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BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÚC ĐẨY HOẠT
ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÔNG
QUA CUỘC THI Ý TƯỞNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BR-VT
LẦN THỨ I - NĂM 2015
MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ
CUỘC THI Ý TƯỞNG KH&CN
Nhằm khuyến khích các hoạt
động đổi mới sáng tạo, thúc đẩy
chuyển giao các kết quả nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ,
hình thành nên những nhiệm vụ
Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại
địa phương, được sự đồng ý của Ủy
ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, năm 2015, Sở KH&CN đã
phối hợp với Liên đoàn lao động
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ
quan liên quan tổ chức Cuộc thi Ý
tưởng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu lần thứ I (Cuộc thi).
Cuộc thi được tổ chức trên cơ
sở kế thừa những thành công và
kinh nghiệm của các Cuộc thi thí
điểm trước đây tại Sở KH&CN và
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
trong năm 2014. Tuy nhiên, so với
các Cuộc thi thí điểm trước đây, đối
tượng và lĩnh vực dự thi đa dạng,
phong phú hơn. Đối tượng dự thi
bao gồm mọi cá nhân là người Việt
Nam ở trong nước và nước ngoài,
cá nhân người nước ngoài đang
thường trú hợp pháp tại Việt Nam,
không phân biệt lứa tuổi, thành phần
dân tộc, nghề nghiệp. Lĩnh vực dự
thi gồm các Ý tưởng thuộc mọi lĩnh
vực nhằm giải quyết yêu cầu thực
tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng,
phát triển KH&CN tại tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu. Ý tưởng KH&CN dự

thi (Ý tưởng) là kết quả sáng tạo
của tác giả có thể là giải pháp hoàn
thiện (có khả năng ứng dụng được
ngay) hoặc chưa hoàn thiện (cần
tiếp tục nghiên cứu để có thể ứng
dụng hoặc mở rộng phạm vi và khả
năng ứng dụng), nhưng không xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ
chức, cá nhân khác. Ý tưởng được
xem xét, đánh giá để trao giải là đề
xuất có tính mới, tính khả thi và có
khả năng mang lại lợi ích.
Để tổ chức Cuộc thi, Sở KH&CN
tham mưu UBND tỉnh thành lập
Ban tổ chức Cuộc thi và Ban thư ký
điều hành Cuộc thi; Ban hành Thể
lệ quy định cụ thể về đối tượng dự
thi, các tiêu chí đánh giá Ý tưởng
KH&CN, lĩnh vực dự thi, hồ sơ dự
thi, thời gian và địa chỉ nhận hồ
sơ dự thi, cơ cấu giải thưởng; Ban
hành quy chế hoạt động của Hội
đồng giám khảo đánh giá Ý tưởng
KH&CN dự thi. Cuộc thi được
Tổ chức trên địa bàn tỉnh từ tháng
2/2015 đến hết tháng 3/2016. Trong
đó, việc nộp hồ sơ của cá nhân, tổ
chức dự thi từ tháng 2/2015 đến
tháng 12/2015. Hoàn thiện công tác
chấm thi từ tháng 1 đến tháng 2 năm
2016. Quá trình triển khai Cuộc thi,
Ban tổ chức Cuộc thi đã xây dựng
các đầu mối theo cấp quản lý hành
chính từ cấp huyện và thành phố;
cấp quản lý ngành, lĩnh vực (các
Sở, Ban Ngành) để theo dõi, đôn
đốc, tiếp nhận hồ sơ tham gia dự
thi. Sở Khoa học và Công nghệ với
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Sở Khoa học và Công nghệ BR-VT

vai trò là cơ quan thường trực Cuộc
thi đã tiến hành thiết kế logo Cuộc
thi, phát hành tờ rơi, biểu mẫu, áp
phích gửi trực tiếp đến các đầu mối
để tuyên truyền Cuộc thi. Đồng thời
đăng tải các thông tin về Cuộc thi
trên 4 số báo Bà Rịa - Vũng Tàu và
trên Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra,
thành viên Ban Tổ chức cũng đã
trực tiếp đến các trường Đại học,
cao đẳng, Liên doanh Vietsovpetro,
các huyện/thành phố, các Sở, Ban,
Ngành… để tuyên truyền, hướng
dẫn hồ sơ tham gia dự thi. Các thông
tin về Cuộc thi cũng được đăng tải
trên Website của Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Cuộc thi đã thu hút đông đảo mọi
tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia dự thi.
Tới thời điểm kết thúc nhận hồ sơ
dự thi, Ban Tổ chức đã nhận được
tổng cộng 386 hồ sơ tham gia dự thi
của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và
cá nhân trong và ngoài tỉnh, gồm cả
cá nhân trong nước và người nước
ngoài. Một số đơn vị đã tích cực vận
động nhiều giải pháp tham gia như:
Y tế (196 giải pháp); Đại học BR VT (88 giải pháp); Sở Khoa học và
Công nghệ (24 giải pháp).
Ban Tổ chức đã thành lập 17 Hội
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Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi ý tưởng KHCN 2015

đồng chấm thi gồm các nhà khoa
học, nhà quản lý có chuyên môn,
nghiệp vụ, trình độ cao có uy tín
trong và ngoài tỉnh tham gia. Quá
trình chấm thi, Hội đồng Giám khảo
đã chọn được 42 giải pháp có tính
mới, khả năng áp dụng và hiệu quả
tốt nhất xem xét trao giải. Trên cơ
sở kết quả chấm điểm của Hội đồng
Giám khảo. Ban Tổ chức đã quyết
định trao 6 giải nhất; 6 giải nhì; 14
giải ba; 16 giải khuyến khích.
Các Ý tưởng KH&CN đoạt giải
đều thể hiện sự khát khao đối với
sự đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao
chất lượng công tác quản lý, sản
xuất, kinh doanh có ý nghĩa thiết
thực đối với công cuộc phát triển
kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ý tưởng đoạt giải chiếm
đa số là các giải pháp thuộc lĩnh vực
kỹ thuật (32/42 giải pháp đoạt giải).
Trong đó có nhiều giải pháp hoàn
thiện, có tính mới cao, có khả năng
đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế
hoặc giải pháp hữu ích, điển hình
như:
Giải pháp “Đai giữ an toàn cho
trẻ sơ sinh” của tác giả Trần Văn
Hòa, liên quan đến việc thiết kế một
đai với các tính năng phù hợp nhằm
giữ trẻ sơ sinh khi đặt trẻ nằm trên
bụng mẹ, giúp kéo dài thời gian trẻ
tiếp xúc trực tiếp da kề da với mẹ

sau sinh một cách an toàn. Giải pháp
đã được áp dụng tại Bệnh viện Lê
Lợi. Đây là một giải pháp mới nhằm
thực hiện tốt về “chăm sóc thiết yếu
bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay
sau khi đẻ” theo quy định mới của
Bộ Y tế. Hay giải pháp “Chiếc vó
an toàn” của tác giả Tạ Duy Hảo,
liên quan đến dụng cụ được thiết kế
có tác dụng phân loại được chất thải
rắn, chất thải lỏng lây nhiễm. Giải
pháp đơn giản, vật liệu dễ tìm, điều
kiện thực hiện không khó, giải pháp
giúp cải tiến công việc thu gom,
vận chuyển và xử lý chất thải lây
nhiễm cho đội ngũ hộ lý, nhân viên
vệ sinh.
Các giải pháp trong lĩnh vực
thăm dò, khai thác dầu khí là sản
phẩm KH&CN đặc trưng của Liên
doanh Vietsovpetro cũng như của
Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến với Cuộc
thi này, Liên doanh Vietsovpetro có
12 giải pháp dự thi, trong đó có 4
giải pháp đoạt giải. Một trong các
giải pháp tiêu biểu là: “Nghiên cứu
đề xuất áp dụng hệ dung dịch khoan
mới VSPCAP tại Vietsovpetro” của
tác giả Hoàng Hồng Lĩnh. Giải
pháp của tác giả là kết quả nghiên
cứu, đề xuất dung dịch khoan mới
VSPCAP dùng trong khai thác dầu
khí thay thế các dung dịch khoan có
trên thị trường có tính độc quyền
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như: GLYDRIL, GLYTROL. Giải
pháp giúp giảm được ảnh hưởng
xấu tới tầng sản phẩm, góp phần
tăng sản lượng và hiệu quả khai
thác của giếng. Giá thành thấp hơn
các dung dịch hiện có. Tạo ra một
nguồn vật liệu mới trong ngành dầu
khí, góp phần làm chủ được công
nghệ, tạo thêm công ăn, việc làm,
tạo ra ngành nghề mới trong ngành
dầu khí. Đây là vấn đề hết sức có
ý nghĩa đối với việc khủng hoảng
của ngành dầu khí trong giai đoạn
hiện nay.
Ngoài các giải pháp kỹ thuật,
Cuộc thi đã xuất hiện nhiều giải
pháp liên quan đến quản lý, kinh tế,
xã hội. Với Cuộc thi này, các giải
pháp thuộc lĩnh vực quản lý, kinh
tế, xã hội đoạt giải chiếm số lượng
chưa nhiều, tính hoàn thiện chưa
cao nhưng cũng đã gợi mở đến
những nhiệm vụ KH&CN cần thiết
cần phải triển khai trong thời gian
tới. Một số giải pháp tiêu biểu là:
“Giải pháp phát triển du lịch sinh
thái rừng ngập mặn - Nuôi trồng
thủy sản tỉnh BR - VT” của tác giả
Nguyễn Hữu Thi, Chi cục Nuôi
trồng Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu. Tác giả đề xuất giải pháp tận
dụng tài nguyên rừng ngập mặn của
tỉnh để khai thác, phục vụ du lịch.
Đồng thời giải pháp góp phần bảo
vệ tài nguyên, giữ vững môi trường
sinh thái, mang lại lợi ích kinh tế, xã
hội, giải quyết công ăn việc làm cho
người dân trên địa bàn tỉnh. Giải
pháp: “Ứng dụng ma trận hạch toán
xã hội (SAM) và Mô hình Cân bằng
tổng thể (CGE) nhằm đo lường ảnh
hưởng của Hiệp định đối tác kinh tế
xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến
kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của
nhóm tác giả Tăng Thị Hiền, Ngô
Thúy Lân thuộc trường Đại học Bà
Rịa - Vũng Tàu. Các tác giả đề xuất
ứng dụng Ma trận hạch toán xã hội
(SAM) và Mô hình Cân bằng tổng
thể (CGE) để phân tích, lượng hóa
tác động của TPP tác động tới tăng
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trưởng kinh tế, tác động tới từng
ngành sản xuất, tác động tới xuất
khẩu các mặt hàng chủ lực, thu
nhập của người lao động, chuyển
dịch cơ cấu kinh tế từ đó khuyến
nghị chính sách nhằm tận dụng các
cơ hội và chủ động trước các thách
thức do TPP mang lại nhằm thúc
đẩy sự phát triển của các ngành
công nghiệp chủ lực cũng như tăng
trưởng kinh tế của tỉnh.
Bên cạnh các tác giả đoạt giải
là các nhà khoa học, nhà quản lý,
các nhà chuyên môn có thâm niên
và dày dạn kinh nghiệm trong các
lĩnh vực liên quan. Cuộc thi cũng đã
xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tuổi
là các học sinh, sinh viên đam mê
nghiên cứu khoa học. Mặc dù kinh
nghiệm trong hoạt động nghiên cứu
khoa học chưa nhiều, nhưng giải
pháp của các tác giả trẻ tuổi này có
tính ứng dụng và khả năng áp dụng
thực tiễn rất cao. Ví dụ: “Giải pháp
Trạm thời tiết cá nhân” của 02 tác
giả Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Quốc
Hải học sinh Trường THPT Châu
Thành thuộc nhóm các tác giả trẻ
tuổi nhất của Cuộc thi (16 tuổi sinh năm 2000). Các tác giả đã chế
tạo thiết bị sử dụng các cảm biến
để ghi nhận dữ liệu về: nhiệt độ, độ
ẩm, lượng mưa, số giờ nắng, tốc độ
gió… Thiết bị hiển thị dữ liệu qua
màn hình LCD. Các dữ liệu được
lưu trữ trong bộ nhớ có thể sử dụng
trong thời gian dài. Thiết bị có thể
truyền qua bluetooth, kết nối với
máy tính. Giải pháp có tính khả thi
và mang lại lợi ích phục vụ cộng
đồng. Hay giải pháp “Giấy thử
thông minh kiểm tra an toàn vệ sinh
thực phẩm” của tác giả Lê Thị Nga
sinh viên năm thứ hai của Trường
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải
pháp là kết quả nghiên cứu dịch
chiết suất từ một số loại trái cây, củ
quả sẵn có giúp nhận biết một số
hóa chất độc hại có trong thực phẩm
nhằm ngăn chặn các thực phẩm ô
nhiễm góp phần giữ an toàn vệ sinh

thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người
tiêu dùng. Giải pháp đơn giản, rẻ
tiền, phù hợp túi tiền người dân. Chi
phí rất rẻ so với các giải pháp đã có
hiện nay trên thị trường.
Cuộc thi cũng đã xuất hiện nhiều
giải pháp được đề xuất bởi các
tác giả ngoài tỉnh hoặc là chuyên
gia nước ngoài đang sinh sống và
làm việc tại địa phương. Điển hình
là giải pháp “Thay thế phần ống
chống nằm trong lòng đất khi sử
dụng ống chống tách nước biển
508mm, bề dày 19,05mm bằng ống
chống 508mm bề dày 12,7 mm với
mác thép và loại ren không đổi” của
nhóm tác giả Nguyễn Như Bình,
Nguyễn Xuân Quang, Appolonov
M. Appolonov là chánh kỹ sư người
Nga cùng nhóm tác giả thuộc Liên
doanh Vietsovpetro đã đề xuất giải
pháp mới trong lĩnh vực khoan khai
thác dầu khí trên cơ sở tính toán khả
năng chịu lực trong lòng đất của
ống và đã thay thế được ống chống
508mm, bề dày 19,05mm bằng ống
chống 508mm bề dày 12,7 mm với
mác thép và loại ren không đổi
mang lại hiệu quả kinh tế lớn (tiết
kiệm khoảng 314.781 USD/năm).
Tác giả Cao Đồng Thạnh thuộc tỉnh
Bình Dương, là tác giả cao tuổi nhất
Cuộc thi (73 tuổi - sinh năm 1943),
đã đề xuất giải pháp: “Hệ thống
chuyển hóa năng lượng bằng cơ chế
thủy điện (Hydro Power Conversion
System)” trên cơ sở kinh nghiệm
sau bao năm làm việc và nghiên cứu
tại Mỹ. Giải pháp này khắc phục
được nhược điểm trong sử dụng
điện mặt trời, điện gió là không cần
sử dụng hệ thống bình điện mà thay
vào đó là hệ thống máy bơm không
cần bình điện, bồn nước và hệ thống
thủy điện.
Cuộc thi đạt được sự thành công,
ngoài sự đam mê sáng tạo và sự tích
cực tham gia của các tác giả còn có
phần đóng góp không nhỏ của các
thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư
ký và các cơ quan tổ chức trên địa

bàn tỉnh tham gia tích cực triển khai
Cuộc thi. Các thành viên Ban Tổ
chức, Ban Thư ký bám sát khâu tổ
chức tại các đơn vị tham gia để có
giải pháp xử lý tình huống kịp thời.
Cách thức tổ chức chấm thi khoa
học phù hợp với việc số lượng Cuộc
thi có quy mô lớn.
Bên cạnh những thành công đã
nói ở trên, do đây là lần đầu tiên
triển khai trên địa bàn tỉnh Cuộc
thi còn một số điểm còn hạn chế.
Cụ thể là: Cách trình bày trong Ý
tưởng trong hồ sơ tham gia dự thi đa
số còn sơ sài, hàm lượng khoa của
nhiều Ý tưởng KH&CN dự thi nhìn
chung chưa cao. Thời gian Cuộc thi
triển khai quá ngắn nên số lượng
tiếp cận về Cuộc thi còn hạn chế.
ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ
Cuộc thi Ý tưởng KH&CN tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu, là một Cuộc thi
mới mẻ, lần đầu tiên được tổ chức
triển khai trên quy mô lớn cấp tỉnh,
có tính mới trên toàn quốc đã tạo
dấu ấn tốt cho các thành viên trong
và ngoài tỉnh tham dự Cuộc thi.
Cuộc thi tạo sân chơi lành mạnh cho
các giải pháp thuộc mọi ngành, mọi
lĩnh vực tham gia. Kết quả Cuộc thi
là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề
xuất cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu tổ chức với quy mô toàn tỉnh
trong những năm tiếp theo.
Tuy nhiên, để đảm bảo việc thu
hút các đối tượng và nâng cao chất
lượng Cuộc thi, cần thiết điều chỉnh
việc tổ chức Cuộc thi cho phù hợp.
Đặc biệt nên có chủ đề cụ thể cho
Cuộc thi để tìm ra các Ý tưởng có
tính khả thi cao giúp ích cho việc
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời bổ
sung thêm các hoạt động hỗ trợ các
tác giả đoạt giải nhằm phát triển các
Ý tưởng, thực hiện bảo hộ sở hữu trí
tuệ, thúc đẩy các ý tưởng được ứng
dụng rộng rãi vào cuộc sống./.

N.V.A
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NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT
ĐỒ HỘP RIÊU CUA
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bún riêu cua là một trong những
món ăn truyền thống được người
Việt Nam ưa chuộng, bởi nó hội tụ
đủ ba yếu tố: ngon - bổ - rẻ. Nguyên
liệu chính của món ăn này là thịt
cua đồng. Tuy nhiên, việc chế biến
món ăn này cần khá nhiều thời gian.
Ngày nay, với cuộc sống hiện đại,
nam nữ bình đẳng, phụ nữ không
chỉ ở nhà chăm sóc gia đình mà còn
phải đi làm, đóng góp vai trò kinh tế
lớn trong gia đình. Vì vậy, thiếu thời
gian trong việc đi chợ và nấu ăn là
vấn đề thường xuyên gặp phải. Do
đó, thực phẩm chế biến sẵn là một
giải pháp tối ưu.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ
của khoa học kỹ thuật, công nghệ
sản xuất đồ hộp ở nước ta đã có
những bước phát triển vượt bậc.
Với mong muốn làm phong phú
thêm thị trường đồ hộp Việt Nam và
giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm
được thời gian chế biến những món
ăn truyền thống, chúng tôi đã tiến
hành nghiên cứu “Sản xuất đồ hộp
riêu cua” nhằm đưa ra những thông
số kỹ thuật cho quá trình sản xuất
riêu cua đóng hộp góp phần nâng
cao chất lượng và phát triển sản
phẩm này trong tương lai.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
1.2 Nguyên vật liệu
Cua đồng nguyên con còn sống
mua tại chợ Rạch Dừa. Thịt heo nạc
Vissan, tôm khô, trứng gà Ba Huân,
đậu hũ mềm ICHIBAN, dầu ăn
Tường An, bột năng và các loại gia
vị sử dụng trong nghiên cứu được
mua tại Siêu thị Co.opmart Vũng
Tàu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chuẩn bị nguyên liệu

Cua đồng còn sống mua về, rửa
sạch, bóc lấy phần ăn được, giã
nhuyễn, lọc với nước, tỉ lệ 1kg cua
sau giã: 3 lít nước. Nước sau lọc
đem gia nhiệt đến sôi trong 5 phút,
để yên cho nguội, vớt lấy phần riêu
cua đã đông tụ. Phần nước còn lại
dùng để rót hộp ở công đoạn tiếp
theo.
Thịt heo nạc và tôm khô rửa sạch,
xay nhuyễn. Trứng gà bóc vỏ, trộn
đều cả lòng đỏ và lòng trắng.
Hạt cà ri khô đun sôi trong dầu ăn
tỉ lệ 10g:30 ml khoảng 2 - 3 phút.
Để nguội, vớt hạt bỏ đi, cho vào lọ
thủy tinh sạch để sử dụng.
2.2.2. Khảo sát công thức chế tạo
sản phẩm
Trong nghiên cứu này, chúng tôi
cố định các thông số sau đây. Khối
lượng tôm khô xay: 4g và trứng gà:
10g cho mỗi mẫu khảo sát. Lượng
nước thêm vào để rót hộp là 100 ml.
Sản phẩm khi sử dụng đánh giá cảm
quan bổ sung thêm 100 ml nước,
dùng với 70g bún.
TN1 - Tỉ lệ thành phần nguyên
liệu: Các yếu tố khảo sát: riêu cua
(18, 20 và 22g), thịt heo nạc xay (9,

ThS. Phạm Thị Kim Ngọc(1),
TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt(2)
(1) Khoa Hóa học và CNTP, trường Đại
học Bà Rịa - Vũng Tàu
(2) Viện CNTP&SH, trường Đại học
Công nghiệp TP.HCM

10 và 11g), đậu hũ mềm (8, 10 và
12g). Tiến hành bố trí thí nghiệm 3
yếu tố, kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên,
thí nghiệm được lặp lại 3 lần.
TN2 - Nhóm nguyên liệu tạo vị:
Cố định tỉ lệ thành phần nguyên liệu
chọn được từ TN1. Các yếu tố khảo
sát gồm muối (2.5, 3.0 và 3,5g);
đường (3.5, 4.0 và 4,5g); bột ngọt
(1.5, 2.0 và 2.5g). Tiến hành bố trí
thí nghiệm 3 yếu tố, kiểu hoàn toàn
ngẫu nhiên, thí nghiệm được lặp lại
3 lần.
TN3 - Nhóm nguyên liệu tạo màu
cho sản phẩm: Cố định thành phần
nguyên liệu và vị từ các thí nghiệm
trước. Yếu tố khảo sát là lượng dầu
màu điều sử dụng: 1, 2 và 3g. Tiến
hành bố trí thí nghiệm 1 yếu tố, kiểu
hoàn toàn ngẫu nhiên, thí nghiệm
được lặp lại 3 lần.

Hình 1. Các nguyên liệu sau khi chuẩn bị
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Hình 2. Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến mùi của sản
phẩm

2.2.3. Khảo sát thời gian xử lý
nhiệt cho sản phẩm
Để xác định thời gian tiệt trùng
tốt nhất cho sản phẩm, chúng tôi
tiến hành khảo sát thời gian tiệt
trùng ở 1210C gồm 3 mức 20, 25
và 30 phút. Chỉ tiêu theo dõi: hiện
tượng phồng hộp của sản phẩm sau
bảo ôn 15 ngày.
2.2.4. Xác định hạn sử dụng của
sản phẩm
Hạn sử dụng của sản phẩm nghiên
cứu được xác định bằng phương
pháp trực tiếp. Sản phẩm được lưu
trữ ở điều kiện nhiệt độ phòng, mỗi
tuần lấy mẫu phân tích một lần để
đánh giá sự hư hỏng của sản phẩm.
Chỉ tiêu theo dõi: Clostridium botulinum. Mẫu được gởi phân tích tại
Trung tâm 3.
2.2.5. Các phương pháp phân tích
Xác định thành phần dinh dưỡng
của sản phẩm bằng các phương
pháp truyền thống. Xác định ẩm
bằng phương pháp sấy đến khối
lượng không đổi, protein tổng bằng
phương pháp Micro-Kjeldahl, lipid
bằng phương pháp Soxhlet, tro theo
AOAC 1995.
Phương pháp cảm quan với phép
thử cho điểm được dùng để phân
tích mô tả định lượng, sử dụng
thang 6 điểm (từ 0 đến 5). Thành
viên hội đồng gồm 5 người được
lựa chọn và huấn luyện theo tiêu
chuẩn ISO 13300-2006. Quá trình
chuẩn bị mẫu đảm bảo theo nguyên
tắc của đánh giá cảm quan thực

Hình 3. Ảnh hưởng của lượng gia vị bổ sung đến vị của
sản phẩm

phẩm (mã hóa mẫu, trật tự mẫu).
Mẫu được mã hóa bằng số có 3 chữ
số và trật tự mẫu được thiết kế theo
hình vuông Latin William.
Phân tích chỉ tiêu kim loại nặng
và vi sinh trong sản phẩm được
chúng tôi gởi mẫu phân tích tại
Trung tâm 3.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả khảo sát công thức
chế tạo sản phẩm
Cua đồng là một trong những loại
nguyên liệu chính dùng để chế biến
món bún riêu cua. Trong nghiên cứu
này, ngoài riêu cua chúng tôi còn sử
dụng thêm một số nguyên liệu khác
như đã nêu trong 2.2.2 nhằm mục
đích vừa tăng cường dinh dưỡng,
vừa tạo sản phẩm có giá cả hợp lý
mà vẫn duy trì được mùi vị thơm
ngon. Sản phẩm sau khi chế biến
được đánh giá cảm quan về mùi.
Kết quả thể hiện ở hình 2.
Kết quả thí nghiệm cho thấy
thành phần nguyên liệu sử dụng
ảnh hưởng đáng kể đến mùi của sản
phẩm thu được. Trong số các mẫu
khảo sát, ghi nhận mẫu 14 (riêu
cua 20g: thịt nạc 10g: đậu hũ 10g)
là mẫu có điểm cảm quan cao nhất
4,93 0,28, khác biệt có ý nghĩa so
với các mẫu còn lại nên chúng tôi
chọn tỉ lệ này xác định thành phần
nguyên liệu chính cho sản phẩm.
Với mục đích tạo ra sản phẩm bún
riêu cua thơm ngon, phù hợp với
khẩu vị của người tiêu dùng, chúng

tôi đã tiến hành khảo sát các thành
phần gia vị như: muối, đường, bột
ngọt sử dụng. Qua đó, chúng tôi
nhận thấy ở các mẫu có tỉ lệ thành
phần gia vị khác nhau thì vị của sản
phẩm khác nhau, trong đó mẫu sử
dụng muối 3g: đường 4g: bột ngọt
2g (mẫu 14) là mẫu được đánh giá
có vị hài hòa nhất, sản phẩm vừa
miệng. Do vậy, tỉ lệ gia vị này được
lựa chọn cho việc tạo sản phẩm.
Đối với sản phẩm bún riêu cua,
ngoài mùi vị thì màu sắc cũng là
một yếu tố không kém phần quan
trọng được người tiêu dùng chú ý.
Trong nghiên cứu này chúng tôi sử
dụng màu dầu điều có tác dụng tạo
màu đỏ cam hấp dẫn nhưng vẫn an
toàn do có nguồn gốc tự nhiên. Tiến
hành khảo sát khối lượng màu dầu
điều bổ sung vào sản phẩm nhằm
tạo được màu hài hòa. Điểm cảm
quan về màu khi bổ sung lượng
dầu điều khác nhau được thể hiện ở
bảng 1. Qua đó chúng tôi chọn mức
dầu màu điều bổ sung 2g là thích
hợp nhất cho sản phẩm.
Bảng 1. Điểm cảm quan về màu khi
thay đổi khối lượng dầu điều

Mẫu thí
nghiệm

Điểm cảm quan
về màu

Mẫu 1 (1g)

2,93 0,28c

Mẫu 2 (2g)

5,00 0,0a

Mẫu 3 (3g)

4,00 0,86b

(Những số có chữ số mũ khác nhau thì khác
biệt với độ tin cậy 95%)
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3.2. Kết quả xác định chế độ xử
lý nhiệt
Tiệt trùng là một trong những quá
trình xử lý nhiệt được sử dụng rộng
rãi nhất trong sản xuất thực phẩm
đóng hộp. Thông thường, chế độ
xử lý nhiệt đối với thực phẩm được
quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó
pH là yếu tố rất quan trọng và là cơ
sở chọn lựa chế độ xử lý nhiệt. Các
sản phẩm đồ hộp sau khi xử lý nhiệt
phải giữ được giá trị dinh dưỡng và
chất lượng cảm quan mong muốn,
không gây hại cho người tiêu dùng
chính vì thế phải xác định chế độ
xử lý nhiệt thích hợp khi nghiên cứu
cho một mặt hàng đồ hộp mới. Vì
sản phẩm riêu cua nghiên cứu có
pH là 6 nên chúng tôi đã chọn chế
độ xử lý nhiệt lớn hơn 1000C.
Trong quá trình xử lý nhiệt các
sản phẩm có nguồn gốc từ động vật
người ta thường chú ý đến những
vi sinh vật kháng nhiệt, đó là các
vi sinh vật kị khí sinh nha bào như
Clostridium botulinum, Clostridium
sporogenes… trong thí nghiệm
thường chú ý vào Clostridium
botulinum bởi tính kháng nhiệt
và khả năng sinh độc tố đặc trưng
của loại vi khuẩn này. Độc tố của
Clostridium botulium bị vô hiệu ở
800C trong vòng 20 - 30 phút nhưng
thời gian để tiêu diệt vi sinh vật tạo
nha bào dài hơn nhiều so với vi sinh
vật không tạo nha bào. Theo số liệu
của Rogatrov thời gian tiêu diệt
đối với một số nha bào ở 1000C là:
Clostridium botulinum (loại A) 300
phút và Clostridium botulinum (loại
B) 150 phút.
Cũng theo Begeloi và Esti nhận
thấy một số vi sinh vật thuộc nhóm
ưa nhiệt chịu được nhiệt độ sôi
trong nước ngô ép ở pH 6,1 trong
thời gian 24 giờ. Một số nhà nghiên
cứu khác cũng thông báo thời gian
tiêu diệt của một loại vi sinh vật ưa
nhiệt thuộc nhóm gây chua thực
phẩm không tạo bọt khí ở pH 6,1 và
nhiệt độ 1200C là 11 phút, thời gian
tiêu diệt của một vi sinh vật khác

Hình 4. Quy trình sản xuất sản phẩm riêu cua đóng hộp

Hình 5. Sản phẩm đồ hộp riêu cua (trái) và sản phẩm sau khi tái tạo để sử dụng (phải)

cũng thuộc nhóm này ở 1200C trong
môi trường pH 6,95 là 35 phút. Vì
vậy, từ những kết quả trên chúng tôi
chọn nhiệt độ tiệt trùng là 1210C.
Chúng tôi khảo sát sản phẩm tiệt
trùng trong những khoảng thời gian
tăng dần, cụ thể 20; 25 và 30 phút
và theo dõi sản phẩm sau bảo ôn
15 ngày qua hiện tượng phồng hộp.
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Chế độ nào cho sản phẩm không bị
phồng hộp sẽ được lựa chọn.
Kết quả thực nghiệm ghi nhận,
sau 15 ngày bảo ôn ở điều kiện
nhiệt độ phòng, 3/3 sản phẩm ở chế
độ 20 phút đều bị phồng, 2/3 sản
phẩm ở chế độ 25 phút bị phồng và
3/3 sản phẩm ở chế độ 30 phút đều
không bị phồng.
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Do vậy, chúng tôi chọn chế độ tiệt
trùng 1210C trong 30 phút là chế độ
an toàn cho sản phẩm.
3.3. Hạn sử dụng của sản phẩm
Hạn sử dụng là khoảng thời gian
mà sản phẩm vẫn đảm bảo về độ
an toàn, các chất dinh dưỡng quan
trọng không bị mất hoặc giảm dưới
mức quy định đã ghi trên bao bì.
Trong suốt thời gian bảo quản sản
phẩm không hình thành độc tố hoặc
mầm bệnh.
Có 2 phương pháp phổ biến dùng
xác định hạn sử dụng của một sản
phẩm:
Phương pháp gián tiếp (gia
nhiệt): Phương pháp này ta nâng
nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ
bảo quản sản phẩm nhằm mục đích
rút ngắn thời gian phá hủy của sản
phẩm, tức tăng vận tốc phản ứng
phá hủy để xác định hạn sử dụng
tại nhiệt độ cao này một cách nhanh
chóng, sau đó ta sẽ suy về hạn sử
dụng tại nhiệt độ bảo quản bình
thường với thời gian dài hơn bằng
phương pháp dựng đường chuẩn.
Phương pháp này thường áp dụng
cho sản phẩm có thời hạn sử dụng
dài. Trong thực tế người ta áp dụng

công thức Arrhenius để xác định
hạn sử dụng.
Phương pháp trực tiếp: Ở
phương pháp này người ta theo dõi
trực tiếp sản phẩm để xác định hạn
sử dụng của chúng dựa trên tiêu chí
đã xác định trước tại điều kiện bảo
quản thực tế.
Trong quá trình thực hiện nghiên
cứu, do thời gian có hạn nên chúng
tôi chỉ tiến hành theo dõi sản phẩm
trong thời gian 8 tuần, ở nhiệt độ
phòng thì sản phẩm vẫn đảm bảo
chất lượng, chưa có dấu hiệu của
sự hư hỏng đồng thời cũng không
có sự hiện diện của Clostridium
botulinum.
3.4. Kết quả kiểm tra chất lượng
sản phẩm
Sau thời gian 8 tuần theo dõi sản
phẩm ở nhiệt độ phòng, chúng tôi
tiến hành kiểm tra phân tích các chỉ
tiêu chất lượng của sản phẩm.
Thành phần dinh dưỡng cơ bản
của sản phẩm như sau: Độ ẩm:
82,2% 1,6, lượng protein tổng:
31,9% 3,6, lượng lipit tổng: 13,6%
0,02, hàm lượng tro: 3,0% 0,002.
Chỉ tiêu kim loại nặng: As, Hg
và Pb đều không phát hiện.

Chỉ tiêu vi sinh: E.Coli,
C.botulinum, tổng số nấm men và
nấm mốc đều không phát hiện.
Tiến hành đánh giá xếp loại chất
lượng cho sản phẩm bằng phương
pháp cảm quan theo TCVN 3215 79. Kết quả của sản phẩm đạt 17.8
điểm, xếp loại khá.
IV. KẾT LUẬN
Quá trình nghiên cứu đã xây dựng
được quy trình sản xuất sản phẩm:
đồ hộp riêu cua (hình 4). Sản phẩm
đã được kiểm tra đánh giá là an toàn
về chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng
và có các đặc tính cảm quan được
người tiêu dùng yêu thích.

P.T.K.N, N.T.M.N
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[1]. Haim M. Solomon and Timothy
Lilly (2001). FDA Bacteriological
Analytical Manual.
[2]. Reba K. Hendren. Canning Foods,
the University of Tennessee Institute of
Agriculture, U.S.
[3]. The Ministry for Primary
Industries (MPI) (2012),
How To
Determine The Shelf-Life And Date
Marking Of Food, New Zeland.

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ DỰ ÁN
THANH LONG RUỘT ĐỎ TẠI
XÃ BƯNG RIỀNG HUYỆN XUYÊN MỘC

D

ự án “Xây dựng mô hình
trồng cây thanh long ruột
đỏ theo hướng VietGAP
trên địa bàn xã Bưng Riềng, huyện
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu” do Hội Nông dân tỉnh Rà
Rịa - Vũng Tàu chủ trì thực hiện,
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ quản
được thực hiện từ tháng 9/2013 đến
tháng 9/2016, qui mô 5 mô hình với

diện tích 2 ha.
Thanh long ruột đỏ được trồng từ
tháng 11/2013, sau 7 đến 8 tháng thì
thanh long bắt đầu cho trái bói, vì
cây còn nhỏ và để chăm sóc cành
nên chưa cho thu hoạch. Đến tháng
3/2015, thanh long ruột đỏ bước
vào giai đoạn kinh doanh. Đến
tháng 4/2016, tổng sản lượng thu
hoạch khoảng 30 tấn/2ha, giá trung
bình khoảng 20.000đ - 25.000đ/kg,

|| ThS. Phạm Tấn Phước

Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

doanh thu khoảng 700 triệu đồng.
Như vậy, dự án triển khai chưa được
3 năm nhưng cho doanh thu khoảng
700 triệu đồng/2ha; giải quyết việc
làm cho 10 lao động có việc làm
quanh năm và những lao động theo
thời vụ. Theo đặc tính và tuổi của
cây thanh long ruột đỏ thì năng suất
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thanh long ruột đỏ có thể đạt từ 40
- 45 tấn/ha/năm kể từ năm thứ 4,
thứ 5 và đi vào giai đoạn thu hoạch
ổn định. Với mức giá như hiện tại,
trồng thanh long ruột đỏ sẽ cho
lợi nhuận từ 400-500 triệu đồng/
ha/năm; nếu giá thanh long ruột
đỏ xuống thấp trung bình khoảng
10.000đ/kg thì lợi nhuận khoảng
150 triệu đồng/ha/năm. Tuy nhiên,
lợi nhuận còn phụ thuộc vào chi phí
đầu vào và thời tiết, dịch bệnh.
Để đạt được kết quả trên, chủ
nhiệm dự án đã tổ chức triển khai
thực hiện những công việc chính
như: Chọn hộ thực hiện dự án theo
tiêu chuẩn (Hộ tự nguyện, có lao
động, có kinh nghiệm trồng thanh
long ruột trắng, đất trồng thanh
long xa trại chăn nuôi và nghĩa
địa ít nhất 500m, có đường giao
thông nông thôn và có nguồn điện
đi qua, có nước, diện tích đất trồng
thanh long từ 5.000m2 trở lên, đất
trồng và nước tưới phải đảm bảo
theo tiêu chuẩn VietGAP). Tổ chức
tập huấn quy trình kỹ thuật trồng
thanh long theo VietGAP cho 40 hộ
tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên
Mộc, trong đó có 5 hộ trong dự án.
Ngày 29/3/2014 đã thành lập 1 tổ
hợp tác sản xuất thanh long ruột
đỏ tại xã Bưng Riềng; Tổ hợp tác
được UBND xã Bưng Riềng ra
quyết định số 99/QĐ-UBND ngày
29/3/2014 về việc Công nhận Tổ
hợp tác sản xuất “Thanh long ruột
đỏ” xã Bưng Riềng. Quản lý dự án,
thường xuyên theo dõi tình hình sâu
bệnh hại thanh long ruột đỏ; định
kỳ kiểm tra, theo dõi khả năng áp
dụng kỹ thuật trồng thanh long ruột
đỏ theo VietGAP của 5 hộ trong dự
án, qua đó kịp thời giải quyết những
khó khăn trong quá trình triển khai
thực hiện dự án. Tìm đầu ra cho trái
thanh long ruột đỏ, đến nay, thanh
long ruột đỏ được tiêu thụ tại Bình
Thuận (các công ty, vựa) sẽ có giá
cao hơn tại Tp.HCM, Vũng Tàu,
siêu thị,… và đang có đầu ra ổn

định. Bên cạnh đó, điều quan trọng
là sự quyết tâm mạnh mẽ của 5 hộ
trong dự án, có niềm tin, mạnh dạn
đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất, vượt qua khó khăn,
thách thức để đạt được hiệu quả
kinh tế cao bằng công sức của chính
mình.
Hiện tại thanh long ruột đỏ đang
phát triển tốt, có khả năng ra hoa tự
nhiên rất mạnh và gần như quanh
năm nên ít bị rủi ro về giá; nhạy
đèn, nhạy thời tiết nên ít tốn chi phí
chong đèn để xử lý cho ra hoa trái
vụ. Tuy nhiên, trước đó, trên địa
bàn xã Bưng Riềng xuất hiện bệnh
“đốm trắng” trên cây thanh long,
trong đó có thanh long ruột đỏ,
bệnh này xuất hiện đầu tiên tại tỉnh
Bình Thuận, Long An, Tiền Giang
và một số tỉnh khác, chưa có thuốc
đặc trị. Ngày 5/12/2015, Hội Nông
dân tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học
“Dự án thanh long ruột đỏ” tại xã
Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. Về
dự Hội thảo có ông Đoàn Văn Hai
- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh,
Chủ nhiệm dự án, đại diện chính
quyền địa phương, lãnh đạo Hội
Nông dân xã Bông Trang và hơn 40
hộ nông dân tham dự, trong đó có 5
hộ trong dự án trồng thanh long ruột
đỏ và những hộ còn lại là những hộ
trồng thanh long ruột trắng; đặc
biệt là sự có mặt của TS.Lê Quốc
Điền - Giám đốc Trung tâm chuyển
giao tiến bộ kỹ thuật - Viện Cây ăn
quả miền Nam. Trước khi đi vào
Hội thảo, Lãnh đạo Hội Nông dân
tỉnh, chủ nhiệm dự án và 5 hộ trong
dự án cùng với TS.Lê Quốc Điền
thăm mô hình trồng thanh long ruột
đỏ trong dự án. Tại buổi Hội thảo,
vấn đề nông dân trồng thanh long
lo lắng nhất là bệnh “đốm trắng”,
bởi vì chưa có thuốc đặc trị. Theo
TS. Lê Quốc Điền, để phòng trị
bệnh này phải áp dụng nhiều biện
pháp như: bón phân cân đối theo
quy trình, bón vôi (100kg/sào),
phun thuốc hóa học (Carbendazim)
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và vệ sinh vườn cây, nhất là cành
bệnh, vết bệnh phải cắt và đem đi
nơi khác để đốt. Theo đánh giá của
TS.Lê Quốc Điền, cây thanh long
đang phát triển tốt trên địa bàn xã
Bưng Riềng, để phòng trị sâu bệnh
có hiệu quả thì tất cả hộ trồng thanh
long phải liên kết lại thông qua hợp
tác xã, tổ hợp tác để thực hiện đồng
loạt các biện pháp phòng trừ. Đến
nay, thì bệnh “đốm trắng” được
phòng, trừ đạt kết quả, thanh long
ruột đỏ đang phát triển tốt.
Người dân xã Bưng Riềng đa số
sống bằng nghề nông, cây trồng
lâu năm chủ yếu là tiêu, điều, tràm
bông vàng, cao su và một số loại
cây hàng năm như bắp, mì, đậu
phộng, mè. Trong những năm qua,
tình hình dịch bệnh bùng phát trên
cây tiêu, cây mì, thiên tai, giá cao
su giảm mạnh, giá cả nông sản bấp
bênh mà năng suất không ổn định
nên thu nhập của người dân thấp
(khoảng 20-50 triệu đồng/ha/năm,
thậm chí lỗ vốn và công sức), đời
sống gặp rất nhiều khó khăn. Do đó,
việc chuyển đổi cây trồng chịu hạn
tốt, ít bị ảnh hưởng bởi gió bão, ít bị
rủi ro về giá, có giá trị kinh tế cao,
có đầu ra ổn định là rất cần thiết.
Hiện nay, những hộ nông dân
trong mô hình thực hiện dự án rất
phấn khởi, nhiều hộ dân khác đã và
đang dự tính sẽ trồng cây thanh long
ruột đỏ, thay thế cây trồng kém hiệu
quả. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban
đầu cao (khoảng 200 triệu đồng/ha),
bên cạnh đó yếu tố dịch bệnh “đốm
trắng” xuất hiện trên cây thanh long
kể cả trắng và đỏ, nên việc nhân
rộng mô hình chưa được bà con
nông dân đầu tư mở rộng nhiều.
Trong thời gian tới, dự kiến trong
tháng 8/2016, Hội Nông dân tỉnh sẽ
tổ chức nghiệm thu nội bộ để tổng
kết, đánh giá hiệu quả dự án để hoàn
chỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự
án giai đoạn 2013-2016.

P.T.P
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY
LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI
BẰNG PHẪU THUẬT THAY CHỎM
NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Thay chỏm nhân tạo
điều trị gãy liên mấu chuyển xương
đùi ở bệnh nhân lớn tuổi là phương
pháp điều trị mang lại kết quả tốt.
Đối tượng, phương pháp nghiên
cứu: Từ tháng 1 năm 2014 đến
tháng 9 năm 2015, tại Bệnh viện Bà
Rịa, có 35 bệnh nhân lớn tuổi bị gãy
liên mấu chuyển xương đùi, được
điều trị bằng phương pháp thay
chỏm nhân tạo. Độ tuổi trung bình
là 80,4 (68 đến 93 tuổi), thời gian
theo dõi trung bình là 9,12 tháng.
Kết quả điều trị được đánh giá theo
thang điểm Harris cho khớp háng.
Kết quả: Điểm Harris trung bình
đạt 80,5 điểm (từ 54-94 điểm), xếp
loại cụ thể có 11/35 (31,4%) bệnh
nhân đạt rất tốt, 13/35 (37,1%) bệnh
nhân xếp loại tốt, 8/35 (22,9%)
bệnh nhân xếp loại trung bình, 3/35
(8,58%) bệnh nhân xếp loại kém.
Kết luận: Chúng tôi thấy rằng,
thay chỏm nhân tạo điều trị gãy liên
mấu chuyển xương đùi ở những
bệnh nhân lớn tuổi cho kết quả ban
đầu rất khả quan. Tuy nhiên, cần
theo dõi và đánh giá kết quả điều trị
trong thời gian dài hơn.
Từ khóa: gãy liên mấu chuyển
xương đùi, thay chỏm nhân tạo.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gãy liên mấu chuyển xương đùi
là loại gãy xương chiếm tỷ lệ cao
nhất trong các chấn thương vùng
khớp háng và đầu trên xương đùi,
gặp chủ yếu ở người lớn tuổi,
nguyên nhân thường do tai nạn sinh

hoạt.
Ở người lớn tuổi thường xương
rất loãng nên khả năng liền xương
rất khó, hơn nữa thường có nhiều
bệnh lý kết hợp như tim mạch, bệnh
thận... nên sau khi bị gãy xương rất
cần vận động sớm để tránh được
các biến chứng toàn thân khi nằm
lâu như viêm phổi, viêm đường
tiết niệu, suy kiệt, loét điểm tỳ đè,
thuyên tắc mạch.
Có nhiều phương pháp kết hợp
xương trong gãy liên mấu chuyển
xương đùi như bất động ngoài,
DHS, nẹp lưỡi, nẹp khóa, đinh
chốt... nhưng với bệnh nhân lớn
tuổi thì xu thế hiện nay là thay chỏm
nhân tạo được chọn lựa hơn cả vì
là phương pháp điều trị có thể đưa
bệnh nhân đi lại ngay sau mổ, còn
các phương pháp khác thì cần thời
gian lành xương vài tháng sau mổ.
Trong và ngoài nước có nhiều
báo cáo về phẫu thuật thay chỏm
nhân tạo trong gãy liên mấu chuyển
xương đùi, nhưng tại tỉnh chưa có
báo cáo.
Tại Bệnh viện Bà Rịa, chúng tôi
đã phẫu thuật thay chỏm nhân tạo
và theo dõi 35 bệnh nhân lớn tuổi
gãy liên mấu chuyển xương đùi.
Để đánh giá phương pháp này
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề
tài “Đánh giá kết quả điều trị gãy
liên mấu chuyển xương đùi ở người
lớn tuổi bằng phẫu thuật thay chỏm
nhân tạo tại Bệnh viện Bà Rịa”
nhằm mục đích đánh giá tính hiệu
quả và nêu ra một số ưu nhược điểm
của phương pháp này.

|| BS.CKII. Nguyễn Phương Nam
Bệnh viện Bà Rịa

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU:
1. Đối tượng nghiên cứu:
Bệnh nhân trên 60 tuổi bị gãy liên
mấu chuyển xương đùi được phẫu
thuật thay chỏm nhân tạo tại Bệnh
viện Bà Rịa.
2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, mô tả cắt ngang.
Cách tiến hành:

Phân loại: Theo phân loại của
AO. AO chia gãy liên mấu chuyển
xương đùi làm 3 nhóm:
- Nhóm A1: gãy đơn giản ở vùng
mấu chuyển, có 3 phân nhóm A1.1,
A1.2 và A1.3.
- Nhóm A2: gãy phức tạp ở vùng
mấu chuyển, có 3 phân nhóm A2.1,
A2.2 và A2.3.
- Nhóm A3: gãy ở vùng dưới mấu
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chuyển, có 3 phân nhóm A3.1, A3.2
và A3.3.
Căn cứ khám lâm sàng và hình
ảnh Xquang có chỉ định phẫu thuật
thay chỏm sau:
- Bệnh nhân trên 60 tuổi, loãng
xương, trước đó đi lại được.
- Có đủ điều kiện toàn thân để
tiến hành phẫu thuật.
Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ:
Xét nghiệm căn bản và chuyên
khoa,...
Phương pháp vô cảm: Tê tủy
sống hoặc gây mê nội khí quản.
Kỹ thuật mổ:
- Nằm nghiêng bên xương không
gãy, thân vuông với mặt bàn mổ, kê
cố định.
- Đường mổ sau bên, vào khớp
háng, cắt bao khớp hình chữ T, cưa
bỏ cổ xương đùi.
- Khoan tủy xương đùi, đặt chuôi,
chỏm, nắn khớp thử và kiểm tra
hoạt động khớp.
- Có thể cố định mấu chuyển lớn
bằng kim Kirschner và chỉ thép.
- Khâu bao khớp, dẫn lưu ổ khớp,
khâu vết mổ theo các lớp giải phẫu.
Hậu phẫu:
- Dùng kháng sinh đường tĩnh
mạch, chống đông máu: Lovenox
0,04g/ngày.
- Tập vật lý trị liệu ngay sau mổ.
Đánh giá kết quả:
Kết quả phẫu thuật được đánh
giá theo thang điểm Harris: dưới 70
điểm xếp loại kém, 70-79 điểm xếp
loại trung bình, 80-89 điểm xếp loại
tốt, 90-100 điểm xếp loại rất tốt.
III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Chúng tôi đã theo dõi và đánh giá
được 35 bệnh nhân gãy liên mấu
chuyển xương đùi được phẫu thuật
thay chỏm nhân tạo. Kết quả như
sau:
Tuổi
Lứa tuổi

60 - 70 71- 80 81- 90

>90

Số bênh
nhân

3

14

16

2

Tỷ lệ (%)

8,6

40

45,7

5,7

Độ tuổi nhiều nhất 71 - 90 tuổi
chiếm tỉ lệ 95,7%, tuổi trung bình
80,4 tuổi, chứng tỏ gãy liên mấu
chuyển ở người cao tuổi do xương
loãng và giòn.
Giới tính
Giới tính

Số bệnh nhân

Tỉ lệ %

Rất tốt (90100đ)

11

31,4

71,4

Tốt (80 – 89đ)

13

37,1

100

Trung bình (70
– 79đ)

8

22,9

Kém (dưới 70đ)

3

8,57

Tổng số

35

100

Số bệnh nhân

Tỷ lệ (%)

Nam

10

28,6

Nữ

25

Tổng số

35

Ở nữ giới gặp nhiều hơn nam giới
chiếm đến 71,4 do nữ giới xương
loãng hơn rất nhiều so với nam giới
ở cùng độ tuổi.
Nguyên nhân gãy xương: 100%
do tai nạn sinh hoạt do ở tuổi này
không còn tham gia lao động hay
giao thông.
Loại gãy xương
Loại gãy Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)
A1

5

14,3

A2

23

65,7

A3

7

20

Tổng số

35

100

Loại A2 gặp nhiều nhất 65,7%,
người lớn tuổi xương giòn và dễ
gãy.
Dáng đi
Dáng đi

Số bệnh nhân

Tỉ lệ %

Bình thường

6

17,14

Khập khiễng
nhẹ
Khập khiễng
trung bình
Khập khiễng
nặng

11

31,4

14

40

5

14,3

Phần lớn có dáng đi khập khiễng
do tuổi lớn khả năng trụ chân khi đi
rất khó.
Các biến chứng
Biến chứng

Số bệnh nhân

Tỉ lệ %

Đau sau 3
tháng

4

11,4

Nhiễm trùng
vết mổ

2

5,7

Thuyên tắc
mạch

2

5,7

Trật khớp

1

2,9

Các biến chứng sau mổ gặp
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nhưng ở mức độ nhẹ và xử trí được,
có 1 trường hợp nghi thuyên tắc
mạch phổi và được điều trị ổn định.
Kết quả điều trị theo thang
điểm Harris
Mức độ

Kết quả điều trị theo thang điểm
Harris: so với các tác giả trong và
ngoài nước cũng tương đương.
So với tác giả Trần Ngọc Thanh
và cộng sự (BV TWQĐ108) (2014)
rất tốt 33,33%, tốt 38,89%, trung
bình 16,67%, kém 11,11%.
Các bệnh lý kèm theo: Chủ yếu
bệnh lý tim mạch, cao huyết áp
chiếm 54,3%, tiếp đến bệnh tiểu
đường chiếm 25,7%, chúng tôi xử
trí tốt trước và sau mổ.
Phẫu thuật: Thời gian mổ không
dài nên ít ảnh hưởng đến bệnh nhân,
máu mất trong mổ ít chủ yếu mất
sau mổ qua dẫn lưu, phần lớn phải
truyền máu vì cần bù lượng máu
mất sau mổ qua dẫn lưu. Thời gian
nằm viện 7 ngày đủ để kiểm soát vết
thương và cho tập vật lý trị liệu.
Thời gian theo dõi: Thời gian theo
dõi ngắn nhất là 3 tháng, dài nhất là
19 tháng, trung bình 9,12 tháng, đủ
thời gian đánh giá về sự phục hồi
chức năng và các biến chứng, tuy
nhiên về một số biến chứng xa chưa
đánh giá được.
Đau: Thường đau sau mổ kéo dài
đến 2 tuần, sau 3 tháng bệnh nhân
không còn đau do xương đã được
ổn định.
Dụng cụ hỗ trợ: Sau thay chỏm
nhân tạo các bệnh nhân trước đó đi
yếu đều cần phải dùng dụng cụ hỗ
trợ chủ yếu là khung đẩy.
Trên thế giới, nhiều tác giả như
Khaldoun Simo và cộng sự (2010),
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Một số hình ảnh minh họa

Võ Thị Dậu 74 tuổi, sau mổ 4 ngày (Xquang trước và sau mổ)

Nguyễn Văn Nhương 81 tuổi, sau mổ 1 tháng (Xquang trước và sau mổ)

khi nghiên cứu hiệu quả của thay
khớp háng bán phần điều trị gãy
liên mấu chuyển xương đùi trên 48
bệnh nhân cao tuổi, cũng thấy rằng
thời gian phẫu thuật, thời gian nằm
viện, lượng máu mất trong mổ đều
ít hơn phương pháp phẫu thuật kết
xương DHS, thời gian tỳ nén sớm
hơn hẳn, thời gian trở lại hoạt động
bình thường cũng ngắn hơn.
Năm 2006, Kayali C, Agus, Ozluk
khi nghiên cứu so sánh thay khớp
háng bipolar và kết xương DHS
điều trị gãy liên mấu chuyển không
vững ở người già, các tác giả cũng
kết luận: thay khớp nhân tạo có biến
chứng sau mổ thấp hơn, thời gian
tỳ nén sớm hơn, kết luận này cũng
giống với kết luận của Haentjent P
và cộng sự (1989), Stappearts KH
và cộng sự (1995)… Đánh giá kết

quả thay khớp bipolar của các tác
giả cũng rất khả quan.
Năm 2010, Khaldoun Simo và
cộng sự nghiên cứu trên 48 bệnh
nhân, kết quả điểm Harris trung
bình 82,76. Có 5 bệnh nhân đạt
kết quả không mong muốn (2 bệnh
nhân hạn chế vận động, 1 bệnh nhân
không vận động được, 1 bệnh nhân
dài chi, 1 bệnh nhân đau do không
liền xương mấu chuyển lớn).
Nhìn chung các nghiên cứu cho
thấy, đối với gãy vùng liên mấu
chuyển xương đùi, trên những bệnh
nhân lớn tuổi, trước mổ vẫn đi lại
được, chỉ định thay khớp háng nhân
tạo là phù hợp, vì giúp bệnh nhân
tỳ nén sớm, hạn chế được các biến
chứng toàn thân và tại chỗ, nhanh
chóng phục hồi khả năng vận động.
So với các nghiên cứu trong và

ngoài nước chỉ định của chúng tôi
cũng không có sự khác biệt, kết quả
của chúng tôi tương đối khả quan.
Phẫu thuật kết hợp xương liên
mấu chuyển xương đùi ở bệnh nhân
lớn tuổi, gãy phức tạp, loãng xương
thì đem lại kết quả không cao như
nẹp khóa, DHS, đinh chốt... Thay
chỏm nhân tạo cho những bệnh
nhân gãy liên mấu chuyển xương
đùi cao tuổi, chất lượng xương
không tốt cho phép bệnh nhân tỳ
nén vận động sớm. Do vậy, tránh
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được các biến chứng toàn thân như
loét điểm tỳ, viêm phổi, viêm đường
tiết niệu, phục hồi chức năng sớm.
So với các phương pháp phẫu thuật
kết hợp xương bên trong khác, thay
chỏm nhân tạo không phải là phẫu
thuật quá nặng nề, không phải chờ
đợi thời gian liền xương, tránh được
các biến chứng hay gặp phải của kết
hợp xương bên trong như biến dạng
gập góc cổ chỏm, can lệch, thậm chí
không liền xương.
So sánh với các phương pháp
kết hợp xương khác như DHS, nẹp
khóa, đinh chốt... thì thay chỏm
nhân tạo hiệu quả hơn hẳn, tránh
được nhiều biến chứng sau phẫu
thuật và bênh nhân có thể trở lại

hoạt động cuộc sống ngay sau mổ.
Hơn nữa kỹ thuật mổ nhanh gọn và
dễ dàng hơn, không phải chờ thời
gian lành xương.
Ưu điểm của thay chỏm là thời
gian mổ ngắn, phục hồi chức năng
ngay sau mổ, còn nhược điểm là lấy
bỏ toàn bộ phần cổ xương đùi gãy
bỏ ra.
Hạn chế của chúng tôi là: thời
gian theo dõi trung bình còn quá
ngắn, số lượng bệnh nhân còn ít,
nên kết quả điều trị chưa được đánh
giá khách quan và chính xác. Trong
nghiên cứu của chúng tôi không có
biến chứng nào về khớp nhân tạo vì
số lượng bệnh nhân ít và thời gian
theo dõi ngắn. Vì vậy chúng tôi cần

tiến hành nghiên cứu với thời gian
dài hơn, trên số lượng bệnh nhân
lớn hơn và so sánh với các phương
pháp kết hợp xương khác để tăng
tính khách quan và khoa học của đề
tài.
IV. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu điều trị 35 bệnh
nhân gãy liên mấu chuyển xương
đùi ở người lớn tuổi, chúng tôi thấy
rằng, chỉ định thay chỏm nhân tạo
phù hợp cho bệnh nhân gãy liên
mấu chuyển xương đùi không vững,
phức tạp, loãng xương, trên bệnh
nhân lớn tuổi trước mổ vẫn đi lại
được.
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TRÍ THỨC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ –
HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

C

uộc họp gặp mặt giữa lãnh
đạo tỉnh với đại biểu trí thức
đầu xuân năm 2016 là lần
thứ 5 do tỉnh tổ chức. Trong diễn
đàn này tôi xin trao đổi với chủ đề:
Trí thức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(BR-VT) trong công nghiệp hoá,
hiện đại hoá (CNH-HĐH) và sự
nghiệp đổi mới. Tôi chọn chủ đề
này là năm qua Liên hiệp các Hội
KH&KT được tỉnh giao phối hợp
với Sở KH&CN và Sở Nội vụ tỉnh
thực hiện đề án: “Quản lý và sử
dụng đội ngũ trí thức tỉnh BR-VT
phục vụ CNH-HĐH”. Đây là một
nhiệm vụ rất quan trọng nhưng rất
phức tạp và rất khó khăn. Thế nào
là trí thức, trí thức có đặc điểm gì?
Vai trò của đội ngũ trí thức đối với
công cuộc đổi mới đất nước và của
địa phương. Thực trạng đội ngũ trí
thức hiện nay của BR-VT, thành
tựu và những hạn chế. Chính sách
của Đảng và nhà nước đối với trí
thức. Làm thế nào để phát huy vai
trò của đội ngũ trí thức trong CNHHĐH và sự nghiệp đổi mới… Vấn
đề rất rộng, tôi chỉ xin trao đổi vài
ý và những đề xuất bước đầu mong
có thêm thông tin để phát huy đội
ngũ trí thức trong CNH-HĐH và sự
nghiệp đổi mới của địa phương.
Trí thức có những đặc điểm nổi
bật gì?
Trong xã hội Việt Nam, thời
phong kiến không có danh từ trí
thức. Các nhà nho có học vấn cao
thường được gọi là các sỹ phu. Thời
Pháp thuộc bắt đầu có khái niệm “trí
thức”, được dịch từ chữ Intellectue
(tiếng Pháp) hay Intellectual (tiếng
Anh). Ta có thể hiểu trí thức là
những người lao động trên mọi lĩnh
vực, ngành nghề, sử dụng trí tuệ và

tài năng của mình trong lao động,
sáng tạo, đưa ra những ý tưởng có
tác động tích cực tới sự phát triển
kinh tế, xã hội. Trí thức là những
người có bằng cấp, học vị. Nhưng
cũng không nhất thiết phải là những
người có bằng cấp, học vị. Còn
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy
BCH Trung ương khoá X năm 2008
về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong
thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất
nước” đã ghi rõ thế nào là trí thức...
như là một định nghĩa, tôi không
nhắc lại ở đây. Nhiều học giả cũng
đã đưa ra các ý kiến về trí thức và
đặc điểm của trí thức. Nhìn chung
đó là tầng lớp có sức sáng tạo, có
đầu óc khái quát và phát triển tư duy
trừu tượng. Có khả năng tiếp thu và
truyền bá tri thức khoa học - công
nghệ hoặc văn hóa - nghệ thuật. Có
năng lực sáng tạo ra các giá trị mới
của tri thức khoa học - công nghệ
hoặc/và văn hóa - nghệ thuật. Có
chính kiến rõ ràng trước những vấn
đề nóng bỏng của thời cuộc và sẵn
sàng bảo vệ quan điểm của mình.
Đề xuất, tư vấn, phản biện và giám
sát một cách độc lập các chủ trương,
chính sách và biện pháp giải quyết
các vấn đề của xã hội. Dự báo và
định hướng dư luận xã hội. Có tinh
thần yêu nước, có phẩm chất chính
trị vững vàng, nhiệt tình, trách
nhiệm với đất nước, dân tộc.
Vai trò đội ngũ trí thức:
Trong mọi thời đại, trí thức luôn
là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ
trí thức là lực lượng nòng cốt sáng
tạo và truyền bá tri thức. Quá trình
phát triển của cách mạng Việt Nam
gắn liền với sự phát triển của đội
ngũ trí thức. Đối với công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt

II TS. Trương Thành Công
Liên hiệp các Hội KH&KT

là công cuộc đổi mới. Sự nghiệp
CNH - HĐH đất nước và của tỉnh
BR-VT nói riêng đội ngũ trí thức là
lực lượng nòng cốt đã góp phần làm
thay đổi bộ mặt xã hội, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho nhân
dân. Trước xu thế hội nhập kinh
tế quốc tế, trí thức càng có vai trò
quan trọng đặc biệt. Đó là một lực
lượng tiêu biểu cho nguồn trí tuệ
của dân tộc, mà còn là một động lực
trong sự nghiệp phát triển kinh tế,
xã hội, phát triển văn hoá, phát triển
con người. Mặt khác, trí thức còn là
nhân tố quyết định đến sự phát triển
nhanh chóng và bền vững trong quá
trình thực hiện CNH-HĐH.
Đối với tỉnh BR-VT chúng ta thấy
trong vài chục năm qua đội ngũ
những người có trình độ đại học và
trên đại học phát triển rất nhanh.
Nếu những năm 80 của thế kỷ trước
chúng ta chỉ có vài ngàn người có
trình độ Đại học và khoảng hơn hai
chục người trên Đại học thì nay ta
đã có gần 3 chục ngàn người có
trình độ Đại học và hơn một ngàn
người có trình độ trên Đại học.
Ngoài ra chúng ta còn có một số trí
thức Việt kiều ở nhiều quốc gia về
sinh sống hay đầu tư hoạt động trên
địa bàn tỉnh. Lực lượng trí thức đã
có những đóng góp rất lớn cho sự
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương để có một tỉnh BR-VT như
ngày hôm nay.
Thực trạng đội ngũ trí thức và
sự quan tâm của Đảng, nhà nước:
Trên cả nước hiện có gần 3 triệu
người có trình độ đại học trở lên
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được xem là trí thức. Trong đó có
bằng Tiến sỹ khoảng 16 ngàn, Thạc
sỹ khoảng 25 ngàn người... Ngoài
ra chúng ta còn có khoảng 400.000
trí thức Việt kiều được đào tạo rất
bài bản về chuyên môn ở trình độ
đại học và công nhân kỹ thuật bậc
cao, có kiến thức cập nhật về khoa
học - công nghệ, về quản lý kinh
tế, làm việc trong các trung tâm
kinh tế, khoa học - công nghệ ở
nước ngoài. Họ là nguồn lực quan
trọng, có ý nghĩa chiến lược trong
sự nghiệp xây dựng, phát triển đất
nước, đặc biệt khi đất nước ta tham
gia hội nhập quốc tế. Trên địa bàn
tỉnh BR-VT những người có bằng
từ đại học trở lên có khoảng 27
ngàn, trong đó khoảng 100 người
có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ gần 1000
người, Giáo sư, PGS có khoảng 15
người. Đội ngũ này nằm trong các
trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan
của Đảng và quản lý Nhà nước, tiếp
đó là ở các doanh nghiệp và bệnh
viện... Lực lượng này cũng tập hợp
trong một số Hội hoặc Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo
v.v..
Bản chất của trí thức là sáng tạo,
cũng chính vì thế mà họ luôn có thói
quen phản biện và hoài nghi; thói
quen này đôi khi cũng mâu thuẫn
trực tiếp với nhà lãnh đạo. Qua vai
trò phản biện, giới trí thức có thể có
những đóng góp quan trọng trong
việc phát triển của xã hội. Thực tế
những năm qua, bằng tâm huyết của
mình, những kiến nghị, giải pháp
của đội ngũ trí thức nêu ra đã góp
phần sửa chữa, khắc phục những
khuyết tật, giúp cho công cuộc đổi
mới đất nước của Đảng đi tới thành
công. Ở tỉnh BR-VT vai trò ấy cũng
đã được phát huy nhưng chưa cao,
mức độ còn hạn chế. Một phần
chúng ta chưa quy tụ được một đội
ngũ trí thức đủ mạnh tham gia, một
phần sự quan tâm của các cấp lãnh
đạo còn hình thức. Mặt khác cũng
phải thấy là đội ngũ trí thức của BR-

VT khá đông nhưng chất lượng còn
nhiều hạn chế: Đó là thiếu các nhà
khoa học thực sự, các trí thức đúng
tầm cỡ còn quá ít. Số lượng, chất
lượng của đội ngũ trí thức nói chung
không đồng đều, phân bố chưa hợp
lý ở các ngành, các lĩnh vực và vùng
miền, thiếu cán bộ khoa học có trình
độ cao, chuyên gia đầu ngành có
tâm huyết với sự nghiệp phát triển
khoa học và công nghệ, kinh tế - xã
hội.... Những công trình khoa học
ứng dụng vào thực tế có hiệu quả
còn rất hạn chế. Nghiên cứu khoa
học và ứng dụng KH-CN với các đề
tài ngày càng nhỏ lẻ kém sức thuyết
phục...
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc cũng như thời kỳ đổi
mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta
luôn khẳng định vai trò, vị trí quan
trọng của đội ngũ trí thức. Nghị
quyết Trung ương 7 (khóa X) của
Đảng cũng như nghị quyết Đại hội
Đảng lần thứ XII vừa qua đã đánh
giá cao vị trí và vai trò của đội ngũ
trí thức và thể hiện rõ những quan
điểm lớn trong xây dựng đội ngũ
trí thức trong thời gian tới. Đảng và
nhà nước luôn ghi nhận và có chính
sách đãi ngộ đối với trí thức. Đối
với tỉnh BR-VT, cũng luôn quan
tâm đến việc đào tạo và phát triển
đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức. Tuy
nhiên, trong chính sách của Đảng,
Nhà nước về sử dụng và đãi ngộ đối
với trí thức hiện nay vẫn còn có điều
bất cập, chưa thực sự thoả đáng,
chưa tương xứng với những đóng
góp của họ. Hệ thống pháp luật của
ta chưa hoàn chỉnh, đồng bộ để thu
hút nhân tài trong nước và các nhà
khoa học Việt kiều; Việc đầu tư cho
đào tạo chưa thoả đáng. Chất lượng
đào tạo còn hạn chế, thiếu sự kiểm
tra, giám sát chặt chẽ. Các cơ sở
hạ tầng phục vụ nghiên cứu, triển
khai công nghệ còn lạc hậu, chưa
đáp ứng yêu cầu với sự phát triển.
Tỉnh BR-VT cũng không tránh khỏi
những hạn chế này. Vì vậy, chưa
khuyến khích, thu hút được nhân tài
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cũng như phát huy hết khả năng vốn
có của đội ngũ trí thức.
Làm thế nào để phát huy đội ngũ
trí thức trong CNH và hội nhập
quốc tế?
Đó là một câu hỏi khó. Tuy nhiên,
khó chúng ta cũng có thể làm từng
bước và phải kiên trì, nhất quán.
Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, để
đào tạo một lực lượng trí thức phù
hợp, tỉnh ta cần có định hướng, lộ
trình phát triển cụ thể, yêu cầu mỗi
một trí thức phải có khả năng thực
tế. Đội ngũ trí thức cần được giao
nhiệm vụ để tự trải nghiệm, khẳng
định mình, thể hiện đầy đủ trách
nhiệm công dân với đất nước, địa
phương. Bên cạnh đó cần tạo điều
kiện thuận lợi cho họ hoạt động.
Ngược lại, đội ngũ trí thức phải có
nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ được
giao. Để phát huy vai trò của trí
thức trên địa bàn tỉnh, chúng tôi có
một số đề nghị trước mắt sau đây:
Về quản lý, từ trước đến nay chưa
có văn bản hay quyết định nào giao
cho Liên hiệp các Hội KH-KT hay
Sở KH-CN hoặc ngành nào quản lý
trí thức và nếu có cũng không thể
quản lý. Đội ngũ trí thức có trong
mọi lĩnh vực của các ngành kinh
tế quốc dân, cơ quan Đảng, chính
quyền, đoàn thể, lực lượng vũ
trang... và họ phải tuân thủ các luật
và quy định đã ban hành. Vì vậy
chúng ta không nên dùng từ quản
lý đối với trí thức ở đây. Để phát
huy lực lượng trí thức của tỉnh, theo
chúng tôi Tỉnh cần làm một số việc
đó là:
1. Về chính sách đối với trí thức,
tỉnh cần thống kê, rà soát lại các
chủ trương, văn bản đối với trí thức
(Trước hết của địa phương) xem
những gì đã có và cần sửa đổi. Nếu
chưa có cần xây dựng ngay để có
được một cơ chế, chính sách phù
hợp về sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh
trí thức nhằm thu hút nhân tài trong
nước và Việt kiều phục vụ mục tiêu
phát triển của địa phương.
2. Trí thức không đòi hỏi đãi ngộ
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nhưng cần tôn vinh những người
có đóng góp tích cực, hiệu quả trên
địa bàn tỉnh. Về lĩnh vực Văn hóa
nghệ thuật hay Báo chí, Tỉnh đã có
các Giải thưởng thường kỳ. Nay đề
nghị Tỉnh ban hành Giải thưởng về
KH-CN của BR-VT để xét tặng cho
những người có công trình đóng
góp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh trong
những năm qua. Kể cả KH-KT và
KHXH-NV. Tiêu chí chọn, xét giải
giao cho Sở KH-CN phối hợp Liên
hiệp các Hội KHKT và Sở Nội vụ
dựa trên Nghị định 78 của Chính
phủ soạn thảo trình UBND tỉnh phê
duyệt. Đây chính là một hình thức
tôn vinh, khuyến khích trí thức cụ
thể và hiệu quả.
3. Đối với trí thức chúng ta cần
xây dựng nếp sống văn hoá, dân
chủ trong tranh luận, phản biện xã
hộị. Lãnh đạo các cấp cần phải lắng
nghe, biết chắt lọc để có thể đưa ra
những quyết định đúng đắn. Các
cơ quan Đảng và Nhà nước cần
có cơ chế, quy chế, cũng như quy
trình tập hợp ý kiến và trả lời các
ý kiến, kiến nghị đã góp ý của đội

S

ngũ trí thức khi có yêu cầu. Ví dụ
như Hội thảo về Công nghiệp hỗ
trợ (CNHT) năm 2014 do Hội Cơ
khí phối hợp với Sở Công thương
tổ chức. Các doanh nghiệp cơ khí
trên địa bàn có nhiều ý kiến rất hay,
rất cụ thể cho phát triển CNHT ở
ngay tại địa phương.... Sau hội thảo
Hội đã tập hợp các ý kiến, báo cáo
kiến nghị Tỉnh nhưng không thấy
hồi đáp. Trong khi Tỉnh bỏ tiền tổ
chức nhiều đoàn ra, vào mời gọi
nước ngoài đầu tư CNHT thì vẫn là
những con số không. Đó là một lãng
phí rất đáng tiếc!
4. Cũng nên tránh cách nghĩ cho
rằng trí thức luôn luôn đòi hỏi sự
đãi ngộ. Đối với người trí thức chân
chính, nhấn mạnh đến đãi ngộ đôi
khi có thể là một sự xúc phạm đến
họ. Tuy nhiên, có thực mới vực
được đạo. Lãnh đạo Tỉnh cũng cần
quan tâm đến đời sống vật chất, tinh
thần của họ một cách hợp lý. Hiện
nay Liên hiệp các Hội KHKT có
hơn 20 Hội thành viên, trong đó có
một số hội ngành nghề chuyên môn.
Tuy nhiên chỉ có 5 tổ chức hội được

coi là Hội đặc thù, có chế độ và định
xuất phụ cấp. Còn lại không phải
đặc thù, nên các Hội gặp rất nhiều
khó khăn trong hoạt động. Chúng
tôi đề nghị tỉnh có một cơ chế hỗ
trợ các Hội bằng cách giao nhiệm
vụ liên quan khả năng chuyên môn
như: Lập đề án, dự án, tổ chức tư
vấn, hội thảo... và có kinh phí thực
hiện. Nguồn kinh phí này có thể lấy
từ nguồn sự nghiệp Khoa học của
tỉnh. Như vậy Hội vừa có kinh phí
hoạt động, Tỉnh vừa tận dụng được
nguồn chất xám phong phú của đội
ngũ trí thức.
Chúng tôi rất mong qua hội nghị
này, những ý kiến của đại biểu trí
thức của tỉnh được các đồng chí lãnh
đạo Tỉnh và các ngành quan tâm.
Ngoài ra chúng ta cần có những đổi
mới, sao cho những kỳ họp mặt đầu
năm giữa lãnh đạo Tỉnh với đại diện
đội ngũ trí thức tỉnh ngày càng có ý
nghĩa, ngày càng có hiệu quả thiết
thực....
		
T.T.C
(Tham luận trong Hội nghị trí
thức đầu Xuân 2016)

HỌP MẶT ĐẠI BIỂU TRÍ THỨC
XUÂN BÍNH THÂN

áng ngày 04/03/2016, tại
Hội trường Trung tâm Hành
chính - Chính trị tỉnh, Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN
tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu trí
thức trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp
mặt có các đồng chí: Nguyễn Hồng
Lĩnh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy; Lê Thanh Dũng - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa
- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trần
Đình Khoa - Phó Chủ tịch Hội đồng
Nhân dân Tỉnh; đại diện lãnh đạo
các sở, ban ngành, UBND huyện,
thành phố, các tổ chức hội, đoàn
thể, doanh nghiệp và hơn 150 đại

biểu trí thức đang công tác và sinh
sống trên địa bàn tỉnh, trí thức Việt
kiều; các phóng viên báo, Đài phát
thanh truyền hình tỉnh, Thông tấn
xã Việt Nam thường trú tại Bà Rịa
- Vũng Tàu.
Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng
chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh
ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao
những đóng góp tâm huyết, hiệu
quả trên tất cả các lĩnh vực của đội
ngũ trí thức vào sự phát triển của
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời
gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
đề nghị đội ngũ trí thức của tỉnh cần
nắm vững mục tiêu, quan điểm của

|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện,
|| CN. Thái Quốc Việt
Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật
tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII,
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI về
công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát
triển bền vững đi đôi với bảo vệ
vững chắc Tổ quốc Việt Nam:
“Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu thành một tỉnh công nghiệp có
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có
cơ cấu kinh tế hợp lý; tạo nền tảng
đến năm 2020 đưa Bà Rịa - Vũng
Tàu cơ bản trở thành tỉnh công
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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh (Ảnh trái), Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
và đồng chí Trần Văn Khánh (Ảnh phải), Chủ tịch Liên hiệp hội phát biểu tiếp thu
nghiệp theo hướng hiện đại. Ổn
định kinh tế vĩ mô và ổn định chính
trị, xã hội một cách vững chắc, để
Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành nơi
đáng sống”.
Để thực hiện được mục tiêu nêu
trên, cần quán triệt các quan điểm
cơ bản về công nghiệp hoá, hiện đại
hoá theo tinh thần Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI:
- Một là, mũi nhọn phát triển kinh
tế của Bà Rịa - Vũng Tàu là phát
triển công nghiệp, dịch vụ, cảng
biển và logistics.
- Hai là, chuyển từ mô hình tăng
trưởng theo chiều rộng sang mô
hình tăng trưởng theo chiều sâu với
đặc trưng cơ bản là dựa vào khoa
học và công nghệ hiện đại, nâng
cao hiệu quả, chất lượng của tăng
trưởng.
- Ba là, công nghiệp hoá, hiện đại
hoá gắn với phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Bốn là, lấy phát huy nguồn lực
con người là yếu tố cơ bản cho sự
phát triển nhanh bền vững. Lực
lượng trí thức, cán bộ khoa học và
công nghệ, khoa học quản lý và đội
ngũ công nhân lành nghề giữ vai
trò đặc biệt quan trọng đối với tiến
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Năm là, chiến lược biển phải kết

hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát
triển kinh tế, xã hội với bảo đảm
quốc phòng, an ninh.
- Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý có trình độ, năng
lực, làm việc khoa học, hiệu quả, vì
dân.
Các đại biểu đã nghe đại diện
lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư báo
cáo tình hình kinh tế, xã hội năm
2015 và những chỉ tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế, xã hội năm 2016
của tỉnh.
Hội nghị đã nghe 06 ý kiến phát
biểu của đại biểu trí thức và của
các đơn vị: Hội Khoa học Lịch sử,
Trường Cao đẳng nghề tỉnh, Trường
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Tỉnh, Viện Logistic Việt Nam, Hội
Nông dân Tỉnh (còn một số báo cáo
do thời gian eo hẹp nên đại diện các
đơn vị chưa trình bày được trong
hội nghị là Trường Cao đẳng Nghề
Du lịch Vũng Tàu và Hiệp hội Du
lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Các ý kiến tập trung vào một số
vấn đề chính sau đây:
* Vấn đề thứ nhất: Phát huy vai
trò của đội ngũ trí thức trong sự
nghiệp công nghiệp hóa hiện đại
hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Để phát huy vai trò của trí thức,
đề nghị:
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- Việc đầu tiên tỉnh cần rà soát lại
các chủ trương, văn bản đã có đối
với trí thức, nếu chưa phù hợp cần
sửa đổi. Nếu chưa có, cần xây dựng
ngay để có được một cơ chế để
sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức
nhằm thu hút nhân tài trong nước,
trong tỉnh, Việt kiều phục vụ mục
tiêu phát triển của địa phương.
- Trí thức không đòi hỏi đãi ngộ,
nhưng cần tôn vinh những trí thức
có đóng góp tích cực, hiệu quả trên
địa bàn tỉnh. Đề nghị Tỉnh xây dựng
Giải thưởng Khoa học và Công
nghệ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để
trao tặng và tôn vinh trí thức, các
nhà Khoa học có đóng góp thiết
thực cho tỉnh. Nội dung, tiêu chí
có thể giao cho Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật và Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh trình Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết định.
- Cần xây dựng nếp sống văn hoá,
dân chủ trong tranh luận, phản biện
xã hội. Đồng thời, lãnh đạo cần
phải lắng nghe, biết chắt lọc ý kiến
của trí thức để có thể đưa ra những
quyết định đúng đắn. Các cơ quan
Đảng và Nhà nước cần có cơ chế,
quy chế, cũng như quy trình tập hợp
ý kiến, báo cáo và trả lời lại các ý
kiến, kiến nghị đã góp ý của đội ngũ
trí thức khi có yêu cầu.
- Hiện nay Liên hiệp các Hội
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Khoa học và Kỹ thuật có 24 tổ chức
hội thành viên và đơn vị hội viên
tập thể trong đó có một số hội là nơi
tập trung đội ngũ trí thức thuộc các
ngành nghề chuyên môn. Tuy nhiên,
chỉ có 5 tổ chức hội được coi là Hội
đặc thù, có chế độ và định xuất phụ
cấp. Đề nghị tỉnh giao nhiệm vụ
cụ thể liên quan đến chuyên môn,
chuyên ngành (đề án, dự án, tư vấn,
hội thảo...) và kinh phí thực hiện
để các hội có điều kiện hoạt động.
Nguồn kinh phí này có thể lấy từ
nguồn sự nghiệp Khoa học của tỉnh.
* Vấn đề thứ hai: Phấn đấu đưa
du lịch Bà Rịa - Vũng tàu hội nhập
sâu vào khu vực
Để có thể hội nhập cộng đồng
kinh tế Asean, Bà Rịa - Vũng Tàu
cần tập trung vào một số vấn đề cốt
lõi sau:
- Chú trọng phát triển loại hình du
lịch MICE - loại hình du lịch tiềm
năng tại BR-VT.
- Địa phương cần có kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du
lịch có chuyên môn nghiệp vụ và
trình độ ngoại ngữ cao để đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng của quá
trình hội nhập.
- Đề nghị chính quyền có những
biện pháp kiên quyết và triệt để xây
dựng môi trường du lịch xanh, sạch,
đẹp, an toàn, lành mạnh và thân

thiện.
* Vấn đề thứ ba: Quan tâm xây
dựng nguồn nhân lực chất lượng
cao cho xu thế hội nhập quốc tế
ngày càng sâu rộng
1. Cơ sở đào tạo nguồn nhân
lực cần xác định yêu cầu của từng
doanh nghiệp, chọn lựa ngành nghề
và số lượng đào tạo để làm cơ sở
đưa vào tuyển sinh.
2. Nâng cao trình độ ngoại ngữ
và kỹ năng nghề cho giảng viên,
tiến tới đào tạo các nghề theo chuẩn
quốc tế. Đề nghị UBND Tỉnh chỉ
đạo các ngành liên quan:
- Phân luồng học sinh THCS theo
năng lực thực tế. Tạo mô hình phối
hợp giữa ba nhà “Nhà trường - Nhà
doanh nghiệp - Nhà nước”.
- Dự báo nhu cầu nhân lực theo
từng ngành nghề phù hợp với nhu
cầu phát triển của tỉnh nói chung và
của doanh nghiệp nói riêng.
- Đầu tư ngân sách cho dạy nghề
tương đồng với các trường trong
khu vực ASEAN để đạt chuẩn tiến
tới đào tạo cấp bằng tốt nghiệp
chung trong khối ASEAN.
* Vấn đề thứ tư: Chú trọng phát
triển Logistics trong vận hành
cảng biển, đẩy mạnh gắn kết các
doanh nghiệp cơ khí và phát triển
chuỗi công nghiệp phụ trợ:
Tỉnh cần xây dựng chiến lược

logistics, có chính sách phát triển
chuỗi công nghiệp phụ trợ, giảm
nhập khẩu vật tư, thiết bị để liên kết
các doanh nghiệp cơ khí trong tỉnh
phát huy thế mạnh trên địa bàn.
Kết thúc buổi họp mặt, đồng
chí Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch
UBND Tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh
cám ơn các đại biểu trí thức và toàn
thể đội ngũ trí thức đã có những
đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.
Đồng chí Lê Thanh Dũng đề nghị:
1. Nên tổ chức nhiều cuộc gặp
mặt trí thức trong năm, theo từng
chuyên đề để bàn những vấn đề cụ
thể thì mới có kết quả cụ thể.
2. Nhất trí lập Giải thưởng về
Khoa học và Công nghệ và giao cho
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh và Sở Khoa học và Công
nghệ xây dựng nội dung, tiêu chí để
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ
giao kinh phí nhiệm vụ cho các hội
thành viên Liên hiệp hội để các hội
có những hoạt động cụ thể mang lại
hiệu quả cho quá trình phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trên cơ sở những ý kiến phát biểu
chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và ý kiến
đóng góp của các vị đại biểu, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Tỉnh với tư cách là nơi tập hợp, đoàn
kết đội ngũ trí thức KH&CN và làm
cầu nối giữa các hội thành viên với
Đảng, Nhà nước, UBMTTQ và các
tổ chức khác sẽ nghiên cứu kỹ các
ý kiến phát biểu trên, phối hợp chặt
chẽ với các hội thành viên và đội
ngũ trí thức KH&CN để thực hiện
tốt chức năng, nhiệm vụ của mình,
xứng đáng là tổ chức chính trị- xã
hội của đội ngũ trí thức KH&CN.

N.N.N, T.Q.V
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BÀN VỀ SỬA ĐỔI LUẬT CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ
TIẾP CẬN TỪ SO SÁNH VỚI LUẬT
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tóm tắt: Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) ra đời năm 2006, có nhiều
điểm mới so với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước đó. Tuy
nhiên, tới thời điểm hiện nay, Luật CGCN còn một số điểm chưa phù hợp
cần chỉnh sửa, bổ sung, trong đó có cả các nội dung liên quan đến Luật
Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tiếp theo những vấn đề được phân
tích ở số báo trước (số 3(98)- 2015), nội dung bài viết sau đây là những
nội dung trao đổi cần được xem xét nhằm hoàn thiện Luật CGCN trong
thời gian tới.
Từ khóa: Công nghệ; Khoa học và công nghệ; Chuyển giao công nghệ.

N

ăm 2006, Luật CGCN được
ban hành, tạo nên một
hàng lang pháp lý quan
trọng về hoạt động CGCN. Luật
được hình thành trên cơ sở kế thừa
Pháp lệnh số 10/LCT/HĐNN ngày
10/12/1988 của Hội đồng Nhà nước
về CGCN từ nước ngoài vào Việt
Nam, Bộ Luật Dân sự năm 1995
và sửa đổi, bổ sung năm 2005. Mặc
dù, Luật CGCN quy định nhiều
vấn đề về CGCN, nhưng tư tưởng
chủ yếu, Luật CGCN - 2006, đưa
ra các quy định, hướng vào luồng
CGCN từ nước ngoài vào trong
nước. Trong bối cảnh, trình độ công
nghệ trong nước còn nhiều hạn chế,
Luật CGCN có tác dụng mở đường
cho việc đổi mới công nghệ, giúp
các doanh nghiệp nâng cao năng lực
cạnh tranh nhằm đáp ứng xu thế hội
nhập quốc tế.
Do hoạt động CGCN liên quan
đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, vì
vậy, ngoài Luật CGCN, hoạt động
CGCN còn chịu tác động điều chỉnh
của một số Luật khác liên quan,
trong đó có Luật KH&CN[4]. Luật
KH&CN là đạo luật cơ bản trong
hoạt động KH&CN, được sửa đổi và
ban hành năm 2013. Nội dung Luật

được kế thừa các quy định của Luật
KH&CN năm 2000, bổ sung thêm
nhiều điểm mới về cơ chế, chính
sách đầu tư cho KH&CN, tổ chức
KH&CN, hợp đồng KH&CN...
từng bước hoàn thiện, phù hợp với
cơ chế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa ở nước ta. Phạm vi
điều chỉnh của hai Luật nói trên cơ
bản là khác nhau. Luật KH&CN
“Quy định về tổ chức, cá nhân
hoạt động KH&CN; việc tổ chức
thực hiện hoạt động KH&CN; biện
pháp bảo đảm phát triển KH&CN;
quản lý nhà nước về KH&CN”
(Điều 1, Luật KH&CN). Phạm vi
điều chỉnh của Luật CGCN “Quy
định về hoạt động CGCN tại Việt
Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, từ
nước ngoài vào Việt Nam; quyền và
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham
gia hoạt động CGCN; thẩm quyền
của cơ quan quản lý nhà nước; các
biện pháp khuyến khích, thúc đẩy
hoạt động CGCN” (Điều 1, Luật
CGCN). Tuy nhiên, giữa hai Luật
có một số điểm chung, đó là cùng
liên quan đến công nghệ, đặc biệt
là công nghệ nội sinh hình thành từ
quá trình nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ (R&D), thương

18 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

|| TS. Nguyễn Vân Anh

Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

mại hoá kết quả R&D,… Bên cạnh
mặt tích cực, có những quy định bổ
sung, hỗ trợ phát triển KH&CN,
còn có một số điểm chưa phù hợp,
làm cho quá trình triển khai áp dụng
gặp không ít khó khăn. Nội dung cụ
thể, được thể hiện tại một số điểm
chính như sau:
I. VỀ CHUYỂN GIAO KẾT
QUẢ R&D
Công nghệ - một trong những
kết quả của quá trình hoạt động
KH&CN, được chuyển giao dưới
nhiều hình thức[17], được cả Luật
CGCN và Luật KH&CN thống nhất
về khái niệm: “Công nghệ là giải
pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật
có kèm hoặc không kèm công cụ,
phương tiện dùng để biến đổi nguồn
lực thành sản phẩm” (Điều 3.2, Luật
CGCN; Điều 3.2 Luật KH&CN).
Vấn đề nội hàm khái niệm “công
nghệ” cùng những vấn đề cần chỉnh
sửa bổ sung, đã được tác giả bài viết
đề cập trong một bài báo trước[17],
do vậy, trong khuôn khổ bài báo này
sẽ không đề cập. Tuy nhiên, trước
ý kiến cho rằng: “Công nghệ trong
Luật CGCN chỉ được hiểu là công
nghệ có thể được chuyển giao, tức
là công nghệ có thể được thương
mại hóa; Công nghệ trong Luật
KH&CN phải được hiểu là công
nghệ nói chung, tức là cả công nghệ
có thể được thương mại hóa và
công nghệ không thể được thương
mại hóa”[12]. Ngược lại với ý kiến
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này, tác giả bài viết cho rằng: tất cả
mọi công nghệ đều là kết tinh của
quá trình lao động sáng tạo của con
người nhằm đạt đến một mục tiêu
xác định. Chúng đều có giá trị và
giá trị sử dụng. Từ đó, chúng đều
là hàng hóa và có khả năng thương
mại hóa[13].Vì vậy, không cần thiết
phải chỉnh sửa khái niệm công nghệ
khác nhau của hai Luật. Điểm khác
biệt cơ bản về công nghệ trong thực
tiễn giữa hai Luật nếu có là: về cơ
bản “công nghệ” trong Luật CGCN
được ngầm hiểu là những công
nghệ hoàn thiện, sẵn sàng triển
khai ứng dụng trong mọi lĩnh vực,
đặc biệt là quá trình sản xuất kinh
doanh. Khi thẩm định công nghệ
được chuyển giao thông qua các
dự án đầu tư, một trong những vấn
đề thường xuyên được các chuyên
gia thẩm định công nghệ quan tâm
là “tính hoàn thiện của công nghệ”.
Có nghĩa rằng công nghệ đó đã
từng được áp dụng trong thực tiễn
tại đâu? Tính đầy đủ của hệ thống,
khả năng đáp ứng của công nghệ
khi dự án chứa công nghệ đưa vào
vận hành, khai thác. Còn đối với
“công nghệ” trong Luật KH&CN
được xem xét, đánh giá thông qua
các nhiệm vụ KH&CN. Một số tiêu
chí được xem xét, đánh giá chủ
yếu là tính mới của công nghệ, tính
hiệu quả và khả năng ứng dụng vào
thực tiễn. “Công nghệ” trong Luật
KH&CN được ngầm hiểu là những
“công nghệ” đang trong giai đoạn
nghiên cứu, nếu được hình thành thì
vẫn còn trong phạm vi của phòng
thí nghiệm, chưa được triển khai
ứng dụng đại trà. Như vậy, phạm vi
quy định về “công nghệ” giữa hai
Luật vẫn còn một khoảng hở. Đó là
làm sao thúc đẩy công nghệ được
nghiên cứu hình thành từ phòng
thí nghiệm (được điều chỉnh chủ
yếu bởi Luật KH&CN) ứng dụng
vào cuộc sống thông qua các dự
án đầu tư, các hợp đồng mua bán
công nghệ phục vụ sản xuất, kinh

doanh,... (đang được điều chỉnh chủ
yếu bởi Luật CGCN). Đối với một
số nước như Mỹ, Nhật, Trung Quốc,
Hàn Quốc. Bên cạnh Luật KH&CN,
Luật CGCN, các nước này có Luật
xúc tiến CGCN để kết nối phạm
vi điều chỉnh giữa hai Luật. Ví
dụ, tại Trung Quốc, bên cạnh các
luật như “Luật sáng chế của Trung
Quốc”, “Luật về quyền tác giả”,
“Luật chống cạnh tranh không lành
mạnh”, “Quy tắc bảo vệ phần mềm”
được ban hành năm 1984; “Luật tiến
bộ KH&CN” ban hành năm 1993,
“Luật công ty” (1994). Năm 1996,
Trung Quốc ban hành “Luật thúc
đẩy chuyển hoá thành tựu KH&CN
của Trung Quốc”, quy định chi
tiết quyền và nghĩa vụ của Chính
phủ, chủ sở hữu kết quả KH&CN,
doanh nghiệp, cơ quan trung gian
tham gia kinh doanh môi giới và
các tổ chức đầu tư tài chính, kết
nối với việc thương mại hóa công
nghệ. Xây dựng chính sách và hệ
thống khuyến khích hợp tác trong
các ngành công nghiệp, trường đại
học và cơ quan nghiên cứu để thúc
đẩy các công nghệ được hình thành
từ các phòng thí nghiệm vào cuộc
sống thông qua các chính sách: hạn
chế nhập khẩu các công nghệ quan
trọng có khả năng nội địa hóa; cấm
và hạn chế các công nghệ và thiết bị
tiêu tốn nhiều nguyên nhiên liệu, ô
nhiễm cao và trong danh mục cấm
chuyển giao. Hay tại Hàn Quốc,
trên nền tảng các Luật liên quan
đến KH&CN, Luật CGCN đã có
như: Luật Khuyến khích KH&CN,
Luật Khuyến khích phát triển công
nghệ, Luật Khuyến khích phát triển
phần mềm, Luật Khuyến khích sáng
chế… Năm 2000, Luật Xúc tiến
CGCN được ban hành. Nội dung
chính của Luật là thiết lập hệ thống
phổ biến, chuyển giao các kết quả
nghiên cứu bao gồm việc thành lập
và điều hành của Trung tâm chuyển
giao công nghệ Hàn Quốc, các tổ
chức chuyển giao công nghệ địa

phương, chuyên nghiệp hoá các tổ
chức đánh giá công nghệ, xây dựng
các nhóm chuyển giao công nghệ
độc quyền trong phạm vi các tổ
chức nghiên cứu công, nuôi dưỡng
các tổ chức CGCN tư và kinh doanh
CGCN nhằm thúc đẩy các thành tựu
KH&CN vào cuộc sống.
Hiện nay, liên quan đến vấn
đề này, cả Luật CGCN và Luật
KH&CN của Việt Nam đều đề cập,
nhưng chỉ dừng lại ở góc độ liên
quan đến chủ trương giao quyền sở
hữu, quyền sử dụng kết quả R&D
sử dụng ngân sách nhà nước[17]. Đây
cũng chính là điểm vênh cơ bản về
quy định CGCN giữa hai Luật. Cụ
thể là: nếu như Luật CGCN quy
định về CGCN là: “Việc giao kết
hợp đồng CGCN được thực hiện
thông qua hợp đồng bằng văn bản
hoặc hình thức khác có giá trị
tương đương văn bản, bao gồm
điện báo, telex, fax, thông điệp dữ
liệu và các hình thức khác theo quy
định của pháp luật” (Điều 14.1,
Luật CGCN). Nội dung cụ thể của
Hợp đồng CGCN được quy định
cụ thể tại Điều 15, Luật CGCN;
Nghị định 133[5], Nghị định 103[6]
hướng dẫn Luật CGCN. Trong khi
đó, Thông tư 15[10] (hướng dẫn áp
dụng Luật KH&CN, Nghị định
08) quy định cụ thể trình tự, thủ
tục giao quyền sở hữu, quyền sử
dụng kết quả R&D sử dụng ngân
sách nhà nước, lại hướng dẫn thực
hiện CGCN bằng một quyết định
hành chính kèm theo thỏa thuận về
việc giao quyền. Cứ cho rằng văn
bản thỏa thuận giao quyền tương
đương với hợp đồng CGCN được
quy định trong Luật CGCN và văn
bản dưới Luật (Nghị định 133, Nghị
định 103) nhưng các nội dung của
văn bản thỏa thuận chưa bám theo
yêu cầu cần thiết của một hợp đồng
CGCN ví dụ như giá, phương thức
thanh toán (nếu có); Thời điểm,
thời hạn hiệu lực của hợp đồng; Kế
hoạch, tiến độ CGCN, địa điểm thực
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hiện CGCN; Trách nhiệm bảo hành
công nghệ được chuyển giao; Phạt
vi phạm hợp đồng; Trách nhiệm do
vi phạm hợp đồng; Pháp luật được
áp dụng để giải quyết tranh chấp;
Cơ quan giải quyết tranh chấp,...
Đây là những vấn đề cần thiết tối
thiểu của một hợp đồng dân sự liên
quan đến CGCN nhưng không được
Thông tư 15[10] đề cập. Hơn thế nữa,
Thông tư 15 lại đưa ra khái niệm kết
quả nghiên cứu bao gồm cả các đối
tượng như “nhãn hiệu”, “tên thương
mại” (Điều 3.1, Thông tư 15[10] - các
đối tượng không phải là kết quả
nghiên cứu sẽ dẫn tới cách hiểu sai
lệch về kết quả nghiên cứu hay công
nghệ được chuyển giao, ảnh hưởng
rất lớn đến lợi ích nhà nước, do việc
ưu đãi thuế trở nên “quà tặng xa xỉ”
cho các doanh nghiệp, không đúng
với các đối tượng được hưởng ưu
đãi, không kích thích được các hoạt
động đổi mới, sáng tạo trong doanh
nghiệp. Nên nhớ rằng “nhãn hiệu”,
“tên thương mại” chỉ là các đối
tượng quyền sở hữu trí tuệ, có thể
gắn hoặc không gắn với các kết quả
nghiên cứu trong quá trình chuyển
giao. Quy định như Thông tư 15[10],
sẽ dẫn tới hệ quả là chỉ cần cá nhân,
tổ chức đăng ký thành lập doanh
nghiệp là có tên thương mại, đồng
nghĩa với có kết quả nghiên cứu, đủ
điều kiện thành lập doanh nghiệp
KH&CN theo quy định hiện hành.
Cứ theo logic này, đến năm 2020
Việt Nam không chỉ có 5.000 doanh
nghiệp KH&CN như mục tiêu chiến
lược phát triển KH&CN giai đoạn
2011 - 2020 đặt ra, mà Việt Nam sẽ
có số lượng doanh nghiệp KH&CN
lớn gấp nhiều lần, vươn lên đứng
đầu thế giới, nhưng vẫn là nước có
trình độ công nghệ kém của thế giới
và vẫn nằm trong tốp các nước đang
phát triển. Do vậy, Luật CGCN cần
có điều khoản quy định hình thức
hợp đồng CGCN cho phù hợp trên
cơ sở xem xét, cân nhắc đến công
nghệ mới được hình thành từ quá

trình R&D. Bên cạnh đó, theo quy
định của Luật CGCN, chỉ các hợp
đồng CGCN hạn chế chuyển giao
mới đăng ký tại cơ quan nhà nước
có thẩm quyền. Điều này tạo cơ chế
thông thoáng trong việc thực hiện
CGCN thông qua các dự án đầu tư.
Tuy nhiên, cần thiết bổ sung quy
định hợp đồng CGCN của các công
nghệ hình thành từ kết quả R&D
được đầu tư từ ngân sách vào đối
tượng bắt buộc đăng ký tránh tình
trạng Nhà nước sẽ không thực hiện
được quyền kiểm soát, điều hòa
trong quá trình CGCN được đầu tư
bởi ngân sách nhà nước, gây thất
thoát rất lớn kinh phí có thể thu
được cho Nhà nước. Tại Hàn Quốc,
Trung Quốc, các hợp đồng CGCN,
đặc biệt các công nghệ chuyển giao
trong các dự án đầu tư là một trong
những đối tượng bắt buộc phải đăng
ký để quản lý.
Mặt khác, Luật CGCN chưa đề
cập đến tính hoàn thiện của công
nghệ đối với quá trình thương mại
hóa công nghệ. Việc thiếu quy định
này dẫn đến hệ quả sau:
- Đối với công nghệ chuyển
giao từ nước ngoài vào Việt Nam:
do chưa có văn bản quy định tính
hoàn thiện công nghệ, nên các đối
tác nước ngoài dễ dàng chuyển giao
cho doanh nghiệp Việt Nam công
nghệ không đồng bộ, hoặc cố tình
gài cho doanh nghiệp Việt Nam
mua thêm các thiết bị khác (ngoài
công nghệ) mà trong nước có thể
sản xuất được, khiến cho việc khai
thác, sử dụng công nghệ lãng phí,
không hiệu quả. Đồng thời, những
vấn đề pháp lý tạo điều kiện thuận
lợi cho công nghệ mới được nhanh
chóng khai thác sử dụng, chưa được
đề cập nên rất khó khăn thu hút các
công nghệ mới vào Việt Nam (đặc
biệt việc CGCN thông qua dự án
FDI). Bởi đối với một số ngành,
lĩnh vực việc công nghệ hoặc sản
phẩm được sản xuất bởi công nghệ
lưu thông trên thị trường đòi hỏi
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phải có tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ
thể. Trong khi, công nghệ mới thì
chưa thể có tiêu chuẩn, quy chuẩn
phù hợp ngay được[15];
- Đối với công nghệ mới hình
thành trong nước: Luật CGCN thiếu
cơ chế khuyến khích đối với việc
triển khai áp dụng các công nghệ
mới hình thành trong nước (đặc biệt
đối với các đối tượng tham gia áp
dụng lần đầu). Do vậy, các công
nghệ mới hình thành trong nước rất
khó để triển khai áp dụng.
II. VỀ TỔ CHỨC TRUNG GIAN
THỊ TRƯỜNG KH&CN
Điểm chưa phù hợp nữa giữa Luật
CGCN và Luật KH&CN còn thể
hiện ở chỗ chưa phân biệt rõ ràng
về các tổ chức dịch vụ CGCN và tổ
chức dịch vụ KH&CN. Từ đó, đã
đưa ra các quy định về các tổ chức
này một cách chồng chéo. Cụ thể là:
Luật CGCN quy định: “Hoạt động
chuyển giao công nghệ bao gồm
CGCN và dịch vụ CGCN” (Điều
3.16, Luật CGCN). Trong đó, “Dịch
vụ CGCN là hoạt động hỗ trợ quá
trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện
hợp đồng CGCN” (Điều 3.12, Luật
CGCN). Các dịch vụ CGCN, được
đề cập trong Luật CGCN hiện nay,
bao gồm: (1) Môi giới CGCN; (2)
Tư vấn CGCN; (3) Đánh giá công
nghệ; (4) Định giá công nghệ; (5)
Giám định công nghệ; (6) Xúc tiến
CGCN (Điều 28.1, Luật CGCN).
Đồng thời, “Xúc tiến CGCN là hoạt
động thúc đẩy, tạo và tìm kiếm cơ
hội CGCN; cung ứng dịch vụ quảng
cáo, trưng bày, giới thiệu công nghệ;
tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm công
nghệ, trung tâm giao dịch công
nghệ” (Điều 3.21, Luật CGCN).
Theo Luật KH&CN: “Dịch vụ
KH&CN là hoạt động phục vụ, hỗ
trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ;
hoạt động liên quan đến sở hữu trí
tuệ, CGCN, tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản
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phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ,
hạt nhân và năng lượng nguyên tử;
dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào
tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng
thành tựu KH&CN trong các lĩnh
vực kinh tế - xã hội” (Điều 3.10,
Luật KH&CN). Như vậy, trong các
hoạt động dịch vụ KH&CN đã bao
hàm các dịch vụ CGCN. Trong khi
đó, Luật KH&CN không hề đề cập
đến khái niệm “Tổ chức trung gian
của thị trường KH&CN”, nhưng
Nghị định 08[7], hướng dẫn phát
sinh thêm khái niệm “Tổ chức trung
gian của thị trường KH&CN”:
“các loại hình tổ chức trung gian
của thị trường KH&CN bao gồm:
(a) Cơ sở ươm tạo công nghệ,
ươm tạo doanh nghiệp KH&CN;
(b) Trung tâm, sàn giao dịch công
nghệ, chợ công nghệ - thiết bị; (c)
Tổ chức dịch vụ đánh giá, định
giá, giám định, tư vấn CGCN; (d)
Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt
động CGCN; (đ) Các tổ chức dịch
vụ KH&CN khác liên quan đến thị
trường KH&CN” (Điều 47, Nghị
định 08[7]). Thực chất, các “Tổ chức
trung gian thị trường KH&CN”
mà Nghị định 08[7] đề cập ở trên,
chính là các tổ chức dịch vụ CGCN.
Việc hướng dẫn hoạt động của các
tổ chức dịch vụ CGCN phải căn cứ
vào Luật CGCN, chứ không phải
căn cứ Luật KH&CN. Với việc tùy
tiện đưa ra khái niệm “tổ chức trung
gian thị trường KH&CN” dẫn đến
“loạn” văn bản hướng dẫn áp dụng
cùng về một đối tượng cụ thể. Tác
giả bài viết cho rằng, tổ chức trung
gian thị trường KH&CN chỉ là cách
nói nôm na, dân dã khi đề cập đến
thị trường KH&CN, bao gồm các
yếu tố thể chế, bên cung, bên cầu,
các tổ chức dịch vụ KH&CN - giữ
vai trò trung gian cho quá trình mua
bán. Việc xây dựng các văn bản
hướng dẫn Luật, cần tuân theo quy
tắc thống nhất, tên của các tổ chức
liên quan phải gắn với tên gọi “cúng
cơm” - vốn có để tạo sự thống nhất

với các văn bản quy phạm pháp luật
không nên bổ sung thêm các khái
niệm một cách thiếu cân nhắc, từ đó
phá vỡ hệ thống quy định được ban
hành trước đó.
III. VẤN ĐỀ THẨM ĐỊNH
CÔNG NGHỆ
Theo quy định của Luật CGCN,
hình thức CGCN diễn ra khá đa
dạng: (1) Hợp đồng CGCN độc lập;
(2) Phần CGCN trong dự án đầu
tư; (3) Hợp đồng nhượng quyền
thương mại; (4) Hợp đồng chuyển
giao quyền sở hữu công nghiệp;
(5) Hợp đồng mua bán máy móc,
thiết bị kèm theo CGCN. Các hình
thức CGCN này được điều chỉnh
bởi nhiều luật khác nhau: Luật
CGCN, Luật Đầu tư, Luật Sở hữu
trí tuệ, Luật Thương mại. Trong
đó Luật CGCN chủ yếu được xem
xét ở khía cạnh công nghệ khuyến
khích chuyển giao, công nghệ hạn
chế chuyển giao, công nghệ cấm
chuyển giao, hợp đồng CGCN và
các dịch vụ CGCN. Luật Đầu tư
cho phép góp vốn bằng công nghệ
trong dự án đầu tư, vai trò cơ quan
nhà nước trong việc thực hiện thẩm
tra công nghệ trong dự án đầu tư;
Luật Sở hữu trí tuệ quy định việc
xác lập, chuyển giao quyền của các
đối tượng sở hữu trí tuệ gắn với
công nghệ; Luật Thương mại quản
lý công nghệ gắn với hình thức
nhượng quyền. Hiện nay, có 3 nhóm
cơ quan quản lý nhà nước liên quan
đến việc CGCN kể trên. Cụ thể là:
(1) Nhóm liên quan đến hoạt động
đầu tư (Ban quản lý các khu công
nghiệp, khu chế xuất; Sở Kế hoạch
và Đầu tư,...); (2) Nhóm cơ quan
thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về công nghệ (Sở KH&CN,
các cơ quan quản lý KH&CN cấp
huyện); (3) Nhóm cơ quan quản lý
hoạt động thương mại (Sở Công
thương). Tuy nhiên, Luật CGCN
hiện nay không có điều khoản nào
quy định vai trò của cơ quan quản

lý nhà nước trong việc thẩm định
công nghệ/ thẩm tra công nghệ đối
với các công nghệ được chuyển
giao từ nước ngoài vào trong nước,
từ trong nước ra nước ngoài, hay
nội bộ trong nước[14] để ngăn chặn
các dòng công nghệ cấm đầu tư và
hạn chế đầu tư tại Việt Nam. Hơn
thế nữa, hiện nay việc cấp phép đầu
tư tại các địa phương bao gồm cả
UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.
Tuy nhiên, Thông tư 10[11], mới
chỉ quy định, hướng dẫn thẩm tra
công nghệ các “dự án do Uỷ ban
Nhân dân cấp tỉnh, các Ban Quản
lý khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao và khu kinh tế
cấp Giấy chứng nhận đầu tư quy
định tại Điều 37, Điều 38, Điều
39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
ngày 22/9/2006 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Đầu tư”,
là chưa đầy đủ. Với việc quy định
như vậy, còn quá nhiều khe hở để
các công nghệ cấm chuyển giao và
hạn chế chuyển giao vào Việt Nam
thông qua các dự án đầu tư thuộc
thẩm quyền phê duyệt của UBND
cấp huyện, hợp đồng nhượng quyền
thương mại, hợp đồng mua bán
máy móc, thiết bị kèm theo CGCN
tại các địa phương[14,15]. Do vậy, cần
thiết phải bổ sung và quy định trách
nhiệm của UBND các cấp (tỉnh,
huyện) và vai trò của cơ quan đầu
mối về chuyên môn để thực hiện
vai trò quản lý thống nhất các công
nghệ được chuyển giao.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC
CẦN SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA
LUẬT CGCN
Thứ nhất là, để quản lý CGCN
tại Việt Nam, Nhà nước ban hành
3 danh mục công nghệ (công nghệ
khuyến khích chuyển giao, hạn
chế chuyển giao và cấm chuyển
giao) được thực hiện theo quy
định tại Nghị định 133[5] và Nghị
định 120[8] (Nghị định 120 thay thế
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Điều 5.1 của Nghị định 133 kể từ
1/2/2015). Thẩm quyền ban hành 3
danh mục công nghệ này, hiện nay
thuộc thẩm quyền của Thủ tướng
Chính phủ. Tuy nhiên, thẩm quyền
quyết định cấp phép các dự án đầu
tư, theo Luật Đầu tư, hiện nay về
cơ bản do UBND tỉnh/ thành phố
quyết định (trừ một số trường hợp
đặc biệt thuộc thẩm quyền của Thủ
tướng Chính phủ). Hơn ai hết, các
địa phương mới là đầu mối hiểu rõ
nhất, những công nghệ nào phù hợp
với địa phương mình, là động lực để
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
thuộc địa phương. Có những công
nghệ có thể là khuyến khích với địa
phương này, nhưng lại là công nghệ
cấm/hạn chế chuyển giao của địa
phương khác. Điều này phụ thuộc
vào đặc thù điều kiện tự nhiên, văn
hóa, truyền thống, trình độ công
nghệ của từng địa phương. Do vậy,
nên quy định thẩm quyền của Thủ
tướng Chính phủ đối với việc đề ra
các nguyên tắc để thu hút công nghệ
khuyến khích chuyển giao, công
nghệ hạn chế chuyển giao, công
nghệ cấm chuyển giao, còn việc ban
hành danh mục cụ thể nên giao cho
UBND các địa phương triển khai
thực hiện, để tạo ra sự linh hoạt
trong quá trình cấp phép đầu tư tại
Việt Nam.
Thứ hai, vấn đề chuyển giá trong
hoạt động CGCN là một trong vấn
đề nóng diễn ra phổ biến trong
thời gian qua, nhất là sau khi Luật
CGCN ra đời, bãi bỏ việc kiểm soát
giá trong các hợp đồng CGCN. Các
dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
thường diễn ra dưới hình thức
CGCN thông qua góp vốn đầu tư
giữa công ty mẹ ở nước ngoài với
công ty con ở trong nước. Quá trình
góp vốn bằng công nghệ trong các
dự án đầu tư, công ty mẹ thường
kê khai giá trị công nghệ cao hơn
rất nhiều so với giá thực tế, công ty
con chuyển giá trị đó về công ty mẹ
dưới hình thức khấu hao, tạo ra hiện

tượng lãi thật, lỗ giả nhằm trốn thuế
thu nhập doanh nghiệp phải nộp
hàng năm cho Nhà nước. Do vậy,
cần thiết phải thiết lập cơ chế hậu
kiểm về giá CGCN sau quá trình
cấp phép đầu tư để chấm dứt hiện
tượng này.
V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ
Trên cơ sở của các phân tích nêu
trên, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi
Luật CGCN cần xem xét chỉnh sửa,
bổ sung cho phù hợp. Điều cần lưu
ý là xác định rõ những nội dung
thuộc phạm vi điều chỉnh Luật
CGCN và Luật KH&CN; các quy
định chung liên quan giữa Luật
CGCN, Luật KH&CN hiện nay
chưa có hoặc đang còn nhiều bất
cập để có những điều chỉnh cho phù
hợp, để góp phần hoàn thiện pháp
luật CGCN, góp phần đưa KH&CN
trở thành động lực trực tiếp cho quá
trình phát triển trong thời gian tới.
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THÁCH THỨC VỚI XÓI LỞ SÔNG HỒ,
ĐÊ BIỂN VIỆT NAM
Thời gian qua, mặc dù Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động chống xói
lở, tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa thu được kết quả khả quan. Chính vì
vậy sự ra đời của sản phẩm công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông,
bờ hồ và đê biển của Công ty Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Busadco) đã được ứng dụng có hiệu quả tại một số tỉnh thành
đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Sản phẩm công nghệ này đã được bình chọn là một trong mười sự kiện
khoa học công nghệ nổi bật năm 2015.
CHỐNG XÓI LỞ TRUYỀN
THỐNG
CHƯA
HIỆU
QUẢ...
Theo số liệu của Bộ Tài nguyên
và Môi trường - đơn vị tư vấn báo
cáo quốc gia về xói lở bờ biển Việt
Nam tình trạng xói lở bờ biển ở Việt
Nam đang diễn ra ngày càng phức
tạp trên toàn dải ven biển. Mức độ
xói lở từng khu vực và từng địa
phương không ngừng tăng lên và
phụ thuộc vào cấu trúc đường bờ
cũng như các quá trình động lực
và hoạt động của con người. Theo
số liệu thống kê chưa đầy đủ, tất cả
các tỉnh thành ven biển ở Việt Nam
hiện có từ 40-80 km dải bờ ven biển
với mức xói lở bình quân 15-30
mét/ năm... Tại Miền Trung, các bãi
biển ở Cửa Đại, Hội An, Phú Yên,
Quảng Trị đang bị sạt lở nghiêm
trọng. Mỗi năm các dải ven biển tại
đây mất hàng chục mét đất. Tại khu
vực Đồng Bằng Sông Cửu Long,
tình trạng xói lở bờ biển, sạt lở bờ
sông cũng đang diễn ra hết sức trầm
trọng. Đặc biệt tại Cà Mau, tổng
chiều dài sạt lở ven biển đã trên
40km, nhiều nhất ở khu dự trữ sinh
quyển mũi Cà Mau. Mức độ sạt lở
đặc biệt nghiêm trọng trong vòng
năm năm trở lại đây, có nơi mỗi
năm biển đã ăn sâu đất liền từ 100 200 mét. Điển hình, huyện U Minh
có đường bờ biển dài khoảng 35km,
nhưng phần lớn diện tích rừng ven
biển ở đây đã bị sóng biển cuốn
trôi, nhiều nơi biển đã lấn sâu vào

đất liền gần 1 km. Vùng Cần Giờ,
TP Hồ Chí Minh tình trạng sạt lở
nặng nề nhất đang diễn tiến không
ngừng với nhiều cấp độ tại bờ biển
Cần Thạnh, Thạnh An.
Để đối phó với hiện tượng xói
lở sông biển, hàng năm Việt Nam
đã phải đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
để xây dựng các công trình bảo vệ
chống xói lở. Tuy nhiên công nghệ
sử dụng cho các công trình này vẫn
chủ yếu dựa vào giải pháp truyền
thống, thiên về các loại hình kết cấu
vật liệu cổ điển như kè lát mái, kè
mỏ hàn bằng đá hộc, đá xây, tấm bê
tông đơn giản hoặc hiện đại hơn là
các phương pháp chống xói lở có sử
dụng các sản phẩm từ sợi tổng hợp
có cường độ cao, các ống địa kỹ thuật
(Geo-Tube hoặc Geocontainer); các
túi địa kỹ thuật (Bagwork); Ứng
dụng nhựa UPVC chế tạo tấm cừ
nhựa; Công nghệ bêtông Miclayo
sử dụng phụ gia CSSB; Kè lát mái
bằng thảm tấm bê tông; Thảm đá
(RENO MATTRESS), Cọc ván
BTCT dự ứng lực, Công nghệ mềm
Stabiplage.... Tuy nhiên thực tế khi
triển khai các phương pháp chống
xói lở ở trên, mặc dù chi phí cho
việc đầu tư xây dựng khá cao, thời
gian thi công lâu, kỹ thuật không
đảm bảo nên hiệu quả chống xói lở
không được như mong muốn. Theo
đánh giá của các chuyên gia thủy
lợi, việc xây dựng các công trình
chống xói lở ở trên thường xảy ra
trong điều kiện thủy triều lên xuống

|| Phạm Ngọc Luận

Công ty Thoát nước và Phát triển đô
thị tỉnh BR-VT

nên không bảo đảm các yêu cầu kỹ
thuật, khó kiểm soát chất lượng, đặc
biệt là nhiều loại kết cấu liên tục
bị phá vỡ do sóng biển, do sạt lở,
xói mòn, lún sụt cục bộ; khả năng
chống xâm thực bị hạn chế...
ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ MỚI
BUSADCO - THÁCH THỨC
VỚI XÓI LỞ!
Từng bước giải quyết vấn đề này
“Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông,
hồ và đê biển” của Công ty Thoát
nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu (Busadco) đã chính
thức ra đời. Đây là giải pháp mới,
lần đầu tiên được công bố tại Việt
Nam và trên thế giới được Tiến sĩ
Hoàng Ðức Thảo, Tổng Giám đốc
Busadco cùng các cộng sự nghiên
cứu, sản xuất và đã triển khai có
hiệu quả tại một số công trình
chống xói lở trên cả nước, đồng
thời gây được tiếng vang trong cộng
đồng các nhà khoa học - công nghệ
về đê biển Việt Nam trong và ngoài
nước. Sản phẩm này đã chính thức
được Bộ Khoa học và Công nghệ
cấp giấy chứng nhận cho phép lập
Tiêu chuẩn quốc gia; Cục Sở hữu trí
tuệ Cấp bằng độc quyền sáng chế và
giải pháp hữu ích; Bộ Xây dựng cấp
giấy chứng nhận công nghệ và giải
pháp phù hợp; Tổng cục Thủy lợi
cho áp dụng trên phạm vi cả nước
trong các công trình bảo vệ bờ sông,
hồ và đê biển.
Giải pháp “Cấu kiện lắp ghép
bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” sử
dụng công nghệ sản phẩm cấu kiện
bê tông thành mỏng ruột rỗng, kết
cấu không dùng thép, liên kết kiểu
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lắp ghép, bố cục hình khối, kiểu
dáng đa dạng, đa kích cỡ. Giải pháp
này là thiết kế mở, thi công không
sợ bùn nước, dám đánh cược với
xói lở trên toàn dải ven biển, chi phí
thấp bất ngờ (giảm khoảng 20-30%
chi phí so với kết cấu truyền thống
và các phương pháp mới khác). Giải
pháp này sẵn sàng cho bảo vệ bờ
sông, hồ và đê biển, phòng chống
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí
hậu ở Việt Nam.
Theo đánh giá của Thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục
Thủy lợi Hoàng Văn Thắng và các
nhà khoa học - công nghệ về đê biển
Việt Nam thì Công trình “Cấu kiện
lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê
biển” đã khắc phục được hầu hết
các giải pháp truyền thống cho các
công trình kè, tường chắn bảo vệ bờ
và biển ở nước ta. Đặc biệt, tính ưu
việt của giải pháp này là tận dụng
được vật liệu cát đắp sẵn có ở các
bãi biển. Thêm vào đó, chủ đầu tư
và các cơ quan quản lý nhà nước dễ
dàng kiểm tra trong quá trình khai
thác sử dụng để phát hiện các sự
cố có thể xảy ra nhằm kịp thời sửa
chữa như lún sụt, bơm bù cát vào
thân kè nếu cát bị chảy đi trong quá
trình dòng chảy thay đổi.
Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Đình Phụng,
trường Đại học Xây dựng Hà Nội
lại cho rằng, giải pháp nêu trên có
khả năng chống sạt lở, xói mòn,
chống ăn mòn, chống xâm thực cao

hơn nhưng bền vững hơn, mỏng
hơn, nhẹ hơn, có khả năng đúc sẵn
lắp ghép thuận tiện đơn giản và
được sản xuất với chi phí thấp. Ông
đề nghị đưa giải pháp “Cấu kiện lắp
ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển”
của Busadco áp dụng cho công cuộc
chống xói lở tại Việt Nam.
GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Viện
trưởng Viện Thủy công (Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn) người từng bám sát và theo dõi hoạt
động nghiên cứu khoa học công
nghệ của Busadco chia sẻ: Do có
nhiều ưu điểm về kết cấu, vật liệu
và linh hoạt trong lắp đặt nên sản
phẩm đã khắc phục được nhược
điểm của kết cấu bê tông mỏng
truyền thống... Căn cứ vào kết quả
nghiên cứu, kết quả kiểm nghiệm
và kết quả hoạt động triển khai thực
nghiệm nhiều đợt tại một số khu vực
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
và Thái Bình, Tổng cục Thủy lợi
cũng đã có quyết định công nhận
“Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông,
hồ và đê biển” là tiến bộ kỹ thuật,
công nghệ mới. Hội đồng KH&CN
(Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng
đã đề nghị Bộ KH&CN xem xét
đưa công nghệ này tham gia vào
chương trình biến đổi khí hậu giai
đoạn 2016-2020 trong chiến lược
quốc gia về biến đổi khí hậu tại Việt
Nam. Cuối năm 2015, giải pháp
công nghệ này đã được bình chọn
là một trong mười sự kiện khoa học
công nghệ nổi bật năm 2015.

Hình 1: Công trình Kè tại Tiền Hải - Thái Bình
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HÀNH TRÌNH GIỮ ĐẤT...
Được phép của UBND tỉnh Thái
Bình, ngày 15/8/2014 Ban Quản
lý dự án đê biển (Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Thái
Bình) đã lựa chọn Busadco ký kết
hợp đồng triển khai dự án (huyện
Tiền Hải). Giữa năm 2015, Công
trình xây dựng kè biển Tiền Hải Thái Bình có chiều dài 4 km đã gấp
rút được Busadco triển khai. Đây là
công trình sử dụng sản phẩm công
nghệ mới của Busadco “Cấu kiện
kè lắp ghép bảo vệ bờ và đê biển
Việt Nam”. Tháng 9/2015, công
trình này đã hoàn thành và đưa vào
sử dụng. Kết quả kiểm định chất
lượng công trình do Trung tâm Kỹ
thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng) thực hiện cho
thấy công trình này bền vững hơn
hẳn các công trình kè biển khác.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình,
ông Nguyễn Hồng Diên nhận định:
Công trình xây dựng kè chắn sóng
và nâng bãi trồng cây chắn sóng tại
hai xã Đông Minh và Nam Thịnh là
thành công bước đầu của Thái Bình
trong việc thực hiện sứ mệnh: Bảo
vệ bờ biển, chống lại các tác hại của
biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng
nước biển dâng. Công trình này đã
lấn ra biển hàng cây số, mang trọng
trách từ đời cha ông ta là lấn biển
mở cõi, bảo vệ mùa màng bội thu
cho vùng quê lúa Thái Bình.
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Hình 2: Công trình kè tại Kênh Tham Lương

Từ thành công của tuyến đê biển
Đông Minh và Nam Thịnh, Busadco
tiếp tục được triển khai Dự án nắn
4,7km tại tuyến đê biển số 8 kết hợp
giao thông tại huyện Thái Thụy tỉnh
Thái Bình. Hiện nay dự án đang
được Busadco lập phương án kỹ
thuật trình các cấp có thẩm quyền
phê duyệt. Dự kiến Công trình sẽ
được triển khai vào năm 2016, điểm
đặc biệt nhất của Dự án này là Tổng
cục Thủy lợi cho phép ứng dụng
công nghệ Busadco thay thế giải
pháp chân kè ống buy truyền thống.
Ông Nguyễn Hữu Rong, Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Thái Bình cho biết: Chúng
tôi đánh giá rất cao về công nghệ
Cấu kiện kè lắp ghép bảo vệ bờ
và đê biển Việt Nam của Busadco.
Điều này đã được khẳng định sau
khi Busadco hoàn thành việc thi
công và kiểm định tại tuyến đê lấn
biển Đông Minh - Nam Thịnh (Tiền
Hải - Thái Bình). Thời gian thi công
nhanh, chi phí đầu tư giảm khoảng
20-30%. Công trình đạt chất lượng
cao cả về kỹ thuật lẫn mỹ thuật.
Không dừng lại ở đó, Busadco
cũng đang sử dụng công nghệ mới
này để tiếp tục triển khai thực hiện
một số hạng mục trong các dự án
trọng điểm tại TP. HCM như Dự án
Điều chỉnh Hệ thống thủy lợi bờ
hữu ven sông Sài Gòn Quận 12 và

Hóc Môn; Dự án Xây dựng, nâng
cấp đê biển Cần Giờ tại thị trấn Cần
Thạnh và xã Long Hòa thuộc huyện
Cần Giờ; Dự án tiêu thoát nước
và giải quyết ô nhiễm kênh Tham
Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc
Trung tâm điều hành chống ngập
úng TP. Hồ Chí Minh cho biết: Cấu
kiện kè lắp ghép bảo vệ bờ và đê
biển Việt Nam của Busadco là một
sự đột phá trong sáng tạo chống
xói lở. UBND TPHCM đã có văn
bản chỉ đạo chúng tôi phối hợp với
Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở
Xây dựng và Sở Khoa học Công
nghệ cùng một số ban ngành chức
năng đánh giá kết quả thực hiện về
mặt kỹ thuật, mỹ thuật, tài chính
và nghiên cứu ứng dụng công nghệ
này đối với các công trình thoát
nước bảo vệ bờ sông kênh rạch trên
toàn địa bàn thành phố.
Việt Nam là một trong số ít các
quốc gia trên thế giới đang chịu tác
động mạnh nhất của hiện tượng
nước biển dâng do tác động của
biến đổi khí hậu, gây xói lở bờ biển
nghiêm trọng trên toàn dải các tỉnh
ven biển. Cùng với sự gia tăng của
các cơn bão cả về tần suất lẫn cường
độ, diễn biến bất thường về đường
đi của các cơn bão và mực nước
biển dâng, gây xói lở bờ biển, thì

chính các hoạt động của con người
như: Chặt phá rừng ngập mặn, khai
thác vật liệu (cát, san hô) ven bờ,
xây dựng các đập điều tiết nước ở
thượng nguồn các con sông cũng là
nguyên nhân dẫn đến gia tăng tình
trạng xói lở sông, hồ, đê biển. Hy
vọng rằng, thời gian tới, ngoài
việc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng
phòng hộ, nâng cao năng lực quản
lý chống xói lở, việc áp dụng công
nghệ mới “Cấu kiện kè lắp ghép
bảo vệ bờ và đê biển Việt Nam” của
Busadco sẽ được triển khai đại trà,
nhiều tuyến đê biển trên cả nước
sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình
trạng xói lở sông, hồ, đê biển cùng
những tác hại khôn lường của hiện
tượng biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đang diễn ra hết sức gay gắt
hiện nay.

P.N.L
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CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SAU
THU HOẠCH NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG CÂY CACAO Ở TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
I. THỰC TRẠNG SAU THU
HOẠCH CACAO CỦA TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Theo dự báo của Tập đoàn thực
phẩm Mars Icoporated (Mỹ) năm
2013, toàn thế giới thiếu hụt khoảng
160.000 tấn cacao. Con số này sẽ
lên đến 1 triệu tấn vào năm 2020,
nhu cầu này càng trở nên bức thiết
hơn vì sự sụt giảm về sản lượng của
các nước có thế mạnh về cacao như
Ghana, Bờ Biển Ngà. Nhu cầu về
hạt cacao rất lớn nhưng cacao Việt
Nam chưa phát triển mạnh là do
một số hạn chế, trong đó những hạn
chế trong công nghệ sau thu hoạch
vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu
sâu sắc và toàn diện.
Bắt đầu được trồng từ năm 2006
đến nay theo thống kê của Ban điều
phối cacao Việt Nam (VCC) toàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có
khoảng 1.200 ha đất trồng cacao, là
một trong 7 địa phương có diện tích
trồng cacao lớn trong cả nước. Bà
Rịa - Vũng Tàu với điều kiện thổ
nhưỡng được các nhà chuyên môn
đánh giá rất phù hợp cho sự sinh
trưởng và phát triển của cây cacao.
Mặt khác, theo số liệu thống kê
của Công ty Cargill cho thấy thành
phần hóa học trong hạt cacao của
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tốt nhất ở
Việt Nam. Với những yếu tố trên,
cây cacao hoàn toàn có thể trở thành
cây chủ lực cho sự phát triển kinh
tế nông nghiệp của Tỉnh. Bên cạnh
những mặt mạnh thì vẫn còn một số
hạn chế làm cho sự phát triển cacao
trong Tỉnh thiếu bền vững như:
1.1. Sự tấn công của nấm mốc
lên trái cacao sau thu hoạch

Nấm mốc phát triển không những
làm hao hụt năng suất, mà còn làm
cho hạt cacao bị nhiễm độc tố đặc
biệt là aflatoxin. Do cacao trong
tỉnh được trồng theo quy mô nông
hộ, vì vậy người nông dân thường
tồn trữ trái một vài ngày đợi đủ số
lượng mới mang đến trạm thu mua.
Tại trạm thu mua, thực hiện quy
trình trữ trái từ 4-5 ngày đối với
mùa nắng, 8-9 ngày đối với mùa
mưa nhằm giảm độ chua, giảm
lượng cơm nhầy, rút ngắn giai đoạn
lên men hiếm khí. Trong quá trình
tồn trữ trái cacao thường bị nấm
mốc tấn công và làm hư hỏng.
1.2. Những khó khăn trong quá
trình lên men hạt cacao từ nguồn
vi sinh vật có trong tự nhiên
Qua khảo sát cho thấy tại các
cơ sở sơ chế cacao chủ yếu là lên
men hạt cacao nhờ hệ vi sinh vật tự
nhiên, vì vậy khi thời tiết thay đổi
dẫn đến sự thay đổi của hệ vi sinh
vật trong tự nhiên, kéo theo chất
lượng hạt cacao lên men không ổn
định phổ biến là lên men không
hoàn toàn, hàm lượng tanin còn
nhiều làm bột nhão có vị chát. Hoặc
trong quá trình lên men hạt cacao bị
nhiễm vi khuẩn Salmonella gây thối
toàn bộ khối hạt lên men.
1.3. Những phụ phẩm trong
quá trình sơ chế cacao
Do đặc điểm các giống cacao
trồng ở Việt Nam có lượng cơm
nhầy bao quanh hạt rất nhiều, nếu
không ép để loại bỏ bớt dịch từ lớp
cơm nhầy này trong quá trình lên
men vi khuẩn lactic phát triển mạnh
làm hạt cacao bị chua. Trung bình
1kg ruột cacao ép được 200ml nước

26 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

|| ThS. Trần Thị Duyên,
|| ThS. Phạm Thị Hữu Hạnh

Khoa Hóa học và CNTP, Trường Đại
học Bà Rịa - Vũng Tàu

ép dịch quả, trung bình 1 tấn ruột
cacao ép được 200 lít nước ép dịch
quả. Nước ép này giàu dinh dưỡng
hàm lượng đường tổng 13%, pH =
5,8, protein 2,28%. Nếu lượng dịch
ép này thải ra môi trường là nguồn
gây ô nhiễm trầm trọng và gây lãng
phí.
Ngoài lượng dịch ép nước cơm
nhầy thì trong quá trình sơ chế
trái cacao còn một lượng lớn phụ
phẩm đó là vỏ trái cacao. Thực tế
cho thấy trung bình 11kg trái tươi
sẽ cho 1kg hạt và 10 kg vỏ. Như
vậy, 1 tấn trái cacao tươi khi lấy
hạt xong sẽ có 909 kg vỏ trái cacao
thải ra môi trường. Do một số loài
nấm bệnh bám trên vỏ cacao, hoặc
từ những trái cacao thối rụng như
Phytophthora, Fusarium... hay ấu
trùng bọ xít muỗi có khả năng sẽ
phát tán gây nhiễm cho vườn cacao
và các loại cây trồng khác. Tận
dụng vỏ trái cacao ủ thành phân hữu
cơ để thay thế một phần hay toàn bộ
phân chuồng bón cho cây trồng là
giải pháp thích hợp.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
SAU THU HOẠCH CACAO
Trước những thực trạng đó,
chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu
những giải pháp công nghệ sau thu
hoạch cho cây cacao của Tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu, bước đầu thu được
một số kết quả như sau:
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2.1. Kết quả nghiên cứu ức chế
sự phát triển của nấm mốc trong
quá trình trữ trái cacao
a. Kết quả phân lập, định danh
những loài nấm mốc gây hư hỏng
trái cacao trong quá trình trữ trái
(Hình 1)
Từ 5 mẫu trái cacao bị nhiễm nấm
mốc tại 5 địa điểm khác nhau của
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi đã phân lập
trên môi trường PGA có bổ sung
kháng sinh [Agar 20g; 200g khoai
tây; 0,1g Terrachlor; Streptomycin
sulfate 0,16g; Neomycin sulfate
0,06g]. Sau đó gửi định danh tại
Trung Tâm sắc ký Hải Đăng. Kết
quả cho thấy các chủng nấm mốc
gây hư hỏng trên trái cacao thuộc
hai loài Fusarium oxysporium,
Cladosporium herbarum.
b. Kết quả nghiên cứu sự ức chế
của nấm Trichoderma lên hai loài
nấm bệnh Fusarium oxysporium,
Cladosporium herbarum. (Hình 2)
Kết quả nghiên cứu invitro cho
thấy nấm Trichoderma có khả
năng ức chế hoàn toàn đối với
Cladosporium herbarum và 88,61%
đối với nấm Fusarium oxysporium.
2.2. Kết quả nghiên cứu bổ sung
các chủng vi sinh vật để ổn định
quá trình lên men và đảm bảo
chất lượng hạt cacao
Bổ sung vi sinh vật để kiểm soát
tốt quá trình lên men là giải pháp
tốt nhất để khắc phục những khó
khăn gặp phải khi lên men hạt cacao
nhờ hệ vi sinh vật có sẵn trong tự
nhiên. Chúng tôi đã khảo sát quá
trình lên men hạt cacao khi bổ sung
3 loài vi sinh vật gồm Lactobacillus
acidophilus,
Sacharomyces
cerevisiae,
Acetobacter
aceti
độc lập và kết hợp. Kết quả cho
thấy rằng việc bổ sung nấm men
Saccharomyces cerevisiae và vi
khuẩn Lactobacillus acidophilus với
tỉ lệ 1 L.acidophilus: 2 S.cerevisiae
trong quá trình ủ lên men hạt cacao
đạt hiệu quả cao nhất. Hiệu suất lên
men đạt 86% trong khi lên men tự

(X100)

(X100)

Hình 1. Khuẩn lạc và bào tử của nấm Cladosporium herbarum và nấm Fusarium
oxysporium

Hình 2. Khả năng ức chế của nấm Trichoderma lên nấm bệnh Fusarium oxysporium (nấm
Fusarium oxysporium màu trắng, nấm Trichoderma màu xanh)

(A)

(B)

(C)

Hình 3. Sản phẩm kẹo dẻo (a); nước ép quả trong (b); rượu vang cacao (c)

nhiên chỉ đạt 60%, acid tổng giảm
chỉ còn 1,4%, tanin chỉ còn 1,2%
thấp hơn rất nhiều so với lên men tự
nhiên là 3,3%. Chất lượng hạt cacao
lên men đạt tiêu chuẩn 1A đánh giá
dựa theo TCVN 7519:2005.
2.3. Kết quả thử nghiệm sản
xuất các sản phẩm: rượu, kẹo
dẻo, nước quả trong từ dịch ép
cơm nhầy quả cacao (Hình 3)
Để tận dụng lượng nước ép từ
lớp cơm nhầy bao xung quanh hạt
cacao chúng tôi đã thử nghiệm sản
xuất 3 dòng sản phẩm rượu vang,
kẹo dẻo, nước quả trong từ dịch ép
này. Kết quả đã hoàn thiện được
quy trình sản xuất 3 dòng sản phẩm
ở quy mô phòng thí nghiệm.
2.4. Kết quả nghiên cứu quy
trình ủ phân hữu cơ từ vỏ trái
cacao
Chúng tôi đã xây dựng được quy
trình ủ phân với thời gian ủ là 36
ngày và kiểm nghiệm đánh giá chất
lượng phân hữu cơ đạt yêu cầu theo
TCVN 7185:2002
2.5. Kết quả thử nghiệm sản

xuất một số dòng sản phẩm
chocolate
Nhận thấy được giá trị kinh tế của
hạt cacao lên men quan trọng nhất
là ở khâu từ hạt cacao lên men Ò
sản phẩm chocolate. Giá trị kinh tế
của quá trình này tăng từ 10-15 lần.
Chúng tôi đã thử nghiệm sản xuất
3 dòng sản phẩm chocolate gồm:
chocolate đen, chocolate tươi trà
xanh, chocolate tươi phủ bột cacao
theo quy trình thủ công. Kết quả đã
sản xuất 3 dòng sản phẩm chocolate
ở quy mô phòng thí nghiệm. Sản
phẩm được tiến hành đánh giá kiểm
nghiệm đạt chất lượng theo TCVN
5908:1995.
Từ những kết quả nghiên cứu thu
được ở trên, chúng tôi nhận thấy có
thể ứng dụng được vào thực tế sản
xuất ở quy mô pillot, góp phần làm
tăng giá trị gia tăng của cây cacao,
nhằm đưa cây cacao trở thành cây
nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu.

T.T.D, P.T.H.H
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Hình 4. Quy trình ủ phân hữu cơ từ vỏ trái cacao

Hình 5. Dòng sản phẩm chocolate tươi phủ bột cacao
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KINH NGHIỆM PHÒNG, TRỊ RUỒI
VÀNG ĐỤC TRÁI TRÊN QUẢ THANH
LONG RUỘT ĐỎ THEO VIETGAP

R

uồi đục trái là đối tượng
nguy hiểm và là đối tượng
kiểm dịch rất khắt khe của
nhiều nước trên thế giới. Ruồi vàng
chích hút vào trái gây thoái hóa
thịt trái và phần nhựa chảy ra làm
vỏ trái thanh long hư hoàn toàn.
Ruồi thường gây hại vào mùa mưa.
Ruồi trưởng thành (thành trùng) có
kích thước nhỏ hơn ruồi nhà, nhìn
bề ngoài giống như con ong. Ruồi
trưởng thành hoạt động vào ban
ngày. Ruồi cái dùng ống đẻ trứng
vào vỏ trái. Dòi nở ra đục ăn vào
trong thịt trái, làm cho trái bị thối
và rụng. Bị hại nặng trái rụng hàng
loạt. Ruồi đục trái phá hoại nhiều từ
khi trái gần chín đến khi chín và đặc
biệt gây hại nhiều trên thanh long
ruột đỏ.

I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI
Ruồi vàng có ngực màu nâu đỏ,
cánh trong suốt, mép cánh có sọc
đen, lưng bụng có sọc đen, chân
màu vàng. Trứng dài 1mm có màu
trắng sữa, sắp nở có màu vàng nhạt.
Ấu trùng thuộc dạng dòi không
chân, màu trắng trong khi mới nở
và màu vàng rơm khi đẫy sức. Mới
hóa nhộng có màu vàng nâu, sắp
hóa trưởng thành có màu nâu đỏ.
II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ
SINH THÁI

Sau khi vũ hóa khoảng 7 - 15
ngày ruồi bắt đầu đẻ trứng trực tiếp
vào trong trái. Thời gian ủ trứng
khoảng 1-2 ngày. Giai đoạn ấu
trùng kéo dài 6-35 ngày. Khi phát
triển đầy đủ, dòi chui ra khỏi trái rơi
xuống đất hóa nhộng, độ 10 ngày
sau thì nhộng lại nở ra thành ruồi.
Hàng năm ruồi xuất hiện nhiều vào
tháng 5. Ruồi có đặc tính ăn thêm,
đặc biệt ưa thích mùi prôtein thủy
phân và mùi mật đường. Ruồi có
thể sống được 20-40 ngày. Ruồi cái
dùng ống đẻ trứng chọc thủng vỏ
trái đẻ trứng thành chùm vào chỗ
phần tiếp giáp giữa vỏ và thịt. Dòi
non nở ra đục ăn thịt trái, làm trái bị
thối và hư.
III. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
3.1. Biện pháp canh tác:
- Thu hoạch trái chín kịp thời
- Thu gom những trái bị sâu,
rụng, bị giòi đục đem đi tiêu hủy để
cắt đứt nguồn sâu, giòi gây hại cho
vụ sau
- Chăm sóc thường xuyên, tỉa bỏ
những cành già, cành bị sâu bệnh
giúp vườn cây luôn sạch đẹp thông
thoáng
- Bao trái sau khi đậu quả 2 tuần
(vì còn khoảng 14-16 ngày thu
hoạch)
- Trong vườn thanh long không
nên trồng ổi vì loại cây này hấp dẫn
ruồi đục trái.

|| ThS. Phạm Tấn Phước

Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3.2. Biện pháp hóa học: Không
nên xịt thuốc hóa học trực tiếp lên
trái thanh long để diệt dòi vì thường
hiệu quả không cao và không đảm
bảo an toàn cho người sử dụng, sử
dụng một số biện pháp sau đây:
+ Rải Basudin 10H xuống xung
quanh gốc cây để diệt nhộng trong
đất.
+ Pha 1 gói Actara 25WG 1g vào
1 lít nước sạch, dùng quả chuối
chín nguyên vỏ cắt thành từng lát
dày khoảng 1cm rồi dùng dây lạt
mềm xâu từng khoanh chuối chín
nhúng vào dung dịch thuốc khoảng
5 phút. Sau đó đem treo trong vườn
với khoảng cách từ 5-10m/bả. Vì
thuốc không mùi nên khi bén mùi
thơm của chuối ruồi vàng kéo đến
ăn và bị ngộ độc chết. Sau 4-5 ngày
bả chuối khô thì thay bả mới. Ngoài
chuối chín có thể sử dụng các loại
quả có mùi thơm có độ đường cao
có khả năng thu hút mạnh ruồi đục
quả như: mít chín, dứa chín, cam
chín,...
+ Dùng thuốc nhử ruồi như
Vizubon D, Ruvacon 90L và phổ
biến nhất là Flykil 95 EC để dẫn dụ
và diệt ruồi đực sẽ có tác dụng hạn
chế tác hại của giòi rất lớn, thuốc
được tẩm 1-2 ml vào bông gòn đặt
trong bẫy, đặt 20 bẫy/ha, 2 tuần thay
thuốc 1 lần.
Mô hình đặt bẫy nhử Pheramon
phòng trừ ruồi vàng đục quả sẽ giúp
nông dân không sử dụng thuốc bảo
vệ thực vật lên trái thanh long, đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

P.T.P
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MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ LĨNH VỰC
BẢO VỆ THỰC VẬT ĐÃ ĐƯỢC ÁP
DỤNG CÓ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ
DỊCH HẠI TRÊN CÂY TIÊU TẠI TỈNH
BÀ RỊA - VÙNG TÀU
Tóm tắt: Hồ tiêu là cây trồng đang có lợi thế cạnh tranh cao trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay nhiều hộ dân rất quan tâm đến cây
trồng đặc biệt này. Giá hạt tiêu trên thị trường đang rất tốt, điều này tạo
cơ hội cho nhiều hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng mới. Sẽ rất
bất cập khi nhiều cây trồng khác có thể bị chặt bỏ để thay thế bằng cây
tiêu, thậm chí trên cả những nền đất không phù hợp cũng có thể được
người dân trồng tiêu, đây là một thực tế. Đối tượng dịch hại quan trọng
nhất trên cây tiêu đều là những tác nhân có nguồn gốc phát sinh từ đất,
gồm có nấm Phytophthora gây bệnh chết nhanh và tuyến trùng gây
bệnh suy thoái. Trong mhóm tuyến trùng gây hại, phổ biến nhất là giống
Meloidogyne, hai loài M. incognita và M. arenaria đã được xác định. Từ kết
quả nghiên cứu khoa học về các nhóm đối tượng dịch hại nêu trên, các cơ
quan chuyên môn của tỉnh đã tổng hợp thành “Quy trình kỹ thuật quản
lý dịch hại tổng hợp trên cây tiêu” và quy trình hiện đang được áp dụng
rất tốt vào trong sản xuất. Nhờ đó người dân tỉnh BR-VT đang có đầy đủ
cơ sở khoa học để quản lý có hiệu quả vườn tiêu của mình.
Từ khóa: Đối tượng dịch hại, bệnh chết nhanh, giống tuyến trùng, loài
M. incognita và M. arenaria.
PHẦN MỞ ĐẦU
Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) là
một trong những tỉnh trọng điểm
có diện tích trồng tiêu khá lớn và
tăng liên tục trong nhiều năm gần
đây. Số liệu thống kê ghi nhận, năm
1990 diện tích cây tiêu toàn tỉnh
503 ha, trong đó diện tích cho sản
phẩm 289 ha, năng suất bình quân
1,25 tấn/ha, sản lượng 361 tấn; năm
2009 diện tích 6.893 ha, năng suất
đạt 1,92 tấn/ha, sản lượng 11.553
tấn; số liệu mới nhất (Năm 2014)
từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn các huyện cho biết, diện
tích trồng tiêu toàn tỉnh trên 9 ngàn
ha, sản lượng trên 14 ngàn tấn/năm.
Với sản lượng nêu trên, BR-VT đã
đóng góp sản lượng hạt tiêu đáng
kể đưa Việt Nam trở thành quốc gia
chiếm giữ ngôi vị số 1 trên thế giới

về sản lượng hạt tiêu xuất khẩu.
Đánh giá tình hình sản xuất nông
nghiệp vói chung và cây tiêu nói
riêng tại tỉnh BR-VT cho thấy, mức
độ áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới
của người dân vào sản xuất những
năm gần đây có nhiều chuyển biến
tích cực. Trình độ đầu tư thâm canh
phân bón đầy đủ và cân đối, đặc
biệt đối với phân hữu cơ, nhiều sản
phẩm phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh
và phân sinh học được sử dụng bón
cho vườn tiêu phổ biến. Kết quả
điều tra ghi nhận, tỷ lệ các vườn
tiêu đầu tư sản xuất theo khuyến
cáo của các nhà khoa học, các cơ
quan chuyên môn ngày càng tăng
cao, năng suất, chất lượng sản phẩm
được cải thiện và hiệu quả sản xuất
tăng lên rõ rệt. Với giá tiêu hạt trên
thị trường như hiện nay, cây tiêu
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Trung tâm Trồng trọt và bảo vệ thực
vật tỉnh BR-VT

hiện đang trở thành cây trồng làm
giàu cho nhiều hộ dân.
Đối với cây tiêu, việc nghiên cứu
và áp dụng biện pháp quản lý các
đối tượng dịch hại vô cùng phức
tạp, đôi khi đem lại hiệu quả không
cao. Vì là cây công nghiệp lâu năm,
dịch hại tồn lưu và tích luỹ trong
đất rất phức tạp, gặp điều kiện thời
tiết thuận lợi dễ dàng bùng phát
thành dịch gây thiệt hại lớn. Trong
nhóm đối tượng bệnh hại cây tiêu,
nấm Phytophthora gây bệnh chết
nhanh là phổ biến nhất, nấm bệnh
phát sinh, phát triển mạnh vào mùa
mưa và gây thiệt hại lớn cho người
sản xuất. Khi vườn cây bị nhiễm
bệnh, việc phòng trị bệnh gặp nhiều
khó khăn, hiệu quả phòng trừ thấp.
Ngoài nấm bệnh, tuyến trùng cũng
là nhóm dịch hại có nguồn gốc phát
sinh từ đất và được xếp vào nhóm
dịch hại quan trọng, đây là nguyên
nhân chính làm suy thoái vườn cây.
Không chỉ gây hại trực tiếp cho cây,
tuyến trùng được xem là nhân tố mở
đường cho nhiều tác nhân gây hại
khác dễ dàng xâm nhập, tấn công.
Nhận xét của các chuyên gia
chuyên nghiên cứu lĩnh vực bảo vệ
thực vật cây tiêu cho biết, những
đối tượng dịch hại nguy hiểm đối
với cây tiêu đều có nguồn gốc phát
sinh từ đất và việc quản lý các đối
tượng dịch hại này mang hiệu quả
nhất vẫn là phòng bệnh. Trong giới
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hạn phạm vi bài viết, chúng tôi chỉ
tóm tắt một số kết quả nghiên cứu
có giá trị về lĩnh vực bảo vệ thực vật
đã góp phần quan trọng trong việc
hoàn thiện quy trình kỹ thuật quản
lý dịch hại tổng hợp trên cây tiêu tại
tỉnh BR-VT.
Phần kết quả và thảo luận
Bệnh chết nhanh là bệnh phổ
biến nhất và gây thiệt hại nặng nhất
đối với người trồng tiêu ở BR-VT.
Trước đây, nguyên nhân gây bệnh
được ghi nhận do nấm Phytophthora
palmivora tấn công trên hệ thống
rễ và thân ngầm. Bệnh phụ thuộc
rất nhiều vào quá trình tích luỹ
nguồn nấm bệnh ở trong đất, nếu
có thêm những điều kiện tác động
từ bên ngoài, bệnh dễ dàng phát
triển thành dịch gây hại trên diện
rộng. Khi dịch phát sinh, sự lây lan
nhanh chóng của bệnh theo kiểu vết
dầu loang do nước mưa chảy tràn
(Nguyễn Đăng Long, 1989). Bằng
những công trình nghiên cứu gần
đây nhất đã được khoa học công
nhận, bệnh chết nhanh trên cây tiêu
do nấm Phytophthora capsici gây
nên (Nguyễn Vĩnh Tường, 2002).
Nhìn lại quá trình phát triển của
cây tiêu tại tỉnh BR-VT, kết quả ghi
nhận cây tiêu được trồng từ rất sớm,
nhiều hộ dân trồng tiêu hiểu rất rõ
và tỏ ra lo sợ mỗi khi vườn tiêu bị
“héo sầu”, đây là triệu chứng của
cây tiêu khi bị nhiễm bệnh chết
nhanh. Cây tiêu bị chết rất nhanh,
trong thời gian ngắn toàn cây rụng
đốt, rụng đọt và không còn khả
năng cứu chữa (Hình 1). Một số tài
liệu ghi nhận, vào những năm 19871988 bệnh chết nhanh đã xuất hiện
thành dịch trên diện rộng và gây
thiệt hại rất lớn cho người trồng
tiêu, một số vùng trồng tiêu nổi
tiếng trên địa bàn như: Bình Giã,
Bình Trung, huyện Châu Đức gần
như bị xóa sổ. Đánh giá về công tác
phòng trừ bệnh, nhiều tài liệu
nghiên cứu ghi nhận, đối với bệnh
chết nhanh trên cây tiêu, phải áp
dụng tổng hợp nhiều biện pháp mới

Hình 1. Cây tiêu nhiễm bệnh chết nhanh

đem lại hiệu quả.
Đặc điểm của nấm gây bệnh
chết nhanh, phát sinh, phát triển
rất mạnh trong điều kiện mùa mưa,
bào tử nấm có khả năng di chuyển
theo dòng nước chảy tràn, nên sự
lây nhiễm của bệnh rất nhanh. Như
vậy, việc áp dụng biện pháp thiết
kế chia vườn trồng thành lô, thửa,
có tạo mương thoát nước, không
để vườn ngập úng khi gặp mưa lớn
là tiêu chí quan trọng đầu tiên mà
mỗi người dân trồng tiêu phải ghi
tâm. Thuận lợi của biện pháp chia
vườn thành lô, thửa, sẽ giúp việc
phát hiện và xử lý cây nhiễm bệnh
tốt hơn, đồng thời hạn chế sự lây lan
của nấm bệnh khi có mưa lớn.
Trong một thí nghiệm, nghiên
cứu đánh giá ảnh hưởng của các
loại phân hữu cơ đến sự hiện diện
của nhóm tác nhân gây bệnh chết
nhanh cây tiêu, Phạm Thị Thúy Yến
(2011) cho rằng, quần thể nấm gây
bệnh luôn tồn tại trong đất, khi gặp
điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tấn
công cây kí chủ và khi bị nhiễm
nặng cây kí chủ có thể bị chết. Kết
quả phân tích mẫu đất tại khu vực
thí nghiệm ở vùng trồng tiêu thuộc
xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc
vào giai đoạn thích hợp, nhóm tác
giả thu được diễn biến của 3 nhóm
nấm gây bệnh chủ yếu trên cây tiêu

đó là Phytophthora, Pythium và
Fusarium. Sự hiện diện và tần suất
xuất hiện của các tác nhân gây bệnh
trong các nghiệm thức có bón các
loại phân hữu cơ khác nhau so với
đối chứng khác biệt rất có ý nghĩa.
Từ kết quả này tác giả cho rằng, sử
dụng phân hữu cơ, đặc biệt là các
loại phân hữu cơ có chất lượng tốt
(Phân hữu cơ trâu, bò; Trichomix;
MT-1) có vai trò hạn chế sự phát
triển của các nhóm nấm gây bệnh.
Tìm hiểu về vai trò của phân
hữu cơ có ảnh hưởng đến sự sinh
trưởng, phát triển của cây tiêu tại
BR-VT, Phạm Thanh Sơn (2004)
cho rằng có sự khác biệt rất rõ giữa
chất lượng phân bón và giữa vườn
cây có bón phân hữu cơ so với vườn
đối chứng. Đối với những cây tiêu
được bón phân bò liên tục trong hai
năm, tỷ lệ cây chết thấp hơn rất có ý
nghĩa, trong khi đó ở những cây bón
phân rác hoặc không bón, tỷ lệ cây
chết cao hơn (Bảng 1).
Bảng 1. Tỷ lệ cây tiêu chết
trong vườn thí nghiệm
Nghiệm thức
Tỷ lệ cây tiêu
bị chết (%)
Bón phân bò 5 3,1
kg/gốc
Bón phân rác 2,5 6,2
kg/gốc
Đối
chứng 12,5
(không bón)
Qua tham khảo các tài liệu và một
số kết quả nghiên cứu thực tế tại địa
phương, các cơ quan chuyên môn
có đầy đủ cơ sở khoa học khẳng
định, việc tăng cường sử dụng phân
hữu cơ chăm sóc cho cây tiêu có
khả năng tăng sức đề kháng cho
cây, hạn chế sự phát sinh, phát triển
của nhóm nấm gây bệnh có nguồn
gốc phát sinh từ đất. Từ những nhận
định nêu trên, có thể thấy mối quan
hệ giữa cây trồng và bệnh cây luôn
là mối quan hệ rất phức tạp và phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, đó là những
điều kiện cần và đủ để tác nhân gây
bệnh có thể xâm nhập và tấn công
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gây hại cây trồng. Trong điều kiện
bình thường, cây trồng và các tác
nhân gây bệnh cùng tồn tại nhưng
chưa chắc cây trồng đã bị nhiễm, vì
chưa hội tụ đầy đủ các điều kiện cần
thiết. Mặt khác, khi cây trồng đã bị
nhiễm bệnh trong điều kiện nhiễm
nhẹ, cây trồng có thể tự vượt qua
hoặc có sự hỗ trợ của các yếu tố bên
ngoài.
Nhiều tài liệu khoa học chứng
minh, khi cung cấp phân bón hữu
cơ cho cây, không chỉ cung cấp
dinh dưỡng cho cây mà còn tạo điều
kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả
hấp thu của các loại phân khoáng,
mặt khác còn bổ sung và tạo điều
kiện thuận lợi cho nhóm vi sinh vật
(VSV) có ích hoạt động mạnh. Điều
kiện dinh dưỡng trong đất được cân
đối, hàm lượng mùn tăng cao, các
loại VSV trong đất phát triển phong
phú, chính quần thể VSV có ích sẽ
giúp cho cây trồng hấp thu đủ dinh
dưỡng, phát triển khỏe mạnh, tăng
sức đề kháng sâu, bệnh và hệ quả
tổng hợp có thể kiểm soát được sâu,
bệnh gây hại ở dưới ngưỡng gây hại
kinh tế (Nguyễn Thơ, 2007).
Khi nghiên cứu về tác dụng của
phân hữu cơ đến quần thể tuyến
trùng, Nono-Womdim (2002) cho
biết, pH của đất có ảnh hưởng rất
lớn tới sự sinh trưởng, phát triển của
tuyến trùng đặc biệt đối với giống
Meloidogyne (M). Với hình thức
thâm canh hiện nay, nông dân sử
dụng bón phân hóa học là chủ yếu
đã làm cho nền đất ngày càng cạn
kiệt. Việc cung cấp phân bón không
được đầy đủ và mất cân đối đặc biệt
là thiếu nền phân hữu cơ làm cho
hàm lượng mùn trong đất giảm.
Đất bị mất kết cấu, hóa, lý tính của
đất thay đổi, đất vốn đã chua nay
càng chua hơn. Khi bón phân hữu
cơ trở lại, độ phì của đất tăng lên,
môi trường đất dần kiềm hóa, pH
đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự
sinh trưởng, phát triển của quần thể
tuyến trùng.
Kết quả phân tích mẫu đất gần

Hình 2. Kết quả phân tích mẫu đất vườn tiêu(*)

đây nhất từ Trung tâm Nghiên cứu
Đất, Phân bón và Môi trường Tây
Nguyên cho thấy, đất trồng tiêu của
người dân BR-VT đang có nhiều
vấn đề cần phải xem xét (Hình 2).
Các yếu tố dinh dưỡng ở mức trung
bình đến rất nghèo, pH của đất rất
chua (pH = 3,68), tất cả các yếu tố
này đều bất lợi cho cây trồng nói
chung và cây tiêu nói riêng. Điều
này chứng tỏ việc khai thác và sử
dụng đất của đa số bà con nông dân
hiện nay chưa đạt yêu cầu và vô
tình làm cho cây trồng sống trong
điều kiện gặp nhiều bất lợi.
Nghiên cứu về nhóm tác nhân
tuyến trùng gây hại cây tiêu tại
BR-VT, Nguyễn Đăng Long (1989)
cho rằng giống Meloidogyne spp.
rất phổ biến và có mật số cao nhất
so với tất cả các giống khác. Đây
là giống tuyến trùng thuộc nhóm
nội kí sinh chủ yếu tấn công bộ rễ
gây bệnh suy thoái vườn tiêu (Hình
3). Kết quả định danh xác định
loài Meloidogyne gây hại trên cây
tiêu tại BR-VT, Phạm Thanh Sơn
(2004) đã ghi nhận có hai loài, M.
incognita và M. arenaria, trong đó
loài M. incognita chiếm ưu thế. Quả
thực, tuyến trùng gây hại trên cây
tiêu là vấn đề hết sức nan giải, vừa
là tác nhân trực tiếp gây bệnh suy
thoái vườn cây, ngoài ra còn tạo vết
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thương ở vùng rễ để các tác nhân
khác dễ dàng xâm nhập tấn công
gây bệnh, đặc biệt là bệnh chết
nhanh. Đã có nhiều kết quả nghiên
cứu đánh giá hiệu quả phòng trừ
truyến trùng hại tiêu bằng nhiều
cách khác nhau như dùng thuốc hóa
học, thuốc sinh học hoặc dùng phân
bón hữu cơ, tuy nhiên mỗi phương
pháp đều có ưu, nhược điểm nhất
định.
Cụ thể khi sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật, một số sản phẩm đang lưu
hành trên thị trường có hiệu quả
kiểm soát tuyến trùng rất tốt như:
Ethoprophos, Fenamifos… Tuy
nhiên, chỉ trong thời gian ngắn (60
ngày) khi hiệu lực của thuốc giảm,
quần thể tuyến trùng phục hồi mật
số rất nhanh và mức độ gây hại có
thể trầm trọng hơn, đây chính là
nhược điểm của thuốc bảo vệ thực
vật trong phòng trừ tuyến trùng.
Đối với các sản phẩm phân hữu cơ
thì hoàn toàn khác, ngoài việc cung
cấp dinh dưỡng cho cây, còn có khả
năng kiểm soát quần thể tuyến trùng
gây hại ở mức dưới ngưỡng kinh tế.
Trên thị trường hiện nay, ngoài các
sản phẩm hữu cơ truyền thống như:
Phân trâu, bò, gà… còn rất nhiều
sản phẩm khác đã được bổ sung các
loại VSV có ích với vai trò kiểm soát
được nhiều tác nhân gây hại trong
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Nốt sần do tuyến trùng kí sinh

Tuyến trùng kí sinh trong mô rễ

Hình 3. Tuyến trùng Meloidogyne kí sinh trong mô rễ cây tiêu

đó có tuyến trùng. Ưu điểm của các
sản phẩm hữu cơ, làm cân bằng hệ
sinh thái trong đất, giúp cây trồng
hấp thu phân khoáng tốt hơn, cây
trồng phát triển ổn định, đây chính
là cơ sở khoa học để Ngành nông
nghiệp hướng tới nền nông nghiệp
hữu cơ, bền vững trong tương lai.
KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu về lĩnh vực
bảo vệ thực vật trên cây tiêu tại BRVT đã thực sự góp phần không nhỏ
giúp các cơ quan chuyên môn thuộc
Ngành nông nghiệp của tỉnh, tổng
kết, đúc rút thành quy trình kỹ thuật
“Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây
tiêu” phục vụ người dân trồng tiêu
gặt hái được nhiều thành công. Tuy
nhiên, một bất cập lớn nhất hiện nay
đối với các cơ quan quản lý Nhà
nước đó là tình trạng người dân
mở rộng diện tích trồng tiêu vượt
so với quy hoạch đã được UBND
tỉnh phê duyệt đến năm 2020. Một
thực tế đặt ra, khi mở rộng diện tích
trồng mới, sản lượng tiêu hạt tăng
lên, tình trạng “Cung vượt cầu” xảy
ra, khi đó giá hạt tiêu chắc chắn sẽ
giảm và người bị ảnh hưởng trực
tiếp chính là người dân.
Do vậy, một vấn đề cần lưu
ý đối với người dân trồng tiêu trên

địa bàn tỉnh BR-VT trong giai đoạn
hiện nay là: Hãy thận trọng khi
quyết định mở rộng diện tích trồng
mới cây tiêu; tập trung đầu tư chăm
sóc diện tích vườn tiêu hiện có theo
quy trình kỹ thuật, tạo điều kiện
thuận lợi cho cây tiêu sinh trưởng,
phát triển tốt nhất; giảm thiệt hại
do sâu, bệnh gây ra; nâng cao năng
suất, chất lượng và đảm bảo an toàn
thực phẩm.
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GIẢI PHÁP
XE CHUYÊN DÙNG CẤP CỨU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khoảng thời gian ít ỏi để giành
giật sự sống cho người bệnh rất quí
báu - thời gian vàng. Công tác cấp
cứu đòi hỏi người thầy thuốc phải
có y đức, chuyên môn và tính khẩn
trương. Khi đó, tất cả đều phải sẵn
sàng: con người, trang thiết bị, dụng
cụ, thuốc men.
Việc lúng túng thường xảy ra
trong thời khắc khẩn trương cấp
cứu người bệnh. Nguyên nhân chủ
yếu là phải tập hợp những dụng cụ,
trang thiết bị, thuốc,… từ nhiều tủ,
nhiều xe đến. Việc làm trên làm trôi
đi nhanh chóng vài giây phút vàng
để cứu sống người bệnh hoặc có
cứu sống nhưng để lại cho người
bệnh những di chứng nặng nề.
Phòng Cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi
đã được trang bị đầy đủ máy móc,
dụng cụ, thuốc men để cấp cứu
người bệnh (NB). Nhưng những
trang thiết bị này đang được đặt
trên những xe riêng biệt như xe đặt
máy đánh sốc, xe đặt máy Monitor,
xe đặt máy hút,… thuốc và dụng cụ
cấp cứu được đặt trong tủ có nhiều
ngăn. Thời gian để tập hợp máy
móc, y dụng cụ, thuốc,… để cấp
cứu NB nhanh nhất cũng phải mất
khoảng 30 giây nếu có 2 người phụ
giúp.
Từ thực trạng trên, chúng tôi thực
hiện sáng kiến cải tiến: “Xe chuyên
dùng cấp cứu” nhằm khắc phục
những hạn chế trên và tăng hiệu quả
khi cấp cứu bệnh nhân.
II. THỰC TRẠNG
+ Thuốc bao gồm thuốc cấp
cứu và các loại thuốc khác, dịch
truyền các loại, dụng cụ tiêm
truyền: Bơm kim tiêm các cỡ, Kim
luồn, Dây truyền dịch, ba chạc,... để
trong tủ thuốc trực.
+ Y dụng cụ bao gồm Bộ

NKQ, NKQ các cỡ, bóng bóp, mặt
nạ oxy, mặt nạ phun khí dung, ống
hút đờm các cỡ để trong tủ y dụng
cụ
+ Xe tiêm có hộp chống
choáng, bình kềm sát khuẩn da,
mâm, hộp gòn cồn, dây ga rô, găng
tay, chai sát khuẩn tay nhanh, thùng
VSN, thùng đựng chất thải thông
thường, thùng đựng chất thải nguy
hại,...
+ Cây dịch truyền
+ Máy đo Huyết áp
+ Máy đo ECG
+ Xe đặt máy sốc điện
+ Xe đặt monitor
+ Xe đặt máy hút
Các máy móc, y dụng cụ thuốc
men trên được đặt tại nhiều vị trí
trong phòng cấp cứu. Do vậy khi
tiếp nhận NB ngưng tim ngưng thở,
NVYT phải tập trung tất cả những
trang bị trên đến. Việc làm này
tuy khẩn trương nhưng cũng mất
khoảng 2-4 phút mới có thể cấp cứu
NB được.
III. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
A. Cấu tạo xe: Chất liệu Inox
1. Kích thước xe:
+ Mặt xe: Rộng 60cm, ngang:
85cm, có thanh chắn tròn
+ Chiều cao xe: 80cm (cả phần
bánh xe # 12cm cả phần trục xoay
của bánh xe).
+ Phần giá đỡ mặt phẳng phụ: Có
thể là phần xương của thùng xe, cao
cách mặt xe 5cm. Mặt phẳng gắn cố
định trên giá để đặt 2 máy, có gờ
chắn thấp để tránh rơi máy. Mặt
phẳng, hình chữ nhật, rộng 48cm,
ngang: 80cm. Mặt phẳng này chồm
trước về mặt phẳng của xe 25cm.
+ Hai bên hông xe: bên (P) có rọ
treo đựng hộp găng tay 13x24cm
và rọ treo đựng chai sát khuẩn tay
nhanh 8x8cm. Bên (T) có giá treo
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|| Trần Minh Mẫn

Bệnh viện Lê Lợi - TP Vũng Tàu

thùng đựng VSN và 2 thùng rác.
+ Bên (T) có một cột ống để cắm
cây treo chai dịch có chốt vặn bằng
kim loại có tán ở đầu để khi vặn
chốt ra thì chốt không bị rớt ra.
2. Kích thước các ngăn (mặt
trước xe)

A1
G

D, E

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

A

+ Ngăn A1: rộng 35cm x cao:
10cm x sâu: 50cm
+ Ngăn A2: rộng 44cm x cao:
10cm x sâu: 60cm
+ Ngăn B1: rộng 35cm x cao:
10cm x sâu: 60cm
+ Ngăn B2: rộng 44cm x cao:
10cm x sâu: 60cm
+ Ngăn C1: rộng 35cm x cao:
13cm x sâu: 60cm
+ Ngăn C2: rộng 44cm x cao:
23cm x sâu: 60cm
+ Ngăn D1: rộng 35cm x cao:
35cm x sâu: 20cm
+ Ngăn D2: rộng 44cm x cao:
35cm x sâu: 60cm
3. Kích thước mặt sau xe: Có 2
hộc:
+ Hộc trên: rộng 35cm, sâu 10cm,
cao 10cm. Phía trong hộc có gắn 1
bảng cắm điện có 6 ổ cắm. Cửa bàn
lề ngang phía trên (mở lên khi cần).
Trên cửa có 1 lỗ cho 1 dây điện ra

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

ECG

MONITOR

M. SỐC ĐIỆN

B

1. HỘC ĐẶ T Ổ CẮ M V À DÂ Y ĐIỆ N

B

A

C

H

VSN

G

THUỐC CC

DC ĐẶT NKQ

BƠM TIÊM

BỘ HỖ TRỢ HH

DỊCH
TRUYỀN

BÓNG,
AMBU

2. Hộc trống để đặt
máy hút

MÁY HÚT
D, E

GĂNG

GỐI KÊ
DÂY CỐ ĐỊNH
TẠM THỜI, …

THÙNG RÁC

để cắm vào nguồn.
+ Hộc đặt máy hút: rộng 35cm,
sâu 35cm, cao 35cm. Hộc trống
không có cửa để đặt máy hút vào.
Có 1 ổ cắm để cắm máy hút, dây
của ổ cắm cắm sẵn vào bảng điện
của hộc trên.
B. Sơ đồ vị trí đặt máy móc, y
dụng cụ, thuốc tại phòng Cấp cứu
MÁY GIÚP THỞ

TỦ YDC

OXY
MÁY HÚT

TỦ THUỐC

YDC

THUỐC

MÁY SỐC ĐIỆN

NB

MÁY MONITOR
MÁY ĐO ECG

XE TIÊM
MÁY SpO2
CÂY TREO DỊCH

dụng tại phòng cấp cứu bệnh viện
từ tháng 10 năm 2013.
Để đánh giá kết quả sử dụng,
chúng tôi đã khảo sát ý kiến của
nhân viên trực tiếp sử dụng. Kết quả
như sau:
- Điều dưỡng: 100% (24/24): Rất
hài lòng
- Bác sĩ: 100% (12/12): Rất hài
lòng
Kết luận:
Xe chuyên dùng cấp cứu góp
phần cấp cứu NB nhanh chóng, hiệu
quả hơn:
+ Sử dụng hiệu quả nhất thời gian
vàng, tiết kiệm được khoảng 2 phút
vàng.

+ Tập trung tất cả mọi trang thiết
bị máy móc, y dụng cụ, thuốc men
trên một xe chuyên dùng cấp cứu.
+ Tăng khoảng không gian dành để
tiếp nhận và cấp cứu NB.
Giá chấp nhận được: 5.500.000đ/xe
Với những tiện ích trên, xe
chuyên dùng cấp cứu có thể trang
bị cho phòng cấp cứu của khoa lâm
sàng.

T.M.M

(Giải pháp đoạt giải Nhì - Hội thi
Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh BR-VT 20142015)

SƠ ĐỒ: VÍ TRÍ ĐẶT TTB, Y DỤNG CỤ TẠI PHÒNG CẤP CỨU

C. Cách sử dụng
+ Đẩy xe chuyên dùng cấp cứu
đến điểm cấp cứu.
+ Cắm dây điện vào nguồn điện
+ NVYT tiến hành cấp cứu NB
IV. KẾT QUẢ ÁP DỤNG
Được sự chấp thuận của Hội đồng
khoa học bệnh viện, xe chuyên
dùng cấp cứu đã được đưa vào sử
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30/4/1975: CHIẾN THẮNG CỦA BẢN
LĨNH, SỨC MẠNH VÀ TRÍ TUỆ
VIỆT NAM
|| Mai Hoàng Yến

Trung tâm Thông tin và Thống kê
KH&CN

Đ

Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Ảnh tư liệu

ại thắng mùa Xuân năm
1975 là chiến thắng của
bản lĩnh, sức mạnh và trí
tuệ Việt Nam, chiến thắng của chiến
tranh nhân dân Việt Nam, trong đó
sức mạnh chính trị - tinh thần là
nhân tố cơ bản, hàng đầu, quyết
định.
1. Cách đây 41 năm, với thắng lợi
vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và
nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh
cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh
lịch sử, cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta
đã giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến
công oanh liệt đó đã ghi vào lịch
sử chống giặc ngoại xâm của dân
tộc Việt Nam trang sử vàng chói
lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới
như một sự kiện chính trị - quân sự
mang tầm vóc thời đại.
Sau Hiệp định Paris (ngày
27/01/1973), đế quốc Mỹ vẫn tiếp
tục tiến hành chiến lược “Việt Nam
hóa chiến tranh” với hy vọng dùng
71 vạn quân chính quy và 1,5 triệu

bảo an dân vệ của chính quyền Sài
Gòn đã được “hiện đại hóa” và “tinh
nhuệ hóa”, trắng trợn phá hoại Hiệp
định, đẩy mạnh lấn chiếm, bình
định, duy trì chế độ thực dân kiểu
mới ở miền Nam Việt Nam. Trước
tình hình đó, Đảng ta chủ trương:
Kiên quyết thực hiện tư tưởng chiến
lược chủ động tiến công, tạo thời cơ
và nắm bắt thời cơ, tiến công quân
địch, giành thắng lợi từng bước tiến
tới giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất Tổ quốc. Năm 1974,
cục diện chiến trường chuyển biến
nhanh chóng, ngày càng có lợi cho
ta, thời cơ giải phóng hoàn toàn
miền Nam đã đến. Bộ Chính trị đề
ra quyết tâm chính trị, kế hoạch
chiến lược để tận dụng thời cơ lịch
sử, sớm mở cuộc tiến công và nổi
dậy kết thúc thắng lợi cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ngày 10/3/1975, với “đòn điểm
huyệt” Buôn Ma Thuột, cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy của quân và
dân ta bắt đầu. Sau Chiến dịch
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Tây Nguyên, Chiến dịch Huế, Đà
Nẵng thắng lợi nhanh chóng, 17h
ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí
Minh lịch sử bắt đầu. Thực hiện tư
tưởng chỉ đạo chiến lược của Bộ
Chính trị: “Thần tốc, táo bạo, bất
ngờ, chắc thắng”, 5 cánh quân chủ
lực hùng mạnh của ta tiến hành tổng
tiến công vào Sài Gòn cùng với sự
phối hợp chiến đấu của lực lượng
vũ trang địa phương và phong trào
nổi dậy mạnh mẽ của quần chúng
Nhân dân, chúng ta đã đập tan sự
kháng cự của địch, buộc nội các
chính quyền Sài Gòn phải tuyên bố
đầu hàng vô điều kiện. Đúng 11h30
ngày 30/4/1975, lá cờ của Mặt trận
dân tộc giải phóng miền Nam Việt
Nam tung bay trên nóc Dinh Độc
lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch
sử kết thúc thắng lợi. Lời căn dặn
của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu
trước lúc Người đi xa “Chúng ta
phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến
thắng lợi hoàn toàn” đã được quân
và dân ta thực hiện trọn vẹn.
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến
công và nổi dậy mùa Xuân năm
1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành vẻ
vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc kéo dài liên tục trong 30
năm của quân và dân ta. Với thắng
lợi vĩ đại này, dân tộc ta bước sang
kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cả nước
đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước, Tổng tiến công và nổi dậy
mùa Xuân năm 1975, quân và dân
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Việt Nam phải đương đầu với cỗ
máy chiến tranh khổng lồ, đối chọi
với tên “sen đầm quốc tế” có tiềm
lực quân sự hùng mạnh và giàu có
nhất là đế quốc Mỹ và ngụy quyền
tay sai. Để đánh bại kẻ thù hung
bạo, chúng ta đã phát huy cao độ
ưu thế tuyệt đối và sức mạnh của
chiến tranh nhân dân; sức mạnh của
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng
cường đoàn kết quốc tế, nêu cao ý
chí quyết tâm sắt đá và tinh thần
quyết chiến, quyết thắng, không sợ
hy sinh, gian khổ, nỗ lực vượt qua
mọi khó khăn, thử thách... giành
thắng lợi cuối cùng.
2. Đại thắng mùa Xuân năm 1975
là chiến thắng của bản lĩnh, sức
mạnh và trí tuệ Việt Nam, chiến
thắng của chiến tranh nhân dân Việt
Nam, trong đó sức mạnh chính trị
- tinh thần là nhân tố cơ bản, hàng
đầu, quyết định. Sức mạnh chính trị
- tinh thần của quân và dân ta đã làm
nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975,
là sự kết tinh, hội tụ sức mạnh của
toàn dân tộc không chỉ trong hơn 20
năm kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước mà là sự phát huy đến đỉnh
cao sức mạnh của cả dân tộc và thời
đại vào cuộc quyết chiến chiến lược
đánh bại kẻ thù xâm lược; là sự lãnh
đạo tài tình, sáng suốt của Đảng
với đường lối giương cao hai ngọn
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội; là sức mạnh của hậu phương
lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa và
sức mạnh của tiền tuyến lớn miền
Nam đã kiên trung, anh dũng, kiên
quyết đứng lên chống kẻ thù xâm
lược. Sức mạnh chính trị - tinh thần
của quân và dân ta là sức mạnh tổng
hợp của đất nước, của chế độ xã hội
chủ nghĩa, kết hợp chặt chẽ với sức
mạnh thời đại, được quy tụ và phát
huy cao độ của Đại thắng mùa Xuân
năm 1975.
V.I.Lênin từng nhấn mạnh:
“Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt
cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào
tinh thần của quần chúng đang đổ
máu trên chiến trường. Lòng tin

vào cuộc chiến tranh chính nghĩa,
sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh
đời mình cho hạnh phúc của những
người anh em, là yếu tố nâng cao
tinh thần của binh sĩ và làm cho họ
chịu đựng được những khó khăn
chưa từng thấy”. Vai trò quyết định
của sức mạnh chính trị - tinh thần
trong Đại thắng mùa Xuân năm
1975 thể hiện trên các nội dung sau:
Thứ nhất, trong Đại thắng mùa
Xuân năm 1975, sức mạnh chính
trị - tinh thần của quân và dân ta là
động lực to lớn, ưu thế tuyệt đối so
với đối phương.
Trong kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước, quân và dân ta đã anh
dũng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu
giải phóng miền Nam, thống nhất
Tổ quốc. Đại thắng mùa Xuân năm
1975 là sự hội tụ sức mạnh chính trị
- tinh thần của dân tộc, ý chí quyết
tâm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân
dân hai miền Nam, Bắc nhằm thực
hiện mục tiêu chính nghĩa cao cả,
thiêng liêng mà Đảng và Bác Hồ đã
vạch ra. Với lòng yêu nước nồng
nàn, ý chí quyết tâm sắt đá, quân và
dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng,
luôn tin tưởng tuyệt đối vào thắng
lợi của cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước; giành độc lập cho
dân tộc và tự do, ấm no, hạnh phúc
cho Nhân dân. Thắng lợi to lớn của
Nhân dân ta và sự rối loạn, dẫn
đến thất bại nhanh chóng của quân
địch trong chiến dịch Tây Nguyên
(tháng 3/1975), bắt đầu từ “đòn
điểm huyệt” then chốt Buôn Ma
Thuột là thực tế sinh động phản ánh
“ưu thế tuyệt đối” về chính trị - tinh
thần của quân và dân ta so với đối
phương. Ưu thế đó ngay cả những
người bên kia chiến tuyến cũng phải
thừa nhận, ngưỡng mộ.
Trong Đại thắng mùa Xuân năm
1975, ưu thế tuyệt đối về sức mạnh
chính trị - tinh thần của quân và dân
ta còn được thể hiện ở chỗ: Trước
hết, đó là ưu thế về sức mạnh của
những người chiến đấu vì mục tiêu,
lý tưởng cao cả. Hai là, ưu thế về

tinh thần, ý chí quyết tâm chiến đấu
của những người dân yêu nước, đầy
khát vọng mong muốn sống trong
hòa bình, độc lập, tự do, kiên quyết
đấu tranh để giải phóng miền Nam,
thống nhất Tổ quốc, thể hiện rõ ở
chân lý “không có gì quý hơn độc
lập, tự do”. Ba là, là ưu thế sức
mạnh tổng hợp của đất nước đang
trên đà chiến thắng, hội tụ vào chiến
dịch quyết chiến chiến lược cuối
cùng nhằm giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Sức mạnh chính trị - tinh thần của
quân và dân ta không ngừng được
tăng cường và chiếm ưu thế tuyệt
đối trong suốt cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước, được phát huy
cao độ, trở thành sức mạnh áp đảo
kẻ thù trong Đại thắng mùa xuân
năm 1975. Từ nhân tố chiếm ưu thế
tuyệt đối đó, thế và lực của quân và
dân ta không ngừng phát triển, trở
thành ưu thế toàn diện áp đảo đối
phương, giành thắng lợi hoàn toàn.
Đó là quy luật vận động và phát
triển của sức mạnh chính trị - tinh
thần trong chiến tranh, nhất là trong
Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Trong đó, sự lãnh đạo tài tình, đúng
đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố
quyết định sự phát triển và nhân lên
sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn
của quân và dân ta trong Đại thắng
mùa Xuân năm 1975.
Sức mạnh vô địch của quân và
dân ta trong Đại thắng mùa Xuân
năm 1975 đã được những người
bên kia chiến tuyến thừa nhận, dù
rằng sự thừa nhận đó là muộn và
chưa đầy đủ. Bơranman, Giám đốc
Cơ quan nghiên cứu kế hoạch chiến
tranh không quân của Mỹ đã phải
thừa nhận: “Trong khi các nhà lãnh
đạo nước Mỹ càng ngày càng đặt
nhiều hy vọng vào kỹ thuật để khuất
phục Đông Dương, thì các lực
lượng kháng chiến lại tìm thấy sức
mạnh chủ yếu của họ ở chỗ khác:
Trong tiềm lực văn hóa và tinh thần
của nhân dân họ”.
Thứ hai, sức mạnh chính trị - tinh
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thần của quân và dân ta trong Đại
thắng mùa Xuân năm 1975 là nhân
tố quyết định làm chuyển hóa tình
hình, lực lượng, tạo thế và lực áp
đảo quân địch, giành thắng lợi cuối
cùng.
Trong chiến tranh, để giành chiến
thắng, nhất thiết phải tạo ra được
sức mạnh hơn hẳn kẻ thù. Trong Đại
thắng mùa Xuân năm 1975, quân và
dân ta đã phát huy cao độ ưu thế
tuyệt đối là tinh thần yêu nước nồng
nàn, tình yêu quê hương tha thiết,
khát vọng cháy bỏng và ý chí quyết
tâm giải phóng miền Nam, thống
nhất Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ và
nhân dân cả nước để chuyển hóa lực
lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp
hơn hẳn đối phương.
Trong Đại thắng mùa Xuân năm
1975, sức mạnh chính trị - tinh thần
của quân và dân ta thực sự là “chất
keo” dính kết tất cả các nhân tố
khác, làm nên sức mạnh tổng hợp
để nâng cao sức mạnh chiến đấu và
chiến thắng kẻ thù. Sự giác ngộ sâu
sắc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội;
lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng
độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc;
tinh thần quyết chiến quyết thắng…
là nội dung cốt lõi trong sức mạnh
chính trị - tinh thần của quân và dân
ta, được phát huy cao độ tỏa sáng
trong Đại thắng mùa Xuân năm
1975.
Quân và dân ta đã không quản khó
khăn, gian khổ, ác liệt, phát huy cao
nhất tinh thần chủ động, sáng tạo
trong chiến đấu, nâng cao hiệu quả
sử dụng vũ khí, trang bị để tìm ra
cách đánh phù hợp, hiệu quả, giành
thắng lợi. Lý tưởng, lẽ sống “cuộc
đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh
quân thù”, tinh thần “cả nước ra
quân, toàn dân đánh giặc” của quân
và dân ta trong kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước được nâng lên thành
cao trào cách mạng, thể hiện rõ ở
hành động dũng cảm trong chiến
đấu, phục vụ chiến đấu của cán bộ,
chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân

trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc
biệt là của đồng bào miền Nam,
trở thành biểu trưng của chủ nghĩa
anh hùng cách mạng Việt Nam thời
đại Hồ Chí Minh và là nét độc đáo
của chiến tranh nhân dân Việt Nam,
huy động được mọi nguồn lực, sức
mạnh chính trị - tinh thần của quân
và dân ta trong kháng chiến chống
Mỹ cứu nước.
3. Sức mạnh chính trị - tinh thần
là nhân tố quyết định làm nên Đại
thắng mùa Xuân năm 1975. Đây là
cơ sở để chúng ta khẳng định: Một
dân tộc đã từng đánh thắng hai đế
quốc to là Pháp và Mỹ, đã từng làm
nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975,
thì dân tộc ấy nhất định sẽ có đầy
đủ ý chí, quyết tâm và sức mạnh để
làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn
“diễn biến hòa bình” của các thế lực
thù địch, kể cả chúng có liều lĩnh
gây chiến tranh xâm lược bằng vũ
khí công nghệ cao.
Trong bối cảnh tình hình mới,
xây dựng nền quốc phòng toàn
dân, chiến tranh nhân dân vẫn là
quan điểm cơ bản, xuyên suốt của
Đảng ta cho công cuộc bảo vệ Tổ
quốc. Tuy nhiên, trong đó, sức
mạnh cơ bản và vũ khí sắc bén của
chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vẫn
là sức mạnh chính trị - tinh thần.
Xây dựng, củng cố và phát huy sức
mạnh chính trị - tinh thần là nhiệm
vụ cơ bản, cấp thiết của sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện
nay, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục
xây dựng, động viên, khuyến khích
và nâng lên tầm cao mới.
Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa có những thuận lợi mới,
song cũng đứng trước nhiều khó
khăn, thách thức. Tình hình thế giới
và khu vực tiếp tục diễn biến phức
tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc,
khó lường. Đông Nam Á trở thành
địa bàn cạnh tranh quyết liệt về thị
trường và tài nguyên; tranh chấp
lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của
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các nước lớn. Việc xuất hiện một số
loại hình chiến tranh kiểu mới, như
chiến tranh thông tin, chiến tranh
mạng, sử dụng sức mạnh mềm thông
qua các hoạt động kinh tế, ngoại
giao, văn hóa kết hợp với “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ… là sức
mạnh nguy hiểm. Trong nước, sự
nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, bên cạnh kết quả, thành tựu
đã đạt được, vẫn còn không ít hạn
chế, yếu kém, xuất hiện những vấn
đề phức tạp mới, ảnh hưởng tới việc
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc. Tác động mặt trái của kinh
tế thị trường và mở cửa, hội nhập
quốc tế ngày càng sâu rộng và gay
gắt hơn. Những biểu hiện suy thoái
về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối
sống cùng với sự xuống cấp của các
giá trị văn hóa, tình trạng phân cực
giàu nghèo… diễn biến phức tạp;
các nguy cơ mà Đảng ta đã từng
cảnh báo không những không suy
giảm mà có mặt còn trầm trọng hơn.
Tình hình trên đòi hỏi chúng ta
càng phải coi trọng xây dựng, phát
huy sức mạnh chính trị - tinh thần,
tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Đây là vấn đề lớn, đặc biệt hệ trọng
hiện nay, nhất là trong việc hoạch
định đường lối và thực hiện chiến
lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ
Tổ quốc, trong xây dựng, động viên
và phát huy sức mạnh chính trị tinh thần.
Hội nghị Trung ương 8, khóa XI
của Đảng khẳng định: Bất luận trong
điều kiện hoàn cảnh nào, chúng ta
đều phải thấy rõ tính phức tạp của
diễn biến tình hình thế giới, khu
vực và trong nước hiện nay để nêu
cao ý chí quyết tâm và có biện pháp
hữu hiệu để giữ vững an ninh quốc
gia, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục thực
hiện mục tiêu, quan điểm, phương
hướng, phương châm chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà
Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX
đã đề ra. Đồng thời, phải nắm vững
và vận dụng nhuần nhuyễn bài học
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của ông cha ta: “Dựng nước đi đôi
với giữ nước”; “giữ nước từ khi
nước chưa nguy”; có kế sách ngăn
ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến
tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Thực
hiện cho bằng được: “kinh tế phải
vững, quốc phòng phải mạnh, thực
lực phải cường, lòng dân phải yên,
chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc
là một khối đoàn kết thống nhất”.
Từ bài học Đại thắng mùa Xuân
năm 1975, chúng ta cần thực hiện
tốt chiến lược xây dựng, động viên
và phát huy nhân tố chính trị - tinh
thần trong tình hình mới. Chiến
lược đó phải kết hợp chặt chẽ và
nằm trong tổng thể chiến lược quốc
phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, là
một bộ phận hợp thành sức mạnh
tổng hợp quốc gia, gắn bó chặt chẽ
với chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội, chiến lược xây dựng đất nước.

Vấn đề cơ bản hiện nay là phải ra
sức củng cố, tăng cường khối đại
đoàn kết dân tộc, củng cố lòng tin
của Nhân dân đối với Đảng, Nhà
nước, với chế độ, chăm lo và bảo
vệ quyền và lợi ích chính đáng của
Nhân dân, làm “yên” lòng dân, tăng
cường mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng với Nhân dân, củng cố “thế
trận lòng dân” vững chắc.
Sự nghiệp xây dựng Quân đội
nhân dân Việt Nam “cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại” trong giai đoạn mới của
cách mạng đặt ra cho chúng ta
nhiều vấn đề mới cần giải quyết
trong xây dựng và phát huy nhân tố
chính trị - tinh thần, nhân tố cơ bản
góp phần làm nên Đại thắng mùa
Xuân năm 1975. Chúng ta cần thực
hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng
quân đội về chính trị, làm cơ sở xây

dựng quân đội vững mạnh về mọi
mặt. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt
đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng,
sự quản lý tập trung, thống nhất của
Nhà nước đối với quân đội; nâng
cao hiệu quả công tác đảng, công
tác chính trị; nâng cao chất lượng
và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ,
đặc biệt là cán bộ chính trị, chính
ủy, chính trị viên; tăng cường mối
quan hệ mật thiết giữa quân đội với
nhân dân; đồng thời, chủ động đấu
tranh chống các quan điểm sai trái,
thù địch, nhất là âm mưu “phi chính
trị hóa” quân đội ta của các thế lực
thù địch để bảo vệ vững chắc trận
địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế
độ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa trong tình
hình mới./.

M.Y (sưu tầm)

LÝ TƯỞNG HOÀI BÃO CỦA
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
QUA NHỮNG SỰ KIỆN TRONG
HAI LẦN NGƯỜI VỀ THĂM QUÊ
1. Tình quê hương trong Bác
Sống ở đời, không ai là không có
tình yêu đối với quê hương. Điều đó
lại càng sâu nặng trong các tâm hồn
lớn.
Nguyễn Trãi đã từng tâm sự:
Đêm qua mộng vấn vương quê cũ
Trăng đẫy Bình Than, rượu đẫy
thuyền.
Nguyễn Du, khi làm quan, ở xa
nhà, đã viết trong bài Sơn cư mãn
hứng (Thơ viết trên núi, khi vui):
Làng cũ, người thân tin tức vắng,
Bình yên mấy chữ thấy đâu mà.
Khi mà chủ nghĩa xã hội khoa học
do C.Mác và Ph.Ăngghen đề ra đã
có một ảnh hưởng nhất định thì đối
với những bậc vĩ nhân, họ càng biết

phải đặt nhà trong nước, nghĩa đồng
bào trong tình đồng loại. Chủ tịch
Hồ Chí Minh là một con người như
vậy.
Sau ngày hội nghị thống nhất các
tổ chức Cộng sản do Người chủ trì
(3-2-1930), một cao trào cách mạng
dâng lên trong cả nước mà đỉnh cao
là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bấy giờ tuy
còn bận hoạt động ở nước ngoài,
Người đã kịp báo cáo với Quốc tế
Cộng sản (19-2-1931): “Nhân dân
Nghệ - Tĩnh nổi tiếng cứng đầu.
Trong thời kỳ Pháp xâm lược cũng
như trong các phong trào cách mạng
quốc gia (1905-1925) Nghệ - Tĩnh
đã nổi tiếng. Trong cuộc đấu tranh
hiện nay, công nhân và nông dân

|| Mai Yến, Lê Huệ

Trung tâm Thông tin và Thống kê
KH&CN

Nghệ - Tĩnh vẫn giữ truyền thống
cách mạng của mình. Từ tháng 5
đến tháng 12, công nhân Nghệ An
(Vinh) đã 8 lần bãi công và biểu
tình có 2.500 người tham gia. Cũng
trong thời gian đó, 137 cuộc biểu
tình đã nổ ra bao gồm tất cả 300.000
nông dân... Nghệ - Tĩnh thật xứng
đáng với danh hiệu “đỏ”(1).
Vẫn trong thời gian hoạt động ở
nước ngoài, tại Trung Quốc, vào
một buổi dạo chân trên núi, Người
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viết:
Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong
Trông về cố quốc chạnh lòng nhớ
ai(2).
Hồi kháng chiến chống thực dân
pháp, ở chiến khu Việt Bắc, khi
nghe tin anh cả là Nguyễn Sinh
Khiêm qua đời tại quê nhà (Làng
Sen), Bác không về được mà chỉ gửi
điện, nhận rằng: Vì việc nước bận
nhiều, đường sá xa cách nên khi anh
đau yếu tôi không thể trông nom,
lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu.
Than ôi, tôi xin chịu tội bất đễ trước
linh hồn anh và xin bà con nguyên
lượng cho một người con đã hy sinh
tình nhà vì phải lo việc nước(3)!.
Như thế, tình quê hương trong
Bác thật sâu nặng nhưng bởi: Vì
việc nước nên chưa nghĩ đến nhà(4).
Ta biết, lúc đến tuổi 15, Bác theo
thân phụ là cụ Nguyễn Sinh Sắc
vào Huế lần thứ hai khi cụ được
bổ làm Thừa biện bộ Lễ. Vào đó,
Bác học tiếp tiểu học rồi lên trung
học. Bác tham gia các hoạt động
yêu nước và làm phiên dịch trong
phong trào chống thuế (1908). Sau
đó Bác vào Sài Gòn. Đến năm 1911
thì Bác xuất dương sang phương
Tây để tìm đường cứu nước. Cách
mạng Tháng Tám thành công, Bác
vẫn chưa có thời gian về thăm nhà.
Rồi cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp kéo dài đến 9 năm. Khi
toàn thắng, Chính phủ về lại Thủ đô
(từ tháng l0-1954) nhưng mãi đến
tháng 5-1957, Bác mới về quê lần
đầu. Chỉ vì hơn nửa thế kỷ nói trên,
Bác luôn phải cố gắng đến mức cao
nhất để lo cho nước được độc lập.
Làng Sen, làng Chùa ở trong nghĩa
nước, tình dân của Bác.
Qua vài ví dụ như vậy ta thấy ở
Bác Hồ đối với quê hương, Người
không chỉ có tình thương nồng nàn
mà còn có lý tưởng cao cả: Độc lập
cho đất nước, tự do cho đồng bào,
hạnh phúc cho nhân dân và góp
phần giải phóng các dân tộc bị áp
bức trên thế giới.
2. Lý tưởng của Bác đối với quê

hương là xây dựng trên đất Nghệ
những con người mới xã hội chủ
nghĩa
Chỉ nửa tháng sau khi đọc Tuyên
ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 179-1945 Bác đã có Thư gửi các đồng
chí tỉnh nhà(5).
Điều bao trùm, tha thiết trong thư
là Bác mong tỉnh nhà có được một
đội ngũ cán bộ chí công vô tư, đủ
năng lực lãnh đạo nhân dân. Mà
Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài
nguyên phong phú, có nhân dân cần
cù lao động và rất cách mạng. Cho
nên phong trào quần chúng mạnh
hay yếu, cán bộ là khâu quyết định.
Vì thế, Bác khuyên cán bộ đề phòng
các khuyết điểm:
- Chật hẹp, bao biện.
- Lạm dụng hình phạt, không biết
cảm hóa, khoan dung.
- Làm cho kỷ luật không đủ
nghiêm.
- Lên mặt quan cách mạng, độc
hành độc đoán, dĩ công dinh tư,
dùng phép công để báo thù riêng...
Bác chỉ ra: Những khuyết điểm
trên, nhỏ thì làm cho dân chúng
hoang mang, lớn thì làm cho nền
đoàn kết lay động.
Ngay từ khi cách mạng mới thành
công, Bác đã lo là sẽ có tình trạng
nơi này, nơi khác nước độc lập mà
dân không được hưởng đầy đủ các
quyền tự do. Khuyên cán bộ đề
phòng các khuyết điểm đó là Bác đã
nghĩ đến chiến lược về con người.
Cán bộ tốt thì dân yên, dân tin, do
đó phong trào cách mạng lên. Khi
dân đã nghe theo và tích cực làm
thì việc gì cũng làm được. Mở đầu
bức thư sau lời Cùng các đồng chí
bản tỉnh, Bác ghi thêm (trong ngoặc
đơn): Xem rồi nhớ chuyển cho các
bạn hạ cấp. Bác khuyên cán bộ cũng
là khuyên nhân dân tỉnh nhà. Từ
bức thư Bác viết không lâu sau ngày
độc lập, ta đã thấy rõ điều cơ bản là
muốn xây dựng xã hội mới, trước
hết phải có đội ngũ cán bộ mang tư
tưởng mới, trong sạch và biết chăm
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Bác Hồ về thăm quê Kim Liên, Nghệ An
năm 1961

lo cho dân.
Ngày nay nước nhà đã hoàn toàn
độc lập, một nền độc lập thống nhất
vững chãi ta giành được một cách
trọn vẹn sau 30 năm toàn quân, toàn
dân phải hy sinh chiến đấu để đánh
thắng hai đội quân xâm lược kế tiếp
mạnh nhất thời đại là giặc Pháp và
giặc Mỹ. Và tính đến nay là đã 35
năm. Việt Nam hiện đã có vị thế
xứng đáng trên trường quốc tế. Lúc
này chính là lúc đòi hỏi cao hơn bao
giờ hết: Muốn xây dựng chủ nghĩa
xã hội thì phải có con người xã hội
chủ nghĩa. Tiêu chuẩn đầu tiên của
con người mới này là phải chí công,
vô tư. Và riêng điểm đó, Bác đã để
lại cho chúng ta một tấm gương vô
cùng vĩ đại ngay trong từng những
cử chỉ bình dị của Người.
Ta nhớ, lần đầu Bác về thăm quê,
tính đã hơn 50 năm xa cách, Bác
dành cho Nghệ-Tĩnh 2 ngày (14
và 15-6-1957). Sau đó, Người mới
dùng thời gian của sáng ngày Chủ
nhật (16-6-1957) để về thăm làng
Sen. Đó là một nét mẫu mực kín
đáo trong cách phân biệt giữa cái
chung và cái riêng của vị lãnh tụ tối
cao. Và với cách xử sự tế nhị đó của
Người, cũng đủ là một bài học lớn
đối với chúng ta.
Hai lần về thăm quê, Bác đã nói
những gì với cán bộ và nhân dân
Nghệ An?
Trong buổi chuyện trò với đại
biểu nhân dân toàn tỉnh (14-61957), ở phần nêu thành tích, Bác
đặt Thanh niên ngang với các mục
Nông nghiệp, Công nghiệp, Bình
dân học vụ và Y tế xã hội. Đó không
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phải là điều ngẫu nhiên. Cuối phần
này, Bác nói: Thanh niên đoàn có
thành tích cũng cần phải cố gắng,
phải gương mẫu trong việc đoàn
kết, học tập, tăng gia sản xuất và
tiết kiệm. Điều phải gương mẫu đầu
tiên là đoàn kết rồi đến học tập...
Chi đoàn thanh niên lao động cần
giúp chi bộ thi hành các chính sách
của Đảng và Nhà nước…
Nói chuyện ở Nhà máy cơ khí
Vinh (9-12-1961)(6). Bác chỉ rõ:
Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh
đạo, phải làm thế nào xứng đáng là
lãnh đạo để người ta tin cậy. Nhớ
là công nông liên minh chứ không
phải “nông công liên minh”. Khi
thấy sản phẩm làm ra số hư hỏng
chiếm một tỷ lệ cao, Bác chỉ rõ
nguyên nhân là vì tư tưởng làm
chủ xí nghiệp, làm chủ nước nhà
chưa cao, còn bảo thủ, cần phải
khắc phục những tư tưởng đó. Qua
lời Bác dạy, ta nhận rõ: Chủ nhân
nòng cốt hiện tại và tương lai của
đất nước phải là như thế. Bồi dưỡng
đúng mức đối với thanh niên là sự
đúng đắn về chiến lược con người.
Trong buổi chuyện trò với những
cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm
(9-12-l961)(7), cùng với sự ghi nhận
suy tôn một cách xứng đáng những
hy sinh chiến đấu đã qua cũng như
những đóng góp đương thời của các
chiến sĩ cách mạng qua các thời kỳ,
Bác cũng nhắc nhở trong họ một sự
tôn trọng và dìu dắt đúng mức đối
với thế hệ trẻ:
Bác lấy vài ví dụ để nói lên ưu
thế của tuổi trẻ, những con người
đủ sức lực trong việc vươn lên làm
chủ khoa học - kỹ thuật: “Bà con
thường nghe nói Liên Xô bắn tên
lửa trúng đích và xa một vạn hai
ngàn cây số. Xa lắm, không nhìn
thấy đâu, phải có tính toán giỏi mới
trúng đích. Những cái đó bảo chúng
mình làm thì không làm được đâu.
Hay như con tàu vũ trụ phải bay cao
hơn 300 cây số, lại bay vòng quanh
quả đất, đồng chí đầu bay một vòng
rồi trở về; đồng chí thứ hai bay 17

vòng cũng trở về an toàn. Bây giờ
bảo chúng mình bay, có bay được
không?”. Bác tự nhận: “Tôi cũng là
một trong những đồng chí già. Tôi
có lái xe được không? Không, phải
nhờ đồng chí trẻ. Muốn học lái thì
phải học các đồng chí trẻ”.
Đi vào công việc của tỉnh nhà,
Bác nói: “Đảng nói: Cần cán bộ
già, đồng thời cũng rất cần nhiều
cán bộ trẻ. Các đồng chí già đánh
Tây. Đánh Tây là dọn đường nhưng
không thể nạnh kẹ: Chúng tôi vác
cuốc, vác cào làm đường, già rồi mà
chưa được đi xe, các anh mới lớn
lên đã được đi xe... Có đúng không?
Sau này, đến chủ nghĩa cộng sản,
bọn trẻ còn đi xe sướng hơn nữa kia.
Già có việc già, trẻ có việc trẻ. Tục
ngữ có câu “măng mọc quá pheo”.
Măng mọc sau mà tốt hơn tre đấy.
Không nhẽ ta ngồi nói: “Măng sao
mày mọc quá tao?”
Bác nói tiếp: “Một cháu bé bây
giờ đã nghe nói đến vệ tinh, biết
nghe rađiô. Bác và các đồng chí hồi
đó không biết... Thế mà các cháu
bé bây giờ đã biết. Nếu thế hệ già
khôn hơn thế hệ trẻ thì không tốt...
Người ta thường nói: “Con hơn cha
là nhà có phúc”. Ta hiểu như thế,
nhưng không có tư tưởng thụt lùi,
nạnh kẹ: Tao làm cách mạng già
đời không được gì. Nó mới vào mà
Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch,
Chủ nhiệm...”. Khi chọn cán bộ thì
trong nhân dân bất kỳ ai, có khă
năng, đủ tiêu chuẩn, cần cho nhu
cầu cách mạng là phải dùng. Ví dụ
hai đứa con của người trong Đảng
và người ngoài Đảng, con của đồng
chí mình thì kém, dốt hơn, con của
người ngoài Đảng thì thông minh,
ngoan ngoãn hơn. Vậy thì ta nên
đưa ai đi? Chính những lời nói của
Bác đã đặt trách nhiệm không riêng
cho tổ chức, đoàn thể mà cả cho các
thế hệ thanh niên và những bậc làm
cha làm mẹ. Bởi đó là chiến lược
về con người, về lý tưởng của cộng
đồng cư dân một địa phương, một
dân tộc.

Cùng với lớp trẻ nói chung, Bác
cũng rất quan tâm đến sự tiến bộ
của nữ giới, lớp người bị thua thiệt
nhiều trong xã hội cũ so với đàn
ông. Cách mạng và nhà nước đã
có chủ trương nam nữ bình đẳng
nhưng điều đó không dễ dàng được
thực hiện ở từng gia đình, ở mỗi
tổ chức cũng như trong từng công
việc.
Thế hệ cao tuổi dìu dắt lớp trẻ,
nam giới ủng hộ nữ giới, tất cả cùng
quý mến, tôn trọng nhau, học tập
lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Bác mong mỏi điều đó được thực
hiện. Cứ như thế, theo thời gian,
trong xã hội bao giờ cũng có lớp
già, lớp trẻ, có nữ, có nam. Các thế
hệ, các giới cứ nối tiếp nhau thực
hiện lời Bác dạy. Ra đời và lớn lên
từ đất Nghệ, Bác thấm nhuần câu
nói của tiền nhân: Hữu phúc khán
nhi tôn (nhà cũng như nước có phúc
hay không, hãy nhìn vào con cháu,
vào lớp trẻ).
Những lời khuyên của Bác đối
với cán bộ và nhân dân tỉnh nhà qua
hai lần Người về thăm quê là những
bài học biểu thị lý tưởng của Bác
đối với quê hương, đời đời.
3. Hoài bão của Bác đối với quê
hương
Trong thư gửi Ban Chấp hành
Đảng bộ Nghệ An (21-7-1969)(8),
Bác rất mong đồng bào và đồng chí
tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho
Nghệ An mau trở thành một trong
những tỉnh khá nhất ở miền Bắc.
Biết bao ý tưởng sâu xa của Người
được gói gọn trong điều mong
muốn bình dị và thiết tha ấy.
Nghệ An muốn thực hiện được
điều mong ước đó của Bác thì ngoài
nhiệm vụ khôi phục và phát triển
kinh tế, nâng cao cảnh giác, sẵn
sàng chiến đấu là phải: Tích cực
thực hiện dân chủ với nhân dân hơn
nữa và hết sức chăm lo đời sống
nhân dân.
Muốn thể hiện sự chăm lo đời
sống nhân dân thì phải làm cho nhân
dân có điều kiện đầy đủ về mọi mặt
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trong việc sản xuất, phát triển kinh
tế, văn hóa - xã hội. Đó cũng là một
phần thực hiện dân chủ với nhân
dân, tức mọi việc phải được đưa ra
để dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Qua những chuyến đi thăm cơ sở
trên đất Nghệ An trong hai lần về
thăm quê, Bác đã nêu ra một số bài
học về các phương diện đó.
Nói chuyện với đồng bào và cán
bộ Nghệ An (9-12-1961)(9), Bác
bảo:
- Về sản xuất nông nghiệp, các
hợp tác xã cần phải quản lý tốt hơn
nữa về kế hoạch sản xuất, về lao
động, về kỹ thuật, về tài vụ. Phải
tăng số ngày công và hiệu suất lao
động để tăng thu nhập cho xã viên,
phải chống tư tưởng bình quân.
- Về thương nghiệp, Bác khuyên
cán bộ thương nghiệp phải nắm
vững và làm đúng chính sách, mua
bán phải công bằng, chớ nên ép giá
đối với dân, tính toán thế nào cho cả
Nhà nước và nhân dân đều có lợi;
phải dựa vào lực lượng nhân dân,
quản lý thị trường cho tốt…
Về thăm hợp tác xã Vĩnh Thanh
(Yên Thành)(10), Bác nhắc: Ở đâu
quản lý khá, hợp tác xã tiên tiến,
quản lý kém, hợp tác xã yếu. Tài
chính phải công khai, thu chi như
thế nào phải báo cáo cho xã viên
biết. Bác khuyên xã viên nâng cao
tinh thần làm chủ hợp tác xã. Bác
bảo phải lo cải tiến công cụ sản
xuất: xe cải tiến, cày bừa, máy cấy,
máy tuốt lúa cải tiến.
Nói chuyện với công nhân và cán
bộ nhà máy cơ khí Vinh(11), thấy số
lưỡi và diệp cày 51 làm ra bị hỏng
đến 30%, máy cấy đại bộ phận
không được, Bác chỉ rõ: Nếu ta sản
xuất xấu, chẳng những mất công,
tốn nguyên liệu mà lại mất cả uy tín
nữa… phải nhanh chóng nâng cao
chất lượng sản phẩm, phải làm tốt 4
chữ: Nhanh, nhiều, tốt, rẻ một cách
đúng mức, sáng tạo.
Về thăm Nông trường Đông Hiếu
(Nghĩa Đàn)(12), Bác nói: Nông
trường vừa là xí nghiệp, vừa là nông

nghiệp, có tính chất đặc biệt của nó
nên cách lao động ở nông trường có
khác, phải kịp thời vụ, phải tranh
thủ nắng mưa… Muốn phát triển
nông trường tốt, cần phải xây dựng
con người tốt cả ở hai mặt vật chất
và tinh thần. Ban giám đốc phải
cùng anh chị em công nhân tìm mọi
cách cải thiện ăn uống, học hành và
giải trí. Bác bảo nông trường phải
có nhà hát để cho công nhân giải
trí, thưởng thức và biểu diễn nghệ
thuật…
Trước khi đi lên nông trường
Đông Hiếu, tại Vinh(13), Bác đã thăm
trường sư phạm miền núi của tỉnh.
Bác nói với các giáo sinh: Các cháu
ở đây học không phải trả tiền, ăn
không phải trả tiền, ngủ không phải
trả tiền, như thế các cháu đã sống
trong xã hội cộng sản rồi đấy. Để
đền đáp công ơn đó, các cháu không
phải học rồi ở đây, mà phải trở về
giúp đỡ đồng bào.
Bác bảo các giáo sinh sau khi tốt
nghiệp thì trở về giúp đỡ đồng bào.
Điều đó có ý nghĩa rộng lớn. Cùng
với việc bày cái chữ, người thầy
giáo phải góp sức chăm lo cải thiện
đời sống văn hóa cho nhân dân để
miền núi mau tiến kịp miền xuôi.
Bác dặn ta những điều đó tính
đã hơn 50 năm, khi đất nước còn
tạm thời bị chia cắt. Bấy giờ, về
phương diện kinh tế, cơ bản miền
Bắc chỉ mới thông thương được
với các nước trong phe xã hội chủ
nghĩa và nước bạn Lào. Nhân dân ta
chủ yếu phải tự lực cánh sinh, phải
thắt lưng buộc bụng để bước đầu
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghệ
An lại là một tỉnh đất đai không
được phì nhiêu, thiên nhiên vốn
khắc nghiệt, nặng về hạn hán, gió
Lào và lụt lội. Như vùng quê của
cụ Phan Bội Châu được coi là xấu
đến cỏ cũng không mọc nổi. Đất
Kim Liên quê Bác thì đất gan gà.
Làng Sen đóng khố thay quần/ Sớm
khoai, chiều cháo xoay vần quanh
năm. Bác thấu hiểu, biết nền nông
nghiệp tỉnh nhà đi lên từ những cơ
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sở vật chất vốn không được tạo vật
cưu đương(14) khi mà công nghiệp,
thương mại, dịch vụ chưa phải là
đã có truyền thống ăn nên làm ra,
nên lời căn dặn chúng ta, điều ước
muốn đối với quê hương của Người
cũng chỉ mới ở mức vừa phải, tức
mong sao Nghệ An mau trở thành
một trong những tỉnh khá nhất miền
Bắc. Biết bao ý nghĩa gói vào trong
chữ mau ấy. Trong lời căn dặn và
điều mong ước của Bác đối với quê
hương như chống sự ăn chia bình
quân trong hợp tác xã nông nghiệp;
phải thực hiện tốt khẩu hiệu nhanh,
nhiều, tốt, rẻ trong sản xuất công
nghiệp, tất cả đã hé mở ý thức đổi
mới và hội nhập.
Phần nào lời tâm tình, khuyên
bảo của Bác Hồ trong hai lần Người
về thăm quê cũng là lời Người gửi
gắm đối với đồng bào cả nước. Bác
dạy chúng ta phải biết dựa vào dân,
phát huy sức trẻ, tháo gỡ khó khăn,
tạo thêm thuận lợi, đổi mới và hội
nhập để phát triển đi lên.

M.Y, L.H

(Sưu tầm theo dangcongsan.vn)
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TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ
NASA ĐO KÍCH THƯỚC HẠT MƯA TỪ KHÔNG GIAN ĐỂ
TÌM HIỂU VỀ BÃO
hông phải tất cả các hạt mưa được tạo ra đều có kích
thước như nhau. Kích thước của hạt mưa phụ thuộc
vào một số yếu tố, bao gồm vị trí mây tạo mưa được xác
định trên địa cầu và nơi bắt nguồn của những hạt mưa
trong đám mây. Đây là lần đầu tiên, các nhà khoa học
chụp nhanh hình ảnh 3D về những hạt mưa và bông
tuyết trên toàn thế giới từ không gian trong sứ mệnh
đo lượng mưa toàn cầu (GPM) có sự phối hợp giữa NASA
và Cơ quan thăm dò hàng không vũ trụ Nhật Bản. Với
dữ liệu toàn cầu mới về kích thước của hạt mưa và bông
tuyết, các nhà khoa học có thể cải thiện những ước tính
về lượng mưa từ dữ liệu vệ tinh và trong các mô hình dự
báo thời tiết bằng số, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn
và chuẩn bị cho các sự kiện thời tiết cực đoan.
“Sự phân bố kích
thước của hạt mưa
là một trong những
yếu tố dự báo cường
độ bão, thời gian
bão và cuối cùng là
mức độ ảnh hưởng
của bão”, ông Joe
Munchak, nhà nghiên cứu khí tượng tại Trung tâm không
gian Goddard thuộc NASA nói.
Những đám mây bão chứa các hạt nhiều kích thước
khác nhau, cuối cùng rơi xuống dưới dạng mưa và tuyết.
Nhìn chung, trong phần lõi mây, các hạt mưa có xu hướng
lớn hơn vì chúng va vào nhau và kết lại khi rơi xuống bề
mặt Trái đất, trong khi những hạt mưa nhỏ xuất hiện tại
các đỉnh và độ cao cao hơn. Những hạt mưa có xu hướng
nhỏ lại khi chúng không va chạm với các hạt khác hoặc vỡ
ra. Các nhà khoa học đề cập đến những hạt mưa và bông
tuyết có kích thước không giống nhau tại những vị trí khác
nhau trong đám mây như là sự “phân bố kích thước hạt”.
Để xác định chính xác lượng mưa trong một cơn bão,
các nhà khoa học cần phải hiểu tỷ lệ giữa các hạt mưa lớn
với hạt mưa kích thước nhỏ hoặc trung bình. Trước đây,
các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về tỷ lệ này khi các
nghiên cứu được thực hiện tại những địa điểm cách biệt và
dữ liệu toàn cầu còn hạn chế.
«Không xác định được mối quan hệ hoặc tỷ lệ giữa
những hạt lớn với những giọt nhỏ hoặc trung bình, chúng
tôi sẽ sai sót trong việc xác định lượng mưa rơi và điều đó
tác động lớn đến sự tích tụ lâu dài, có thể giúp dự báo lũ
quét», Munchak nói.
Với những hình ảnh chụp nhanh 3D về sự phân bố kích
thước hạt, các nhà khoa học cũng có thể hiểu sâu hơn
cấu trúc và diễn biến bão. Sự phân bố kích thước hạt ảnh
hưởng đến sự phát triển của bão thông qua thay đổi tỷ
lệ bay hơi của mưa vì mưa rơi qua không khí khô. Ví dụ,
những hạt mưa nhỏ có xu hướng bay hơi nhanh hơn và sau
đó làm mát không khí mạnh hơn. Quá trình này khiến cho
dòng khí đi xuống mạnh hơn, gây ảnh hưởng không tốt
đến gió khi gió di chuyển xuống mặt đất. Tuy nhiên, dòng
khí này có thể ảnh hưởng đến không khí đi lên, làm bão
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suy yếu hoặc tan.
GPM đã được công bố năm 2014 và mang theo Radar
lượng mưa tần số kép đầu tiên (DPR) để bay trong không
gian, cũng như bộ tạo ảnh vi sóng GPM đa kênh (GMI).
DPR cung cấp các số đo 3D về lượng mưa, trong khi GMI
sử dụng một bộ gồm 13 tần số tối ưu hóa để đo lượng mưa
lớn, trung bình và nhỏ trên bề mặt Trái đất. Thông tin về
lượng mưa do GPM cung cấp từ không gian, sẽ đóng vai trò
quan trọng trong việc cải tiến các mô hình dự báo thời tiết.
Nguồn: vista.gov.vn
ĐẢO NGƯỢC QUÁ TRÌNH QUANG HỢP ĐỂ TẠO NHIÊN
LIỆU
ác nhà khoa học Đan Mạch đã tìm ra cách đảo ngược
quá trình quang hợp, biến thực vật thành năng
lượng và hóa chất.
Theo Science Alert,
quang hợp là quá
trình quan trọng
của thực vật, chuyển
quang năng thành
hóa năng kết hợp
với CO2 để phát triển
và thải ra oxy. Công
trình nghiên cứu về
đảo ngược quang hợp
đăng tải trên tạp chí khoa học Nature ngày 4/4.
Theo nhóm nghiên cứu của trường Đại học Copenhagen,
quá trình này được thực hiện bằng cách giữ ánh sáng Mặt
Trời trong các phân tử diệp lục như thực vật làm trong tự
nhiên. Sau đó, enzyme tự nhiên monooxygenases từ vi
khuẩn và nấm mốc được thêm vào, cho phép quang năng
phá vỡ sinh khối thực vật, tạo ra năng lượng và hóa chất.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy vi khuẩn và nấm mốc cũng sử
dụng quá trình này để lấy chất dinh dưỡng và đường từ
thực vật.
Nghiên cứu này có ý nghĩa rất lớn trong các ngành công
nghiệp chế tạo nhiên liệu sinh học, nhựa và các sản phẩm
công nghiệp. Nếu có thể sử dụng quang hợp ngược, các
nhà máy có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất trong khi cắt
giảm được lượng khí thải ô nhiễm, vấn đề cần phải được
giải quyết nếu con người tiếp tục muốn sinh sống trên Trái
Đất.
“Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “quang hợp ngược” vì các
enzyme sử dụng oxy trong khí quyển và ánh sáng để phá
vỡ và biến đổi các liên kết carbon trong thực vật và nhiều
thứ khác, thay vì giúp thực vật phát triển và thải ra oxy như
quang hợp thông thường”, Klaus Benedikt Møllers, một
thành viên khác của nhóm nghiên cứu cho biết.
Theo Tech Times, với ánh sáng Mặt Trời, quá trình này chỉ
mất 5 - 10 phút, nhưng nếu không có ánh sáng, phải mất
tới 24 giờ để đạt được mức chuyển đổi năng lượng tương
đương.
Nguồn: vnexpress.net
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ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOI GAMMA KHẢO SÁT THÁP XỬ
LÝ TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU
háp công nghiệp là thiết bị quan trọng hàng đầu
trong công nghệ lọc hóa dầu. Tháp có đường
kính đến vài mét, chiều cao từ 20 mét đến 80 mét
tùy theo công năng, làm nhiệm vụ xử lý các hợp chất
hydrocarbon. Những bất thường, sai hỏng trong quá
trình hoạt động của tháp có thể làm ảnh hưởng đến
chất lượng sản phẩm, năng suất xử lý, thậm chí liên
quan đến an toàn của Nhà máy.
Phương pháp soi
gamma được coi là
phương pháp hữu hiệu
để kiểm tra tình trạng
bên trong như vị trí các
khay, phân bố vật liệu
đệm hay dòng lưu chất
ngay khi tháp đang hoạt
động. Kết quả soi gamma
giúp chẩn đoán tình
trạng bên trong khi tháp
đang vận hành, cung cấp
nhanh thông tin giúp các
kỹ sư công nghệ có giải
pháp hợp lý để tối ưu hóa
hoạt động hoặc có phương án khắc phục sự cố mà tháp
đang gặp phải. Vì vậy, soi gamma là một công cụ khảo sát
trực tiếp trên dây chuyền góp phần đảm bảo an toàn và
hiệu quả trong vận hành nhà máy.
Các phương pháp soi gamma khảo sát tháp, bồn và
đường ống được Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân
trong Công nghiệp (CANTI) nghiên cứu phát triển thành
các dịch vụ kỹ thuật từ hơn 10 năm qua. Dịch vụ soi
gamma/neutron của Trung tâm đã kịp thời có mặt theo yêu
cầu của các Nhà máy sản xuất, chế biến trong các lĩnh vực
dầu khí, năng lượng, hóa chất góp phần tích cực vào phát
hiện và khắc phục sự cố cũng như khảo sát phục vụ bảo
dưỡng Nhà máy.
Đầu năm 2016, Đội soi tháp của Trung tâm đã thực hiện
hai đợt dịch vụ nhằm phát hiện các hiện tượng liên quan
đến lưu thông dòng chất lỏng trong các tháp thuộc cụm
công nghệ XX của Nhà máy lọc dầu. Kết quả đã được các kỹ
sư vận hành sử dụng để điều chỉnh đưa tháp về chế độ hoạt
động bình thường.
Cuối năm 2015, Kỹ thuật soi gamma của Trung tâm cũng
đã giúp Nhà máy Điện Nhân trạch khắc phục sự cố tìm vật
thể rơi trong hệ thống dẫn khí.
Nguồn: most.gov.vn
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XÂY DỰNG THÀNH CÔNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT 3 LOẠI
THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH, TIỂU ĐƯỜNG
ây là một trong những kết quả chính của đề tài
“Nghiên cứu bào chế một số thuốc viên điều trị
bệnh tim mạch và tiểu đường tác dụng kéo dài sử dụng
tá dược HPMC tạo cốt thân nước” (mã số KC.10.15/1115) do TS. Nguyễn Thị Thanh Duyên, Trường Đại học
Dược Hà Nội cùng cộng sự thực hiện.
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Viên nén indapamid GPKD 1,5 mg
Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ
(KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng
và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm
sóc sức khỏe cộng đồng” (KC.10/11-15). Đề tài vừa được
Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước do Bộ KH&CN
tổ chức nghiệm thu ngày 05/4/2016 tại Hà Nội.
Thuốc giải phóng kéo dài (GPKD) hay dùng trong điều
trị các bệnh mạn tính như: bệnh tim mạch, cao huyết áp,
tiểu đường,... Cấu trúc thuốc GPKD dạng hệ cốt thân nước
với nguyên liệu chủ yếu tạo cốt là HPMC có nhiều ưu điểm
như: không độc, kỹ thuật sản xuất đơn giản, dễ đồng đều
về chất lượng giữa các lô, mẻ,... nên có khả năng ứng dụng
vào sản xuất công nghiệp.
TS. Nguyễn Thị Thanh Duyên cho biết, 3 dược chất được
lựa chọn để nghiên cứu đưa vào dạng thuốc GPKD - hệ cốt
thân nước là: indapamid, felodipin và glipizid thuộc nhóm
điều trị tim mạch và tiểu đường. Các thuốc đối chiếu được
lựa chọn trước khi nghiên cứu gồm: đối với Indapamid
nhóm nghiên cứu chọn thuốc Natrilix SR 1,5 mg - Les
laboratoires Servie Industrie - Pháp (cấu trúc cốt thân nước);
với Felodipin chọn viên Plendil®ER 5mg AB- AstraZeneca Thụy Điển (cấu trúc cốt thân nước). Với Glipizid do trên thị
trường không mua được dạng cốt thân nước của các nước
Châu Âu, nên nhóm nghiên cứu lựa chọn Glynase XL của
USV limited - Ấn Độ làm đối chiếu, ngoài ra còn được so
sánh với viên Ozidia của Pháp - cấu trúc viên dạng bơm
thẩm thấu.
Triển khai thực hiện từ 01/10/2012, đến nay, nhóm
nghiên cứu đã xây dựng được công thức bào chế 3 loại
viên nén giải phóng kéo dài có cấu trúc HPMC: viên nén
indapamid GPKD 1,5 mg, viên nén felodipin GPKD 5 mg,
viên nén glipizid GPKD 10 mg; xây dựng thành công quy
trình sản xuất 3 loại viên nén GPKD trên quy mô 10.000
viên/lô và khảo sát, thẩm định tính ổn định của quy trình
sản xuất này.
Đồng thời đưa ra báo cáo độ ổn định của 3 loại viên nén;
đánh giá tương đương sinh khả dụng in vitro của viên nén
indapamid GPKD 1,5 mg, viên nén felodipin GPKD 5,0 mg
và glipizid GPKD 10,0 mg bào chế được so với các viên đối
chiếu.
Cùng với đó, công bố 9 bài báo trên các tạp chí khoa học
uy tín trong và ngoài nước, đào tạo 3 thạc sỹ chuyên ngành
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Công nghiệp Dược và Bào chế thuốc và hiện đang đào tạo
2 nghiên cứu sinh.
Có thể nói, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra gồm các
nội dung khoa học; tiếp cận và thực hiện được công nghệ
bào chế thuốc GPKD hệ cốt thân nước; phối hợp được với
đơn vị khác về thẩm định tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá
tương đương sinh học. Một số nội dung vượt chỉ tiêu so với
yêu cầu đặt ra.
Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Thị Thanh Duyên, để đảm
bảo quy trình sản xuất ổn định và đưa thuốc vào sản xuất
công nghiệp, nhóm nghiên cứu đã đề xuất tiếp tục nâng
cấp quy mô và tiến hành sản xuất thử nghiệm. Hoàn thiện
đánh giá tương đương sinh học khi các sản phẩm đã hoàn
thiện nâng cấp ở quy mô 100.000 viên/lô.
Nguồn: most.gov.vn
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI
THANH TRA CHUYÊN ĐỀ NĂM 2016
gày 01/4/2016, Bộ KH&CN đã ban hành Công văn
số 1152/BKHCN-TTra đề nghị Ủy ban nhân dân các
tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo
triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 với nội dung
“Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất,
kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ”.
Thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012,
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông
tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 để quản lý về
đo lường trong hoạt động kinh doanh vàng và chất lượng
vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Sau gần
2 năm thực hiện, tình hình vi phạm pháp luật về đo lường
trong kinh doanh vàng nói chung; về tiêu chuẩn, đo lường
chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh
vàng trang sức, mỹ nghệ gây ảnh hưởng đến quyền lợi
của người tiêu dùng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh chân chính, ảnh hưởng xấu đến văn minh
thương mại.
Trước tình hình trên ngày 01/4/2016 Bộ KH&CN đã ban
hành Công văn số 1152/BKHCN-TTra đề nghị Ủy ban nhân
dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ
đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 với nội dung
“Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về
đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh
vàng trang sức, mỹ nghệ” với mục tiêu:
- Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của
các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vàng
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu
chuẩn đo lường chất lượng. Tuyên truyền, phổ biến, hướng
dẫn cho người tiêu dùng, và toàn xã hội hiểu rõ các quy
định của pháp luật chuyên ngành nói chung và đối với
vàng trang sức, mỹ nghệ nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp của nhân dân; bảo vệ tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời tăng cường hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành KH&CN.
- Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi
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phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hóa
của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng trang
sức, mỹ nghệ.
- Khẳng định vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý nhà
nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa
đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa
phương về công tác quản lý nhà nước và thống nhất về
nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng trong hệ thống Thanh tra KH&CN.
Cuộc thanh tra sẽ tập trung trong các tháng 7,8 và
9/2016 và Bộ KH&CN sẽ tổng kết đánh giá và công bố về
kết quả Cuộc thanh tra này.
Nguồn: most.gov.vn
94 HỒ SƠ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ
MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN
heo thông tin từ Vụ Thi đua - Khen thưởng, Giải
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa
học và Công nghệ (KH&CN), tính đến 17h ngày 5/4, đã
nhận được 94 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Trong
đó có 28 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh
và 66 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước. Đặc
biệt, có 1 hồ sơ mật đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ
Chí Minh.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế có số công trình tham
gia Giải thưởng Hồ Chí Minh nhiều nhất là 04 công trình;
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội có số công trình tham gia
Giải thưởng Nhà nước nhiều nhất với 16 công trình, Viện
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với 15 công trình.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng xin gia hạn nộp hồ sơ xét tặng
Giải thưởng vào 17 giờ ngày 15/4/2016. Dự kiến có 10 hồ sơ
gồm: 5 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thường HCM và 5 hồ sơ
xét tặng Giải thưởng Nhà nước (trong đó có 8 hồ sơ mật).
Dự kiến tổng số hồ sơ Bộ KH&CN sẽ nhận được là 104 hồ
sơ (trong đó 33 hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí
Minh và 71 hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Nhà nước
về KH&CN).
Theo công văn số 325/BKHCN-TĐKT ngày 01 tháng 02
năm 2016 về việc gia hạn tiến độ xét tặng Giải thưởng Hồ
Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5, Hội đồng
cấp Nhà nước sẽ tổ chức xét tặng giải thưởng từ ngày 10/4
đến hết ngày 10/6 năm 2016; Bộ KH&CN dự kiến trình Thủ
tướng Chính phủ kết quả xét tặng Giải thưởng vào tháng
7/2016.
Công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải
thưởng Nhà nước về KH&CN là công trình khoa học tiêu
biểu, có giá trị cao về KH&CN, hiệu quả kinh tế xã hội, có
ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong đời sống, là kết quả của
sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của
các nhà khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ
quốc. Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về
KH&CN được xét tặng và công bố 05 năm một lần, vào dịp
kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 hàng năm.
Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn
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TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI SỞ KH&CN VỀ KẾ HOẠCH THỰC
HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VI
gày 29/3, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc
với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về Kế
hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ VI. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh chủ trì buổi làm việc; ông Trần Đình Khoa - Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông
Lê Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Sở,
Ban, ngành cùng lãnh đạo UBND các huyện, thành phố
trong tỉnh.

N

Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở KH&CN cho biết,
nhằm triển khai kịp thời, có chất lượng và hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH&CN được Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm
kỳ 2015-2020 đề ra, Chi bộ Sở KH&CN đặt mục tiêu tăng
cường triển khai các đề tài/ dự án nghiên cứu, ứng dụng
tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, tập trung cho các
lĩnh vực như ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, bảo quản chế biến sau thu
hoạch; xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; phòng
chống xói lở bờ biển và các ao xoáy tại các bãi tắm; phát
triển năng lượng tái tạo…
Trong giai đoạn 2016-2020, có ít nhất 500 lượt doanh
nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đổi mới công nghệ, áp dụng
hệ thống tiên tiến thông qua hoạt động tài trợ, hỗ trợ của
chương trình KH&CN của tỉnh; mục tiêu đến năm 2020, hầu
hết các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh đều được
đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, được xây dựng và phát triển
thương hiệu; có ít nhất 10 DN KH&CN được thành lập. Công
tác quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng được tăng
cường và nâng cao hiệu quả. Sàn giao dịch công nghệ trực
tuyến của tỉnh đi vào hoạt động có hiệu quả và kết nối với
sàn giao dịch công nghệ Khu vực phía Nam. Nâng cao hiệu
quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thông qua cơ chế đặt
hàng, cơ chế khoán chi và cơ chế cấp phát kinh phí qua
Quỹ. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ
thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Trung tâm Thông
tin và Thống kê KH&CN và các tổ chức KH&CN khác của tỉnh
được đầu tư chiều sâu nhằm tăng cường tiềm lực của các
tổ chức này.
Sở KH&CN cũng đặt mục tiêu trong giai đoạn này phải

hoàn thành việc chuyển đổi 100% các tổ chức KH&CN công
lập của tỉnh sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực KH&CN...
Tại buổi làm việc, Sở KH&CN đề nghị các Sở, ngành tham
mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh mục “Dự án trạm ứng
dụng và chuyển giao công nghệ Côn Đảo” vào kế hoạch
đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020; đề xuất dự
toán chi ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN hàng
năm; chủ động đặt hàng cho Sở KH&CN nghiên cứu, ứng
dụng các đề tài, dự án phục vụ cho sự phát triển của ngành,
địa phương; tháo gỡ khó khăn về biên chế hành chính cho
Sở; bố trí đất cho Sở triển khai nhiệm vụ bảo tồn gen các
loại cây có giá trị kinh tế cao và đặc trưng của tỉnh; bố trí
đất xây dựng trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng
Lĩnh đề nghị Sở KH&CN xây dựng kế hoạch phải cụ thể, xác
định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và phải
có sự phối hợp chặt chẽ đối với các sở, ngành, địa phương,
Doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng KH&CN.
Đồng thời cần chú trọng hơn nữa việc nghiên cứu, hỗ trợ
triển khai, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực VSATTP, môi
trường, du lịch, xã hội nhân văn...
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu Sở KH&CN
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính
sách ưu đãi, tạo điều kiện thúc đẩy KH&CN phát triển; chủ
động hình thành thị trường KH&CN; kết nối các nhà khoa
học, các DN ở địa phương với các nhà khoa học tầm cỡ
quốc gia và quốc tế, hỗ trợ các DN ứng dụng KH&CN; định
kỳ gặp gỡ nhà khoa học, nhà nghiên cứu để lắng nghe và
tham mưu, đề xuất giúp tạo cơ chế, môi trường thuận lợi
cho nhà khoa học nghiên cứu.
Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn
mạnh, hỗ trợ DN phát triển KH&CN và quản lý khoa học là
hai nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN; các trung tâm
trực thuộc Sở KH&CN phải có nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ
để thực hiện tốt các nhiệm vụ này.
NGHIỆM THU DỰ ÁN MÔ HÌNH KHẢO NGHIỆM TRỒNG
HÀNH LÁ VÀ RAU CẢI CỤC

N

gày 29/3, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng nghiệm thu
dự án “Xây dựng mô hình khảo nghiệm trồng hành
lá và rau cải cục kết hợp phân bón khoáng chất nano
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công nghệ Đức, hệ thống lưới ngăn côn trùng gây hại
và công nghệ tưới nhỏ giọt Isarel theo hướng VietGap”
tại huyện Tân Thành do CN. Trần Đình Ngân, Trung tâm
Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN)
làm chủ nhiệm dự án. Thời gian thực hiện từ tháng
6/2014 đến tháng 12/2014.
Mục tiêu dự án là xây dựng mô hình khảo nghiệm trồng
hành lá và rau cải cục sử dụng phân bón khoáng chất nano
công nghệ Đức, hệ thống lưới ngăn côn trùng gây hại và
công nghệ tưới nhỏ giọt Isarel theo hướng VietGAP tại
huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm giúp người
nông dân giảm hoàn toàn việc bón thúc bằng phân bón
hoá học, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững làm
cơ sở cho việc đăng ký chứng nhận mô hình rau an toàn
VietGAP.
Dự án chọn hộ ông Nguyễn Văn Thanh, ấp Láng Cát, xã
Tân Hải làm mô hình khảo nghiệm. Mô hình bao gồm lưới
ngăn côn trùng gây hại 1.000m2 và hệ thống tưới nhỏ giọt
theo công nghệ Isarel 1.000m2 trồng hành lá và rau cải cục.
Sản phẩm hành lá và rau cải đạt tiêu chuẩn an toàn thực
phẩm của Bộ Y tế. Quy trình kỹ thuật trồng hành lá và rau
cải cục theo hướng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm,
làm cơ sở cho việc đăng ký chứng nhận mô hình trồng rau
an toàn VietGap.
Kết quả dự án đã xây dựng hoàn thiện được quy trình
trồng hành lá và rau cải cục phù hợp với điều kiện thổ
nhưỡng của địa phương. Hệ thống lưới vây xung quanh đã
hạn chế khoảng 60% lưu lượng gió thổi vào vườn rau, giúp
giữ ẩm (vào mùa khô), hạn chế ngã đổ cho các cây (vào
mùa mưa) và hạn chế tối đa lượng thuốc trừ sâu sử dụng
trong quá trình canh tác. Hệ thống tưới nhỏ giọt Israel cấp
nước thường xuyên và trực tiếp đến cây, tạo ra môi trường
ẩm trong đất giúp rau phát triển tốt.
Theo Hội đồng nghiệm thu, đây là mô hình phù hợp với
chi phí đầu tư của nông dân và khí hậu tại BR-VT; đồng thời
đáp ứng nhu cầu rau sạch của người tiêu dùng trong tỉnh.
Dự án được đồng ý nghiệm thu và xếp loại Trung bình.
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI LỊCH SỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
gày 24/3, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng nghiệm thu
đề tài “Lịch sử hình thành và phát triển khoa học &
công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do TS. Hồ Sơn Diệp
(Trường ĐH KHXH&NV) và KS. Nguyễn Kim Trường (Sở
KH&CN tỉnh BR –VT) đồng chủ nhiệm đề tài.
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Mục tiêu và nội dung thực hiện đề tài là tái hiện quá trình
hình thành, phát triển KH&CN tỉnh BR-VT từ sau năm 1975
đến năm 2015 trên các bình diện: tổ chức bộ máy, cơ chế
vận hành quản lý và hoạt động KH&CN. Nhóm nghiên cứu
đã thu thập, xử lý được khối lượng tư liệu lịch sử phong
phú về hoạt động KH&CN của tỉnh, đánh giá những thành
tựu, hạn chế của KH&CN trong từng giai đoạn lịch sử, rút
ra những bài học kinh nghiệm của ngành KH&CN tỉnh BRVT thông qua lịch sử hình thành và quá trình vận động,
phát triển. Từ đó, dự báo xu hướng vận động, phát triển và
đề xuất những giải pháp, kiến nghị, tạo luận cứ khoa học
để ngành KH&CN tỉnh BR-VT phát triển đúng hướng trong
thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế
ngày nay.
Theo đánh giá của Hội đồng Nghiệm thu, đề tài bám
sát đề cương, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Kết quả đề tài
phản ánh đầy đủ, phong phú lịch sử KH&CN trong vòng 40
năm qua (1975-2015). Các nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt
động KH&CN qua các thời kỳ đã có sự tác động tích cực
đối với đời sống kinh tế và xã hội nhân dân tỉnh BR-VT. Trên
cơ sở đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và đề xuất các
giải pháp mang tính thực tiễn giúp KH&CN tiếp tục phát
triển, đóng góp cụ thể cho việc xây dựng chủ trương, chính
sách phát triển ngành KH&CN, đồng thời phổ cập hơn việc
nghiên cứu và ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ ra
toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nền
kinh tế trí thức của tỉnh.
Hội đồng đánh giá cao tính ứng dụng thực tiễn của đề
tài, kết quả nghiệm thu xếp loại Khá.
Nguồn: Sở KH&CN
CÔNG NHẬN 06 SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
gày 27/1, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng khoa học
đánh giá sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh
năm 2015.
Theo đó, Hội đồng tiến hành đánh giá 06 đề tài được
công nhận là sáng kiến bao gồm: “Hệ thống tuần hoàn
nước sử dụng cho máy cất nước hai lần” của nhóm tác giả
Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Văn Quý, Lê Trùng Khánh
(Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản); “Quy
trình kỹ thuật sản xuất mướp theo tiêu chuẩn VietGAP áp
dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của nhóm tác giả
Phạm Thị Yến, Vũ Thị Quý Trang (Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn); “Cải tiến hệ thống xử lý sự cố Clo rò rỉ”
của nhóm tác giả Nguyễn Văn Trí, Võ Thành Tô, Phạm Văn
Khánh (Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường
nông thôn); “Chuyển đổi công nghệ lọc nước tại nhà máy
cấp nước Tam Phước để nâng cao công suất và chất lượng
nước” của nhóm tác giả Lê Văn Hà, Nguyễn Lưu Thuyên,
Trần Anh Tuấn (Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi
trường); “Nghiên cứu và chế tạo bộ lọc khí sinh học từ than
củi và sắt vụn sử dụng cho các công trình khí sinh học
(Biogas) của nhóm tác giả Võ Thành Tô, Phạm Quang Hưng,
Vũ Văn Cảnh (Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi
trường nông thôn); “Ứng dụng công nghệ thi công cải tiến
vào thi công xà mũ trụ cầu Rạch Mương của tác giả Nguyễn
Văn Trình (Ban Quản lý dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị
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TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH
Vải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Những sáng kiến trên sẽ được công nhận sáng kiến,
kết quả nhiệm vụ KH&CN phục vụ trong việc thi đua khen
thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
KIỂM TRA ĐỀ TÀI TIÊU ĐẠT CHUẨN GLOBAL GAP
gày 21/1, Sở KH&CN kiểm tra đề tài “Xây dựng mô
hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất hồ tiêu
theo Global GAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản
phẩm tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” do TS.
Bùi Xuân Khôi (Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền
Đông Nam bộ) làm chủ nhiệm.
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Đề tài được thực hiện trong 30 tháng từ tháng 12/2013
đến tháng 6/2016. Hiện các trụ tiêu trong mô hình sinh
trưởng phát triển tốt, chưa xuất hiện bệnh chết nhanh, tỷ
lệ sâu bệnh hại giảm 25-30% so với vườn sản xuất đại trà
cùng độ tuổi. Hiện hồ tiêu đang mang trái, đang tiếp tục
theo dõi để lấy năng suất và chất lượng hồ tiêu. Dự kiến
năng suất tăng từ 40-50% so với năm 2014.
Theo đó, qua 2 năm thực hiện mô hình Global GAP nhà
vườn đã có nhận thức tốt hơn về sản xuất hồ tiêu. Các
nhà vườn áp dụng khá tốt qui trình kỹ thuật sản xuất hồ
tiêu theo Global GAP... Tất cả các hộ không còn sử dụng
phân bón hữu cơ chưa hoai mục hay lạm dụng thuốc bảo
vệ thực vật. Trong quá trình thực hiện mô hình vấn đề ghi
chép nhật ký sản xuất của các nông hộ còn gặp nhiều khó
khăn. Do nông dân chưa quen với việc sau mỗi ngày làm
việc cần ghi chép lại tất cả các hoạt động trên vườn sản
xuất. Để thay đổi thói quen này cán bộ kỹ thuật đã thường
xuyên hướng dẫn và kiểm tra nhật ký sản xuất của các hộ
tham gia mô hình. Đến nay tất cả các hộ tham gia mô hình
đều ghi chép tốt. Đề tài đã hoàn tất việc xây dựng cơ sở vật
chất theo yêu cầu của Global GAP. Về tiến độ thực hiện, các
nội dung thực hiện đảm bảo theo tiến độ của đề cương và
hợp đồng.
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.
KIỂM TRA ĐỀ TÀI PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG HẠI CÂY
KHỔ QUA VÀ CÀ TÍM
gày 28/1, Sở KH&CN tiến hành kiểm tra đề tài
“Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học phòng
trừ tuyến trùng hại cây khổ qua và cà tím tại tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu” do ThS. Chu Trung Kiên, Viện Khoa học
Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam làm chủ nhiệm. Đề tài
được thực hiện trong 24 tháng, từ tháng 9/2014 đến
tháng 8/2016.
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Theo kết quả kiểm tra, đề tài đã tiến hành điều tra thành
phần loài tuyến trùng gây hại cây khổ qua tại huyện Tân
Thành, TP. Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc, và cà tím tại huyện
Xuyên Mộc. Kết quả cho thấy: Tuyến trùng ký sinh thực vật
gây hại ở 100% số ruộng điều tra với mật số từ 800 đến
6.000 cá thể/200ml; Xác định được 17 loài tuyến trùng gây
hại, trong đó có 4 loài tuyến trùng gây hại cây trồng quan
trọng ở Việt Nam và trên thế giới là Meloidogyne incognita,
Pratylenchus coffeae, P. Pratensis, và Rotylenchulus
seniformis. Hầu hết các hộ trồng khổ qua với cây rau cùng
họ từ 2-3/năm, ở những ruộng này mật số tuyến trùng gây
hại rất cao dẫn đến cây khổ qua trồng vụ 3 phát triển kém,
bộ lá sớm bị vàng, một số hộ bị thất thu. Các hộ trồng khổ
qua không xử lý tuyến trùng (> 70%) do chưa nhận biết
được triệu chứng gây hại, một số ít hộ xử lý Nokaph 10GR
với lượng 20kg/ha hoặc chế phẩm Trichoderma với lượng
20kg/ha để diệt tuyến trùng khi phát hiện cây rau vụ trước
bị sưng rễ.
Điều tra diễn biến mật số tuyến trùng trong đất và rễ cây
khổ qua, cà tím kết quả phân tích mẫu cho thấy diễn biết
tuyến trùng gây hại khổ qua và cà tím có chung quy luật là
mật số thấp ở đầu vụ sau đó tăng dần đến giai đoạn nửa
cuối giai đoạn thu hoạch và giảm mạnh vào ở thời điểm kết
thúc thu hoạch. Đề tài đã thực hiện được 100% khối lượng
công việc theo kế hoạch đề ra.
Qua kết quả kiểm tra cho thấy, việc điều tra, tiến hành
các thí nghiệm được thực hiện đúng theo phương pháp
trong đề cương, đảm bảo yêu cầu khoa học. Về tiến độ thực
hiện đã đáp ứng được theo kế hoạch đề ra.
Nguồn: Sở KH&CN
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