí nghiệm 
khoan xoay.

III. KẾT LUẬN
Từ những kết quả nghiên cứu 

trên, chúng tôi có một số kết luận 
như sau:

* Tốc độ khoan trong trường hợp 
khoan đập kết hợp xoay lớn hơn 
nhiều so với choòng ba chóp xoay, 
đặc biệt đối với loại đá cứng;

* Tính chất có sự ảnh hưởng lớn 

Hình 3. Ví dụ giếng khoan (khoan xoay) Hình 4. Ví dụ giếng khoan (khoan đập kết hợp xoay)

nhất tới tốc độ khoan là khả năng 
chịu lực kéo Brazilian của đá;

* Tốc độ khoan cơ học ROP của 
phương pháp khoan đập kết hợp 
xoay có thể dự đoán theo mối quan 
hệ bậc 2 của ứng suất chịu kéo 
Brazilian Tσ .

Giai đoạn nghiên cứu tiếp theo 
chúng tôi đề xuất tiến hành các thí 
nghiệm khoan trên một số loại đá 
còn lại đã được nghiên cứu tính chất 
cơ học. Ngoài ra cần thiết có thí 
nghiệm hiện trường để kiểm chứng 
kết quả đo đạc ROP trong phòng 
với điều kiện mô phỏng tương 
đương và kiểm chứng mô hình dự 
đoán ROP.

N.V.H, L.P.H
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Afoakwa (2010), phân tích 

thành phần hóa học trong 100g 
thịt quả (lớp cơm nhầy) trái cacao 
cho thấy: chứa đường glucose và 
fructose rất cao chiếm khoảng 10%, 
saccharose chứa khoảng 6%, các 
acid hữu cơ chiếm 3%, 2% protein, 
3% khoáng. Thành phần dinh 
dưỡng khá cân đối rất thích hợp 
để làm các loại kẹo, đặc biệt lượng 
đường khử cao rất phù hợp để làm 
kẹo dẻo, tránh hiện tượng lại đường 
nếu dùng nhiều đường sacchrose. 
Trên thị trường rất nhiều nhà sản 
xuất để tăng lợi nhuận đã dùng các 
loại đường khử tổng hợp bằng con 
đường hóa học, hương, màu tổng 
hợp để làm kẹo, điều này có hại cho 
sức khỏe người tiêu dùng. Chính vì 
vậy, nghiên cứu xây dựng quy trình 
sản xuất kẹo dẻo từ dịch ép thịt quả 
cacao là rất cần thiết để góp phần đa 
dạng hóa sản phẩm kẹo dẻo trên thị 
trường; tạo sản phẩm kẹo dẻo cacao 

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẸO DẺO 
TỪ DỊCH ÉP THỊT QUẢ TRÁI CACAO

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

có hương vị thơm ngon đặc trưng, 
an toàn, bổ dưỡng, phù hợp mọi lứa 
tuổi, trở thành sản phẩm đặc sản của 
địa phương. Từ đó làm tăng giá trị 
gia tăng cho cây cacao, nâng cao 
hiệu quả kinh tế trong sản xuất của 
tỉnh nhà.

 
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

 2.1. Vật liệu
Dịch ép thịt quả cacao (dịch 

ép lớp cơm nhầy bao quanh hạt), 
đường, mạch nha, gelatin, acid 
citric, acid ascorbic.

2.2. Phương pháp
2.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của 

tỷ lệ nước và dịch ép thịt quả 
cacao đến chất lượng kẹo dẻo

+ Yếu tố cố định: dung dịch 
100ml; đường: 16g; mạch nha: 32g, 
gelatin: 8g; acid citric: 0,57g; acid 
ascorbic: 0,35g, nhiệt độ và thời 
gian: 900C trong vòng 20 phút.

+ Yếu tố khảo sát: tỷ lệ nước: 

dịch cơm nhầy (v/v); khảo sát ở 3 
tỷ lệ: N1 (1:1); N2 (1:2), N3 (1:3).

2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của 
hàm lượng gelatin đến chất lượng 
của kẹo dẻo

+ Yếu tố cố định: dung dịch 
100ml; đường: 16g; mạch nha: 32g; 
acid citric: 0,57g; acid ascorbic: 
0,35g; nhiệt độ và thời gian: 900C 
trong vòng 20 phút; tỷ  lệ nước: 
dịch cơm nhầy (v/v) tìm được ở thí 
nghiệm 1. 

+ Yếu tố khảo sát: Hàm lượng 
gelatin; khảo sát ở 3 mức: G1 (7g); 
G2 (8g); G3 (9g)

2.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của 
hàm lượng đường saccharose và 
mạch nha đến chất lượng của kẹo 
dẻo

+ Yếu tố cố định: dung dịch 
100ml; acid citric:0,57g; acid 
ascorbic:0,35g; nhiệt độ và thời 
gian: 900C trong vòng 20 phút; tỷ lệ 
nước: dịch cơm nhầy tìm được ở thí 
nghiệm 1. Hàm lượng gelatin tìm 
được ở thí nghiệm 2.

+ Yếu tố khảo sát: đường 
saccharose: A1 (16g); A2 (18g); 
A3 (20g). Mạch nha: B1 (32g); B2 
(34g); B3 (36g).

2.2.4. Khảo sát ảnh hưởng 
của hàm lượng acid citric, acid 
ascorbic đến chất lượng của kẹo 
dẻo

+ Yếu tố cố định: dung dịch 
100ml; nhiệt độ và thời gian: 900C 
trong vòng 20 phút; tỷ lệ nước: dịch 

Tóm tắt
Kẹo dẻo chủ yếu được làm từ pectin và mạch nha, xuất hiện nhiều trên 
thị trường nhưng kẹo dẻo làm từ dịch ép thịt quả trái cacao vẫn chưa có 
mặt trên thị trường nên có thể nói sản phẩm này rất hứa hẹn làm nên sự 
đa dạng cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi đã xây dựng được quy trình sản xuất kẹo dẻo từ dịch ép 
thịt quả trái cacao. Thử nghiệm sản xuất và thu được các kết quả như sau: 
xác định được công thức phối chế kẹo dẻo cacao với các thành phần: tỷ 
lệ nước: dịch ép thịt quả cacao là 1:2; hàm lượng gelatin là 9g; hàm lượng 
đường saccharose là 16g, mạch nha là 32g; hàm lượng acid citric là 0,64g, 
acid ascorbic là 0,35g; nhiệt độ và thời gian gia nhiệt hỗn hợp là 900C và 
20 phút. Sản phẩm kẹo dẻo cacao đạt chất lượng theo TCVN 5908:1995. 
Kẹo dẻo cacao có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như 
cacbonhydrate, protein, chất khoáng, vitamin,… với cấu trúc ổn định, độ 
dẻo dai vừa phải, mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu, vị chua ngọt dịu, 
màu vàng đậm. Kẹo dẻo cacao đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 
thực phẩm.
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cơm nhầy tìm được ở thí nghiệm 1. 
Hàm lượng gelatin tìm được ở thí 
nghiệm 2. Hàm lượng đường và 
mạch nha tìm được ở thí nghiệm 3.

+ Yếu tố khảo sát: acid citric: E1 
(0,5g); E2 (0,57g); E3 (0,64g); acid 
ascorbic: C1 (0,25g); C2 (0,3g); C3 
(0,35g).

2.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của 
nhiệt độ và thời gian gia nhiệt đến 
chất lượng của kẹo dẻo

+ Yếu tố cố định: dung dịch 
100ml; tỷ lệ nước: dịch cơm nhầy 
tìm được ở thí nghiệm 1. Hàm lượng 
gelatin tìm được ở thí nghiệm 2. 
Hàm lượng đường và mạch nha tìm 
được ở thí nghiệm 3. Hàm lượng 
phụ gia tìm được ở thí nghiệm 4.

+ Yếu tố khảo sát: Nhiệt độ: T1 
(800C); T2 (900C); T3 (1000C). 
Thời gian: D1 (20 phút); D2 (25 
phút); D3 (30 phút).

2.2.6. Phương pháp phân tích 
hóa lý, vi sinh, cảm quan

a. Xác định hàm lượng ẩm bằng 
cân sấy ẩm hồng ngoại[5]. 

b. Xác định hàm lượng đường 
khử theo (TCVN 4074:2002)[5].

c. Phương pháp đánh giá cảm 
quan[6].

d. Kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh: 
phân tích ở Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

- Tổng số vi sinh vật hiếu khí: 
ISO 4833-1:2013; tổng số nấm 
mốc: ISO 21527-2: 2008

- Tổng số nấm men: ISO 21527-
2: 2008; tổng số Coliforms: ISO 
4832:2006;

- Escherichia coli: ISO 16649-2: 
2001

e. Phương pháp xử lý số liệu: Thí 
nghiệm được bố trí với 3 lần lặp 
lại. Số liệu được xử lý thống kê với 
phần mềm Statgraphic 15.2. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả khảo sát ảnh 

hưởng của tỷ lệ nước: dịch cơm 
nhầy đến chất lượng sản phẩm

 Chất lượng kẹo dẻo chúng tôi 
đánh giá dựa trên một số chỉ tiêu 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hóa lý của 
kẹo dẻo

Chỉ 
tiêu

Giá trị trung bình của 
các nghiệm thức

Đường 
khử 
(%)

N1 
(1:1)
35

N2 
(1:2)
38,75

N3 
(1:3)
39,5

Độ ẩm 
(%)

N1
13,5

N2
11,25

N3
10,5

hoá lý và cảm quan. Kết quả phân 
tích thống kê cho thấy ảnh hưởng 
của tỷ lệ phối trộn giữa nước và 
dịch quả đến kết quả cảm quan của 
sản phẩm là có ý nghĩa ở độ tin cậy 
95% (p < 0,05). Cả 2 mẫu kẹo dẻo 
N2, N3 đều đạt các chỉ tiêu hóa lý 
cho phép về lượng đường khử và độ 
ẩm (bảng 1) nhưng mẫu N2 lại có 
giá trị cảm quan cao nhất (37,3 ± 
0,53b) và để tiết kiệm lượng dịch ép 
trong sản xuất, chúng tôi quyết định 
chọn mẫu N2 với tỷ lệ phối trộn là 
1:2 để tiến hành các thí nghiệm tiếp 
theo.

3.2. Kết quả khảo sát ảnh 
hưởng của hàm lượng gelatin đến 
chất lượng sản phẩm

Gelatin làm cho khối kẹo có cấu 
trúc mềm, dẻo, ổn định, đàn hồi tốt, 
có thể chịu được tải trọng tương đối 
lớn mà không bị biến dạng. Ngoài 
khả năng tạo gel, gelatin còn cung 
cấp một số axit amin, tăng giá trị 
dinh dưỡng của kẹo; kéo dài thời 
gian bảo quản. Vì gelatin đóng vai 
trò như là chất liên kết, nó liên kết 
một lượng nước lớn nên thời gian 
bảo quản sản phẩm được tăng lên. 
Vì vậy chúng tôi sử dụng gelatin 
với mục đích tạo cho kẹo có cấu 
trúc mềm, dẻo, dai, đàn hồi. Kết 
quả phân tích cảm quan cho thấy 
mẫu G3 (9g) có điểm cảm quan 
cao nhất (3,60 ± 0,40b) và có khác 
biệt thống kê với 2 mẫu G1 (2,40 
±0,46a) và G2 (2,86±0,28a), điều 
này có thể giải thích là khi tăng hàm 
lượng gelatin thì khả năng gel hóa 
tăng do khả năng tiếp xúc giữa các 
mạch tăng, gelatin hút nước trương 
nở càng nhiều, gel tạo thành càng 
ổn định và độ đàn hồi cao (Hồ Hữu 

Long, 1983). Sản phẩm ở mẫu G3 
có độ dẻo, dai vừa phải, không dính 
răng. Cả 3 giá trị hàm lượng đường 
khử ở 3 mẫu đều nằm trong khoảng 
cho phép (35 – 45%) của sản phẩm 
kẹo dẻo. Ở mẫu G3 là 44,50 (%) có 
hàm lượng đường khử cao nhất so 
với 2 mẫu G1, G2. Giá trị độ ẩm ở 
3 mẫu thí nghiệm cũng có sự khác 
nhau và đều nằm trong khoảng 
cho phép của giá trị độ ẩm. Vì vậy 
chúng tôi chọn mẫu G3 có tỷ lệ bổ 
sung gelatin là 9g để tiến hành các 
thí nghiệm tiếp theo.

3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng 
của hàm lượng đường saccharose 
và mạch nha đến chất lượng sản 
phẩm

Đường saccharose và mạch nha là 
những nguyên liệu quan trọng trong 
sản xuất kẹo ảnh hưởng đến cấu 
trúc, màu sắc, mùi vị của sản phẩm. 
Ngoài ra còn có tác dụng tạo ngọt 
và ngăn cản sự phát triển vi sinh vật 
cho sản phẩm. Kẹo dẻo là loại kẹo 
có chứa hàm lượng đường khử khá 
cao khoảng 35– 45%, vì nếu lượng 
đường khử thấp, hàm lượng đường 
saccharose còn lại cao thì sản phẩm 
rất dễ bị hồi đường trở lại làm giảm 
giá trị cảm quan. Nhưng lượng 
đường khử cao quá thì sản phẩm sẽ 
hút ẩm mạnh nên làm cho kẹo dễ 
bị chảy.

Kết quả khảo sát độ ẩm ở bảng 
2 cho thấy chỉ có mẫu A1B1 là có 
độ ẩm thấp nhất 10,50% nhưng vẫn 
đạt tiêu chuẩn cho phép. Đối với độ 
ẩm như vậy thì cấu trúc kẹo dẻo sẽ 
đảm bảo độ dẻo, dai vừa phải, ổn 
định, kéo dài thời gian bảo quản, 
kẹo ít dính và không bị chảy. Lượng 
đường khử của tất cả các mẫu đều 
đạt tiêu chuẩn cho phép trong sản 
phẩm kẹo dẻo TCVN 5908-1995, 
nhưng trong đó mẫu A1B1 đạt giá 
trị thấp nhất là 35,05%, và vẫn đạt 
TCVN 5908-1995.

Mạch nha là chất chống kết tinh 
và là chất độn lý tưởng cho hầu hết 
các loại kẹo, đặc biệt là loại kẹo dẻo 
vì trong mạch nha có chứa lượng 
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đường khử khá cao, chủ yếu chứa 
maltose, glucose. Ngoài ra còn chứa 
lượng dextrin sẽ tạo dung dịch có 
độ nhớt cao, điều này giúp giảm tốc 
độ kết dính của các phân tử vào các 
mầm hạt trong sự kết tinh, nên ngăn 
cản sự kết tinh tốt, kẹo sẽ dẻo mềm, 
không bị nhám khi ngậm kẹo (Lê 
Ngọc Tú, 1997). Kết quả phân tích 
ANOVA cho thấy hàm lượng mạch 
nha có ảnh hưởng đến kết quả cảm 
quan của sản phẩm có ý nghĩa ở độ 
tin cậy 95% (p < 0,05).  

Kết quả ở bảng 3 cho thấy sự khác 
nhau giữa các mẫu về điểm cảm 
quan, trong đó mẫu A1B1 là 3,60 
±0,45b có điểm cảm quan cao nhất, 
sản phẩm có cấu trúc kẹo dẻo, dai 
vừa phải, ít bị dính, mịn, không bị 
chảy. Các mẫu còn lại có điểm cảm 
quan thấp hơn và cấu trúc không ổn 
định, kẹo mềm và dễ bị chảy nước. 
Vì vậy chúng tôi chọn mẫu A1B1 
có tỷ lệ là đường saccharose 16g, 
mạch nha 32g để tiếp tục các thí 
nghiệm tiếp theo. 

Bảng 2. Một số chỉ tiêu hóa lý của 
kẹo dẻo

Chỉ 
tiêu

Mẫu

Giá trị trung bình 
của các nghiệm 

thức
B1 

(32g)
B2 

(34g)
B3 

(36g)

Đường 
khử 
(%)

A1 (16g) 35,05 37,5 36,90

A2 (18g) 38,48 36,00 38,03

A3 (20g) 43,08 40,5 42,67

Độ ẩm 
(%)

A1 (16g) 10,50 13,20 14,02

A2 (18g) 12,58 13,08 12,011

A3 (20g) 13,67 14,20 16,20

Bảng 3. Ảnh hưởng của đường 
saccharose và mạch nha đến điểm 

cảm quan kẹo dẻo

Mẫu B1 (32g) B2 (34) B3 (36)

A1 
(16g)

3,60 
±0,45 b

2,80 ± 
0,37a 2,86± 0,5a

A2 
(18g)

3,13 
±0,35a

2,80 ± 
0,59a

2,46 ± 
0,58a

A3 
(20)

2,93 
±0,38a

2,46 ± 

0,41a
2,66 ± 

0,49a 

3.4. Kết quả khảo sát ảnh 
hưởng của hàm lượng acid citric 
và acid ascorbic đến chất lượng 
sản phẩm

Acid citric có tác dụng điều vị 
cho sản phẩm. Tuy nhiên, acid citric 
cũng ảnh hưởng đến cấu trúc sản 
phẩm. Acid ascorbic ngoài tác dụng 
tạo hương vị chua tự nhiên của trái 
cây mà còn cung cấp một lượng 
vitamin C cho cơ thể, có tác dụng 
giữ màu ổn định cho sản phẩm (Lê 
Ngọc Tú, 1997). Từ kết quả phân 
tích ANOVA cho thấy hàm lượng 
acid citric và acid ascorbic có ảnh 
hưởng đến kết quả cảm quan của 
sản phẩm là có ý nghĩa ở độ tin cậy 
95% (p < 0,05). 

Kết quả khảo sát cho thấy mẫu 
E3C3 có tỷ lệ acid citric là 0,64g và 
acid ascorbic: 0,35g có điểm trung 
bình cao nhất là 4,13±0,41b, sản 
phẩm có mùi thơm, vị chua ngọt 
dịu, màu vàng đậm, kẹo có cấu trúc 
dẻo, dai vừa phải, không bị chảy 
và đây cũng là mẫu có hàm lượng 
đường khử cao nhất nhưng vẫn 
trong khoảng cho phép của hàm 
lượng đường khử. Điều này cho 
thấy cả hai tỷ lệ của acid citric và 
acid ascorbic cho vào là phù hợp, 
nó vừa có vai trò tạo vị và tạo độ 
pH thích hợp để chất lượng kẹo 
dẻo tốt nhất. Kết quả khảo sát độ 
ẩm cho thấy mẫu E3C3 có độ ẩm 
thấp nhất (10,08 %) nhưng vẫn đạt 
khoảng giá trị cho phép của sản 
phẩm kẹo (TCVN 5908 - 1995). 
Còn các mẫu còn lại có điểm cảm 
quan thấp hơn và hàm lượng đường 
khử cũng khá thấp do hàm lượng 
acid cho vào chưa đủ để chuyển hóa 
đường sacchrose thành đường khử, 
định hình cấu trúc cho sản phẩm. 
Hơn nữa, lượng acid cho vào không 
được quá nhiều, điều này dễ thấy 
vì khi nồng độ acid cho vào càng 
nhiều thì độ đàn hồi của sản phẩm 
càng giảm do lượng acid càng cao 
thì pH sản phẩm càng xa điểm đẳng 
điện của gelatin làm cho lực đẩy 
tĩnh điện giữa các phân tử càng lớn, 

liên kết giữa các phân tử yếu khối 
gel liên kết lỏng lẻo kém bền vững 
nên độ cứng của gel giảm (Võ Tấn 
Thành, 2001).

Vì vậy, chúng tôi quyết định chọn 
mẫu E3C3 có tỷ lệ acid citric là 
0,64g và acid ascorbic: 0,35g làm 
các thí nghiệm tiếp theo. 

3.5. Kết quả khảo sát ảnh hưởng 
của nhiệt độ và thời gian gia nhiệt 
đến chất lượng sản phẩm

 Nhiệt độ và thời gian là yếu tố 
có ảnh hưởng quan trọng đến quá 
trình nấu kẹo. Kết quả phân tích 
thống kê cho thấy nhiệt độ và thời 
gian gia nhiệt có ảnh hưởng đến kết 
quả cảm quan của sản phẩm có ý 
nghĩa ở độ tin cậy 95% (p < 0,05), 
ở mẫu T2D1 có điểm trung bình 
cảm quan cao nhất là 3,86 ± 0,32b 
và khác biệt với các mẫu còn lại 
(bảng 4), chứng tỏ khi gia nhiệt hỗn 
hợp ở 900C trong vòng 20 phút sản 
phẩm kẹo có cấu trúc đàn hồi tốt, 
kẹo dẻo và dai vừa phải, màu vàng 
đậm, mùi thơm và vị chua hài hòa. 
Mẫu T3D3 có điểm cảm quan thấp 
nhất là 2,73±0,41a, sản phẩm kẹo bị 
mềm, ít dẻo, dai, có màu sậm. Điều 
này được giải thích là vì trong mạch 
nha có đường maltose đây là loại 
đường khử không ổn định với nhiệt 
độ, nếu nấu ở nhiệt độ cao 1000C 
với thời gian dài sẽ làm cho sản 
phẩm bị sẫm màu, có mùi khó chịu. 
Ở nhiệt độ cao khi phối trộn gelatin 
sẽ làm cấu trúc gelatin bị phân 
giải, keo gelatin mất khả năng giữ 
nước, thì làm cho vitamin C bị thất 
thoát. Nên khi hạ nhiệt độ sản phẩm 
xuống thấp khoảng 15-300C làm 
cho cường độ đông tụ giảm, độ nhớt 
thấp, sản phẩm không giữ được cấu 
trúc. Acid ascorbic khi phối trộn ở 
nhiệt độ cao sẽ bị thất thoát nhiều. 
Còn các mẫu còn lại có điểm cảm 
quan tương đối thấp, sản phẩm kẹo 
có cấu trúc không ổn định, ít dẻo, dễ 
chảy. Vì vậy chúng tôi quyết định 
chọn mẫu T2D1 ở nhiệt độ 900C 
trong thời gian 20 phút để thực hiện 
quy trình sản xuất.
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Bảng 4.  Ảnh hưởng của nhiệt độ 
và thời gian gia nhiệt đến điểm cảm 

quan kẹo dẻo

Mẫu D1 (20 
phút)

D2 (25 
phút)

D3 (30 
phút)

T1 
(800C)

2,93 
±0,35a

2,93 
±0,42a

2,93 
±0,50a

T2 
(900C)

3,86 
±0,32b

3,53 
±0,44a

3,20 
±0,42a

T3 
(1000C)

3,20 
±0,37a

2,80 
±0,44a

2,73 
±0,41a

3.6. Đặc tính sản phẩm kẹo dẻo 
từ dịch ép thịt quả trái cacao

Sản phẩm kẹo dẻo từ dịch ép thịt 
quả trái cacao có một số đặc tính 
được thể hiện bảng 5.
Bảng 5. Một số đặc tính của kẹo dẻo 

từ dịch ép thịt quả trái cacao

Chỉ tiêu Đặc tính

Màu sắc Màu vàng đậm

Cấu trúc
Dẻo, dai vừa phải, 
không dính răng, 

mịn

Mùi vị Mùi thơm, vị chua 
ngọt dịu

Đường khử (%) 42,5 %

Độ ẩm (%) 11,02 %
Tổng số vi 
khuẩn hiếu khí 
(CFU/g)

1,5x101

Tổng số nấm 
mốc, nấm men 
(CFU/g)

Không phát hiện

Coliforms; E.coli 
(CFU/g) Không phát hiện

IV. KẾT LUẬN
Qua quá trình nghiên cứu và thử 

nghiệm sản xuất, chúng tôi đưa ra 
một số kết luận như sau:

+ Kẹo dẻo thành phẩm được sản 
xuất từ dịch ép thịt quả trái cacao có 
chất lượng đạt loại khá, có số điểm 
chung chất lượng là 15,24. Xác định 
công thức làm kẹo với các thông số 
hợp lý, sản phẩm đạt chất lượng 
theo TCVN 5908:1995.

+ Xây dựng quy trình sản xuất kẹo 
dẻo từ dịch ép thịt quả trái cacao:

Hình 1.  Kẹo dẻo từ dịch ép thịt quả cacao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Trương Thị Minh Hạnh (2010). Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo. NXB. Đại học Bách 
Khoa Đà Nẵng.
[2]. Hồ Hữu Long (1983). Kỹ thuật sản xuất kẹo. NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[3]. Lê Văn Việt Mẫn, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Hà 
(2010). Công nghệ chế biến thực phẩm. NXB. Đại học Quốc Gia TPHCM.
[4]. Hà Duyên Tư (2011). Phân tích hóa học thực phẩm. NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Hình 2. Quy trình sản xuất kẹo dẻo từ dịch ép thịt quả cacao

T.T.D
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm 

cấp tính nguy hiểm chung giữa 
người và động vật máu nóng có vú, 
do một loại virút hướng thần kinh 
gây ra. Hiện nay, bệnh dại không 
có thuốc điều trị, khi lên cơn dại 
thì 100% tử vong với những triệu 
chứng lâm sàng rất khủng khiếp. 
Trên thế giới mỗi ngày có khoảng 
200 người chết vì bệnh dại, 70.000 
người chết mỗi năm, trong đó có 
30.000 người ở châu Á. 

Ở nước ta trước đây có khoảng 
400-500 người chết vì bệnh dại/
năm, hiện nay khoảng 100 người 
chết/năm [1]. Tỉnh BR-VT có 12 
trường hợp chết tính từ năm 2008 

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THỰC 
HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI 
CỦA HỌC SINH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ SAU KHI TRIỂN KHAI  TRUYỀN 
THÔNG TẠI 2 TRƯỜNG TRUNG HỌC 

CƠ SỞ TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC, 
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2012

|| Đặng Thị Như Hằng1

|| Lương Chính Thiên1

|| Hà Văn Thanh1

|| Nguyễn Thị Vân1

|| Trần Thanh Hoài2

|| Phạm Văn Hậu3

1 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu
2 Chi cục Thú Y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3 Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Để đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp cho công tác phòng 
chống bệnh dại hiệu quả hơn. Nghiên cứu can thiệp thực hiện trên toàn 
bộ học sinh của 02 trường THCS thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BR-VT) với mục tiêu nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực 
hành về phòng chống bệnh dại của học sinh và đánh giá hiệu quả sau 
khi triển khai truyền thông tại 2 trường THCS thuộc huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh BR-VT năm 2012. Người tham gia nghiên cứu tự điền vào phiếu điều 
tra, khuyết danh, số liệu được nhập với phần mềm Epi Data 3.1 và được 
xử lý bằng phần mềm SPSS phiên bản 16.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 
Sau khi truyền thông kiến, thực hành của học sinh 2 trường đều tăng 
(p=0,0001). Tuy nhiên kết quả cho thấy hiệu quả truyền thông trực tiếp 
có cao hơn so với truyền thông bằng tờ rơi nhưng mức độ cao không 
nhiều, do đó hiệu quả gần như tương đương. 
Từ khóa: Kiến thức, thực hành, Bàu Lâm, Tân Lâm, truyền thông bệnh 
dại, trước và sau truyền thông

đến nay, đứng thứ nhất trong 20 tỉnh 
phía nam Việt Nam. 100% ca tử 
vong tại tỉnh không đi tiêm phòng 
dại sau khi bị động vật cắn. Xuyên 
Mộc là một huyện có số tử vong do 
bệnh dại cao nhất (8/12 bệnh nhân). 
Hiện nay có rất nhiều loại hình 
truyền thông được sử dụng trong 
cộng đồng, tuy nhiên loại hình nào 
mang lại hiệu quả nhất đang là vấn 
đề cần tìm hiểu. 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm 
mô tả thực trạng kiến thức, thực 
hành về phòng chống bệnh dại của 
học sinh và đánh giá hiệu quả sau 
khi triển khai truyền thông tại 2 
trường THCS thuộc huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh BR-VT năm 2012.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu và mẫu 
nghiên cứu

Nghiên cứu can thiệp cộng đồng. 
Nghiên cứu đã được tiến hành từ 
tháng 10/2012 đến tháng 3/2013. 
Mẫu nghiên cứu là toàn bộ học sinh 
ở 02 trường THCS Bàu Lâm và Tân 
Lâm với 100% học sinh tham gia 
nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp thu thập và 
phân tích số liệu

Bước 1: Xây dựng kế hoạch, kinh 
phí thực hiện vào ngày 28/9 (ngày 
thế giới phòng chống bệnh dại).

Chuẩn bị tập học sinh: Văn phòng 
Phòng chống dại trung ương hỗ trợ 
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1500 quyển tập, trong đó 5 trang 
bìa có nội dung truyền thông phòng 
chống bệnh dại trên súc vật, trên 
người.

Chuẩn bị nội dung truyền thông 
trực tiếp, sử dụng tài liệu “WRD_
School_ PPT-Ages16-18_v.08_
Vietnamese.ppt” trên trang web 
“World Rabies Day” [2] và nội 
dung tờ rơi tuyên truyền được Văn 
phòng Phòng chống dại trung ương 
thiết kế, có chỉnh sửa cho phù hợp.

Bước 2: Đánh giá kiến thức, 
thực hành về phòng chống bệnh dại 
của học sinh trước khi triển khai 
các hoạt động truyền thông tại hai 
trường THCS.

Bước 3: Tổ chức truyền thông 
trực tiếp bằng hình thức nói chuyện 
về phòng chống bệnh dại trước toàn 
thể học sinh tại trường THCS Tân 
Lâm và tổ chức phát tập học sinh, 
trong đó 5 trang bìa có nội dung 
truyền thông phòng chống bệnh dại 
tại trường THCS Bàu Lâm.

Đánh giá  kiến thức, thực hành 
về phòng chống bệnh dại của học 
sinh sau ba tháng triển khai các hoạt 
động truyền thông tại hai trường.

Để điều tra kiến thức và thực 
hành phòng chống bệnh dại của học 
sinh: điều tra viên gặp trực tiếp học 
sinh theo từng lớp để phát bảng phát 
vấn, khuyết danh và hướng dẫn học 
sinh cách trả lời. Số liệu được nhập 
và xử lý với phần mềm Epi Data 
3.1 và SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) phiên bản 16.0.

Bảng 1: Đặc tính của đối tượng 
nghiên cứu

THCS Bàu 
Lâm

THCS Tân 
Lâm

n % n %

Giới 
tính

Nam                                                                                                                        396 51,9 246 51,6

Nữ 367 48,1 231 48,4

Dân 
tộc

Kinh 732 95,9 424 88,9

Khác 31 4,1 53 11,1

Khối 
lớp

Khối 6 205 26,9 152 31,9

Khối 7 203 26,6 142 29,8

Khối 8 199 26,1 104 21,8

Khối 9 156 20,4 79 16,6

Tổng 
cộng 763 100 477 100

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thông tin chung về đối 

tượng nghiên cứu
Tỷ lệ nam/nữ ở 2 trường THCS 

là tương đối bằng nhau. Tỷ lệ học 
sinh dân tộc Kinh đều chiếm phần 
lớn tuy nhiên trường THCS Tân 
Lâm cao hơn. Tỷ lệ phân bố theo 
các khối 6, 7, 8 và 9 của 2 trường 
cũng gần tương tự như nhau.

3.2. Nguồn thông tin về bệnh 
dại mà đối tượng thu nhận

Nhìn chung nguồn thông tin về 
bệnh dại mà đối tượng thu nhận 
sau khi truyền thông có tăng lên từ 
10,3% - 12%. Trước truyền thông, 
trên 66% học sinh nghe từ Đài 
truyền hình, thấp nhất là tờ rơi, tranh 
ảnh, khẩu hiệu dưới 20%. Kết quả 
cho thấy học sinh của trường THCS 
Bàu Lâm có nghe thông tin về bệnh 
dại cao hơn trường THCS Tân Lâm, 
trong đó cả 2 trường đều nghe được 
từ ti vi chiếm tỷ lệ cao nhất, thấp 
nhất là tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu. 
Như vậy đối với học sinh, ngoài 
việc tiếp tục các biện pháp tuyên 
truyền trên Đài phát thanh truyền 
hình, thì cần chú ý thêm hình thức 
tuyên truyền trực tiếp thông qua các 
buổi nói chuyện sinh hoạt và tờ rơi, 
tranh ảnh.

3.3. Kiến thức, thực hành 
phòng chống bệnh dại trước và 
sau khi truyền thông tại trường 
THCS Bàu Lâm và Tân Lâm

Bảng 3 cho thấy: Sau khi truyền 
thông bằng hình thức phát tờ rơi, 

kiến thức, thực hành về phòng 
chống bệnh dại của học sinh trường 
THCS Bàu Lâm và hình thức trực 
tiếp, kiến thức, thực hành về phòng 
chống bệnh dại của học sinh trường 
THCS Tân Lâm: kết quả đều tăng 
cao so với trước khi truyền thông, 
biên độ tăng dao động từ 9% - 28% 
(trong đó biến kiến thức về súc vật 
truyền bệnh dại tăng cao nhất 28%) 
đối với Bàu Lâm và từ 9% - 45% 
đối với Tân Lâm (trong đó biến 
kiến thức về đường lây nhiễm bệnh 
dại từ súc vật tăng cao nhất 45%). 
Mối liên quan có ý nghĩa thống kê 
(p = 0,0001) giữa 7 biến kiến thức, 
thực hành về phòng chống bệnh dại 
trước và sau khi triển khai hình thức 
truyền thông phát tờ rơi tại trường 
THCS Bàu Lâm và truyền thông 
trực tiếp tại trường THCS Tân Lâm. 

Truyền thông bằng hình thức tờ 
rơi được in dưới dạng quyển tập 
học sinh, trong đó có 5 trang bìa 
có nội dung truyền thông phòng 
chống bệnh dại trên súc vật, trên 
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Bảng 3. Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh dại trước và sau khi 
truyền thông tại trường THCS Bàu Lâm và Tân Lâm

Kiến thức, thực 
hành về phòng 
chống bệnh dại

Bàu lâm
(Tờ rơi dưới dạng quyển tập)

Tân Lâm
(Trực tiếp)

Trước Sau p Trước Sau p

n (%) n (%) n (%) n (%)

Kiến thức về súc 
vật truyền bệnh 
dại

Đúng 442 (57,9) 659 (86,4)
0,0001

322 (67,5) 455 (95,4)
0,0001

Không đúng 321 (42,1) 104 (13,6) 155 (32,5) 22 (4,6)

Kiến thức về chữa 
bệnh dại

Đúng 130 (17,0) 269 (35,3)
0,0001

65 (13,6) 189 (39,6)
0,0001

Không đúng 633 (83,0) 494 (64,7) 412 (86,4) 288 (60,4)

Kiến thức về biểu 
hiện của bệnh dại 
trên súc vật

Đúng 578 (75,8) 712 (93,3)
0,0001

340 (71,3) 434 (91,0)
0,0001

Không đúng 185 (24,2) 51 (6,7) 137 (28,7) 43 (9,0)
Kiến thức về 
đường lây nhiễm 
bệnh dại từ súc 
vật
Đúng 409 (53,6) 649 (85,1)

0,0001
223 (46,8) 437 (91,6)

0,0001
Không đúng 354 (46,4) 114 (14,9) 254 (53,2) 40 (8,4)
Thực hành về cách 
xử lý khi thấy 
một con chó chạy 
ngoài đường có 
biểu hiện giống 
như chó dại
Đúng 559 (73,3) 646 (84,7)

0,0001
360 (75,5) 428 (89,7)

0,0001
Không đúng 204 (26,7) 117 (15,3) 117 (24,5) 49 (10,3)

Thực hành về xử lý 
đầu tiên khi bị súc 
vật cắn

Đúng 632 (82,8) 701 (91,9)
0,0001

391 (82,0) 436 (91,4)
0,0001

Không đúng 131 (17,2) 62 (8,1) 86 (18,0) 41 (8,6)

Thực hành về cách 
phòng chống 
bệnh dại

Đúng 497 (65,1) 657 (86,1)
0,0001

244 (51,2) 425 (89,1)
0,0001

Không đúng 266 (34,9) 106 (13,9) 233 (48,8) 52 (10,9)

người mang lại hiệu quả cao. Dưới 
dạng quyển tập có in nội dung tuyên 
truyền, trong quá trình học học sinh 
có thể có nhiều cơ hội được gặp lại 
quyển tập và như thế sẽ có nhiều lần 
đọc đi đọc nội dung tuyên truyền, 
hiệu quả sẽ cao hơn so với tờ rơi 
đơn thuần. Truyền thông bằng hình 
thức trực tiếp cũng mang lại hiệu 
quả cao.

Kết quả cũng phù hợp với nghiên 
cứu của Sanjay Dixit1 [3], có sự 
cải thiện đáng kể trong kiến thức 
về bệnh dại đã được ghi nhận trong 
số các sinh viên điều dưỡng sau khi 
can thiệp giáo dục, số điểm trước 
can thiệp trung bình là 6,95 và số 
điểm sau can thiệp là 13,51, kết quả 
ý nghĩa thống kê. 

3.4. So sánh kiến thức, thực 
hành về phòng chống bệnh 
dại sau khi triển khai các hình 
thức truyền thông tại 02 trường 
THCS Tân Lâm và Bàu Lâm

Bảng 4. cho thấy kiến thức, thực 
hành về phòng chống bệnh dại của 
các em học sinh sau khi triển khai 
các hình thức truyền thông giữa 2 
trường THCS Bàu Lâm, THCS Tân 
Lâm, có sự khác biệt và có ý nghĩa 
thống kê (p< 0,05) đối với kiến 
thức đúng về súc vật truyền bệnh 
dại, kiến thức đúng về đường lây 
nhiễm bệnh dại từ súc vật và thực 
hành về cách xử lý khi thấy một con 
chó chạy ngoài đường có biểu hiện 
giống như chó dại. Sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p> 0,05) 
đối với kiến thức về chữa bệnh dại, 
kiến thức về biểu hiện của bệnh dại 
trên súc vật, thực hành về xử lý đầu 
tiên khi bị súc vật cắn và thực hành 
về cách phòng chống bệnh dại.

Tuy nhiên kết quả cho thấy hiệu 
quả truyền thông trực tiếp có cao 
hơn so với truyền thông bằng tờ 
rơi nhưng mức độ cao không nhiều 
(p>0,05), do đó hiệu quả gần như 
tương đương. 
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Bảng 4. So sánh kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh dại 
sau khi triển khai các hình thức truyền thông tại 02 trường 

THCS Tân Lâm và Bàu Lâm

Sau khi triển khai các hình 
thức truyền thông

THCS Bàu 
Lâm

THCS Tân 
Lâm P

n % n %

Kiến thức về súc vật truyền 
bệnh dại

Đúng 659 86,4 455 95,4
0,000

Không đúng 104 13,6 22 4,6

Kiến thức về chữa bệnh dại

Đúng 269 35,3 189 39,6
0,136

Không đúng 494 64,7 288 60,4

Kiến thức về biểu hiện của 
bệnh dại trên súc vật

Đúng 712 93,3 434 91,0
0,162

Không đúng 51 6,7 43 9,0

Kiến thức về đường lây 
nhiễm bệnh dại từ súc vật

Đúng 649 85,1 437 91,6
0,001

Không đúng 114 14,9 40 8,4

Thực hành về cách xử lý 
khi thấy một con chó chạy 
ngoài đường có biểu hiện 
giống như chó dại

Đúng 646 84,7 428 89,7
0,014

Không đúng 117 15,3 49 10,3

Thực hành về xử lý đầu tiên 
khi bị súc vật cắn

Đúng 701 91,9 436 91,4
0,853

Không đúng 62 8,1 41 8,6

Thực hành về cách phòng 
chống bệnh dại

Đúng 657 86,1 425 89,1
0,147

Không đúng 106 13,9 52 10,9
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IV. KẾT LUẬN
Sau truyền thông phát tờ rơi tại 

trường THCS Bàu Lâm, 7 biến kiến 
thức, thực hành tăng (p<0.001).

Sau truyền thông trực tiếp tại 
trường THCS Tân Lâm, 7 biến kiến 
thức, thực hành tăng (p<0.001).

Truyền thông trực tiếp đạt kết quả 
cao hơn truyền thông bằng tờ rơi 
không nhiều. Do đó hiệu quả gần 
như tương đương. 

V. KIẾN NGHỊ
Hỗ trợ nguồn kinh phí để xây 

dựng tờ rơi dưới dạng quyển tập 
phát cho học sinh đặc biệt là học 
sinh vùng đồng bào dân tộc. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ y tế trường học thông qua các 
buổi tập huấn về kiến thức phòng 
chống bệnh, xây dựng nội dung 
phong phú, kỹ năng nói chuyện để 
khuyến khích học sinh và vận động 
gia đình thông qua học sinh thay đổi 
hành vi.

Đ.T.N.H, L.C.T, H.V.T, 
N.T.V, T.T.H, P.V.H
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I. GIỚI THIỆU
Tinh bột được ứng dụng trong 

rất nhiều ngành công nghiệp khác 
nhau. Trong đó tinh bột biến tính 
góp phần to lớn trong công nghệ 
thực phẩm nói chung và trong công 
nghệ sản xuất bánh kẹo, nước giải 
khát… nói riêng. Có nhiều phương 
pháp biến tính tinh bột như phương 
pháp vật lý, hóa học và sinh học. 
Biến tính bằng phương pháp sinh 
học chủ yếu sử dụng enzyme để 
cắt mạch tinh bột tuy hiệu quả cao 
nhưng đòi hỏi nhiều thiết bị phức 
tạp, đắt tiền… Biến tính vật lý thì 
khá hạn chế, chỉ có một số loại biến 
tính nhất định. Trong khi đó, dùng 
phương pháp biến tính hóa học thì 
đơn giản hơn, hiệu quả khá tốt, quá 
trình biến tính nhanh và rẻ tiền. 
Biến tính tinh bột theo phương pháp 
hóa học có thể tiến hành theo nhiều 
hướng khác nhau như: oxi hóa, 
tạo liên kết ngang, ester hay ether 
hóa… Do đó, hiện nay phương pháp 
này sử dụng khá rộng rãi, song song 
với phương pháp biến tính sinh học. 
Phương pháp biến tính acid đơn 
giản nhất được nhiều nhà nghiên 
cứu đề xuất vì hiệu suất cao, dễ tiến 
hành thí nghiệm[2]. Qua đó, tinh bột 

ẢNH HƯỞNG CỦA ACID CLOHYDRIC 
ĐẾN MỨC ĐỘ TRÙNG HỢP CỦA TINH 
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(2) Khoa Công nghệ Thực Phẩm, 
Trường ĐH Công nghiệp Thực Phẩm 
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(3) Khoa hóa học và Công nghệ Thực 
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Tóm tắt: Hiện nay, có rất nhiều phương pháp dùng để làm biến tính tinh 
bột. Trong đó, sử dụng acid được dùng rất phổ biến trong công nghệ 
thực phẩm, đặc biệt là dùng dung dịch acid HCl vì hiệu suất cao, giá rẻ 
và phản ứng xảy ra nhanh… Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 
tinh bột được sản xuất từ bắp, tác nhân gây biến tính cấu trúc hạt tinh 
bột là dung dịch HCl 0.5N. Kết quả đạt được tinh bột bắp biến tính ở tỉ 
lệ dịch huyền phù tinh bột 20% (w/v), tỉ lệ acid/dịch tinh bột là 2/1 (v/v), 
thời gian biến tính 120 phút ở 50oC, mức độ trùng hợp (DPn) đạt giá trị 
nhỏ nhất là 254. Mặt khác, tinh bột sau biến tính có bề mặt sần sùi, bị 
vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Hình dạng và kích thước khác hẳn so với ban 
đầu… Dựa vào kết quả này, có thể điều chỉnh mức độ trùng hợp của tinh 
bột bắp thích hợp với nhiều loại sản phẩm khác nhau.
Từ khóa: Biến tính acid, DLS, bắp, SEM, tinh bột.

sau biến tính bằng acid sẽ giảm độ 
nhớt, tăng khả năng tạo gel, được sử 
dụng rất nhiều trong công nghệ sản 
xuất gum, mì nui và mứt jelly.

Tinh bột được thu nhận từ hạt bắp 
nghiền. Đây là một trong những 
nguồn nguyên liệu rất phổ biến ở 
các nước Đông Nam Á. Tuy tinh 
bột bắp được ứng dụng trong nhiều 
ngành khác nhau như thức ăn chăn 
nuôi, các loại bột dùng làm nước 
sốt, chế biến bánh kẹo, bắp rang 
bơ… nhưng trong lĩnh vực tinh bột 
biến tính (đặc biệt là biến tính bằng 
acid) từ bắp ở Việt Nam còn bỏ 
ngõ, ít được quan tâm nghiên cứu 
đặc biệt là mức độ biến tính và cấu 
trúc tinh bột sau tác động của acid. 
Do đó trong nghiên cứu này, chúng 
tôi khảo sát khả năng biến tính của 
tinh bột bắp bằng dung dịch HCl, 
đồng thời kiểm tra kích thước và 
hình dạng tinh bột bắp sau biến tính 
để hiểu rõ sự tác động của HCl đến 
tinh bột bắp, tạo một hướng nghiên 
cứu mới nhằm ứng dụng nguồn 
nguyên liệu dồi dào này.

II. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên liệu 

Tinh bột bắp có thương hiệu 
Knorr, có nguồn gốc và chất lượng 
ổn định. Dạng bột mịn, màu trắng, 
không tạp chất và mùi lạ. Kết quả 
kiểm tra một số thông số cơ bản ban 
đầu: Độ ẩm 11%, tinh bột 83%, chỉ 
số Pn=900.

HCl nồng độ 36-38% và NaOH 
độ tinh khiết >96% xuất xứ từ công 
ty hóa chất Guandong Guanghua 
(Trung Quốc).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
a. Nội dung nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, chúng tôi 

áp dụng phương pháp biến tính 
acid nhẹ tinh bột trong môi trường 
nước[2] để khảo sát lần lượt ảnh 
hưởng của các yếu tố cụ thể: nồng 
độ tinh bột bắp, tỉ lệ acid HCl 0.5N/
dịch tinh bột, thời gian và nhiệt độ 
biến tính đến mức độ trùng hợp Pn. 

Phương pháp tiến hành: Tinh bột 
được hòa trộn với nước để đạt nồng 
độ mong muốn, sau đó gia nhiệt cho 
tới nhiệt độ khảo sát. Bổ sung dung 
dịch HCl 0.5N và khuấy từ trong 
một khoảng thời gian và nhiệt độ 
nhất định. Kết thúc quá trình biến 
tính, trung hòa acid HCl bằng dung 
dịch NaOH 1N đưa về pH=7. Để 
lắng, gạn bỏ bớt nước phía trên mặt, 
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sau đó, ly tâm và rửa nhiều lần để 
thu hồi tinh bột rồi sấy ở 50oC cho 
tới khi độ ẩm đạt 12%, nghiền mịn 
qua rây 125µm, thu được tinh bột 
biến tính.

 b. Các phương pháp phân tích
- Xác định độ ẩm của nguyên liệu 

tinh bột và tinh bột biến tính theo 
TCVN 7035:02

- Xác định hàm lượng tinh bột 
theo AOAC 2010 (920.44).

- Xác định kích thước và vi ảnh 
bằng phương pháp tán xạ laser 
(DLS) và chụp vi ảnh điện tử (SEM)

- Xác định hệ số trùng hợp: Cân 
chính xác 1g tinh bột biến tính, 
hòa tan trong 35ml nước cất, lắc 
đều, thêm 60ml KIO4 để ở nhiệt độ 
phòng trong bóng tối suốt 24 giờ. 
Kết thúc phản ứng, cho 7ml eth-
ylene glycol lắc đều trong 10 phút. 
Sau đó, đem đi chuẩn độ bằng dung 
dịch NaOH 0.01N, với chỉ thị là 
metyl red 0.1%. Công thức tính hệ 
số trùng hợp[3]:

Với   a: khối lượng tinh bột khô, g
        b: Số mol acid focmic tạo 
thành, mol
          Với b =

Các thí nghiệm tiến hành lặp lại 
3 lần và được xử lý số liệu thống 
kê bằng phần mềm Stagraphics 
Centurion XV Version 15.1.02 với 
pvalue=0.05.

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
3.1. Khảo sát ảnh hưởng của tỉ 

lệ acid và dịch tinh bột
Cố định nồng độ tinh bột 20% 

(w/v), duy trì quá trình biến tính ở 
55oC, trong 60 phút để khảo sát ảnh 
hưởng của tỉ lệ acid HCl 0.5N đến 
khả năng thủy phân tinh bột. Tinh 
bột nguyên chất ban đầu có mạch 
khá dài và khả năng hòa tan rất thấp, 
độ nhớt cao. Khi tăng lượng acid, số 
ion H+ tăng và thủy phân tinh bột 

nhanh hơn. Ion H+ xâm nhập vào 
tinh bột bằng cách khuyếch tán và 
cắt các phân tử polymer trong hạt. 
Trong hạt tinh bột, những liên kết 
(1,4) α - D- glucozite đều có mặt 
trong vùng kết tinh hạt, liên kết 
(1,6) α - D- glucozite ở vùng vô 
định hình, do đó liên kết (1,6) lỏng 
lẻo, nhạy cảm và dễ bị tiếp cận hơn 
khi có sự hiện diện của enzyme và 
acid. Trong quá trình biến tính bằng 
acid, ion H+ tấn công vào nguyên tử 
oxi trong liên kết glycozite và thủy 
phân những liên kết này[4]. Acid sẽ 
tấn công từ bề mặt hạt tinh bột và 
sau đó tấn công sâu vào bên trong[5]. 
Khi tăng tỉ lệ acid đồng nghĩa với 
nồng độ tinh bột trong dịch thủy 
phân giảm, acid sẽ dễ dàng phân 
cắt tinh bột làm cho chỉ số Pn giảm 
(Hình 1). 

Việc lựa chọn nồng độ tinh bột 
20% để có chỉ số Pn nhỏ nhất cũng 
phù hợp với nhận định của Ali và 
Kempf (1986)[2], các tác giả cho 
rằng nồng độ tinh bột tốt nhất trong 
quá trình thủy phân bằng acid trong 
khoảng 10-30%. Kết quả thu nhận 
được có sự khác biệt có ý nghĩa về 
mặt thống kê giữa các mẫu ở pval-

ue=0.05; tuy nhiên chỉ ở tỉ lệ acid/
dịch tinh bột ở 2/1 và 2.5/1 thì 
không có sự khác biệt. Với lượng 
acid ít hơn và chỉ số Pn tương đồng 
nhau (323.6±1.9), do đó tỉ lệ acid/
dịch tinh bột 2/1 là thích hợp nhất 
cho các khảo sát tiếp theo.

3.2. Khảo sát ảnh hưởng của 
thời gian biến tính

Cố định nồng độ tinh bột 20% 
(w/v), tỉ lệ acid/dịch tinh bột 2/1 

(v/v) theo phần 3.1, duy trì quá trình 
biến tính ở 55oC, thay đổi thời gian 
biến tính để khảo sát mức độ thủy 
phân tinh bột.

Hình 2 cho thấy khi tăng thời gian 
biến tính thì mức độ thủy phân sẽ 
tăng, chỉ số Pn sẽ giảm. Kết quả thu 
nhận được có sự khác biệt có ý ng-
hĩa về mặt thống kê ở pvalue=0.05; 
tuy nhiên tại thời gian biến tính 120 
phút và 150 phút thì không có sự 
khác biệt với giá trị Pn lần lượt là 
273 ± 8.1 và 268 ± 12.2. 

Thời gian thuỷ phân càng lâu thì 
tác nhân ion H+ càng có nhiều cơ 
hội để thâm nhập dần vào bên trong 
hạt tinh bột và phá huỷ cấu trúc hạt. 
Sự phá vỡ các liên kết glucozite xảy 
ra càng nhiều, các phân tử dextrin 
được tạo ra nhiều hơn, thúc đẩy 
sự hình thành của nhiều nhóm OH 
glucozite làm giảm mức độ trùng 
hợp Pn. Trong thời gian đầu, Pn 
giảm nhanh sau đó giảm chậm dần 
là do lúc đầu tinh bột có nhiều am-
ylopectin, các liên kết (1,6) α - glu-
cozite nằm ở vùng vô định hình và 
các liên kết amyloza mạch dài nên 
dễ dàng tiếp xúc với acid. Càng về 
sau thì các mạch tinh bột càng ngắn 
dần nên khả năng tiếp xúc của mạch 
tinh bột và acid giảm nên tốc độ 
thuỷ phân càng chậm. Chính vì vậy 
mà mức độ trùng hợp ngày càng 
giảm theo độ tăng của thời gian biến 
tính[6]. 

Như vậy, dựa trên các thông số 
khảo sát, thời gian biến tính 120 
phút là thông số tối ưu cho các khảo 
sát tiếp theo.

3.3. Khảo sát ảnh hưởng của 

Hình 1. Sự thay đổi mức độ trùng hợp Pn 
theo tỉ lệ acid/dịch tinh bột

Hình 2. Sự thay đổi mức độ trùng hợp Pn 
theo thời gian biến tính
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nhiệt độ biến tính
Cố định các thông số tối ưu như 

nồng độ tinh bột đầu là 20% (w/v), 
tỉ lệ acid/dịch tinh bột 2/1 (v/v) 
theo phần 3.1, thời gian biến tính là 
120 phút theo phần 3.2 và khảo sát 
thông số nhiệt độ biến tính.

Nhiệt độ hồ hóa của hầu hết các 
loại tinh bột đều nằm trong khoảng 
60-85oC. Phương pháp này chỉ gây 
biến tính nhẹ tinh bột trong môi 
trường acid loãng, do đó nhiệt độ 
nghiên cứu sẽ thấp hơn nhiệt đồ hồ 
hóa. Chỉ số Pn giảm nhanh từ nhiệt 
độ 35oC đến 60oC (Hình 3). Kết quả 
thu nhận có sự khác biệt có ý nghĩa 
về mặt thống kê ở pvalue=0.05. Tuy 
nhiên, ở giá trị từ 50oC đến 60oC thì 
không có sự khác biệt.

Đối với các nghiên cứu trước đây, 
nhiệt độ biến tính là một yếu tố ảnh 
hưởng rất lớn tới sự cắt mạch của 
tinh bột. Nhiệt độ biến tính cao, ion 
H+ trở nên linh động hơn, kết hợp 
với việc gia tăng kích thước và thể 
tích tinh bột điều này sẽ làm ion H+ 
gia tăng khả năng khuyếch tán vào 
trong hạt và phá vỡ cấu trúc tinh 
bột, mạch ngắn được tạo ra càng 
nhiều. Do đó, chỉ số Pn sẽ giảm làm 
cho tinh bột có khả năng tăng độ 
hòa tan và giảm độ nhớt. Dựa vào 
các kết quả nhân được ở 50oC, chỉ 
số Pn đạt thấp nhất là 254.25±3.5. 
Do đó, ở 50oC là nhiệt độ tối ưu cho 
quá trình biến tính.

3.4. Kiểm tra sự thay đổi về 
kích thước, hình dạng của tinh 
bột trước và sau biến tính

a. Sự thay đổi của kích thước 
hạt tinh bột

Hình 4. Mật độ và kích thước hạt tinh 
bột bắp trước khi biến tính

Hình 5. Mật độ và kích thước hạt tinh 
bột bắp sau khi biến tính

Hạt tinh bột bắp nguyên liệu có 
đường kính hạt phân bố từ 5µm đến 
khoảng 100µm. Tuy nhiên, khoảng 
50% kích thước hạt có kích thước 
dao động từ 5÷15µm (Hình 4). Hạt 
tinh bột bắp sau biến tính có kích 
thước nhỏ hơn trước biến tính, tuy 
nhiên sự giảm kích thước này không 
đáng kể, hạt ở kích thước 6-7µm 
có nhiều nhất là 10 và 12%,  phần 
còn lại dao động từ 2-3% ở hạt có 
đường kính từ 10-58µm (Hình 5). 

Kết quả này có thể được giải thích 
là do quá trình thủy phân chủ yếu 
diễn ra ở lớp vỏ ngoài cùng của hạt 
tinh bột, quá trình biến hình sẽ làm 
cho lớp vỏ này bị bào mòn, làm 
giảm nhẹ kích thước hạt tinh bột.

b. Vi ảnh của các hạt tinh bột 
biến tính

Hình 6 cho thấy tinh bột bắp sử 
dụng trong nghiên cứu đa số có 
dạng hình cầu hay hình trứng, hạt 
có bề mặt trơn láng, ít khiếm khuyết 
trên bề mặt. Khi so sánh với tinh bột 
sau biến tính (Hình 7), hình dạng 
cơ bản của cả tinh bột bắp trước 
và sau khi biến tính có sự thay đổi 
rõ rệt, các hạt tinh bột biến tính có 
bề ngoài lớp vỏ hạt sần sùi, loang 
lỗ, trầy xước và bị vỡ thành nhiều 
mảnh nhỏ do tác động của quá trình 

Hình 3. Sự thay đổi mức độ trùng hợp Pn 
theo nhiệt độ biến tính

thủy phân dưới ảnh hưởng các điều 
kiện môi trường, nhiệt độ và thời 
gian... làm cho vỏ hạt không còn 
giữ được trạng thái ban đầu. Kết 
quả này cũng tương đồng với một 
số nghiên cứu biến tính acid từ các 
loại tinh bột khác như tinh bột khoai 
mì, sắn dây, huỳnh tinh[1], tinh bột 
hạt đậu lăng[7].

IV. KẾT LUẬN
Sau quá trình khảo sát đã tìm ra 

được một số thông số ảnh hưởng 
đến khả năng thủy phân của tinh 
bột bắp bằng acid HCl, chỉ số Pn 
đạt được thấp nhất 254 ở nồng độ 
huyền phù tinh bột 20% (w/v), tỉ lệ 
acid/dịch tinh bột là 2:1 (v/v), thời 
gian biến tính 120 phút ở 50oC. 
Kích thước và hình hạt tinh bột đều 
thay đổi so với trước biến tính. Quá 
trình biến tính acid nhanh, đơn giản, 
sử dụng hóa chất thông dụng và rẻ 
tiền. Sản phẩm tạo thành có thể 
được ứng dụng trong một số ngành 
thực phẩm như công nghệ chế biến 
bánh kẹo, mì nui...

L.P.T.Q, T.H.D, T.T.H.C, 
P.T.K.N

(Xem tiếp trang 35)

Hình 6. Vi ảnh tinh bột bắp trước khi 
biến tính (x1500)

Hình 7. Vi ảnh tinh bột bắp biến tính 
acid (x1500)
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Qua một năm triển khai Dự 
án “Tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức về Sở hữu 

trí tuệ (SHTT) trên Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu” (Chương trình SHTT và cuộc 
sống), dự án đã bước đầu nâng cao 
nhận thức của các doanh nghiệp, 
người tiêu dùng, nhà quản lý và 
cộng đồng về sở hữu trí tuệ hướng 
đến mục tiêu am hiểu, chấp hành 
và thực thi nghiêm túc pháp luật 
về SHTT. Hỗ trợ phát triển các giá 
trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp 
thông qua các hình thức quảng bá 
trên các phương tiện truyền thông 
đại chúng. Khai thác kết quả, phát 
triển chương trình “Chấp cánh 
Thương hiệu” và tạo thêm một sân 
chơi tương tác trên truyền hình cho 
người dân trên địa bàn tỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 
PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ 
TUỆ

Chương trình hỗ trợ phát triển tài 
sản trí tuệ của doanh nghiệp (gọi tắt 
là Chương trình 68) giai đoạn 2005-
2010 đã được thủ tướng phê duyệt 
cho triển khai theo Quyết định 
68/2005/QĐ-TTg ngày 4/4/2005. 
Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức về SHTT trên Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu” là một trong những nội dung 
của Chương trình 68 - Chương 
trình hỗ trợ phát triển tài sản trí 
tuệ của doanh nghiệp. Trong đó có 
chuyên mục “SHTT và cuộc sống” 
với thời lượng phát sóng: 15 - 20 
phút/chương trình, đề cập đến các 
nội dung về SHTT và chương trình 

DỰ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 
KIẾN THỨC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU”

|| CN. Huỳnh Thị Thanh Triều
Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

tọa đàm SHTT với thời lượng phát 
sóng: 30 phút/chương trình phát 
sóng trên đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh.

Dự án đã xây dựng và phát sóng 
24 số với đủ các hạng mục theo một 
cơ cấu thống nhất để người xem tiện 
theo dõi suốt toàn bộ chương trình 
phát sóng, gồm các mục: Thông tin 
SHTT; Tiêu điểm SHTT; Ý kiến 
chuyên gia; Dành cho khán giả. Dự 
án đã tổ chức thực hiện được gần 50 
tin trong mục thông tin SHTT với 
nội dung là các hoạt động, sự kiện 
về SHTT trên địa bàn tỉnh và toàn 
quốc. 

Tổ chức thực hiện 20 phóng sự 
về những vấn đề các vấn đề liên 
quan đến quyền SHTT nhằm phục 
vụ nghiên cứu triển khai; quản lý 
và phát triển thương hiệu của doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh (Xem bảng 
1). Nhiều phóng sự nêu bật được 
những nội dung thực tiễn xã hội 
đang diễn ra như: việc xác lập quyền 
SHTT để bảo vệ thành quả nghiên 
cứu khoa học, thúc đẩy chuyển giao 
KHCN vào sản xuất, kích thích đầu 
tư và thương mại hóa sản phẩm 

Bảng 1: Nội dung chủ đề 20 phim phóng sự chương trình 
“SHTT và cuộc sống”

STT Chủ đề Ngày phát sóng
1 Dẫn nhập về tài sản trí tuệ và quyền SHTT 27/12/2014
2 Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 10/01/2015
3 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá 24/01/2015
4 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý 14/02/2015
5 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng 28/02/2015
6 Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 14/03/2015
7 Thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp 28/03/2015
8 Chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh (phần 1) 11/04/2015
9 Thương nhân và tài sản trí tuệ 25/04/2015

10 Chỉ dẫn thương mại “ Tên miền” 09/05/2015
11 Một số vấn đề về quyền tác giả và quyền liên quan 23/05/2015
12 Thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan 13/06/2015
13 Bí mật kinh doanh 27/06/2015
14 Tài sản nhãn hiệu - Tài sản của doanh nghiệp 11/07/2015
15 Nông dân và tài sản trí tuệ 25/07/2015
16 Bảo hộ quyền SHTT đối với giống cây trồng (phần 2) 08/08/2015
17 Chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh (phần 2) 22/08/2015
18 Chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh (phần 3) 12/09/2015
19 Học sinh, sinh viên và tài sản trí tuệ 26/09/2015
20 Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống (số tổng kết) 10/10/2015

Tổng
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nghiên cứu, đặc biệt là bảo vệ lợi 
ích chính đáng của nhà khoa học, 
nhà nghiên cứu, nhà sản xuất. 

Dự án cũng đã thực hiện 04 tọa 
đàm với những chủ đề thiết thực 
về thực trạng quản lý về SHTT 
hiện nay (Xem bảng 2). Tọa đàm 
đã mời các chuyên gia SHTT, các 
doanh nghiệp, các nhà khoa học, 
cùng tham gia trao đổi, phân tích 
và giải đáp những vấn đề liên quan 
đến SHTT và các vấn đề liên quan 
từ nhiều góc nhìn khác nhau của 
người tiêu dùng, doanh nghiệp, các 
nhà khoa học, cơ quan quản lý nhà 
nước, và các nhà tư vấn về SHTT,…

Bên cạnh đó, Dự án đã lựa chọn 
và sử dụng 07 phim tình huống 
thuộc Chương trình “Chắp cánh 
thương hiệu” do Cục SHTT cung 
cấp và xây dựng mới 12 phim tình 
huống. Và đã thực hiện 24 cuộc trao 
đổi với chuyên gia về SHTT, các 
nhà quản lý để giải đáp những nội 
dung liên quan đến Luật SHTT. 

Các sản phẩm của dự án bao 
gồm kịch bản của 24 chương trình 
phóng sự, tọa đàm và 12 tiểu phẩm 
tình huống xây dựng mới đã phát; 
Điện thoại dành cho khán giả xem 
truyền hình; Băng đĩa ghi lại nội 
dung 20 phim phóng sự SHTT, 04 
tọa đàm, 19 phim tình huống đã 
phát; Các chương trình được cập 
nhật lên Website của Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu; Các doanh nghiệp được hỗ 
trợ thông tin qua Đài Phát thanh và 
Truyền hình BR-VT về những kiến 
thức liên quan đến SHTT từ đó khai 
thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí 
tuệ của doanh nghiệp mình. Người 
tiêu dùng có cơ hội tiếp cận với các 
vấn đề về SHTT và được cung cấp 
những thông tin bổ ích trong việc 
lựa chọn và tiêu dùng những sản 
phẩm tốt.

THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP 
BẢO VỆ QUYỀN SHTT

Dự án được triển khai vào thời 
điểm các địa phương trên cả nước, 

Bảng 2: Nội dung chủ đề 04 tọa đàm chương trình 
“SHTT và cuộc sống”

STT Chủ đề Ngày phát 
sóng Khách mời tham gia Phóng sự

1
Tài sản trí 
tuệ và quyền 
SHTT

28/03/2015

- Ông Đặng Quốc Việt, Chánh 
thanh tra Sở KH&CN tỉnh BR-
VT. 
- Luật sư Dương Thành Long, 
Chủ tịch & CEO Công ty Luật & 
Tư vấn ALIAT LEGAL (TP.HCM). 
- Ông Nguyễn Ngọc Anh Tú, 
đại diện Công ty TNHH Một 
thành viên Thoát nước và 
Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 
(BUSADCO). 

- Chương 
trình KH&CN 
hỗ trợ doanh 
nghiệp

2

Sáng chế: một 
cơ chế sở hữu 
và bảo hộ ý 
tưởng công 
nghệ

30/05/2015

- Ông Nguyễn Kim Trường, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh 
BR-VT 
- Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu và 
Đào Tạo - Cục SHTT 
- Ông Vũ Việt Chiến, Phó Giám 
đốc Công ty KHCN (Busadco) 
trực thuộc công ty TNHH MTV 
Thoát nước và Phát triển đô thị 
tỉnh BRVT

- Lễ trao 
giải cuộc 
thi sáng chế 
năm 2014 
- Nhà sáng 
chế “nông 
dân”

3

Phát triển tài 
sản trí tuệ 
từ kết quả 
nghiên cứu 
khoa học và 
phát triển 
công nghệ sử 
dụng ngân 
sách nhà 
nước

25/07/2015

- Ông Trần Giang Khuê, Phó 
Trưởng Văn phòng phụ trách 
- Văn phòng đại diện Cục Sở 
SHTT tại TP. HCM 
- Bà  Nguyễn Vân Anh, Phó 
Trưởng phòng Quản lý KH-CN 
cơ sở - Sở KH&CN tỉnh BR-VT 
- Ông Huỳnh Minh Tường, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty CP Chế 
biến - Xuất nhập khẩu thủy sản 
BR-VT (Baseafood). 

- Hiệu quả 
thiết thực 
từ Chương 
trình Hỗ trợ 
phát triển tài 
sản Trí tuệ 
- Ngành 
Khoa học và 
Công nghệ 
Việt Nam 
hiện nay

4
Khung pháp 
luật Sở hữu Trí 
tuệ Việt Nam

26/09/2015

- Bà Lê Thị Nam Giang, GĐ 
Trung tâm SHTT - Trường ĐH 
luật Tp Hồ Chí Minh 
- Ông Trịnh Đình Cường, GĐ 
Công ty TNHH dịch vụ tài 
chính kế toán thuế Rồng Việt, 
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ 
TP.Vũng Tàu 
- Ông Lê Văn Châu, GĐ Công ty 
CP công nghệ W360S

- Vai trò của 
sở hữu trí 
tuệ 
- Khung Luật 
sở hữu trí 
tuệ Việt Nam



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 23 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

trong đó có BR-VT cũng đang vận 
hành trong xu thế hội nhập và phát 
triển, các thông tin về SHTT đang 
được các ngành quan tâm. Dự án 
được triển khai trên địa bàn BR-VT 
đã thúc đẩy các doanh nghiệp địa 
phương ngày càng quan tâm nhiều 
hơn đến vấn đề xây dựng và bảo vệ 
thương hiệu cho đơn vị mình. Các 
thành viên trong Ban cố vấn và Ban 
tư vấn nội dung chuyên môn của dự 
án luôn chủ động tham mưu, đề xuất 
để chương trình được thực hiện với 
kết quả tốt nhất, từ khâu duyệt kịch 
bản cho đến khi dàn dựng phim và 
phát sóng. Chương trình “SHTT và 
Cuộc sống” được sự giúp đỡ, phối 
hợp và tạo điều kiện của Cục SHTT, 
Sở KH&CN tỉnh BR-VT, Đài Phát 
thanh Truyền hình tỉnh BR-VT. Do 
đó mỗi một chương trình phát sóng 
đã tạo ra được những dấu ấn riêng 
trong lòng khán giả.

Sau quá trình thực hiện dự án 
“Tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
SHTT trên Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh BR-VT”, đơn vị chủ trì 
thực hiện đã rút ra được một số khó 
khăn và các bài học kinh nghiệm 
thiết thực. Bên cạnh những mặt 
thuận lợi và kết quả đã đạt được thì 
công tác triển khai dự án ”Tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức SHTT 
trên Đài PT-TH tỉnh BR-VT” cũng 
gặp phải những hạn chế và tồn tại: 
Lĩnh vực SHTT đang còn rất mới 
nên việc tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức cho người dân còn gặp nhiều 
trở ngại. Do đó để thu hút được 
đông đảo người dân trong tỉnh xem 
chương trình là vấn đề không hề dễ 
dàng. Là một chương trình mới, lại 
mang tính chất tuyên truyền về một 
chủ trương tương đối mới với người 
dân Việt Nam nói chung và BR-VT 
nói riêng là Luật SHTT. Do đó, vấn 
đề xây dựng kết cấu chương trình 
và lựa chọn hình thức thể hiện như 
thế nào cho phù hợp, hiệu quả và 
tạo nên sự thân thiện, dễ hiểu cho 
công chúng truyền hình là điều 
cần suy xét kỹ lưỡng. Do kết cấu 

của mỗi chương trình đa dạng, nội 
dung phong phú và có tính khoa học 
cao nên đòi hỏi êkíp thực hiện phải 
thống nhất, thực sự có tính chuyên 
nghiệp, luôn tự trang bị và cập nhật 
thường xuyên các kiến thức mới, 
luôn luôn phải chạy đua với việc 
tìm tòi và đổi mới phong cách thể 
hiện một cách linh hoạt. Do đó việc 
tác nghiệp thường xuyên tạo ra 
áp lực đối với Ekíp tham gia thực 
hiện. Mục: “Ý kiến chuyên gia” là 
những giải đáp, phân tích các câu 
hỏi và tình huống nêu ra của các 
chuyên gia trong lĩnh vực SHTT. 
Các chuyên gia nghiên cứu chuyên 
sâu về lĩnh vực SHTT ở địa phương 
còn ít. Vì vậy, việc lựa chọn nội 
dung và đối tượng trả lời luôn mất 
nhiều thời gian liên hệ và phải cân 
nhắc rất kỹ lưỡng. Mục “Dành cho 
khán giả” đem lại cho khán giả xem 
truyền hình những giây phút giải trí 
với nhiều phim tình huống ý nghĩa, 
các câu hỏi về lĩnh vực SHTT luôn 
hấp dẫn người xem. Tuy nhiên, đối 
tượng hiểu biết về nó còn hạn chế, 
do đó số lượng khán giả truyền hình 
tham gia trả lời câu hỏi phần tình 
huống còn ít. 

Tầm ảnh hưởng sâu rộng của 
dự án

Việc tạo dựng, quản lý và phát 
triển hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ 
đã góp phần nâng cao trình độ và 
sự phát triển của toàn bộ nền kinh 
tế, cải thiện đời sống xã hội. Có 
thể nói, chương trình “SHTT và 
cuộc sống” phát sóng trên truyền 

hình BRT đã tạo sự chuyển biến 
mạnh về nhận thức cho người dân 
cũng như doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Người tiêu dùng đã nâng 
cao kiến thức về SHTT, nhận biết 
và lựa chọn sản phẩm tốt, phân biệt 
hàng thật, hàng giả, cập nhật thông 
tin kiến thức về thương hiệu các 
sản phẩm trên thị trường. Nhờ các 
phương tiện thông tin đại chúng đa 
dạng như: báo, đài phát thanh, đài 
truyền hình, mạng internet, tuyên 
truyền phổ biến bằng hình ảnh, văn 
bản, tọa đàm, đối thoại trực tiếp… 
mà Luật SHTT được các đơn vị, cá 
nhân tiếp nhận, thực hiện với tỷ lệ 
ngày càng tăng.

Có thể nói Chương trình SHTT và 
Cuộc sống phát sóng trên Đài truyền 
hình BR-VT đã tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức cho người 
dân cũng như doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh BR-VT về lĩnh vực SHTT. 
Thông qua việc triển khai Dự án, 
Trung tâm Tin học và Thông tin 
KHCN đã khẳng định được vai trò 
quản lý nhà nước về KH&CN đưa 
lĩnh vực SHTT vào cuộc sống một 
cách hiệu quả. Thời gian phát sóng 
của Chương trình 2 số/tháng vào lúc 
18h05 phút ngày thứ bảy của tuần 
thứ hai và thứ tư của tháng; Phát 
lại vào 09h ngày thứ ba của tuần kế 
tiếp trên BRT với thời lượng 15 - 20 
phút/chương trình là phù hợp đảm 
bảo cho khán giả theo dõi và nắm 
bắt các thông tin một cách đầy đủ.

H.T.T.T
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Ngày 13/11/2015, tại Thành 
phố Bà Rịa, Ban Tổ chức 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 

(STKT)  tỉnh lần thứ VIII, năm 
2014 - 2015 đã tổ chức Lễ tổng kết 
và trao giải thưởng của hội thi. 

Đến dự có TS Phạm Văn Tân 
- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 
đồng chí Lê Thanh Dũng - Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại 
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành 
hữu quan của tỉnh, lãnh đạo UBND 
huyện, thành phố; Ban thư ký Hội 
thi, Ban giám khảo và các tác giả có 
giải pháp dự thi.

Báo cáo tổng kết công tác Hội thi 
năm 2014-2015 của Ban tổ chức đã 
nếu rõ: Được UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu cho phép, Hội thi STKT 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 
- 2015 đã được phát động từ tháng 
11 năm 2013.

Mục đích của Hội thi nhằm đẩy 
mạnh phong trào lao động sáng 
tạo, khai thác và phát hiện các tiềm 
năng sáng tạo của quần chúng, áp 
dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ 
thuật vào sản xuất và đời sống, góp 
phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và xây dựng tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu ngày càng vững mạnh.

Hội thi STKT bao gồm 6 lĩnh vực, 
trong đó đã nhận được 99 giải pháp 
dự thi, bao gồm: Nông - Lâm - Ngư 
nghiệp, bảo vệ môi trường: 10 giải 
pháp; Công nghệ thông tin, điện tử, 
viễn thông: 05 giải pháp; Giáo dục 
- Đào tạo: 37 giải pháp; Cơ khí tự 
động hóa, xây dựng, gao thông vận 
tải: 42 giải pháp; và Y tế: 05 giải 
pháp. Căn cứ vào kết quả chấm thi 
của các Hội đồng giám khảo, Ban 
Tổ chức phê duyệt 73 giải pháp đạt 
điểm từ trung bình trở lên, trong đó 
có 55 giải pháp đoạt giải, gồm 06 
giải nhất (15 triệu đồng/ giải), 10 
giải nhì (10 triệu đồng/giải), 15 giải 
ba (10 triệu đồng/giải) và 24 giải 
khuyến khích (03 triệu đồng/giải). 

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
NĂM 2014 - 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

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

Đồng thời Ban Tổ chức chọn 16 
giải pháp đạt giải nhất, nhì tham dự 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc 
lần thứ 13 (năm 2014-2015). 

Các giải pháp đoạt giải Hội thi lần 
thứ VIII đều có ý nghĩa, hiệu quả, 
tính sáng tạo, mang lại lợi ích thiết 
thực. Các lĩnh vực dự thi đề ra liên 
quan đến các hoạt động sản xuất và 
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh 
tế-xã hội của tỉnh. Đa số các giải 
pháp dự thi được hình thành từ thực 
tế học tập, nghiên cứu, lao động và 
sản xuất, mang tính thực tiễn, có 
tính sáng tạo, có hiệu quả kinh tế xã 
hội cao, đã và đang được áp dụng 
vào sản xuất và đời sống. Với 29/42 
giải thưởng thuộc lĩnh vực cơ khí 
tự động hóa, xây dựng, giao thông 
vận tải, 14/37 giải thưởng thuộc 
lĩnh vực Giáo dục và đào tạo cho 
thấy, đây là những lĩnh vực có tác 
động mạnh đến sự phát triển chung 
của tỉnh. Đặc biệt, 06 giải pháp đoạt 
giải Nhất đại diện cho 4 lĩnh vực 
tiêu biểu: Y dược; Lĩnh vực Cơ khí, 
tự động hóa, Xây dựng, Giao thông 
vận tải; Lĩnh vực Công nghệ thông 
tin, Điện tử, Viễn thông; Lĩnh vực 
Giáo dục và Đào tạo.

Ở lĩnh vực Công nghệ thông tin, 
giải pháp đạt giải Nhất “Xây dựng 
phần mềm “Vina Best Fit” xử lý số 
liệu đo đạc trong thi công xây lắp 
giàn khoan và các lĩnh vực có tính 
chất tương tự” của tác giả Nguyễn 
Phi Hùng cùng cộng sự thuộc Công 
ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy 
dầu khí. Đây là một đơn vị lần đầu 
tiên tham gia và đạt giải Nhất. Phần 
mềm Vina Best Fit được viết trên 
môi trường .Net có thiết kế hiện 
đại, phù hợp với yêu cầu thực tế và 
có khả năng mở rộng và nâng cấp 
ứng dụng. Vina Best Fit có độ chính 
xác tương đương với các phần mềm 
khác, tuy nhiên nó đi sâu vào các 
tiện ích nhằm tối ưu hóa quy trình 
xử lý số liệu cho người dùng; Phần 
mềm đã được áp dụng hiệu quả cho 

nhiều công trình và dự án trong thực 
tế. Giải pháp có độ phức tạp cao, 
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội tại 
đơn vị (làm lợi với số tiền lên tới 
1.2 tỷ/năm) và đã có xác nhận đánh 
giá chất lượng của công ty.

Ở lĩnh vực Y dược, Bệnh viện Lê 
Lợi là đơn vị trong những năm gần 
đây rất tích cực tham gia Hội thi và 
đều đạt kết quả tốt, ở Hội thi năm 
nay Bệnh viên Lê Lợi tiếp tục tham 
gia 02 giải pháp và đều đoạt giải và 
giải pháp “Giường - Nôi sơ sinh” 
đã đạt giải Nhất. Đây là giải pháp 
tưởng chừng đơn giản nhưng hiệu 
quả lại cao. Giải pháp rất thuận tiện 
thoải mái cho cả bà mẹ và em bé, 
đội ngũ chăm sóc em bé. Giải pháp 
thiết kế giường kết hợp nôi là một 
trong những giải pháp có tính nhân 
văn, sáng tạo góp phần nâng cao 
việc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em, khuyến khích đưa vào sản xuất 
hàng loạt, áp dụng trên toàn bộ bệnh 
viện trong tỉnh.

Giải pháp của tác giả Nguyễn 
Thị Liên Thủy cùng cộng sự của 
Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan 
với giải pháp “Cụm công trình các 
quy trình xử lý công nghệ xử lý 
minh giải tài liệu Địa vật lý giếng 
khoan”. Đây là đơn vị có truyền 
thống tham gia và đoạt giải Hội thi 
STKT của tỉnh và toàn quốc, năm 
nay giải pháp của đơn vị tiếp tục đạt 
giải Nhất. Cụm công trình Loginter 
là giải pháp có hàm lượng khoa học 
cao, đáp ứng được yêu cầu thực tế, 
đã khắc phục nhược điểm của quy 
trình nước ngoài và quy trình tự 
xây dựng, tích hợp nhiều công đoạn 
riêng rẽ vào trong một quy trình 
lớn. Phát huy được ưu điểm của 
quy trình nước ngoài và quy trình 
tự tạo, ngoài ra còn bổ sung nhiều 
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Ban Tổ chức trao phần thưởng cho các tác giả có giải pháp đoạt giải nhì

chức năng mới linh hoạt, phù hợp 
với nhu cầu công việc thực tế và 
giải quyết những vấn đề nảy sinh 
trong quá trình sản xuất giúp đơn vị 
tự chủ trong quá trình xử lý minh 
giải số liệu. 

Ở lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư 
nghiệp, bảo vệ môi trường, ông 
Nguyễn Văn Gia, xã An Thạnh, 
huyện Long Điền là một người 
diêm dân nhưng đam mê nghiên 
cứu tìm tòi sáng kiến áp dụng trong 
sản xuất. Năm 2013 ông có giải 
pháp “Xe lu nền ruộng muối” đoạt 
giải nhì. Và năm nay ông đưa ra giải 
pháp “Xe lu cào muối” cũng đoạt 
giải nhì. Trước đây những công 
đoạn làm mặt nền, thu hoạch muối, 
đưa muối vào kho rất nặng nhọc, sử 
dụng sức người là chính. Từ khi có 
xe lu thì công đoạn nạo vét bùn rong 
rêu, thu hoạch muối và công đoạn 
vận chuyển muối vào kho được 
diễn ra nhanh hơn, mặt nền được 
sạch sẽ, phẳng hơn, đảm bảo chất 
lượng hạt muối sau thu hoạch, hạn 
chế được tình trạng bạt bị hao mòn 
và rách, giải phóng được sức lao 
động của con người và chi phí nhân 
công giảm đáng kể. Cũng trong lĩnh 
vực này, giải pháp “Hệ thống hố 
ga của hệ thống thoát nước thải” 
(Hố ga ngăn mùi không phát sinh 
muỗi) của tác giả Hồ Viết Vẻ đoạt 
giải Ba. Đây là giải pháp có cấu tạo 

đơn giản, thi công dễ dàng, thuận 
tiện trong lắp đặt, giá thành rẻ, tiết 
kiệm nhưng có ưu điểm rất lớn là 
thoát nước tốt, ngăn chặn được chất 
thải rắn gây tắc cống, mùi hôi và 
triệt tiêu môi trường sinh trưởng, 
phát triển của muỗi và các loại côn 
trùng khác nhờ bộ phận thoát nước 
ngăn mùi khô trong hố ga phụ. Ban 
Tổ chức Hội thi đã có văn bản trình 
UBND tỉnh xem xét cho phép và 
tạo điều kiện để giải pháp trên được 
thử nghiệm trong thực tế tại thành 
phố Vũng Tàu để đánh giá, kiểm 
nghiệm.

Ở lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 
giải pháp “Môi trường tự nhiên và 
biến đổi khí hậu” của cô Nguyễn 
Thị Phương trường mầm non Ánh 
Dương, thành phố Vũng Tàu, đoạt 
giải Nhất. Giải pháp vừa là trò chơi 
học tập giúp trẻ mầm non dễ hiểu, 
dễ nhớ các hiện tượng tự nhiên, 
nguyên nhân gây ra các hiện tượng 
nắng, mưa, lũ lụt, hạn hán và giúp 
trẻ có hành vi bảo vệ bản thân, bảo 
vệ môi trường. Bên cạnh đó, giải 
pháp đã tái hiện các hiện tượng 
diễn ra giống thực tế, kết hợp âm 
thanh, sấm chớp nên hấp dẫn trẻ, 
kích thích sự tò mò, khám phá của 
trẻ. Giải pháp sử dụng nguyên vật 
liệu dễ kiếm, rẻ tiền và sử dụng cho 
nhiều độ tuổi ngoài sử dụng trong 
dạy bài về hiện tượng tự nhiên còn 

có thể sử dụng trong hoạt động học, 
ôn luyện, thơ truyện…

Như vậy, ở Hội thi năm 2014-
2015 ngoài một số đơn vị tích cực 
tham gia Hội thi như Liên doanh 
dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro, 
trường Mầm non Châu Thành, Đại 
học Bà Rịa-Vũng Tàu… thì năm 
nay xuất hiện thêm một số đơn vị 
mới lần đầu tiên tham gia và cũng 
đã đạt giải như Công ty CP Kết 
cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí; 
Công ty CP Phát triển Công viên 
cây xanh & Đô thị Vũng Tàu. Điều 
đó thể hiện công tác tuyên truyền 
Hội thi ảnh hưởng tích cực tới các 
doanh nghiệp trong tỉnh.

So với hội thi lần thứ bảy, số lượng 
giải pháp đăng ký ít hơn (năm 2012-
2013 có 131 giải pháp). Song số các 
giải pháp đạt điểm từ trung bình trở 
lên cao hơn (năm 2012- 2013 có 72 
giải pháp). Số lượng giải pháp đoạt 
giải cũng cao hơn (năm 2012- 2013 
có 48 giải pháp).

 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 PTHT 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.

Tại lễ tổng kết và trao giải hội thi, 
ba đơn vị là Liên hiệp các Hội Khoa 
học Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và 
Công nghệ, Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro đã được UBND tỉnh 
tặng Bằng khen về thành tích tuyên 
truyền, triển khai tổ chức hội thi.

Ban Tổ chức hội thi đã phát động 
hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 
Chín (2016- 2017).

N.N.N
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Theo quy hoạch của Chính 
phủ, hệ thống cảng Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BR-VT) là cụm 

cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ 
quốc tế (loại IA), đảm nhận vai trò 
là cảng trung chuyển quốc tế, cho 
tàu có trọng tải trên 100.000 tấn ra 
vào. Toàn bộ hệ thống cảng BR-VT 
có 57 dự án, khu vực Cái Mép - Thị 
Vải có 35 dự án với tổng vốn đăng 
ký khoảng 5 tỷ USD, hiện đã đưa 
vào khai thác 17 dự án với công 
suất khoảng 93 triệu tấn/năm, trong 
đó có 7 dự án cảng container lớn, 
với công suất trên 6,8 triệu TEUs/
năm.

Lượng hàng qua hệ thống cảng 
biển của tỉnh trong các năm qua 
tăng bình quân khoảng 15% năm 
trong đó có cả hàng container. Tuy 
sản lượng hàng container qua cảng 
hàng năm gia tăng, nhưng hiệu quả 
khai thác còn thấp. Trung bình mỗi 
năm có khoảng 1,2 triệu TEUs/năm, 
chỉ đạt khoảng 18% so với công 
suất hiện có, các cảng dư công suất 
rất nhiều. 

Với vai trò là cảng trung chuyển 
quốc tế của quốc gia, do vậy trong 
tương lai, hệ thống cảng Cái Mép 
- Thị Vải cùng với hoạt động dịch 
vụ hậu cần cảng (logistics) sẽ mang 
lại nguồn thu lớn trong các ngành 
nghề kinh tế của tỉnh và cũng như 
góp phần vào sự thịnh vượng chung 
của khu vực.

Nguyên nhân dẫn đến việc hiệu 
quả khai thác các cảng container 
còn thấp là do sức cạnh tranh thu 
hút hàng và thu hút đội tàu đến cảng 
chưa cao, cụ thể là: 

Thứ nhất, việc thiếu chân hàng 
là một trong những nguyên nhân 

TĂNG HIỆU QUẢ KHAI THÁC HỆ 
THỐNG CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI VÀ 

PHÁT TRIỂN LOGISTICS

|| Đồng chí Vũ Ngọc Thảo
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GT-VT

chính của tình trạng thiếu hiệu quả 
khai thác cảng như hiện nay. Quy 
mô đầu tư của các cảng lớn, hiện 
đại, công suất cũng như nguồn vốn 
lớn nhưng chỉ có ít lượng hàng xuất 
nhập, ngoài ra hàng hóa xuất nhập 
khẩu khu vực BR-VT chưa cao 
phần nào làm giảm sức hấp dẫn so 
với khu cảng TP. HCM.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng giao thông 
vận tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp 
ứng yêu cầu phát triển. Nhiều tuyến 
đối ngoại chiến lược vẫn chưa 
được đầu tư theo quy hoạch được 
duyệt, như: Tuyến đường vành đai 
4 thành phố Hồ Chí Minh kết nối 
cảng Cái Mép - Thị Vải với quốc lộ 
1; đường cao tốc Biên Hòa - Vũng 
Tàu; đường sắt cao tốc Biên Hòa 
- Vũng Tàu; đường 991B; đường 
Phước Hòa - Cái Mép; Cầu Phước 
An kết nối đường liên cảng qua 
Đồng Nai vào đường cao tốc Bến 
Lức - Long Thành.

Thứ ba, chưa có các trung tâm 
dịch vụ logicstic được bố trí ngay 
sau cảng để hỗ trợ các dịch vụ hoạt 
động của cảng. Công tác quy hoạch 
đang từng bước được thực hiện, 
điều đó làm ảnh hưởng lớn đến hiệu 
quả khai thác hệ thống cảng Cái 
Mép - Thị Vải.

Thứ tư, các dịch vụ công đối với 
hoạt động kinh doanh khai thác 
cảng biển, dịch vụ vận tải vẫn còn 
nhiều bất cập. Cơ chế vận chuyển 
hàng hóa nội bộ mà không phải 
thực hiện thủ tục chuyển cảng cho 
cụm cảng Cái Mép - Thị Vải chưa 
được thông thoáng, chỉ mới được áp 
dụng cho 3 cảng thuộc Tổng Công 
ty Tân cảng Sài Gòn (TCOT, TCIT 
và TCCT).

Thứ năm, cơ chế chính sách quản 
lý điều phối mang tính cấp vùng 
chưa được phối hợp đồng bộ và 
thực thi hiệu quả. Việc đầu tư dàn 
trải và cạnh tranh không lành mạnh 
giữa các cụm cảng trong hệ thống 
cảng nhóm 5 làm cho hiệu quả đầu 
tư thấp, lãng phí nguồn lực xã hội 
và ảnh hưởng đến hiệu quả các dự 
án đầu tư, đặc biệt đối với đầu tư 
nước ngoài.

Từ các nguyên nhân hạn chế trên, 
thời gian qua, Bộ Giao thông Vận 
tải và UBND tỉnh đã nghiên cứu 
đánh giá và thực hiện nhiều giải 
pháp bằng những đề án, quy hoạch 
quan trọng để tháo gỡ bao gồm: Bộ 
Giao thông Vận tải phê duyệt Đề án 
“Nâng cao hiệu quả quản lý, khai 
thác cảng biển Nhóm 5 và các bến 
cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải”. 
UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát 
triển logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu giai đoạn 2011-2020”; phê 
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duyệt “Quy hoạch tổng thể phát 
triển ngành logistics tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020, 
định hướng đến năm 2030” và phê 
duyệt Đề án “Phát triển hoạt động 
cụm cảng trung chuyển quốc tế 
Cái Mép - Thị Vải giai đoạn 2013-
2020”.

Từ năm 2013 đến nay, UBND 
tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông 
Vận tải thực hiện nhiều giải pháp 
mang lại hiệu quả thiết thực như:

Trước mắt, thực hiện việc bình ổn 
giá dịch vụ xếp dỡ theo Quyết định 
1661/QĐ-BTC ngày 15-7-2013 của 
Bộ Tài chính; Bãi bỏ việc bắt buộc 
có ca nô dẹp luồng cho tàu vào, rời 
cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải; 
Tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo 
ATGT trong phạm vi luồng hàng 
hải; Thành lập văn phòng đại diện 
của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, 
các cơ quan chức năng chuyên 
ngành liên quan tại cảng CMIT; 
Triển khai thí điểm hệ thống thông 
quan điện tử VNACCS/VCIS; Tiếp 
xúc làm việc với doanh nghiệp; 
Kiến nghị UBND tỉnh bỏ quy định 
thu phí sử dụng hạ tầng KCN Phú 
Mỹ I đối với các dự án cảng biển 
khu Phú Mỹ...

Về lâu dài, xây dựng hệ thống 
các trung tâm logistics, hạ tầng giao 
thông kết nối khu cảng với mạng 
lưới giao thông quốc gia cả về 
đường bộ, đường thủy, đường sắt để 
tổ chức hoạt động vận chuyển hàng 
hóa đa phương thức; Khơi thông 
nạo vét luồng lạch cho tàu có tải 
trọng lớn ra vào thuận lợi; Tiếp tục 
thực hiện cải cách hành chính dịch 
vụ công; nghiên cứu mô hình tổ 
chức quản lý cảng biển; Thực hiện 
nghiêm quy hoạch Chính phủ đã 
phê duyệt với nhóm cảng biển số 5. 

Với các giải pháp thực hiện đã 
góp phần mang lại hiệu quả bước 
đầu, lượng hàng hóa thông qua 
cảng Cái Mép - Thị Vải được gia 
tăng khoảng 15% so với năm trước; 
nâng cao vai trò hỗ trợ của cơ quan 
quản lý nhà nước tạo cơ chế thông 

thoáng cho doanh nghiệp trong các 
hoạt động liên quan.

Để nâng cao hiệu quả khai thác 
hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải 
và phát triển dịch vụ hậu cần cảng 
(logistics) trong những năm tới, 
chúng tôi đề xuất thêm các giải 
pháp như sau:

Tiếp tục phối hợp cùng Bộ Giao 
thông Vận tải để thực hiện các giải 
pháp trong đó xây dựng cơ chế 
chính sách quản lý cụ thể đối với hệ 
thống cảng và logistics; thực hiện 
đúng theo quy hoạch được Chính 
phủ phê duyệt.

Triển khai các dự án hạ tầng giao 
thông quan trọng như: đường sắt 
và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng 
Tàu, trước hết là đoạn nối vào cảng 
Cái Mép - Thị Vải; cho phép đầu 
tư cầu Phước An bằng nguồn vốn 
ODA của Nhật Bản để kết nối cụm 
cảng Cái Mép - Thị Vải với đường 
cao tốc Bến Lức - Long Thành; triển 
khai đầu tư đường 991B, đường 
Phước Hòa - Cái Mép; Nghiên cứu 
chỉnh trị đồng bộ toàn tuyến luồng 
Cái Mép - Thị Vải đảm bảo độ sâu 
tuyến luồng theo quy hoạch được 
duyệt; nghiên cứu chiến lược phát 
triển vận tải đa phương thức, trong 
đó chú trọng phát triển vận tải bằng 
đường thủy nội địa, kết nối đường 
sắt vào các trung tâm logistics.

Quy hoạch đầu tư phát triển dịch 
vụ hậu cần cảng; Tập trung phát 
triển hệ thống logistics theo hướng 
tập trung, ưu tiên cho các trung tâm 
dịch vụ logistics quy mô lớn sau 
cảng; Trước mắt nhanh chóng triển 
khai lập quy hoạch xây dựng Trung 
tâm logistics Cái Mép Hạ để tổ chức 
triển khai đầu tư, xúc tiến đầu tư.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải 
cách thủ tục hành chính cảng biển 
được dễ dàng, nhanh chóng, thuận 
lợi, đặc biệt đối với các thủ tục của 
hải quan tại cảng biển; hỗ trợ các 
doanh nghiệp vận tải, cảng biển tiết 
kiệm thời gian, chi phí; nghiên cứu 
triển khai thông lệ quốc tế không 
can thiệp công tác hải quan vào 

hàng trung chuyển quốc tế; Nghiên 
cứu kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài 
chính cho phép giảm phí, lệ phí 
hàng hải, phí lai dắt để thu hút tàu 
đến cảng Cái Mép - Thị Vải.

Nghiên cứu đề xuất với Chính 
phủ cơ chế khu thương mại tự do 
gắn liền với cảng trung chuyển và 
thành lập mô hình quản lý cảng biển 
và logistics để thực hiện các giải 
pháp đột phá cảng trung chuyển Cái 
Mép - Thị Vải.

Các sở, ngành, địa phương, theo 
chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ 
đạo thực hiện quyết liệt các vấn đề 
về môi trường, công tác bảo vệ an 
ninh trật tự tại các bến cảng; chú 
trọng công tác đào tạo nguồn nhân 
lực tại chỗ phục vụ các cảng biển, 
trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh.

Cảng biển và dịch vụ hậu cần 
cảng là lĩnh vực kinh tế quan trọng 
trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, là một trong những trọng tâm 
của chương trình tái cơ cấu kinh tế 
của tỉnh, là ngành kinh tế sẽ đóng 
góp vào ngân sách rất lớn trong 
những năm tới. Chính vì vậy, những 
nội dung quan trọng đã được Báo 
cáo chính trị Đại hội VI của Tỉnh 
đảng bộ đề ra và qua đó các giải 
pháp nâng cao hiệu quả khai thác 
hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải 
và phát triển dịch vụ hậu cần cảng 
(logistics) là nhiệm vụ lớn của 
ngành Giao thông Vận tải trong giai 
đoạn 2016-2020. Với những tiềm 
năng to lớn, với những cơ hội cũng 
như khó khăn và thách thức. Chúng 
tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm 
chính trị cao nhất của cả hệ thống 
trong việc chỉ đạo, điều hành, thực 
hiện và giám sát, hệ thống cảng Cái 
Mép - Thị Vải sẽ đáp ứng được mục 
tiêu đầu tư và khai thác, thực hiện 
đúng chức năng đã đặt ra cho nó là 
cảng trung chuyển quốc tế, trung 
tâm dịch vụ hậu cần cảng (logistics) 
của cả nước và khu vực.

V.N.T
(Trích tham luận tại Đại hội 

Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VI)
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Trong thời đại kinh tế tri thức 
hiện nay, Sở hữu trí tuệ ngày 
càng chiếm vị trí quan trọng. 

Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam 
càng tham gia sâu rộng hơn vào các 
môi trường kinh doanh khu vực và 
quốc tế, sở hữu trí tuệ (SHTT) là 
một trong những vấn đề sống còn 
của các doanh nghiệp Việt Nam. 
Trong bối cảnh đó, công tác quản 
lý nhà nước về SHTT càng cần thiết 
phải được đẩy mạnh và quan tâm 
hơn bao giờ hết. Bài viết sau đây là 
những ý kiến trao đổi về công tác 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 
tại địa phương nhằm thực hiện tốt 
hơn nữa vai trò quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ, góp phần đưa 
KH&CN trở thành một động lực 
đối với sự phát triển kinh tế xã hội 
tại địa phương.

MỘT SỐ KẾT QUẢ QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ SHTT

Để đáp ứng xu thế hội nhập quốc 
tế, trong thời gian qua, công tác 
SHTT không ngừng có những đổi 
mới và có bước phát triển. Sở Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) đã 
tham mưu cho UBND tỉnh nhiều văn 
bản để thúc đẩy hoạt động này tại 
địa phương. Cụ thể là, từ năm 2006, 
Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh 
Ban hành chương trình KH&CN 
hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có 
nội dung liên quan đến hỗ trợ các 
doanh nghiệp bảo hộ quyền SHTT. 
Trong đó mức hỗ trợ tối đa cao nhất 
có thể lên đến 50 triệu đồng/1 đối 
tượng được cấp văn bằng bảo hộ. 
Năm 2015, Sở KH&CN cũng đã 
tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 

MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI NHẰM 
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

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

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND 
ngày 12 tháng 10 năm 2015 về quản 
lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là một 
trong những quyết định quan trọng 
đối với hoạt động sáng kiến. Bởi 
sau khi giải pháp được công nhận 
sáng kiến, tác giả và các cá nhân, tổ 
chức liên quan sẽ được hưởng thù 
lao xứng đáng theo quy định của 
nhà nước.

Nhằm phát huy tiềm năng sáng 
tạo của mọi tầng lớp nhân dân lao 
động, được phép của UBND tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014, Sở 
KH&CN đã triển khai thí điểm 
hội thi Ý tưởng KH&CN tại Sở 
KH&CN, và Đại học Bà Rịa - Vũng 
Tàu, sau thành công của hai hội thi 
trên, hiện nay, hội thi được triển 
khai trên quy mô toàn tỉnh. Kết quả 
hội thi sẽ góp phần gia tăng các đối 
tượng được xác lập bảo hộ quyền 
SHTT trong thời gian tới. Đồng 
thời, là nguồn quan trọng để hình 
thành nên các nhiệm vụ KH&CN 
góp phần phát triển kinh tế xã hội 
tại địa phương.

Bên cạnh đó, để phát triển thương 
hiệu của các sản phẩm là đặc sản 
của tỉnh, Sở KH&CN cũng tham 
mưu cho UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 2025/QĐ-UBND 
ngày 23 tháng 9 năm 2014 phê 
duyệt Đề án xây dựng, phát triển và 
quảng bá thương hiệu đối với các 
sản phẩm, hàng hóa đặc sản của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2014 - 2020. Hiện nay, đã có 4 sản 
phẩm đang được xây dựng nhãn 
hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng 
nhận, 3 dự án đang được triển khai, 

đó là Bánh khọt Vũng Tàu, Rượu 
Hòa Long và Mực một nắng, cá thu 
một nắng Côn Đảo. Các sản phẩm 
sau khi được hỗ trợ bởi các dự án 
sẽ góp phần nâng cao uy tín, chất 
lượng sản phẩm cho các sản phẩm 
là đặc sản của tỉnh, mang đến niềm 
tin cho người tiêu dùng. Tăng thêm 
thu nhập cho những người trực tiếp 
thực hiện công tác sản xuất và chế 
biến.

Hàng năm, Sở cũng tổ chức triển 
khai đánh giá công nhận sáng kiến 
cho hàng trăm tác giả đề nghị công 
nhận sáng kiến phạm vi cấp tỉnh, 
toàn quốc để xem xét các điều kiện 
để công nhận chiến sĩ thi đua cấp 
tỉnh, cấp toàn quốc. Hiện nay, mặc 
dù công tác tổ chức đánh giá còn 
một số vấn đề cần có những cải tiến 
để đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, 
việc triển khai công tác này trong 
thời gian qua, cũng giúp cho công 
tác thi đua, khen thưởng từng bước 
đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng 
của công tác thi đua khen thưởng. 

Sở cũng đóng vai trò nòng cốt, 
trong việc triển khai các cuộc thi 
Sáng tạo kỹ thuật trên quy mô toàn 
tỉnh. Một trong những công tác 
được đổi mới trong thời gian qua, 
đó là với các giải pháp dự kiến 
đoạt giải, Sở đã tuyên truyền, hỗ 
trợ các tác giả đoạt giải đăng ký 
bảo hộ quyền SHTT. Hỗ trợ các 
tổ chức và cá nhân đăng ký thành 
lập doanh nghiệp KH&CN. Công 
ty BUSADCO là một trong những 
doanh nghiệp đầu tiên được thực 
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hiện theo hướng này.
Sở cũng đã tham gia trực tiếp vào 

công tác giải quyết đơn thư liên 
quan đến việc tranh chấp vi phạm 
quyền SHTT của một số trường hợp 
về nhãn hiệu hàng hóa: như tranh 
chấp vi phạm việc sử dụng nhãn 
hiệu của cơ sở nha khoa Ngọc Trai, 
cháo Cây Thị, Đạm Phú Mỹ,… góp 
phần đảm bảo thực thi quyền của 
các chủ thể liên quan.

Để nâng cao nhận thức về SHTT 
cho các tổ chức và cá nhân trên 
địa bàn tỉnh, giúp cho các doanh 
nghiệp nhận thức được SHTT là 
một tài sản vô giá đối với quá trình 
sản xuất kinh doanh, cần thiết phải 
được bảo vệ và khai thác hiệu quả. 
Sở cũng đã chủ động tham mưu đề 
xuất với Cục SHTT triển khai dự án 
tuyên truyền SHTT trên Đài truyền 
hình. Dự án đã được Cục SHTT và 
UBND tỉnh phê duyệt triển khai 
thực hiện từ 2014. Đến nay, đã triển 
khai thực hiện được hơn 24 số. Mặc 
dù các nội dung tuyên truyền, về cơ 
bản cung cấp cho người xem tiếp 
cận thông tin, kiến thức ban đầu về 
SHTT. Thông tin cung cấp đôi chỗ 
cần bàn lại. Tuy nhiên, các nội dung 
truyền tải khá đa dạng, phong phú, 
đã thực hiện được các mục tiêu đặt 
ra.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC 
HIỆN

Công tác quản lý nhà nước về 
SHTT trên địa bàn tỉnh thời gian qua 
được triển khai trên nhiều lĩnh vực, 
với quy mô và phạm vi khác nhau. 
Với việc tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về SHTT góp phần thay 
đổi nhận thức của các tầng lớp nhân 
dân lao động trên địa bàn tỉnh về 
SHTT. Vì vậy, số lượng đơn và văn 
bằng bảo hộ quyền SHTT, theo thời 
gian không ngừng tăng lên.

Theo Cục SHTT, số lượng đơn và 
văn bằng bảo hộ quyền SHTT của 
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
tỉnh thời gian qua như sau: (bảng 1)

Bảng 1: Số lượng đơn, bằng sở hữu công nghiệp
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ 2011 – 2015

Năm

SC GPHI KDCN NHHH Tổng

Đơn Văn 
bằng Đơn Văn 

bằng Đơn Văn 
bằng Đơn Văn 

bằng Đơn Văn 
bằng

2011 2 1 8 1 1 0 137 84 148 86

2012 1 0 2 0 3 0 150 109 156 109

2013 2 0 1 5 3 1 139 113 145 119

2014 6 0 3 2 5 1 135 84 149 87

6 tháng đầu 
năm 2015 7 0 2 0 21 2 49 50 79 52

Tổng 18 1 16 8 33 4 610 440 677 453
      (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê của Cục SHTT, 2015)

Bảng 2: Số lượng đơn và bằng sở hữu công nghiệp
của các tỉnh miền Đông Nam bộ từ 2011 - 6/2015

Đơn Văn bằng Đơn Văn bằng Đơn Văn bằng Đơn Văn bằng Đơn Văn bằng
TP Hồ Chí Minh 9,315 6,613 9,979 5,931 11,245 5,688 11,577 5,672 6,289 3,108
Bình Dương 678 504 940 529 706 545 857 604 471 205
Đồng Nai 378 359 442 304 446 281 468 274 297 140
Bà Rịa - Vũng Tàu 148 86 156 109 145 119 135 84 79 52
Tây Ninh 93 93 128 80 103 75 109 99 45 23
Bình Phước 49 37 70 32 64 22 54 55 33 14

2011 2012 2013 2014 6 tháng 2015
Tỉnh

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê của Cục SHTT, 2015)

Bảng 3: Chỉ số phát triển con người
của các tỉnh miền Đông Nam bộ 

STT Tỉnh /  
thành phố

Xếp 
hạng 
HDI
toàn 
quốc

Chỉ số 
HDI

(phát 
triển 
con 

người)

GDP bình 
quân đầu 

người 
(PPP[1], 

USD)

Chỉ số 
GDP 

(tổng 
sản 

phẩm 
quốc 
nội)

Tuổi 
thọ 

(năm)

Tỷ lệ 
nhập 
học 

của các 
cấp giáo 
dục (%)

Tỷ lệ biết 
chữ của 
người 

lớn (%)

Số 
người 

có trình 
độ đại 

học 
trở lên 
(trên 

10 vạn 
dân)

1      Bà Rịa - VT 1 0,749 14470 0,58 74,3 70,5 92,6 1310

2      Tp. HCM 3 0,796 5209 0,66 75,7 77,1 94,0 3531

3      Bình Dương 6 0,726 2589 0,54 71,8 71,6 92,4 1174

4      Đồng Nai 7 0,714 2180 0,51 71,5 71,1 92,5 961

12   Tây Ninh 28 0,666 1376 0,44 70,3 61,9 90,1 728

18   Bình Phước 47 0,632 861 0,36 69,7 61,6 88,2 332

(Nguồn: Trần Ngọc Thêm, 2001)
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Tuy nhiên, số lượng đơn và văn 
bằng được cấp của Bà Rịa - Vũng 
Tàu thấp hơn rất nhiều so với một 
số địa phương khác trong vùng như 
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 
Dương. (bảng 2)

Trong khi đó, về chỉ số phát triển 
con người một trong những chỉ tiêu 
phản ánh năng lực, trình độ và khả 
năng sáng tạo, cơ hội phát triển của 
con người tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
có thời điểm đứng đầu cả nước nói 
chung và vùng Đông Nam bộ nói 
riêng.

Điều đó, cho thấy kết quả hoạt 
động SHTT của tỉnh thực sự chưa 
tương xứng với tiềm năng. 

NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ
Một là, hệ thống pháp luật về 

SHTT chưa đầy đủ, thay đổi thường 
xuyên liên tục để phù hợp với quá 
trình hội nhập, nên việc triển khai 
thực hiện khó khăn. Nhiều chế độ, 
chính sách được đề cập nhưng chưa 
được triển khai vì thiếu văn bản 
hướng dẫn thực hiện.

Hai là, SHTT là một vấn đề mới 
và khó, đa dạng liên quan đến nhiều 
ngành, nhiều lĩnh vực, nhân lực 
được đào tạo về SHTT trên địa bàn 
tỉnh hiện nay quá mỏng và nhỏ bé, 
số lượng hạn chế, cán bộ chuyên 
môn phải kiêm nhiệm nhiều công 
việc nên ảnh hưởng chất lượng triển 
khai thực hiện.

Ba là, quá trình triển khai thực 
hiện, một số nội dung liên quan 
đến hoạt động SHTT, với tâm lý nể 
nang, e dè chưa thực hiện nghiêm 
túc. Chính điều này đã ảnh hưởng 
đến uy tín của chính cơ quan chuyên 
môn trong quá trình triển khai thực 
hiện.

Bốn là, công tác SHTT, thời gian 
gần đây bước đầu được quan tâm, 
nhưng chưa toàn diện, công tác tổ 
chức triển khai trong nhiều khâu 
còn nhiều hạn chế, chồng chéo ảnh 
hưởng tới chất lượng.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TRIỂN 
KHAI THỰC HIỆN TRONG 
THỜI GIAN TỚI

Về công tác tổ chức: Cần thiết sắp 
xếp bố trí lại các nội dung công việc 
tại một số khâu, bộ phận liên quan 
đến SHTT hợp lý hơn. Ví dụ vấn 
đề hỗ trợ các doanh nghiệp đăng 
ký xác lập quyền SHTT nên được 
tập trung về một đầu mối của phòng 
chuyên môn để vừa hướng dẫn việc 
đăng ký, vừa thực hiện các thủ tục 
hỗ trợ. Tăng cường bố trí nhân sự 
cho phòng chuyên môn đảm bảo 
nhân lực tối thiểu khoảng 4 người 
để có thể đảm đương công việc.

Về đào tạo: Tỉnh nên xây dựng 
một chương trình đào tạo cho 
các cán bộ quản lý nhà nước: Sở 
KH&CN, Tòa án, Hải quan, Thi 
hành án, cán bộ quản lý KH&CN 
cấp huyện, cán bộ quản lý thị 
trường để có thể đảm đương nhiệm 
vụ. Đồng thời trong chương trình 
đào tạo 1000 doanh nhân cần thiết 
có nội dung về SHTT.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN 
QUAN

Các hoạt động đánh việc đổi mới, 
sáng tạo cần được bám sát các tiêu 
chí đánh giá theo quy định, đảm bảo 
tính khách quan, khoa học.

Cần thiết triển khai thực hiện việc 
quản lý các đề tài/dự án sau nghiệm 
thu để làm cơ sở triển khai các hoạt 
động khác tiếp nối sau đó. Vì các 
đề tài/dự án liên quan đến các giải 
pháp kỹ thuật có tiến hành xác lập 
quyền, mới có thể giao quyền cho 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
để thành lập các doanh nghiệp 
KH&CN, thúc đẩy thương mại hóa 
các kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ vào cuộc sống.

Triển khai các nhiệm vụ KH&CN 
cấp cơ sở, để các cơ chế, chính sách 
cấp sở, ngành triển khai đảm bảo 
tính khoa học, đảm bảo tính hiệu 
quả trong quá trình áp dụng thực 
tiễn.

Cần thiết xây dựng cơ chế liên kết 
phối hợp, hình thành các đầu mối 
để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về 
SHTT mang tính liên ngành liên 
lĩnh vực phát sinh trong thực tiễn.

Tiếp tục triển khai chương trình 
tuyên truyền SHTT trên truyền 
hình, với những nội dung tuyên 
truyền sâu, sát với thực tiễn hơn 
nữa, cung cấp các thông tin, tình 
huống thường xảy ra trong cuộc 
sống, và có những phân tích, giải 
đáp thỏa đáng để hoạt động SHTT 
thực sự đi vào cuộc sống.

ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ
Để thúc đẩy hoạt động SHTT tại 

địa phương, đề nghị Bộ KH&CN 
và Bộ Tài chính sớm hoàn thiện 
cơ chế, chính sách trong hoạt động 
SHTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho quá trình triển khai thực hiện. 
Một số nội dung cụ thể là: Vấn đề 
tài chính trong việc đánh giá, công 
nhận sáng kiến cơ sở, việc đảm bảo 
chi trả thù lao cho các tác giả, tổ 
chức, cá nhân tham gia áp dụng lần 
đầu theo quy định của Nghị định 
13 và Thông tư 18 về quản lý sáng 
kiến; Hoàn thiện Luật SHTT trên 
cơ sở bổ sung các điều khoản mới 
liên quan đến các cam kết về SHTT 
trong Hiệp định TPP đã ký,….

N.V.A
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SẴN SÀNG CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

Theo Ban tổ chức, hoạt động 
trình diễn và kết nối cung cầu 
công nghệ năm nay có 3 nội dung 
mới: Tìm kiếm lực lượng chuyên 
gia tư vấn trực tiếp các công nghệ 
cụ thể do DN đặt hàng; giới thiệu 
công nghệ có định hướng thông 
qua các hội thảo, tọa đàm tại khu 
kết nối cung - cầu công nghệ, tập 
trung vào vấn đề hạ tầng và đô thị 
cho khu vực phía Nam; kết nối tài 
chính. Song song đó là các hội thảo 
chuyên sâu giới thiệu công nghệ 
theo nhu cầu của DN, địa phương 
trên địa bàn khu vực Nam bộ. Đặc 
biệt, lần đầu tiên, sự kiện có sự góp 
mặt của các chuyên gia kinh tế và 
công nghệ nhằm cung cấp bức tranh 
tổng thể cho các DN khi tham gia 
vào Hiệp định đối tác kinh tế xuyên 
Thái Bình Dương (TPP). Từ đó, DN 
có thể xác định được sản phẩm cũng 
như năng lực cạnh tranh của mình, 
giúp DN định hướng đổi mới công 
nghệ và công tác quản lý. Đó là lý 
do khiến hoạt động trình diễn kết 
nối cung - cầu công nghệ năm nay 
thu hút đông đảo các đơn vị tham 
gia. Trong đó, các đơn vị, đối tác 
nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật 
Bản và các nước châu Âu chiếm 1/3 

HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN VÀ KẾT NỐI 
CUNG – CẦU CÔNG NGHỆ KHU VỰC 
NAM BỘ NĂM 2015: CUNG  - CẦU ĐÃ 

ĐƯỢC KẾT NỐI
|| CN. Lê Thị Huyền Trang
Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

Hoạt động trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ Nam bộ năm 2015 
vừa tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) không chỉ là cơ hội để giới thiệu 
các nghiên cứu, giải pháp mới về công nghệ mà còn là dịp để các đơn vị, 
doanh nghiệp (DN) tìm kiếm công nghệ phù hợp cho mình. Thành công 
này được khẳng định thông qua 12 hợp đồng hợp tác chuyển giao công 
nghệ, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác của 18 đơn vị được ký kết với 
tổng giá trị hơn 63,2 tỷ đồng ngay sau khi hoạt động kết thúc.

số gian hàng công nghệ.
Với các hoạt động có tính chất 

đổi mới căn bản và phong phú tại 
hoạt động trình diễn và kết nối cung 
- cầu công nghệ khu vực Nam bộ 
năm 2015 sẽ từng bước thúc đẩy 
thị trường KH&CN phát triển. Ông 
Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ 
sự kiện “Trình diễn và kết nối cung 
- cầu công nghệ năm 2013 các tỉnh 
phía Nam”, tỉnh Vĩnh Long đã trực 
tiếp mời, đặt hàng nhiều cơ quan 
khoa học; có 2 dự án chuyển giao 
KH&CN và nhiều dự án hợp tác với 
nước ngoài… “Tôi hy vọng chương 
trình kết nối cung - cầu công nghệ 
năm nay mở ra triển vọng tăng 
cường thêm sự phối hợp với các 
cơ quan thuộc Bộ KH&CN với địa 
phương, khảo sát, đánh giá trình độ 
công nghệ, kết nối với các tổ chức 
khoa học, các DN KHCN, các nhà 
khoa học, các chuyên gia công nghệ 
tổ chức nhiều diễn đàn chuyên sâu 
trong từng lĩnh vực nhằm giải bài 
toán ứng dụng và đổi mới công 
nghệ cho các địa phương, DN” - 
ông Thanh nói.

Đây cũng là kỳ vọng của tỉnh BR-
VT khi đăng cai tổ chức “Hoạt động 
trình diễn và kết nối cung - cầu công 
nghệ khu vực Nam bộ năm 2015”. 

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh BR-VT cho biết, hoạt 
động này là cơ hội để các tổ chức, 
cơ quan và DN trong và ngoài nước 
được gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu và 
hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu 
về công nghệ. Ngoài ra, các đơn 
vị tham gia sự kiện này còn được 
tư vấn giới thiệu những công nghệ 
thiết bị, kết quả nghiên cứu có khả 
năng thương mại hóa cao nhằm 
hướng tới mục tiêu góp phần phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội của 
đất nước trong thời kỳ hội nhập và 
phát triển.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn 
Quân cho rằng: “Công nghệ đã sẵn 
có, hiệu quả việc ứng dụng công 
nghệ cũng được khẳng định, nhưng 
để mỗi địa phương có thể tiếp nhận 
được công nghệ và đưa vào thực 
tiễn sản xuất là vấn đề cần có sự 
liên kết giữa các DN và cơ quan 
chức năng địa phương. Đi đôi với 
việc kêu gọi sự chia sẻ, tin tưởng 
của cộng đồng vào các nhà sản xuất, 
nhà nghiên cứu trong nước, chính 
các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên 
quan cũng phải vào cuộc mạnh mẽ 
trong nghiên cứu kỹ vấn đề của 
DN, cũng như thị trường công nghệ 
phải xuất phát từ nhu cầu của cuộc 
sống”.

Những cuộc “kết duyên” công 
nghệ

Ngay tại sự kiện, 12 hợp đồng hợp 
tác chuyển giao công nghệ, biên bản 
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ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác của 18 
đơn vị đã được ký kết, với tổng giá 
trị hơn 63,2 tỷ đồng. Một trong số 
đó là thỏa thuận hợp tác phát triển 
ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông 
thôn, bảo vệ môi trường, ứng phó 
biến đổi khí hậu của Công ty TNHH 
MTV Thoát nước và phát triển đô 
thị tỉnh BR-VT (Busadco) và Sở 
KH-CN tỉnh Vĩnh Long với giá trị 
hợp đồng 10 tỷ đồng.

Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng 
Giám đốc Busadco cho biết: 
“Busadco đã có nhiều chi nhánh ở 
các tỉnh miền Bắc và miền Trung, 
nhưng chưa có ở miền Tây. Lâu nay, 
tôi vẫn mong muốn có thể chọn một 
tỉnh phù hợp để đặt cơ sở ở khu vực 
này. Qua sự kiện kết nối cung - cầu 
lần này, chúng tôi đã chọn được 
tỉnh Vĩnh Long để hợp tác. Chúng 
tôi sẽ xúc tiến các thủ tục đầu tư 
xây dựng nhà máy chế tạo cấu kiện 
bê tông đúc sẵn thành mỏng, rỗng 
dùng trong xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật đô thị nông thôn, bảo vệ môi 
trường và ứng phó biến đổi khí hậu. 
Tôi hy vọng Busadco sẽ mở rộng thị 
trường đến các tỉnh miền Tây trong 
thời gian tới”.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KHCN tỉnh BR-VT đã ký kết hợp 
đồng nguyên tắc với nhà sáng chế 
Nguyễn Quang Ngọc về “Công 
nghệ dây căng ứng dụng cho xây 
dựng dân dụng, công nghiệp và 
ứng dụng công nghệ chậu trồng 
cây không cần tưới”. Ông Đỗ Hữu 
Hiền, Giám đốc Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KHCN tỉnh BR-VT 
cho biết, với mong muốn đẩy mạnh 
việc nghiên cứu lựa chọn, tiếp nhận, 
chuyển giao các mô hình ứng dụng 
KH&CN hiệu quả thiết thực, Trung 
tâm đã chọn công nghệ dây căng 
ứng dụng cho xây dựng dân dụng, 
công nghiệp và ứng dụng công nghệ 
chậu trồng cây không cần tưới. Đây 
là công nghệ chúng tôi đánh giá có 
tính ứng dụng cao và rộng rãi tại 
tỉnh BR-VT.

Ngoài ra, tại sự kiện đã có 62 
cuộc gặp gỡ giữa bên cung và cầu 
công nghệ có sự tham gia hỗ trợ tư 
vấn của các chuyên gia, trong đó có 
5 DN Việt Nam được đối tác Hàn 
Quốc mời sang Hàn Quốc để đàm 
phán hợp tác; 50 DN Hàn Quốc, 
5 DN Nhật Bản, 2 DN Mỹ, 3 DN 
Cộng hòa Séc sang Việt Nam đàm 
phán hợp tác với các DN Việt Nam.

Ông Cha Chung Hwan, Tổng 
Giám đốc Công ty CK Intersteel 
đến từ Hàn Quốc cho biết: “Tôi 
nghĩ rằng, hiệu quả của việc giới 
thiệu công nghệ mới này tại hội 
thảo không phải là thứ nhìn thấy 
được ngay. Mà có thể trong tương 
lai, nhiều đơn vị, DN họ sẽ tìm 
đến chúng tôi để ký kết hợp đồng 

chuyển giao công nghệ bó vỉa cây 
xanh để giúp họ phát triển đô thị 
một cách bền vững”.

Thúc đẩy phát triển DN
Nằm trong khuôn khổ hoạt động 

trình diễn và kết nối cung - cầu công 
nghệ Nam bộ năm 2015 có 4 cuộc 
hội thảo: Thúc đẩy ứng dụng, đổi 
mới công nghệ nâng cao chuỗi giá 
trị sản phẩm nông nghiệp khu vực 
Nam bộ; Công nghệ mới trong xây 
dựng và phát triển hạ tầng đô thị; 
Vai trò của truyền thông trong phát 
triển KH-CN khu vực phía Nam; 
Kết nối tài chính và công nghệ thúc 
đẩy phát triển DN.

Tại hội thảo “Kết nối tài chính và 
công nghệ thúc đẩy phát triển DN”, 
các đại biểu được tìm hiểu nhiều 

Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh: Đẩy mạnh thị trường KH-CN là 
một trong những nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra trong Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XI về phát triển KH-CN phục vụ sự nghiệp 
CNH-HĐH. Bộ KH-CN đang nỗ lực để tạo môi trường pháp lý cho thị 
trường KH-CN, đẩy mạnh việc xây dựng các định chế trung gian bằng các 
hoạt động như: sàn giao dịch công nghệ tại các thành phố lớn, tổ chức 
các chợ công nghệ thiết bị Techmart và hoạt động trình diễn và kết nối 
cung - cầu công nghệ thường niên. Với các hoạt động có tính chất đổi 
mới căn bản và phong phú tại hoạt động trình diễn và kết nối cung - cầu 
công nghệ khu vực Nam bộ năm 2015 sẽ từng bước thúc đẩy thị trường 
KH-CN phát triển. Đồng thời đây là cơ hội để các tổ chức, cơ quan và DN 
trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi và đặt ra những nhu cầu thực tiễn 
của địa phương đối với các cơ quan quản lý, nhà khoa học và các tổ chức 
KH-CN, DN trong và ngoài nước.
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giải pháp mới, có tính ứng dụng 
cao như: Công nghệ và giải pháp 
hiệu quả trong bảo quản, chế biến 
nông, thủy sản; chọn tạo giống lúa 
lai thơm ĐBSCL và triển vọng hợp 
tác chuyển giao công nghệ, sản xuất 
kinh doanh; chương trình đổi mới 
công nghệ quốc gia; chương trình 
thúc đẩy DN Việt Nam…

Hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng đổi 
mới công nghệ nâng cao chuỗi giá 
trị sản phẩm nông nghiệp khu vực 
Nam bộ” mang đến những thông 
tin quan trọng về nhu cầu, thực 
trạng và đổi mới công nghệ chế 
biến nông sản Việt Nam trong phát 
triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền 
vững; giải pháp cho DN tiêu thụ 
nông sản Việt Nam; giải pháp phát 
triển công nghệ cho trái cây trong 
bối cảnh hội nhập TPP; chuỗi cung 
ứng cho nông sản Việt Nam; phát 
triển ứng dụng công nghệ trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế của ngành 
nông nghiệp… Nói về hiệu quả của 
việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh 
vực nông nghiệp, ông Đỗ Hà Nam, 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám 
đốc Công ty CP Tập đoàn Intimex 
cho biết: “Sau năm 1975, từ một 
nước tự cung tự cấp Việt Nam đã 
trở thành nước xuất khẩu hàng đầu 
thế giới về hạt điều, hồ tiêu, cà phê, 
gạo… Nhờ hỗ trợ đầu tư bằng công 

nghệ hiện đại, dây chuyền khép kín, 
từ bước đưa nguyên liệu đến đóng 
bao thành phẩm nên kim ngạch xuất 
khẩu nông sản của Việt Nam tăng 
bình quân hàng năm từ 15-20% với 
mức kim ngạch đạt hàng chục tỷ 
USD/năm”. Ông Lê Văn Trí, Tổng 
Giám đốc Công ty CP công nghệ 
sinh học Fitohoocmon cho hay, sau 
buổi hội thảo, công ty của ông và 
HTX nông nghiệp dịch vụ Bông 
Trang (huyện Xuyên Mộc, tỉnh 
BR-VT) đã ký kết biên bản ghi nhớ 
“Tư vấn và chuyển giao công nghệ 
sản xuất phân bón phức hợp hữu 
cơ vi sinh Fitohoocmon” từ nguồn 
thải nông nghiệp và hữu cơ tại địa 
phương với công suất 5.000-10.000 
tấn sản phẩm/năm. Với giải pháp 
này chúng tôi tin rằng cây thanh 
long Bông Trang sẽ cho năng suất 
cao, chất lượng tốt, trở thành một 
trong những nông sản độc đáo của 
BR-VT”.

Hội thảo “Công nghệ mới trong 
xây dựng và phát triển hạ tầng đô 
thị” cũng thu hút sự quan tâm của 
nhiều đơn vị, DN trong và ngoài 
nước. Hội thảo đã giới thiệu đến 
các đơn vị, DN nhiều thông tin về 
công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh 
vực xây dựng và phát triển hạ tầng 
đô thị như: Công nghệ nối nhanh 
cốt thép trong xây dựng; Giải pháp 

bó vỉa cây xanh đô thị; công nghệ 
sơn chống thấm; các sản phẩm bê 
tông cốt thép đúc sẵn… Theo ông 
Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP DIC số 4, là một đơn vị 
chuyên thi công các công trình xây 
dựng, ông tham dự hội thảo “Công 
nghệ mới trong xây dựng và phát 
triển hạ tầng đô thị” với mong muốn 
tìm kiếm được nhiều sáng kiến 
trong lĩnh vực xây dựng. Tại hội 
thảo này, ông Thắng đã được nghe 
các chuyên gia, các nhà sáng chế 
giới thiệu nhiều giải pháp hay, trong 
đó có phương pháp thi công TNF 
(phương pháp thi công nền móng 
đặc thù trên nền đất yếu) của Trung 
tâm kiến trúc Nhật Bản. Ngoài ra, 
theo ông Thắng, DIC số 4 cũng 
đang có ý định sử dụng giải pháp 
công nghệ mới bảo vệ bờ sông, hồ 
và đê biển của Busadco để áp dụng 
vào thi công các công trình sắp tới.

Tuy nhiên, các giải pháp hay, các 
sáng kiến khoa học sẽ khó được 
kết nối cung - cầu nếu không có 
các hoạt động truyền thông. Do đó, 
ngoài các cuộc hội thảo về công 
nghệ, Ban tổ chức còn tổ chức hội 
thảo “Vai trò của truyền thông trong 
phát triển KH-CN khu vực phía 
Nam”. Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần 
Văn Tùng nhấn mạnh: “Các buổi 
hội thảo này được tổ chức tại “Hoạt 
động trình diễn và kết nối cung 
- cầu công nghệ Nam bộ 2015” 
có giá trị lớn, nhằm tạo ra cơ hội 
giao lưu, gặp gỡ, trao đổi thông tin 
về công nghệ, tìm hiểu và hợp tác 
giữa các DN có nguồn “cung” công 
nghệ sẵn sàng hợp tác, chuyển giao 
và các DN trong nước có nhu cầu 
công nghệ nhằm thúc đẩy các hoạt 
động hợp tác, chuyển giao và đổi 
mới công nghệ trong lĩnh vực nông 
nghiệp, xây dựng và phát triển hạ 
tầng đô thị của Việt Nam”.

L.T.H.T
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Hiệu quả (KPI-Key 
Performance Indicators) là 
thước đo sự thành công của 

một tổ chức, được xác định thông 
qua các tiêu chí về tài chính và các 
tiêu chí phi tài chính. KPI chỉ ra 
cho tổ chức những công việc và xác 
định tất cả các thao tác, hoạt động 
trong quá trình tiến đến mục tiêu đã 
định.KPI có thể phân ra 4 loại:

- Đo kết quả của công việc và đo 
được bằng một con số

- Đo chuỗi kết quả thể hiện quá 
trình hoạt động thực tế của tổ chức

- Đo mức độ chuyên môn hoá thể 
hiện hiệu quả hoạt động của tổ chức 
có tốt lên không.

- KPI đo độ nhạy cảm của hoạt 
động điều khiển, quản lý

Chất lượng đào tạo tại các cơ sở 
đào tạo sử dụng KPI loại 1. Chất 
lượng đào tạo sẽ được định lượng 
thông qua phiếu điều tra, từ kết quả 
định lượng đối chiếu vào khung 
định tính để có được một trong 5 
kết luận: không có chất lượng, kém 
chất lượng, chất lượng chấp nhận, 
chất lượng và rất chất lượng.

Tiêu chí đánh giá chất lượng 
đào tạo

Chất lượng đào tạo tại các cơ sở 
đào tạo thể hiện chủ yếu ở trình độ 
và kỹ năng người học được nâng 
lên, sau khi học xong người học có 
thể thực hiện công việc của mình có 
chất lượng hơn. Vì có rất nhiều tiêu 
chí tác động, ảnh hưởng đến chất 
lượng đào tạo và các tiêu chí này lại 
có tác động đan xem đến chất lượng 
cho nên chúng ta không thể dựa vào 
tất cả các tiêu chí để đánh giá mà 
chúng ta chỉ dựa vào những tiêu 
chí mạnh có tác động lớn đến chất 
lượng. Sau đây là 06 tiêu chí mạnh 
được tổng hợp: 

- Chất lượng đầu vào: Đặc điểm 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH 
GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

|| GVC.ThS. Nguyễn Hoàng 
Long
Trường Chính trị tỉnh BR-VT

quan trọng của đào tạo là mọi người 
học đều là các đối tượng thụ hưởng, 
họ rất quan tâm đến các thuộc tính 
của tri thức, thông tin mà giáo viên 
cung cấp, tuy nhiên mức độ hấp thụ 
tri thức của người học lại phụ thuộc 
rất nhiều vào trình độ, kiến thức nội 
tại của họ. Thông qua trình độ, kỹ 
năng đầu ra của người học chúng ta 
có thể biết được chất lượng đào tạo.

- Trình độ giảng viên: Trình độ 
giảng viên bao gồm trình độ khoa 
học và trình độ thực tế. Trình độ 
khoa học đòi hỏi giảng viên phải 
am hiểu các khái niệm, tri thức của 
lĩnh vực, ngành mà mình giảng 
dạy, nghiên cứu; trình độ thực tế là 
những hiểu biết, kinh nghiệm của 
giảng viên trong việc ứng dụng, vận 
dụng kiến thức lĩnh vực, ngành vào 
công việc vào đời sống. 

- Phương pháp giảng dạy: Là 
những hình thức, cách thức mà 
thông qua đó và bằng cách đó giảng 
viên giúp học viên lĩnh hội tri thức 
trong điều kiện cụ thể. 

- Chất lượng giáo trình: Để 
biết chương trình đào tạo đó đảm 
bảo chất lượng hay không, chương 
trình đào tạo đó đã được kiểm định 
chất lượng hay chưa, chúng ta cần 
tìm hiểu qua bộ phận phụ trách văn 
hóa, giáo dục trực thuộc cơ quan 
chủ quản. Chúng ta thường mất một 
khoảng thời gian dài để kiểm định, 
chỉnh sửa giáo trình, khi đến tay 
người học nó đã có một độ trễ nhất 
định, để bù đắp lỗ hổng về tri thức 
này đòi hỏi giảng viên phải thường 
xuyên cập nhật kiến thức bổ sung 
vào giáo trình thông qua bài giảng. 

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 
Là tất cả các trang thiết bị phục vụ 
cho việc giảng dạy tại cơ sở đào 
tạo, nó bao gồm các thiết bị trong 
phòng học phục vụ cho giảng viên 

và học viên sử dụng trong khi học 
tập nghiên cứu; các yếu tố hỗ trợ 
khác như thư viện, phòng truyền 
thống, website đào tạo, không gian, 
môi trường…

- Quản lý đào tạo: Là quá trình 
điều khiển và dẫn hướng tất cả các 
bộ phận của một cơ sở đào tạo, sử 
dụng các nguồn tài nguyên để đạt 
được mục tiêu đào tạo.

Định lượng chất lượng đào tạo
- Để có cơ sở đánh giá chất lượng 

đào tạo của một cơ sở đào tạo chúng 
ta đi chấm điểm 06 tiêu chí trên theo 
thang điểm 10 thông qua phiếu điều 
tra. Vì có 6 tiêu chí nên số phiếu 
số điều tra phải lớn hơn hoặc bằng 
35. Tổng hợp 35 phiếu điều tra này 
chúng ta có thể tính điểm bình quân 
cho từng tiêu chí. Ví dụ điểm bình 
quân của Trung Tâm NIIT Vũng 
Tàu, năm 2010 như sau:

STT Tiêu chí đánh giá Điểm 
TB

1 Chất lượng đầu vào 6

2 Trình độ giảng viên 7

3 Phương pháp giảng dạy 9

4 Chất lượng giáo trình 9

5 Cơ sở vật chất phục vụ đào 
tạo

9

6 Quản lý đào tạo 8

  Trong không gian phẳng sử dụng 
N tiêu chí đánh giá làm N trục, các 
trục chia mặt phẳng thành N góc α 
bằng nhau. Ví dụ, giả sử ta có N=6 
tiêu chí, sáu trục tiêu chí sẽ chia mặt 
phẳng làm 6 góc α bằng nhau và ta 
có thể tính giá trị góc α là α= 360o/6 
=60o
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Gắn điểm các tiêu chí vào các 
trục tương ứng, rồi nối các điểm này 
lại chúng ta được đa giác N cạnh, 
có thể xem diện tích đa giác hữu ích 
này thể hiện mức độ chất lượng đào 
tạo.

Diện tích đa giác hữu ích lý tưởng 

là diện tích đa giác đều được tạo bởi 
điểm 10 trên tất cả N trục tiêu chí, 
diện tích hữu ích lý tưởng là diện 
tích hình đa giác đều lớn có N cạnh, 
phần diện tích này là tổng diện tích 
của N tam giác cân với độ dài cạnh 
là r=a=10. Gọi Slt là tổng hữu ích 
lý tưởng và Sd là diện tích tam giác 
cân thể hiện mức độ hữu ích thành 
phần, thì ta có
Slt = ∑Sd  =  N* Sd = N*a2*Sinα/2 vì

Với N = số tam giác cân = N 
(Khích thước bộ tiêu chí),  Sd là tam 
giác cân, hai cạnh r =a, góc đỉnh α  
nên ta có thể tính được N*Sd

N*Sd   =    N*r*r*Sinα/2   =   
N*a2*Sinα/2   

Tương tự thông qua điểm của 
các tiêu chí đánh giá chúng ta có 
thể xác định được đa giác hữu ích 
chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo 
đang khảo sát. Gọi Sks là diện tích 
hữu ích chất lượng đào tạo đang 
khảo sát và Sij là diện tích hữu thành 
phần do tiêu chí thứ i và j tạo nên. 
Tương tự ta có thể tính được Shi như 
sau:

Sks = ∑Sij = S12 + S23 + S34 + … + 
Sij                 Với  i,j = 1..N

Với    S12 = X1*X2*Sinα/2  
S23 = X2*X3*Sinα/2
……..
Sij = Xi*Xj*Sinα/2
Sks   =(X1*X2*Sinα + X2*X3* 

Sinα + …Xi*Xj*Sinα)/2 = (Sinα * 
∑XiXj)/2

Định lượng chất lượng đào tạo 
bằng tỉ số giữa diện tích hữu ích 
chất lượng đào tạo đang khảo sát 
với diện tích hữu ích chất lượng lý 
tưởng. Công thức định lượng chất 
lượng đào tạo như sau: (Chất lượng 
đào tạo H càng gần 01 càng tốt)

Diện tích hữu ích Sks           (Sinα * 
∑XiXj )/2            ∑XiXj 

        H =   ---------------------------
-  =  --------------------  =  -------

Diện tích hữu ích Slt                
(N*a2*Sinα)/2               N*a2  

Áp dụng công thức trên để định 
lượng chất lượng đào tạo công 
nghệ thông tin của Trung Tâm NIIT 
Vũng Tàu ta được H=0.645, nếu qui 
về thang điểm 10 thì được 6.45.

Định tính chất lượng đào tạo
Để có kết luận định tính về chất 

lượng đào tạo chúng ta dùng kết quả 
định lượng H về chất lượng đào tạo 
đổi qua định tính chất lượng đào 
tạo. Theo đánh giá truyền thống ta 
có bảng thể hiện mối quan hệ giữa 
định lượng và định tính như sau:

Bảng quan hệ giữa định lượng H 
và định tính chất lượng đào tạo

STT Định lượng 
H Định tính Chú 

thích

1 <3 Không chất 
lượng

2 Từ 3 đến 
<5

Chất lượng 
kém

3 Từ 5 đến 
<7

Chất lượng 
chấp nhận

4 Từ 7 đến 8 Chất lượng

5 Trên 8 Rất chất 
lượng

Áp dụng kết quả định lượng chất 
lượng đào tạo Công nghệ thông tin 
của  Trung Tâm NIIT Vũng Tàu, 
năm 2010 ta có H=6.54, tra bảng 
quan hệ giữa định lượng H và định 
tính chất lượng đào tạo thì định tính 
chất lượng đào tạo Công nghệ thông 
tin của Trung Tâm NIIT Vũng Tàu, 
năm 2010 là «Chất lượng chấp 
nhận».

N.H.L
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đổi mới phương pháp giảng dạy 

đại học là một nhiệm vụ quan trọng 
trong các giải pháp đổi mới giáo 
dục. Trong đó việc ứng dụng công 
nghệ thông tin và truyền thông đã 
giúp giảng viên thiết kế các bài trình 
bày một cách sinh động và hấp dẫn. 
Với mong muốn tăng cường sự chủ 
động sáng tạo và khả năng tự học 
của sinh viên, đồng thời kích thích 
tính tương tác trong bài giảng thì thí 
nghiệm ảo có thể được sử dụng như 
một công cụ rất hiệu quả.

Thí nghiệm ảo có thể được hiểu 
như việc mô phỏng thí nghiệm thực 
tế để kiểm nghiệm lại lý thuyết hoặc 
làm minh họa rõ hơn một quá trình 
công nghệ. Thêm nữa, thí nghiệm 
ảo còn giúp mô phỏng các hiện 
tượng và tình huống khó thực hiện 
trong thí nghiệm thực. Nhờ vậy, 
thí nghiệm ảo kích thích niềm đam 
mê khoa học và tìm tòi khám phá 
cái mới của sinh viên. Ngoài ra, thí 
nghiệm ảo còn giúp người học làm 
quen với thiết bị và các quy trình 
công nghệ trước khi thao tác thực 
tế, cũng như giảm thiểu đáng kể chi 
phí đầu tư thiết bị thực nghiệm và 
vật tư tiêu hao. 

Ở Việt Nam đã có một số công 
trình nghiên cứu về thí nghiệm ảo 

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 
THÍ NGHIỆM ẢO 

VÀO GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC
|| Phạm Hồng Quang
|| Vũ Minh Hùng
|| Trịnh Quang Trung
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 
(PVU)

Tóm tắt: Bài báo này hướng tới mục tiêu đổi mới phương pháp giảng 
dạy tại các trường đại học ở Việt Nam. Bài báo giới thiệu các công cụ 
phần mềm thiết kế thí nghiệm ảo đơn giản và hiệu quả để giảng viên có 
thể tiếp nhận và xây dựng các bài thí nghiệm ảo trong thời gian ngắn. 
Bài báo đã đưa ra một quy trình xây dựng bài thí nghiệm ảo trên phần 
mềm Macromedia Flash và hai sản phẩm mẫu. Từ những chỉ dẫn thiết kế, 
giảng viên có thể tham khảo và tự thiết kế các bài thí nghiệm khác phục 
vụ cho các bài giảng cụ thể. 
Từ khóa: Thí nghiệm ảo, Macromedia Flash

như phần mềm Phòng thí nghiệm 
Vật lý Đại cương ảo do Viện Vật lý 
kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà 
Nội xây dựng. Đặc biệt đã có một 
đề tài nghiên cứu cấp nhà nước do 
Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì 
để xây dựng 24 thí nghiệm ảo cho 
các môn học Vật lí, Hóa học và 
Sinh học. Hơn nữa, thời gian gần 
đây cũng có một số nghiên cứu về 
phương pháp luận và công cụ phần 
mềm liên quan đến thí nghiệm ảo 
(xem thêm ở [1-4]). Việc xây dựng 
một bài thí nghiệm ảo đòi hỏi không 
chỉ kiến thức chuyên môn của cán 
bộ giảng dạy trong một lĩnh vực cụ 
thể, mà còn phụ thuộc vào việc lựa 
chọn công cụ phần mềm và sử dụng 
các quy trình thiết kế hợp lý. Vì thế 
việc xây dựng các bài thí nghiệm ảo 
mẫu với các quy trình thiết kế chuẩn 
sẽ rất cần thiết cho cán bộ giảng dạy 
cải tiến bài giảng nhằm mục đích 
kích thích niềm đam mê học tập, tạo 
sự chủ động, sáng tạo và tương tác 
trong lớp học.

II. CÔNG CỤ PHẦN MỀM 
THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM ẢO

Ngày nay, với sự phát triển mạnh 
mẽ của công nghệ thông tin, rất 
nhiều công cụ phần mềm thiết kế 
thí nghiệm ảo đã xuất hiện và dần 

trở nên phổ biến. Một đặc điểm 
chung dễ nhận thấy nhất là chúng 
có giao diện đẹp, thân thiện với 
người sử dụng và thao tác tương đối 
đơn giản. Nhiều phần mềm tích hợp 
sẵn các công cụ thiết kế mô hình 
hoặc có thể liên kết trực tiếp được 
với phần mềm đồ họa. Các phần 
mềm thiết kế thí nghiệm ảo có thể 
xuất ra ảnh động, phim hoặc dạng 
web. Các phần mềm tạo thí nghiệm 
ảo phổ biến nhất hiện nay gồm 
có: MacroMedia Flash, Easy Gift 
Animator, Ulead Gift Animator, 
Crocodile Physic, Crocodile 
Chemistry, Gift Animator, Flex Gift 
Animator, Aurora 3D Animation 
Maker, Corel MotionStudio 3D, 
Sothink SWF Quicker, SWF Easy, 
SWF Easy, EximiousSoft GIF 
Creator, Falco gif animator, Smart 
gif creator, Koolmoves, Express 
animator, Iconcool gif animator, 
Animated gif banner maker, và 
Blaze gif creator. Trong số đó thì 
Macromedia Flash là một phần 
mềm mạnh và linh hoạt nhất, sử 
dụng để mô phỏng các hiện tượng 
trong nhiều lĩnh vực: Vật lý, Hóa 
học, Sinh học, Cơ học từ đơn giản 
đến phức tạp tùy theo yêu cầu và 
khả năng khai thác của người sử 
dụng. Các mô phỏng tạo ra từ phần 
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mềm Macromedia Flash hoàn toàn 
tương thích với các công cụ tạo 
bài giảng E-learning như Adobe 
Presenter hay Lecture Maker.

III. QUY TRÌNH THIẾT KẾ THÍ 
NGHIỆM ẢO

Thiết kế một bài thí nghiệm ảo 
phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản 
sau: (1) Phù hợp với nội dung của 
môn học, có ý nghĩa, có tính khả 
thi và có độ phức tạp; (2) Giao diện 
thân thiện với người sử dụng, hình 
ảnh được bố trí có tính khoa học; 
(3) Các thao tác thực hiện nhanh và 
kết quả cũng được đưa ra trong một 
thời gian ngắn; (4) Có hiệu quả cao, 
thực hiện được nhiều chức năng 
trong dạy học hoặc thí nghiệm với 
chi phí hợp lý. 

Quy trình thiết kế một bài thí 
nghiệm ảo thường được thực hiện 
với các bước như sau:

- Bước 1:  Lựa chọn nội dung bài 
thí nghiệm ảo; 

- Bước 2: Xác định mục tiêu thực 
hiện và phân tích các yêu cầu; 

- Bước 3: Xây dựng mô hình 2D, 
3D và chuẩn bị các khung hình tĩnh 
để chèn vào phần mềm;

- Bước 4: Chèn các khung ảnh 
tĩnh vào phần mềm, tạo vị trí và 
định dạng;

- Bước 5: Thiết kế giao diện để 
hiển thị, giao tiếp và chuyển động; 

- Bước 6: Sử dụng các kỹ thuật 
thí nghiệm ảo như: nội suy, biến 
hình, tạo hiệu ứng, quản lý khung 
thời gian, mặt nạ, bộ lọc, nhân bản, 
định dạng và chuyển động để tạo 
mô phỏng;

- Bước 7: Xác định thuật toán cho 
thí nghiệm ảo và viết chương trình 
phần mềm;

- Bước 8: Chạy thử, chỉnh sửa, 
hoàn thiện, viết hướng dẫn sử dụng 
và nghiệm thu.

IV. CÁC SẢN PHẨM THÍ 
NGHIỆM ẢO 

Phần mềm Macromedia Flash 

được đề cập ở mục 2 là một công 
cụ phần mềm rất mạnh để thiết kế 
các bài thí nghiệm ảo. Nó có thể 
tạo ra một giao diện đẹp mắt và cho 
phép người dùng tương tác với thí 
nghiệm thông qua các nút bấm, ô 
nhập dữ liệu và các hình ảnh động. 
Các tác giả đã sử dụng phần mềm 
này để xây dựng hai bài thí nghiệm 
ảo như ở hình bên dưới.

Hình 1. Thí nghiệm về các kiểu dòng 
chảy trong đường ống

Hình 2. Thí nghiệm ảo về chu trình nhiệt 
Carnot

Trong đó, Hình 1 là thí nghiệm 
dòng chảy Reynolds. Người sử 
dụng dùng chuột để chọn các loại 
chất lỏng trên mô hình, rồi chọn 
vận tốc của dòng chảy và bấm Start. 
Ngay sau đó thì số Reynolds (R) sẽ 
được tính và quyết định hiển thị loại 
dòng chảy nào (chảy tầng hay rối) 
trên mô hình. Khi làm thí nghiệm 
ảo, sinh viên sẽ quan sát được hoạt 
động bơm nước vào bình, quá trình 
và dạng chuyển động của các dòng 
chảy trong ống, cũng như hiển thị 
các giá trị vận tốc và lưu lượng. 
Ngoài ra thí nghiệm còn có các 
tính năng về học an toàn và học lý 

thuyết. Hình 2 minh họa một chu 
trình nhiệt Carnot: người sử dụng sẽ 
quan sát được sự thay đổi trạng thái, 
hình ảnh và hướng dịch chuyển của 
chu trình tùy thuộc vào sự thay đổi 
của nhiệt độ và áp suất.

V. KẾT LUẬN
Qua khảo sát và đánh giá nhu 

cầu áp dụng thí nghiệm ảo, các tác 
giả nhận thấy thí nghiệm ảo đóng 
một vai trò quan trọng trong việc 
cải tiến các bài giảng và đổi mới 
phương pháp giảng dạy nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo. Vì thế tác 
giả đã đề xuất sử dụng phần mềm 
Macromedia Flash với các yêu cầu 
và quy trình thiết kế chi tiết. Hai sản 
phẩm mẫu đã được thiết kế để các 
giảng viên có thể tham khảo và tự 
triển khai thực hiện cho chính các 
bài giảng của mình. 

P.H.Q, V.M.H, T.Q.T
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học ICT hiện nay, Tạp chí Khoa học ĐHQG 
HN, số 24 năm 2008, tr. 237-242.
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Phần mở đầu: Hiện nay 
trong các cơ quan nhà nước, 
các đoanh nghiệp việc cán 

bộ công chức, nhân viên làm việc 
trong văn phòng chưa được gọn 
gàng, ngăn nắp. Trên bàn làm việc 
còn lộn xộn, các giấy tờ, văn bản 
không được sắp xếp một cách khoa 
học nên việc tìm tài liệu, hồ sơ, 
công văn khi cần thiết gặp nhiều 
khó khăn, làm tốn thời gian, việc 
giải quyết công việc không được 
hiệu quả, năng suất. Chưa vệ sinh 
thường xuyên tại nơi làm việc.

Khái niệm 5S bắt nguồn từ Nhật 
Bản vào đầu những năm 80 và được 
áp dụng rộng rãi tại các quốc gia, 
trong đó có Việt Nam. Mục đích 
của việc áp dụng 5S không chỉ đơn 
thuần ở việc nâng cao điều kiện và 
môi trường làm việc trong một tổ 
chức mà quan trọng hơn là làm thay 
đổi cách suy nghĩ, thói quen làm 
việc và tăng cường khả năng sáng 
tạo của mỗi cá nhân trong tổ chức.

Để giảm thiểu những vấn đề trên, 
làm cho văn phòng trong cơ quan 
làm việc gọn gàng sạch sẽ, trước 
tiên là đòi hỏi ý thức của mỗi người 
cán bộ công chức trong cơ quan, 
các công việc cần phải lặp đi lặp lại 
nhiều lần để cho thành thói quen. 
Chính vì những lý do trên mà nhóm 
tác giả có sáng kiến “Áp dụng tiêu 
chuẩn 5S vào văn phòng trong cơ 
quan”.

Đối với tiêu chuẩn này, một số 
doanh nghiệp trong nước đã áp 
dụng và đã mang lại hiệu quả trông 
thấy. Tiêu chuẩn này chỉ phù hợp áp 
dụng cho văn phòng, cơ quan, trụ sở 
làm việc. Còn việc đảm bảo an toàn 
vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động 
tại các phân xưởng thì đã có các bộ 
tiêu chuẩn khác quy định.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này vào 

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN 5S VÀO 
VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN

|| Nguyễn Văn Bình
|| Võ Thị Hồng Duyên 
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Tỉnh BR-VT

trong cơ quan nhà nước, các văn 
phòng làm việc không khó, quan 
trọng là phải có sự đồng lòng của 
toàn thể CBCC trong đơn vị, ý thức 
làm việc của từng người CBCC.

Những lý do trên là cơ sở để 
nhóm tác giả hình thành ý tưởng 
áp dụng bộ tiêu chuẩn 5S vào trong 
văn phòng cơ quan làm việc.

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ÁP 
DỤNG TIÊU CHUẨN 5S

5S là một phương pháp quản lý 
nhằm mục đích cải tiến môi trường, 
lề lối làm việc, một chương trình 
hoạt động thường trực trong một 
doanh nghiệp hoặc ở một đơn vị cơ 
quan hành chính. 5S là một phương 
pháp cải tiến rất đơn giản nhưng lại 
rất hiệu quả trong thực tế như sau:

- Việc tổ chức thực hiện các công 
việc trong cơ quan dễ dàng và đơn 
giản, ít tốn kém.

- Thấy rõ được hiệu quả làm việc 
trong cơ quan của từng CBCC.

- Nơi làm việc (văn phòng, bàn 
làm việc của từng CBCC) trở nên 
sạch sẽ và ngăn nắp hơn.

- Tuổi thọ của máy móc, thiết bị 
trong văn phòng sẽ kéo dài hơn.

- Các hoạt động làm việc sẽ 
nhanh, chính xác, ít sai sót, an toàn 
hơn.

- Tạo dựng được thói quen làm 
việc có kỹ luật, sáng tạo và cần tập 
thể trong cơ quan.

- Áp dụng tiêu chuẩn 5S là nền 
tảng vững chắc để thực hiện các 
hoạt động cải tiến trong quá trình 
làm việc.

- Tạo dựng hình ảnh tốt đối với 
đồng nghiệp, người dân liên hệ 
công tác.

- Việc lấy tài liệu, hồ sơ, công văn 
sẽ nhanh, gọn.

II. TẠI SAO LẠI ÁP DỤNG 
TIÊU CHUẨN 5S VÀO TRONG 
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

2.1. Thực trạng trong văn phòng 
làm việc khi chưa áp dụng 5S

- Có nhiều vật dụng không cần 
thiết và không ngăn nắp.

- Các khu vực làm việc không 
được phân chia rõ ràng.

- Có nhiều sai sót trong công việc 
và mức sai lỗi cao.

- Phần lớn công việc là lãng phí 
(đi lại, làm lại, hư máy, in giấy bỏ 
đi nhiều).

- Nơi làm việc thiếu ánh sáng, ồn 
ào, ẩm thấp… mất an toàn, nhiều tai 
nạn và sự cố xảy ra.

- Máy móc, thiết bị, kho chứa tài 
liệu, văn phòng, bàn làm việc, tủ, 
kệ, nhà vệ sinh… bụi bẩn, bề bộn, 
thiếu vệ sinh.

- Tinh thần làm việc của một số 
người còn thấp.

2.2. Vì sao phải áp dụng
Một đặc điểm của người Việt 

Nam (có lẽ là tình trạng chung của 
những nước nghèo, kém phát triển) 
có thể nói là một căn bệnh, đó là: 
Giữ lại tất cả mọi thứ cần thiết và 
không cần thiết trong công việc, 
cuộc sống hàng ngày. Kết quả là có 
trong tay cả kho những thứ không 
sử dụng được. Tại sao không sử 
dụng được?

Thứ nhất: Là không ngăn nắp: Vì 
quá nhiều vật dụng cất giữ lộn xộn, 
không biết mình đang có cái gì, khi 
cần tìm không biết đâu mà tìm, và 
vẫn phải đi mua dù đang có sẵn. 
Như vậy, vừa tốn phí bảo quản, vừa 
không có tác dụng.
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Thứ hai: Là không chọn lọc, 
chuẩn bị: Giữ lại cả thứ sử dụng 
được và không sử dụng được, thứ 
sử dụng được thì không sẵn sàng sử 
dụng, cất giữ lộn xộn làm mất thời 
gian tìm kiếm.

- Môi trường làm việc bề bộn, 
không vệ sinh tạo thành thói quen, 
không ai quan tâm, chỉ làm khi có 
đoàn kiểm tra.

- Có tổ chức tốt mới sản xuất ra 
được những sản phẩm tốt và ổn 
định, với tình hình hiện nay, muốn 
tồn tại thì phải thực hiện.

* Một số lý do khác:
- Đối với những cơ quan, đơn 

vị đang xây dựng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008, thì tiêu chuẩn 5S là 
bước xây dựng cơ sở ban đầu để 
thực hiện.

- Mặt bằng, không gian của đa số 
các cơ quan công sở điều rất nhỏ, 
hẹp so với yêu cầu của số lượng, 
vấn đề tiết kiệm mặt bằng, không 
gian là vấn đề hàng đầu.

- Cần nâng cao hiệu quả thời gian 
làm việc (không mất thời gian tìm 
kiếm tài liệu), tăng cường vệ sinh 
cá nhân, an toàn lao động, và thực 
hành tiết kiệm chống lãng phí.

III. PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn thực hành tốt 5S mang 

tính tổng quát và nhằm áp dụng cho 
mọi tổ chức trong doanh nghiệp, 
các cơ quan hành chính nhà nước, 
không phân biệt loại hình, quy mô 
hay sản phẩm/dịch vụ cung ứng.

IV. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT 
VỀ TIÊU CHUẨN 5S

- 5S là sự khởi đầu của một cuộc 
sống năng suất thoải mái và lành 
mạnh cho người khi làm việc.

- 5S là chương trình cải tiến 
năng suất rất phổ biến ở Nhật Bản 
và đang trở nên phổ biến tại nhiều 
quốc gia trên thế giới.

- 5S là chữ cái đầu của các tiếng 
Nhật Bản “SEIRI”, “SEITON”, 
“SEISO”, “SEIKETSU”, 

“SHITSUKE”, tạm dịch sang tiếng 
việt là: “sàng lọc”, “sắp xếp”, “sạch 
sẽ”, “săn sóc” và “sẵn sàng”.

Seiri/Sort/Sàng lọc: Là phân loại 
và bỏ đi các vật dụng không cần 
thiết tại nơi làm việc.

Seiton/Systematize/Sắp xếp: Là 
bố trí, sắp xếp các đồ vật cần thiết 
đúng vị trí đảm bảo sao cho dễ thấy, 
dễ lấy và cất trả. 

Seiso/Sweep/Sạch sẽ: Là làm vệ 
sinh nơi làm việc của mình sao cho 
không còn bụi trên sàn nhà, máy 
móc, thiết bị, bàn, tủ, kệ, máy vi 
tính…

Seiketsu/Sanitize/Săn sóc: Là 
duy trì nơi làm việc của mình sao 
cho có ngăn nắp và sạch sẽ bằng 
cách lặp đi lặp lại các hoạt động: 
Seiri, Seiton, Seiso.

Shitsuke/Sefl-discipline/Sẵn 
sàng: Là giáo dục, đào tạo mọi 
người tuân thủ các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn, thói quen làm việc tốt và 
giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện 
các nội quy tại nơi làm việc.

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Tiêu chuẩn thực hiện tốt 5S chia 

thành 7 nhóm sau:
1. Vai trò của lãnh đạo
2. SEIRI - SÀNG LỌC
3. SEITON - SẮP XẾP
4. SEISO - SẠCH SẼ
5. SEIKETSU - SĂN SÓC
6. SHITSUKE - SẴN SÀNG
7. Kết quả thực hiện tiêu chuẩn 5S
1. SEIRI – SÀNG LỌC:
Đánh giá việc hoạch định, triển 

khai và duy trì hoạt động SEIRI - 
SÀNG LỌC bao gồm:

- Lập kế hoạch và thực hiện các 
cuộc tổng vệ sinh định kỳ.

- Xây dựng các tiêu chí phân loại 
các đồ vật cần thiết và không cần 
thiết.

- Xác định và tiến hành phân loại 
các đồ vật cần thiết và không cần 
thiết trong công việc.

- Loại bỏ các đồ vật không cần 
thiết tại nơi làm việc.

- Xác định nguyên nhân và hành 

động khắc phục cần thực hiện để 
giảm thiểu việc lưu trữ những đồ 
vật không cần thiết tại nơi làm việc.

2. SEITON -  SẮP XẾP:
 Đánh giá việc thực hiện và duy 

trì hoạt động SEITON -  SẮP XẾP 
nhằm mục đích:

- Xây dựng các nguyên tắc tổ 
chức, sắp xếp các đồ vật cần thiết 
nhằm đảm bảo tính sẵn có, thuận 
tiện, an toàn khi sử dụng và giảm 
thiểu các lãng phí.

- Đảm bảo sự thông hiểu và thực 
hành các nguyên tắc này tại nơi làm 
việc.

- Thực hiện và duy trì các dấu 
hiệu nhận biết thích hợp đối với các 
đồ vật tại các khu vực.

3. SEISO – SẠCH SẼ:
Đánh giá thực hiện và duy trì hoạt 

động SEISO – SẠCH SẼ bao gồm:
- Lập kế hoạch và thực hiện các 

hoạt động SEISO định kỳ.
- Thực hiện làm vệ sinh kết hợp 

với hoạt động kiểm tra.
- Xác định rõ ràng trách nhiệm 

thực hiện, kiểm tra và phương pháp 
thực hiện.

- Ban hành các văn bản hướng 
dẫn và chuẩn mực kiểm tra.

- Tổ chức các hoạt động theo dõi 
và đánh giá định kỳ việc thực hiện 
SEISO.

- Xác định các nguyên nhân và 
biện pháp khắc phục, phòng ngừa 
thích hợp đối với những phát hiện 
trong quá trình thực hiện SEISO 
bao gồm các hành động cần thiết để 
ngăn chặn nguồn gây bẩn.

4. SEIKETSU -  SĂN SÓC:
Đánh giá việc thực hiện và duy trì 

hoạt động SEIKETSU – SĂN SÓC 
thông qua việc:

- Tiêu chuẩn hoá hoạt động “sàng 
lọc”, ‘sắp xếp” và “sạch sẽ” đảm 
bảo các hoạt động trên được thực 
hiện một cách thường xuyên và tự 
giác.

- Thiết lập và áp dụng các quy tắc, 
chuẩn mực về kiểm soát và quản lý 
trực quan trong toàn tổ chức.

- Tiến hành đánh giá định kỳ kết 
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quả thực hiện 5S.
- Xác định mức vi phạm, lưu hồ 

sơ đánh giá 5S và các hành động 
phát sinh từ hoạt động đánh giá.

- Xem xét và thực hiện kịp thời 
các biện pháp khắc phục đối với 
nội dung chưa phù hợp và các kiến 
nghị, đề xuất sau khi đánh giá. 

- Xây dựng và thực hiện cơ chế 
khuyến khích và sự tham gia và ghi 
nhận kết quả của các nhóm, cá nhân 
thực hiện tốt 5S.

5. SHITSUKE - SẴN SÀNG:
Đánh giá việc thực hiện và duy 

trì hoạt động SHITSUKE – SẴN 
SÀNG thông qua quá trình.

- Theo dõi và đánh giá mức độ 
tuân thủ các nguyên tắc, quy định 
và thực hành tốt trong toàn tổ chức.

- Tuyên truyền quảng bá về 5S, 
kết quả thực hành tốt 5S, các bài 
học kinh nghiệm từ việc áp dụng 
trong cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện công tác giáo dục, 
đào tạo và đào tạo lại về thực hành 
tốt 5S.

VI. CÁC NHÂN TỐ ĐỂ ÁP 
DỤNG 5S THÀNH CÔNG

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 5S
Việc tổ chức thực hiện 5S theo 

trình tự sau:
1. Thủ trưởng cơ quan chỉ định 
người lãnh đạo thực hiện chương 
trình 5S

- Thủ trưởng cơ quan phải hiểu 
được ý nghĩa và lợi ích 5S.

- Thủ trưởng cơ quan phải đảm 
bảo sự cam kết đối với việc thực 
hiện 5S.

- Người được chỉ định làm lãnh 

 

          

5S 

Có sự cam kết và hỗ 
trợ thường xuyên của 

lãnh đạo trong cơ 
quan 

  

Bắt đầu từ giáo dục, 
đào tạo và thường 
xuyên tái đào tạo 

Mọi người điều tham 
gia, không ai đứng 

ngoài quan sát 

Luôn lặp lại chu trình 
5S để đạt được chuẩn 

mực cao hơn 

đạo chương trình 5S phải có đủ 
năng lực và quyền hạn cần thiết 
trong việc triển khai thực hiện 
chương trình 5S.

2. Lập sơ đồ tổ chức ban 5S
- Lập sơ đồ tổ chức ban 5S, phân 

công công việc.
+ Trưởng ban
+ Trưởng các nhóm/tiểu ban 

(nhóm hoạch định, nhóm triển khai, 
nhóm đánh giá, nhóm thông tin…)

+ Các thành viên.
Thành viên trong ban 5S là các 
trưởng/phó phòng, những cán bộ, 
công chức tốt, gương mẫu.
3. Đào tạo 5S

- Đào tạo 5S cho các thành viên 
trong ban 5S và cho mọi CBCC 
trong cơ quan.

- Học hỏi, thăm quan các cơ quan 
đã áp dụng thành công 5S.

- Tổ chức các hội thi, viết báo 
tường, khẩu hiệu, biểu ngữ…
4. Thông báo chính thức của thủ 
trưởng cơ quan về chương trình 5S

- Thủ trưởng cơ quan thông báo 
chính thức về việc thực hiện chương 
trình 5S, giải thích ý nghĩa, lợi ích 
và các mục tiêu của chương trình 
này cho mọi người.

- Công bố sơ đồ tổ chức và nhiệm 
vụ của các thành viên trong ban 5S
5. Lập kế hoạch thực hiện 5S và 
phân công tổ chức thực hiện

5.1. Kế hoạch phân công việc 
thực hiện vệ sinh (Bảng 1)

5.2 Quy định về xắp xếp tài liệu, 
hồ sơ (Bảng 2)

5.3 Quy định về quản lý giờ giấc 
làm việc, con người. Đánh giá tổng 
kết, khen thưởng (Bảng 3)

- Hàng tháng, quý, năm Ban thực 
hiện 5S tiến hành báo cáo, khen 
thưởng những cá nhân tốt, gương 
mẫu thực hiện 5S trong cơ quan.

Rút ra kinh nghiệm, nhắc nhở 
những đồng chí, cá nhân chưa thực 
hiện tốt.

VIII. BIỂU HIỆN CỦA VIỆC ÁP 
DỤNG THÀNH CÔNG 5S

- Có năng suất cao

Bảng 1: Kế hoạch phân công việc 
thực hiện vệ sinh

TT

Nội 
dung 
công 
việc

Trách 
nhiệm 

thực 
hiện

Thời 
gian 
thực 
hiện

Ở đâu

1
Tổng vệ 
sinh cơ 
quan

Tất cả 
CBCC

1 năm 
2 lần Cơ quan

2

Vệ sinh 
trong 

phòng 
làm việc

Thành 
viên 

trong 
phòng

1 lần/
tuần

Văn phòng 
làm việc

3

Thực 
hiện 
sàng 
lọc

Mỗi 
CBCC

Hàng 
ngày

Trong phòng 
và bàn làm 
việc CBCC

4
Thực 
hiện 

sắp xếp

Mỗi 
CBCC

Hàng 
ngày

Trong phòng 
và bàn làm 
việc CBCC

5
Thực 
hiện 

sạch sẽ

Mỗi 
CBCC

Hàng 
ngày

Trong phòng 
và bàn làm 
việc CBCC

6
Thực 
hiện 

săn sóc

Mỗi 
CBCC

Hàng 
ngày

Trong phòng 
và bàn làm 
việc CBCC

7

Thực 
hiện 
sẵn 

sàng

Mỗi 
CBCC

Hàng 
ngày

Trong phòng 
và bàn làm 
việc CBCC

8

Tổng 
kết/

khen 
thưởng

Ban chỉ 
đạo 5S

Cuối 
năm Cơ quan

- Có chất lượng dịch vụ ổn định
- Có chi phí hợp lý
- Giải quyết các thủ tục hành 

chính đúng hẹn và chính xác
- Đảm bảo an toàn cho cán bộ 

công chức nhà nước
- Có tinh thần hợp tác, lao động 

cao

IX. KẾT LUẬN
Đến thời điểm này ta có thể kết 

luận rằng 5S là một công cụ quản lý 
chất lượng tại các văn phòng công 
sở nhà nước, các văn phòng doanh 
nghiệp rất hữu ích. Các văn phòng 
công sở có thể áp dụng tiêu chuẩn 
5S để nâng cao chất lượng làm việc 
của mình nhằm tạo ra một hiệu quả 
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Bảng 2: Quy định về xắp xếp tài liệu, hồ sơ

TT Nội dung công 
việc Cách thức thực hiện Trách nhiệm 

thực hiện
Thời gian 
thực hiện Ở đâu

01
Quy định sắp 
xếp dữ liệu trên 
máy tính

- Quy định loại dữ liệu nào lưu trữ trên máy tính ổ cá nhân (ổ D) và loại dữ 
liệu nào lưu trữ trên ổ dùng chung
- Sắp xếp theo dạng cây thư mục, tên các folder thể hiện được nội dung 
bên trong.

Mỗi CBCC Hàng ngày

 Trong phòng 
và Máy

Vi tính làm 
việc cá nhân

02

Quy định sắp 
xếp hồ sơ tài 
liệu: Đang giải 
quyết, chưa giải 
quyết, đã giải 
quyết, lưu trữ

- Bàn làm việc cá nhân phải sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Vật dụng sử 
dụng hàng ngày trên bàn làm việc  phải để đúng nơi quy định khi hết 
giờ làm việc.
1. Đang giải quyết:
- Sắp xếp thứ tự dựa theo tính chất quan trọng của công việc hoặc thời 
gian thực hiện công văn, hồ sơ.
- Có dán nhãn trên hồ sơ, công văn “Đang giải quyết” để nơi dễ nhận 
thấy, dễ tìm.
2. Chưa qiải quyết:
- Sắp xếp trình tự  dựa theo tính chất quan trọng của công việc hoặc thời 
gian thực hiện công văn, hồ sơ.
- Có dán nhãn trên hồ sơ “Chưa giải quyết” để nơi dễ nhận thấy, dễ tìm.
3. Đã giải quyết:
- Lưu trữ công văn, hồ sơ, tài liệu theo thứ tự thời gian.
- Phân loại rõ ràng dễ nhận biết, theo thời gian và theo từng lĩnh vực.

Mỗi CBCC, 
mỗi phòng, 

văn thư
Hàng ngày

Văn phòng 
làm việc, 

bàn làm việc 
CBCC

03

Quy định sắp 
xếp hồ sơ tài 
liệu: lưu trữ dài 
hạn, và tài liệu 
tham khảo

 - Sử dụng chung một dạng biểu mẫu dán ngoài hồ sơ do P.HCTH thiết kế
- Sắp xếp rõ ràng theo đúng tên tài liệu, hồ sơ, có dán nhãn nhận biết bên 
ngoài và mục lục bên trong từng File để dễ tìm
- Các loại dự liệu, tài liệu tham khảo của các Trường, Trung tâm  được sắp 
xếp và  phân loại rõ ràng theo từng đơn vị.

Các phòng 
chuyên môn, 

văn thư
1 tuần/lần Phòng lưu 

hồ sơ

04

Quy định sắp 
xếp lưu giữ và 
sử dụng văn 
phòng phẩm

- Các loại văn phòng phẩm sử dụng trên bàn làm việc, phục vụ cho công 
việc phải cần thiết cho công việc, để ngăn nắp, thuận tiện, dễ lấy, khi sử 
dụng phải tiết kiệm tối đa.

Các phòng, 
tất cả cán 

bộ CC
Hàng ngày

Trong phòng 
và bàn làm 

việc

05 Lưu hồ sơ, giấy 
tờ

- Quy định thời gian lưu: Vị trí lưu: Các tủ đựng hồ sơ
- Phân hồ sơ theo màu (quý I màu xanh, quý II màu vàng, quý III mày đỏ, 
quý IV màu trắng)

Các phòng 
chuyên môn, 

văn thư
1 tuần/lần Phòng lưu 

hồ sơ

Bảng 3: Quy định về quản lý giờ giấc làm việc, con người. Đánh giá tổng kết, khen thưởng

TT Nội dung công việc Cách thức thực hiện Trách nhiệm 
thực hiện

Thời gian 
thực hiện Ở đâu

01

Lập sơ đồ nơi để xe của CBCC
Sơ đồ vị trí khu vực làm việc 
của mỗi CBCC, khu vực lối đi 
chung

- Lập sơ đồ để xe, mỗi một CBCC một ô
(Lãnh đạo có thể kiểm soát CBCC có đi làm không bằng cách 
quan sát nơi để xe).
- Lập sơ đồ phân bổ vị trí làm việc cho mỗi CBCC, phân bố vị 
trí lưu hồ sơ, tài liệu, tài liệu phục vụ công tác

Mỗi CBCC, 
các phòng

3 tháng/
lần

- Nơi để 
xe
- Văn 
phòng 
làm việc

làm việc tốt hơn. Tiêu chuẩn 5S 
không khó nhưng việc áp dụng bộ 
tiêu chuẩn này vào trong văn phòng 
công sở cần phải có sự đồng thuận 
từ lãnh đạo xuống nhân viên và có 
sự nỗ lực đóng góp của cả cơ quan.

Ngày nay, khi đất nước ngày càng 
hội nhập. Cuộc sống ngày càng bận 
rộn, công việc ngày càng nhiều, tính 
chất công việc ngày càng phức tạp 
thì mỗi con người chúng ta cần phải 

có những phương pháp làm việc 
sao cho nhanh, gọn, hiệu quả. Việc 
học tập các phương pháp quản lý 
văn phòng công sở ở các nước phát 
triển, sẽ giúp cho chúng ta học hỏi 
được nhiều kinh nghiệm, quản lý 
công việc tốt hơn.

5S thực sự là một công cụ quản lý 
văn phòng tốt và hiệu quả.

Trong giải pháp này nhóm chúng 
tôi chỉ nêu nguyên lý, cách thức áp 

dụng, còn việc áp dụng vào từng 
văn phòng công sở khác nhau thì 
cần phải xem tính chất công việc, 
đặc trưng của văn phòng đó mà sửa 
đổi, bổ sung áp dụng cho phù hợp 
với tình hình thực tế./.

N.V.B, V.T.H.D
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MỸ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHÌN XUYÊN TƯỜNG

Các nhà nghiên cứu Mỹ chứng minh khoa học có 
thể vượt qua mọi rào cản bằng cách phát triển 

một công nghệ mới cho phép nhìn xuyên tường.
Mang tên RF Capture, thiết bị hoạt động bằng cách 

truyền và nhận tín hiệu không dây phát xuyên tường. 
Khi bức xạ không dây chạm đến cơ thể người, nó sẽ 
được phản chiếu lại. Tín hiệu truyền về sẽ được thu 
nhận và phân tích. Theo nhóm nghiên cứu ở Viện 
công nghệ Massachusets (MIT), bức xạ này khá nhỏ, 
chỉ bằng 1/10.000 bức xạ do một chiếc điện thoại di 
động thông thường phát ra.

Do cùng loại tín hiệu truyền về từ mọi vị trí khác 
nhau trên cơ thể, nhóm nghiên cứu cần xử lý tín hiệu 
một cách chính xác nhằm nhận biết nhiều bộ phận 
cơ thể.

Đầu tiên, RF Capture tạo ra bản quét 3D của toàn 
bộ không gian nhằm nhận biết các vật thể trong môi 
trường, bao gồm cả con người. Khi có người di chuyển 
trong môi trường đó, thiết bị theo dõi những tín hiệu 
phản chiếu từ cơ thể họ. Sau đó, nó xâu chuỗi ảnh 
phản chiếu theo thời gian và dựng lại hình dáng con 
người. Để phân biệt nhiều người khác nhau, nhóm 
nghiên cứu lập trình cho thiết bị sử dụng những yếu 
tố như hình dáng con người và chiều cao để tạo ra 
chân dung cụ thể của từng người.

Hiện nay, thiết bị có thể vạch hình bàn tay của một 
người viết vào không khí qua lớp tường và cửa đóng 
kín. Nó có thể phân biệt 15 cá nhân với độ chính xác 
lên tới 90%. Công nghệ này có nhiều ứng dụng tiềm 
năng trong thiết kế game, cấp cứu bệnh nhân và ghi 
hình chuyển động trong sản xuất phim.

RF Capture cho phép ghi lại chuyển động mà 
không cần các máy cảm biến cơ thể và có thể theo 
dõi những cử động của diễn viên khi họ ở sau đồ vật 
hoặc một bức tường.  Ngoài ra, khả năng ghi hình 
chuyển động của thiết bị còn có thể ứng dụng cho 
những ngôi nhà thông minh hoặc chăm sóc người 
lớn tuổi.

Nhóm nghiên cứu đang trong quá trình thương 
mại hóa công nghệ thông qua một sản phẩm mang 
tên Emerald nhằm phát hiện và phòng ngừa tai nạn 
ở những người lớn tuổi.

Nguồn:  vnexpress.net

CHÙM SÓNG ÂM CÓ THỂ DẪN THUỐC VÀO CƠ 
THỂ DIỆT KHỐI U

Chùm sóng âm thanh ba chiều có thể giữ và di 
chuyển viên nang thuốc rất nhỏ vào đúng vị trí 

khối u trong cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư.
Theo IB Times, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học 
Sussex, Đại học Bristol (Anh) hợp tác với Công ty 
UltraHaptics có trụ sở tại Bristol đã hiện thực hóa ý 
tưởng sử dụng sóng âm để nhấc bổng đồ vật. Bằng 
cách sử dụng sóng âm có biên độ lớn để tạo ra hình 
ảnh âm thanh ba chiều, chùm sóng hấp dẫn này có 
khả năng nhấc bổng và di chuyển những đồ vật nhỏ.

Theo công trình nghiên cứu về chùm sóng 
hấp dẫn âm thanh đăng tải trên tạp chí Nature 
Communications, thiết bị độc đáo này gồm một 
bảng chứa 64 chiếc loa nhỏ, có thể tạo ra sóng âm 
với biên độ lớn và cường độ cao, từ đó hình thành 
nên hình ảnh âm thanh ba chiều.

Công nghệ chùm máy kéo âm thanh sử dụng sóng 
siêu âm ở tần số 40 kHz, ngoài ngưỡng nghe của con 
người. Tần số âm thanh nói trên nâng được vật thể có 
kích thước tối đa là 8mm trong không khí. Tuy nhiên, 
nếu tích hợp nhiều bộ phát sóng âm, công nghệ của 
chúng tôi có thể nâng vật thể lớn khoảng một mét.

Chùm sóng âm có thể tạo ra nhiều hình dạng ba 
chiều khác nhau để điều khiển vật thể, chẳng hạn 
như hình cái kẹp, lồng chứa và các ngón tay. Nhóm 
nghiên cứu tin rằng, công nghệ này sẽ được ứng 
dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như 
việc vận chuyển và lắp ráp vật thể siêu nhỏ trên dây 
chuyền sản xuất mà không cần dùng tay.

Ứng dụng thực tế nhất của công nghệ nói trên là 
trong lĩnh vực y tế, thuốc có thể được dẫn truyền đến 
đúng mục tiêu, bằng cách sử dụng chùm sóng âm 
giữ các loại thuốc dạng viên nang ở vị trí thích hợp 
bên trong cơ thể người. Tại đó, thuốc sẽ giải phóng 
chậm rãi, phục vụ mục đích chữa bệnh như mong 
muốn.”

Y học hiện đại đã có kỹ thuật đưa thuốc vào những 
viên nang rất nhỏ rồi dùng sóng siêu âm phá viên 
nang để dẫn truyền thuốc vào cơ thể. Với chùm sóng 
này, chúng ta có thể giữ và di chuyển viên nang 
thuốc tới vị trí thích hợp, chẳng hạn như tại khối u, 
rồi dùng sóng siêu âm phá viên nang để thuốc ngấm 
đúng mục tiêu.

Nguồn:  vnexpress.net
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HỘI THẢO “THỰC THI LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ CỦA VIỆT NAM”

Ngày 09/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) và Ủy ban Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội đã phối 
hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thực thi 
Luật Chuyển giao công nghệ của Việt Nam”. Đồng 
chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN và đồng chí 
Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN& MT của 
Quốc hội đồng chủ trì Hội thảo.

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 có hiệu lực 
từ 01/7/2007, đến nay đã qua gần 10 năm thực thi và 
có nhiều tác động tích cực đối với hoạt động nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi 
cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi Luật đã 
bộc lộ một số bất cập về cơ chế chính sách trong bối 
cảnh Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế sâu rộng 
với tư cách là thành viên của WTO và vừa tham gia 
đàm phán, ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 
Dương TPP.

 Một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm 
tại Hội thảo là chuyển giao công nghệ trong các dự 
án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). Nội dung 
của Luật Chuyển giao công nghệ hiện nay chủ yếu 
mới đề cập đến nhập khẩu công nghệ và chuyển 
giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, trong 
bối cảnh Việt Nam là nước trình độ phát triển rất 
thấp, chưa có kinh nghiệm hội nhập quốc tế. Vấn đề 
đặt ra là, cần làm thế nào để tiếp nhận được công 
nghệ cao, công nghệ mới và thông qua chuyển giao 
công nghệ phải tiên tới làm chủ được công nghệ, 
phát triển được các công nghệ của riêng mình, đồng 
thời có tác dụng phát triển lan tỏa đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội.

 Ngoài ra, Luật Chuyển giao công nghệ hiện hành 
chưa đề cập nhiều đến việc chuyển giao công nghệ 
trong nước, đó là chuyển giao công nghệ giữa các 
viện, trường với doanh nghiệp và chuyển giao công 
nghệ giữa các doanh nghiệp với nhau. Các ý kiến tại 
Hội thảo cũng đã đề cập đến các cơ sở pháp lý và gợi 
mở một số giải pháp nhằm hình thành và phát triển 

các định chế trung gian, góp phần thúc đẩy phát 
triển mạnh mẽ thị trường KH&CN trong nước.

  Trong bối cảnh hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã trở 
thành vấn đề cấp thiết. Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã được Quốc 
hội đưa vào trong chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII và dự kiến được trình 
Quốc hội xem xét vào cuối năm 2016.

 Hội thảo “Thực thi Luật Chuyển giao công nghệ của 
Việt Nam” nhằm tổng kết, đánh giá lại quá trình thực 
thi Luật Chuyển giao công nghệ này trong 10 năm 
qua. Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ tiếp 
thu ý kiến của các nhà khoa học từ các viện nghiên 
cứu, trường đại học, ý kiến của các doanh nghiệp và ý 
kiến của một số cơ quan quản lý Nhà nước liên quan 
để sửa đổi bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ đáp 
ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn hiện nay và những năm tới.

Nguồn:  most.gov.vn

HỌP TỔ CÔNG TÁC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ 
CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Vụ thi đua - Khen thưởng 
đã tổ chức họp tổ công tác xét tặng Giải thưởng 

Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN).

Buổi họp nhằm công bố Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ KH&CN về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Hội 
đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN và 
triển khai các công việc của Tổ công tác.

Theo đó, Tổ công tác có trách nhiệm giúp Bộ trưởng 
Bộ KH&CN và Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 
về KH&CN theo các nội dung quy định tại Nghị định 
số 78/2014/NĐ-CP (Khoản 2, Khoản 3 Điều 20, Điều 
21) và Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng 
Bộ KH&CN (Khoản 3 Điều 4 và Điều 5).

Tại cuộc họp các thành viên của Tổ công tác đã đặt 
ra nhiều vấn đề để trao đổi, thảo luận nhằm thúc đẩy 
công tác triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 
và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 được thực 
hiện theo đúng kế hoạch.

Trước đó, tại Kết luận của Bộ trưởng trong cuộc họp 
ngày 2/11 về Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước sẽ 
có 21 thành viên bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, 
GS.TS KH.Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu và các nhà khoa 
học dự kiến làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước chuyên 
ngành.

Theo ông Đăng Quang Huấn, Vụ trưởng Vụ Thi đua 
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– Khen thưởng: Ngày 15.6.2015, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
đã ban hành Kế hoạch số 2043/BKHCN-TĐKT về tổ 
chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 
Nhà nước về KHCN đợt 5. Theo đó, đợt xét thưởng lần 
thứ 5 sẽ được tiến hành độc lập theo 3 cấp như sau: 
cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa phương (tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương); cấp Nhà nước được tiến 
hành theo hai bước. Bước một tại các Hội đồng xét 
tặng giải thưởng chuyên ngành cấp Nhà nước và 
bước hai tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà 
nước.

Về tiến độ xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng các 
cấp và dự kiến thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ 
kết quả xét tặng: Hội đồng cấp cơ sở tổ chức xét tặng 
Giải thưởng từ ngày 01.12.2015 và hoàn thành trước 
ngày 31.12.2015.

THỨ TRƯỞNG BỘ KH&CN TRẦN VĂN TÙNG THĂM 
TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ 
VIỆT NAM

Chiều 6/11, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
thăm Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 

Việt Nam là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam (PetroVietnam).

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho biết đã tham 
gia thực hiện thành công gần 60 dự án cơ khí dầu khí 
trong và ngoài nước, công suất chế tạo 50.000 tấn 
kết cấu/năm. Với hơn 200 kỹ sư, doanh thu hoạt động 
sản xuất kinh doanh năm 2014 là 11.500 tỷ đồng, lợi 
nhuận trước thuế 490 tỷ đồng, tổng số thuế và các 
khoản nộp Ngân sách Nhà nước 675 tỷ đồng. Thu 
nhập bình quân người lao động 16,20 triệu đồng/
tháng.

 Trong các năm qua, được sự ủng hộ của PVN và 
chủ đầu tư, PTSC M&C đã chủ động lần đầu tiên tại 
Việt Nam thực hiện công việc thiết kế chi tiết tại công 
trường của mình các giàn Hải Sư Trắng Đen; Thăng 
Long Đông Đô; Sư Tử Nâu; Sư Tử Vàng Tây Nam; MLS; 
H5 với những kết quả chính đem lại như sau: Chủ 
đầu tư không phải triển khai một đội ngũ quản lý dự 
án hàng chục người, tốn kém hàng nhiều triệu USD 
cho mỗi dự án. PTSC M&C cũng không phải triển khai 
một đội ngũ giám sát, quản lý thiết kế và đội ngũ 
mua sắm vài chục người tại các cơ sở của nhà thầu 
phụ thiết kế tại nước ngoài; tiết kiệm được hàng triệu 
USD cho mỗi dự án.

 PTSC M&C có thể chủ động thực hiện và giám sát 
tại chỗ, kiểm soát sai sót, thay đổi và khắc phục ngay 
tại công trường nên hoàn toàn làm chủ được tiến độ. 
Công suất thi công, tiến độ dự án qua đó cũng được 

Hội đồng Cấp Bộ, ngành, địa phương (tỉnh/TP 
trực thuộc TƯ) tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 
05.01.2016 và hoàn thành trước 28.02.2016.

  Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải 
thưởng từ ngày 10.3.2016 và hoàn thành trước ngày 
12.6.2016: Bộ KHCN sẽ nhận hồ sơ đề nghị xét tặng 
Giải thưởng cấp Nhà nước kết thúc vào 17h ngày 
05.3.2016.

Các công trình KH&CN tham dự giải thưởng sẽ 
được Hội đồng xét tặng giải thưởng đánh giá công 
bằng, dân chủ, khách quan, biểu quyết bằng hình 
thức bỏ phiếu và quyết định theo tỷ lệ quy định cho 
từng cấp xét thưởng.

Dự kiến giải thưởng sẽ được công bố và trao tặng 
vào dịp Quốc khánh 2.9.2016.

Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

cải thiện đáng kể 
(rút ngắn gần 40%). 
Kiểm soát được chi 
phí dự án, việc mua 
sai, làm sai, phát 
sinh chi phí được 
kiểm soát… tính 
toán dự phòng hao 
phí trong thi công 

được giảm thiểu tối đa (từ 15-20% thì nay chỉ còn 
trên dưới 5%). Đây cũng là cơ sở mà PTSC M&C giảm 
giá thành để đấu thầu cạnh tranh các dự án nước 
ngoài. Hiện nay, PTSC M&C đã có thể chủ động kiểm 
soát được về công nghệ; vận hành và thực hiện hầu 
hết các hạng mục thiết kế cho các công trình dầu khí 
trên bờ và ngoài khơi.

 PTSC M&C là đơn vị tiên phong, tự chủ động tham 
gia đấu thầu và thắng thầu quốc tế các dự án chìa 
khóa trao tay, cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết, mua 
sắm và thi công cho các đối tác nước ngoài như: dự 
án HRD (ONGC/AFCONS và dự án MLS (Total).

Hiện nay PTSC M&C cũng đang tích cực triển khai 
đấu thầu một số dự án dầu khí quốc tế tại các thị 
trường như Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar. 
Bên cạnh việc tập trung chủ động phát triển các thị 
trường truyền thống ở khu vực Đông Nam Á, PTSC 
M&C cũng đang tập trung nghiên cứu, tiếp cận các 
thị trường dầu khí Trung Đông (Ả Rập Xê Út, Qatar, 
UAE) nhằm tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ kỹ thuật 
dầu khí tại các quốc gia này.

 Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đánh giá cao 
thành tựu đạt được của tập thể cán bộ lãnh đạo, kỹ 
sư, công nhân và người lao động đã chủ động kiểm 
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rãi trên toàn quốc.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng 

Lĩnh đánh giá cao bước phát triển của Busadco, một 
mô hình DN Nhà nước - DN Công nghệ có sự nỗ lực, 
bứt phá trong nghiên cứu, sáng tạo KH-CN để cho ra 
đời các sản phẩm mang tính ứng dụng cao, tạo hiệu 
quả kinh tế, làm lợi cho DN; đồng thời đóng góp tích 
cực cho quá trình xây dựng hạ tầng đô thị, bảo vệ môi 
trường của tỉnh BR-VT phát triển bền vững. Đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân của toàn công ty 
luôn đoàn kết, quyết tâm cao, xây dựng đơn vị vươn 
lên đạt nhiều thành tích cao và khẳng định thương 
hiệu Busadco trên lĩnh vực KH-CN, tạo thế cạnh tranh 
vững chắc trong xu hướng hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân cũng đánh giá 
cao thành tựu đạt được của tập thể cán bộ lãnh đạo, 
kỹ sư, công nhân và người lao động của Busadco 
thông qua các sản phẩm KH-CN được đưa vào ứng 
dụng thực tiễn thành công, đóng góp hữu hiệu cho 
lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị của cả nước 
nói chung, tỉnh BR-VT nói riêng. 

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Quân cùng 
đoàn công tác đã đến tham quan Nhà máy công 
nghệ bê tông cốt thép thành mỏng của Busadco tại 
TP.Bà Rịa. Bộ trưởng đã gặp gỡ các kỹ sư, công nhân 
tại nhà máy, nghe báo cáo về công tác sáng chế, sáng 
tạo và quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, tính ứng 
dụng của các sản phẩm: hào kỹ thuật hai ngăn; chân 
kè lắp ghép bảo vệ bờ và đê biển; cầu phao bê tông 
thành mỏng lắp ghép; tấm bê tông cốt thép lắp ghép 
thành taluy, đê, kênh, mương, đường…

Nguồn: Báo BR-VT

KÝ KẾT 12 HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

Chiều 6/11, tại TP. Vũng Tàu diễn ra lễ bế mạc hoạt 
động “Trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ 

khu vực Nam Bộ năm 2015”. Tham dự có ông Trần Văn 
Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN; Ông Lê Thanh Dũng 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT; Lãnh đạo các tỉnh 
Nam Bộ; Lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh; Lãnh đạo các 
cơ quan quản lý, Viện nghiên cứu, trường Đại học, các 
DN trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ bế mạc, đại diện các công ty đã ký kết 
12 hợp đồng hợp tác chuyển giao công nghệ, biên 
bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác của 18 đơn vị với 
tổng giá trị hơn 63,2 tỷ đồng. Cụ thể: Thỏa thuận hợp 
tác phát triển ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ 
môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của Công ty 
TNHH MTV thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-

Bộ trưởng Nguyễn Quân (thứ 2 từ phải sang) tham quan sản phẩm 
kênh Parabol tại Nhà máy công nghệ bê tông cốt thép thành mỏng 
của Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị BR-VT. Ảnh: Bùi Hương

soát được về công nghệ; vận hành và thực hiện hầu 
hết các hạng mục thiết kế cho các công trình dầu khí 
trên bờ và ngoài khơi, đem lại doanh thu cao. Thứ 
trưởng Bộ KH&CN mong muốn DN tiếp tục tăng tốc 
chiếm lĩnh khoa học kỹ thuật, đầu tư nguồn nhân lực 
chất lượng cao, nâng cao trình độ công nghệ làm lợi 
cho DN, nâng cao đời sống người lao động.

Nguồn: Sở KH&CN

BỘ TRƯỞNG BỘ KH-CN THĂM CÔNG TY BUSADCO

Ngày 5-11, Đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN cùng đoàn 

công tác đã đến thăm và làm việc tại Công ty Thoát 
nước và Phát triển đô thị BR-VT (Busadco). Tham dự 
chương trình làm việc còn có đồng chí Nguyễn Hồng 
Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Anh hùng Lao động Hoàng Đức 
Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Busadco 
đã báo cáo khái quát thành tựu khoa học công nghệ 
tiêu biểu của đơn vị trong những năm qua. Trong đó, 
nhấn mạnh các công trình nghiên cứu và ứng dụng 
thực tiễn, các sản phẩm sáng tạo của công ty trên 
các lĩnh vực công nghệ cơ học chế tạo máy, công 
nghệ sinh học xử lý nước thải - bảo vệ môi trường, 
dây chuyền công nghệ chế tạo các sản phẩm bê tông 
cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Theo ông Hoàng 
Đức Thảo, các sản phẩm của Busadco đã được Cục Sở 
hữu trí tuệ cấp 19 bằng độc quyền sáng chế và giải 
pháp hữu ích; Bộ KH-CN cho phép lập 13 tiêu chuẩn 
Quốc gia TCVN cho các sản phẩm; Bộ Xây dựng cấp 
9 giấy chứng nhận công nghệ phù hợp cho phép 
chuyển giao công nghệ và ứng dụng sản phẩm rộng 
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VT và Sở KH&CN Vĩnh Long; Tư vấn và chuyển giao 
công nghệ sản xuất phân bón phức hợp hữu cơ vi 
sinh Fitohoocmon từ nguồn thải nông nghiệp và hữu 
cơ tại địa phương với công suất 5000-10000 tấn sản 
phẩm/năm của Công ty CP CN sinh học Fitohoocmon 
và Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ Bông Trang; Tư 
vấn chuyển giao công nghệ và lắp đặt dây chuyền 
thiết bị sản xuất chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR 
công suất 20 tấn/năm và công nghệ sản xuất phân 
bón phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohoocmon từ rơm 
rạ sau thu hoạch và bùn thải ao nuôi thủy sản, công 
suất 20.000-30.000 tấn/năm giữa Công ty CP CN sinh 
học Fitohoocmon và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ 
KHCN tỉnh Vĩnh Long; Công nghệ dây căng ứng dụng 
cho xây dựng dân dụng và công nghiệp ứng dụng 
công nghệ chậu trồng cây không cần tưới của nhà 
sáng chế Nguyễn Quang Ngọc cho Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KHCN tỉnh BR-VT; Đặt hàng sản xuất 
bếp nướng, lò nướng thực phẩm chống cháy khét 
của Công ty Cổ phần Trái đất Xanh tươi cho Công ty 
CP Thương mại và đầu tư Vĩ Long; Chuyển giao Công 
nghệ sản xuất máy làm mát thông minh, tiết kiệm 
năng lượng thân thiện với môi trường của Công ty 
TNHH Nakami Việt Nam cho Công ty CP cơ điện lạnh 
Đại Việt; Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy 
lợi, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn từ phía 
Hàn Quốc cho Việt Nam giữa Công ty Iiwontech Co, 
Ltd và Công ty TNHH MTV quản lý khai thác dịch vụ 
thủy lợi TP. HCM; Công nghệ lọc nước cho ra hai vòi 
nước, 1 vòi nước khoáng, 1 vòi nước tinh khiết của 
Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Bình Minh và Công 
ty TNHH Thảo Tâm; Chuyển giao công nghệ Aerosol 
ứng dụng trong ngành hóa mỹ phẩm tại Việt Nam 
của Công ty Quality Plus Thái Lan và Công ty Quality 
Plus Việt Nam; Công nghệ xử lý chế phẩm sinh học 
RETAIN trong giai đoạn cận thu hoạch nhằm kéo dài 
thời gian thu hái cho trái cam của Viện cơ điện nông 
nghiệp và công nghệ sau thu hoạch cho Sở KH&CN 
Nghệ An; Bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ 
cho cán bộ công chức, viên chức và quản lý DN của 
tỉnh Vĩnh Long của Trường Quản lý KH&CN và Sở 
KH&CN Vĩnh Long; Tham gia liên kết nghiên cứu kỹ 
thuật canh tác khoai lang năng suất cao, chọn tạo 
giống khoai lang và các loại cây trồng khác phục vụ 
cho phát triển nguyên liệu cồn, sản xuất phân bón 
và chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp của Viện 
Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam và Công 
ty TNHHMTV nhà máy sản xuất công Tùng Lâm.

 Được biết, sau hai ngày diễn ra sự kiện với 9 nội 
dung hoạt động, sự kiện đã thu hút gần 10.000 đại 
biểu tham dự và tham quan khu trình diễn công 
nghệ. Tiếp nhận gần 100 nhu cầu của trên 70 DN cần 

tư vấn cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện quy trình công 
nghệ, đổi mới công nghệ với sự tham gia tư vấn trực 
tiếp tại DN và tại sự kiện của gần 30 chuyên gia công 
nghệ; giới thiệu các công nghệ tiên tiến; các quỹ đầu 
tư, các chương trình dự án trong nước và nước ngoài 
để kết nối ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ 
đổi mới công nghệ; Lựa chọn được trên 250 quy trình, 
công nghệ, thiết bị, sản phẩm và kết quả nghiên cứu 
của 130 DN trong nước và quốc tế, tổ chức KH&CN, 
Sở KH&CN các tỉnh, thành phố và các nhà sáng chế; 
100 công nghệ đã được lựa chọn cung cấp thông tin 
đầy đủ trong Cẩm nang công nghệ; Tổ chức được 62 
cuộc gặp gỡ giữa bên cung và cầu công nghệ có sự 
tham gia hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia trong đó 
có 5 DN Việt Nam được đối tác Hàn Quốc mời sang 
Hàn Quốc để đàm phán hợp tác; 50 DN Hàn Quốc, 5 
DN Nhật Bản, 2 DN Mỹ, 3 DN Cộng Hòa Séc sang Việt 
Nam đàm phán hợp tác với các DN Việt Nam.

 Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cho biết, sau sự kiện Bộ yêu cầu Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ phối hợp với các đơn vị liên 
quan và các địa phương tiếp tục theo dõi đánh giá 
các kết quả sau sự kiện để nâng cao hơn nữa hiệu 
quả của hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới 
công nghệ.

 Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ sớm thành lập cơ sở dữ liệu công 
nghệ và cung cấp công khai trên cổng thông tin điện 
tử để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong cả 
nước có thể tìm hiểu, kết nối với nguồn cung công 
nghệ trong và ngoài nước.

 Thứ trưởng đánh giá cao và ghi nhận vai trò của 
Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp 
chặt chẽ với Sở KH&CN tỉnh BR-VT và 19 Sở KH&CN 
trong khu vực Nam Bộ trong công tác chuẩn bị tổ 
chức sự kiện, điều tra, khảo sát nhu cầu tiếp nhận 
công nghệ, nhu cầu cải tiến kỹ thuật của DN, tổ chức, 
cá nhân, tìm kiếm nguồn cung công nghệ trong và 
ngoài nước để kết nối cung cầu công nghệ cho các 
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bên tham gia.
 Đánh giá về sự kiện “Trình diễn và kết nối cung - 

cầu công nghệ khu vực Nam Bộ năm 2015 tại tỉnh 
BR-VT”, Phó Chủ tịch tỉnh BR-VT - ông Lê Thanh Dũng 
nhận định, Hoạt động này đã đạt được những kết 
quả và hiệu quả tích cực trong việc phát triển thị 
trường công nghệ và phát huy vai trò của cơ quan 
quản lý Nhà nước trong các hoạt động ứng dụng và 
phát triển công nghệ ở địa phương. Thông qua đó 
cũng góp phần tăng cường đoàn kết cùng phát triển 
và mở ra những cơ hội mới trong quan hệ hợp tác về 
mọi mặt, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ 
để góp phần phát triển kinh tế - xã hội giữa các tỉnh, 
thành Khu vực Nam bộ nói riêng và trong cả nước 
nói chung.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, qua những kết 
quả đạt được nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong 
việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa 
học và công nghệ cũng như tạo ra bước phát triển 
mới trong việc đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, 
chuyển giao và đổi mới công nghệ trong doanh 
nghiệp; Tạo diễn đàn để các tổ chức, cơ quan và 
doanh nghiệp của địa phương trong cả nước nói 
chung và khu vực Nam Bộ nói riêng được gặp gỡ, 
trao đổi và đặt ra những nhu cầu công nghệ của địa 
phương đối với các cơ quan quản lý, các tổ chức khoa 
học và công nghệ, doanh nghiệp trong và ngoài 
nước... thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội mang lại hiệu quả kinh tế 
thiết thực cho các tỉnh khu vực Nam Bộ.

Nguồn: Sở KH&CN

NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI “LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN KH&CN TỈNH BR-VT”

Ngày 13/11, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 
Hội đồng tư vấn nghiệm thu cơ sở đề tài “Lịch sử 

hình thành và phát triển KH&CN tỉnh BR-VT” do TS. 
Hồ Sơn Diệp, giảng viên Trường Đại học Khoa học xã 
hội & Nhân văn làm chủ nhiệm và KS. Nguyễn Kim 
Trường, Sở KH&CN tỉnh BR-VT làm đồng chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài nhằm tái hiện lại lịch sử hình 
thành và phát triển của KH&CN tỉnh BR-VT; đánh giá 
những thành tựu, hạn chế của KH&CN trong từng 
giai đoạn lịch sử; rút ra những bài học và kinh nghiệm 
phát triển KH&CN thông qua lịch sử hình thành và 
quá trình vận động phát triển.

Theo báo cáo tóm tắt, tỉnh BR-VT với tài nguyên 
thiên nhiên đa dạng; người dân lao động cần cù, sáng 
tạo; đội ngũ tri thức đông đảo, cơ sở hạ tầng được 
đầu tư hiện đại,… đó chính là tiềm lực KH&CN hết sức 
quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng nền 

kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.
Qua 40 năm phát triển (1975-2015) KH&CN tỉnh 

BR-VT đã đạt được nhiều thành tựu, với trên 300 đề 
tài, dự án KH-CN cấp tỉnh và trên 1.000 đề tài, dự án 
cấp sở ngành, doanh nghiệp đã được thực hiện trên 
các lĩnh vực khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; 
nông, lâm, ngư nghiệp; y tế, giáo dục; khoa học xã 
hội và nhân văn. Kết quả nghiên cứu KH&CN thời 
gian qua không những cung cấp căn cứ khoa học 
phục vụ Đảng bộ, chính quyền ban hành nhiều quyết 
sách quan trọng, hoạch định chiến lược phát triển KT-
XH, mà còn cung cấp những luận chứng khoa học 
phục vụ quy hoạch phát triển các ngành, nghề, xây 
dựng các công trình, dự án, biến BR-VT thành một 
điểm sáng trong tứ giác kinh tế - vùng kinh tế trọng 
điểm ở phía Nam.

Đề tài đã được các thành viên Hội đồng tư vấn 
nghiệm thu đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa cho 
hoàn chỉnh và thống nhất đề nghị Sở KH&CN cho 
phép tiến hành thủ tục nghiệm thu chính thức đề tài.

Nguồn: Sở KH&CN

NGHIỆM THU DỰ ÁN NUÔI ONG MẬT THEO HƯỚNG 
SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

Sáng 28/10, Sở KH&CN tổ chức hội nghị nghiệm 
thu dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng và 

chuyển giao KHCN, phát triển nghề nuôi ong mật 
theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh BR-VT”. Dự án 
này do Công ty TNHH Ong mật Tuấn Thảo thực hiện, 
kỹ sư Nguyễn Xuân Phong (chuyên viên của công 
ty) làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Công nghệ 
sinh học và môi trường (Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí 
Minh) là đơn vị chuyển giao công nghệ.

Đây là dự án nằm 
trong chương trình “Hỗ 
trợ ứng dụng và chuyển 
giao tiến bộ KH&CN 
phục vụ phát triển KT-
XH nông thôn và miền 
núi giai đoạn 2011-
2015”.

Mục tiêu của dự án xây dựng và phát triển nghề 
nuôi ong ở tỉnh BR-VT thành một ngành sản xuất 
hàng hoá, mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế, xã 
hội và môi trường, góp phần phát triển KT-XH cho 
các vùng ở nông thôn và miền núi.

 Dự án được thực hiện từ tháng 1/2013 đến tháng 
12/2014 và được thí điểm trên 5 cơ sở tại xã Bình Ba 
(huyện Châu Đức), xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ) với 
số lượng hơn 2.600 đàn ong Apis mellifera carnica 
(giống ong nhập từ Ý). Sau 2 năm triển khai, cho thu 
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hoạch từ 30kg - 40kg mật/thùng (10 đàn ong)/mùa. 
Từ số vốn đầu tư ban đầu 3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 
1,7 tỷ đồng (53% vốn đầu tư), cao hơn 15% so với lợi 
nhuận của các hộ nuôi ong khác không thuộc dự án. 
Dự án đào tạo 10 kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật cho 
43 nông dân, chuyển giao và tiếp nhận 10 quy trình 
công nghệ tiên tiến, dễ áp dụng và phù hợp với điều 
kiện sản xuất tại địa phương.

  Theo Hội đồng nghiệm thu, những kết quả đạt 
được bước đầu của dự án cho thấy, nghề nuôi ong 
mật như thử nghiệm phù hợp với điều kiện sinh thái 
của 02 huyện Châu Đức, Đất Đỏ, mở ra hướng làm ăn 
mới hiệu quả cho bà con nông dân các huyện trong 
tỉnh. Đề tài được nghiệm thu và xếp loại Khá.

Nguồn: Sở KH&CN

XÂY DỰNG HỒ TIÊU BÀ RỊA - VŨNG TÀU: LIÊN KẾT 
TỪ SẢN XUẤT ĐẾN TIÊU THỤ

Bộ NN-PTNT cho biết đã nhận được cảnh báo từ 
châu Âu về một số lô hàng hạt tiêu có tồn dư 

thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), nấm mốc và một số lô 
hàng hạt tiêu của Việt Nam bị trả về do không đảm 
bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Nhằm hướng tới sản 
xuất sạch, bền vững, Sở KH-CN xây dựng mô hình sản 
xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global GAP và liên kết từ 
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Châu Đức.  

Theo Hiệp hội Hồ 
tiêu Việt Nam, sau một 
thời gian dài luôn đứng 
ở mức cao, trên dưới 
200.000 đồng/kg, giá 
hạt tiêu ở nước ta có xu 
hướng giảm xuống từ 
tháng 6, tháng 7 đến nay. 

Nếu như hồi tháng 6, tháng 7, giá hạt tiêu bình quân 
là 200.000 đồng/kg, thì đến tháng 10 và 11 giảm 
xuống chỉ còn 187.000 đồng/kg. Đầu tháng 12, giá 
còn 172.000 đồng/kg, thấp hơn 18.000 đồng/kg so 
với giá bình quân của tháng 12-2014. Theo dự đoán 
của người trồng tiêu, năm 2016, giá tiêu nhiều khả 
năng còn giảm nữa. Một số lô hàng hạt tiêu của Việt 
Nam bị trả về do không bảo đảm ATTP, khiến nhà 
xuất khẩu chịu thiệt hại không nhỏ.

Tại BR-VT, diện tích trồng tiêu của tỉnh đứng thứ 
4 trong cả nước. Nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng 
xuất khẩu, người dân địa phương đang hướng đến 
sản xuất sạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
và an toàn thực phẩm, tạo đầu ra ổn định và tăng 
sức cạnh tranh cho sản phẩm. Vì vậy, đề tài “Xây dựng 
mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu 
theo Global GAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ 
sản phẩm tại huyện Châu Đức” do Sở KH-CN quản lý, 

TS.Bùi Xuân Khôi (Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả 
miền Đông Nam bộ) làm chủ nhiệm đang là nhu cầu 
cần thiết để hồ tiêu BR-VT tạo vị thế trên thị trường.

Theo trung tâm nghiên cứu giống cây ăn quả Đông 
Nam bộ, 95% sản lượng tiêu ở Việt Nam được dùng 
để xuất khẩu nên xu hướng sản xuất nông nghiệp 
theo hướng an toàn đóng vai trò rất quan trọng. 
Vì vậy, sản phẩm nông nghiệp muốn xuất ra nước 
ngoài, nhất là thị trường châu Âu phải đạt tiêu chuẩn 
Global GAP. Mục đích của Global GAP là làm tăng sự 
tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm an toàn 
thông qua thực hành nông nghiệp tốt của người sản 
xuất. Việc sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global 
GAP là rất quan trọng, có vai trò quyết định trong mở 
rộng thị trường và giá thành của hồ tiêu BR-VT.

Ông Vương Quang Cần, Phó Giám đốc Sở KH-CN 
cho biết, hiện toàn tỉnh có 8.000ha tiêu thì huyện 
Châu Đức chiếm gần 6.000ha, trong đó ấp Tân Thành, 
xã Quảng Thành có 90% số hộ trồng tiêu... Với đặc 
điểm khí hậu, đất đai, địa hình đã làm cho hạt tiêu 
săn chắc, cộng với việc canh tác an toàn cho người sử 
dụng, bảo đảm các tiêu chí của sản phẩm sạch đã tạo 
cho hồ tiêu của tỉnh có một hương vị, tính chất khác 
biệt. Sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn quốc tế Global 
GAP là nhu cầu cần thiết để hồ tiêu BR-VT phát triển 
bền vững.   

TS. Bùi Xuân Khôi, Trung tâm Nghiên cứu cây ăn 
quả miền Đông Nam bộ cho biết, 8 hộ dân tại ấp Tân 
Thành, xã Quảng Thành (huyện Châu Đức) đã được 
chọn tham gia mô hình sản xuất hồ tiêu theo Global 
GAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 
Các hộ dân được hướng dẫn trồng theo quy trình của 
Trung tâm từ bón phân đến chăm sóc theo từng giai 
đoạn. Phân bón chủ yếu từ hữu cơ bao gồm phân bò 
hoai mục và phân cá qua xử lý nên lượng tồn dư bảo 
vệ thực vật rất thấp. Theo tiến độ thực hiện, tháng 
3-2016, các hộ dân tiến hành thu hoạch và sẽ được 
cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn Global GAP.

Ông Nguyễn Văn Mậu, ấp Tân Thành, xã Quảng 
Thành (huyện Châu Đức), một hộ dân tham gia trồng 
0,8ha hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global GAP cho biết, 
trồng hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global GAP cây sinh 
trưởng tốt, ít bị nhiễm sâu bệnh, hầu hết đều không 
bị nhiễm bệnh tiêu chết nhanh, hứa hẹn mùa tiêu bội 
thu.

Bên cạnh đó, đến nay, hồ tiêu BR-VT đã được Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu “Hồ tiêu BR-VT”. Đây là cơ hội nâng cao 
hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm, giá trị kinh tế 
của sản phẩm hồ tiêu BR-VT trên thị trường.

Nguồn:  baobariavungtau.com.vn


