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ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

MỞ ĐẦU 
Điều kiện địa chất công trình 

(ĐCCT) của một vùng hay một 
lãnh thổ được xác định là 6 điều 
kiện, những đặc trưng chủ yếu 
của 6 điều kiện ĐCCT được trình 
bày dưới đây. 

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA 
CHẤT 

Cấu trúc địa chất của vùng 
nghiên cứu là yếu tố quan trọng 
của điều kiện ĐCCT và được 
xem như nền cơ bản của các 
điều kiện khác. Trên quan điểm 
ĐCCT, cấu trúc địa chất của tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu được chia ra 
làm 3 tầng cấu trúc: Tầng cấu 
trúc trên, tầng cấu trúc giữa và 
tầng cấu trúc dưới. 

1. Tầng cấu trúc trên
Tầng cấu trúc trên gồm các 

trầm tích Holocen. Đó là lớp phủ 
trên cùng của tầng cấu trúc phủ 
Cenozoi có bề dày không lớn 
(<40m). Chúng được cấu thành 
bởi ba tập trầm tích tương ứng 
với 3 mức tuổi Holocen sớm-giữa 
(Q21-2), Holocen giữa muộn 
(Q22-3) và Holocen muộn (Q23). 
Các trầm tích Holocen giữa muộn 
(Q22-3) và Holocen muộn (Q23) 
thường có khả năng chịu tải kém 
(<1,0kG/cm2), thuộc loại đất yếu 
nên không thuận lợi cho làm nền 
thiên nhiên xây dựng các công 
trình. Các trầm tích Holocen 
sớm-giữa (Q21-2) phủ lên bề mặt 
bóc mòn xâm thực của tầng cấu 
trúc giữa và chúng có mức độ cố 
kết của đất tương đối tốt. Đây là 
các loại đất có khả năng chịu tải 
từ 1÷1,5kG/cm2 đến 2,5kG/cm2, 
thích hợp làm nền tự nhiên cho 
các loại công trình từ trung bình 
đến lớn.

2. Tầng cấu trúc giữa
Tầng cấu trúc giữa được cấu 

thành bởi các thành tạo trầm 
tích Pleistocen, các thành tạo lục 
nguyên gắn kết yếu tuổi Pliocen 
(N22) và các thành tạo eluvi- 
deluvi, thành tạo đá phun trào 
bazan tuổi Pleistocen đến Pliocen 
(N2). Tầng cấu trúc này phủ lên 
bề mặt bóc mòn của tầng cấu trúc 
dưới và có mức độ cố kết của đất 
tốt. Đây thực chất là các loại đất 

  ThS. Phan Văn Tuyến
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra 
Tài nguyên nước Miền Nam 

Tóm tắt: Điều kiện địa chất công trình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
được trình bày với 6 điều kiện địa chất công trình trên cơ sở 
bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000: Đặc điểm cấu trúc 
địa chất; đặc điểm địa hình địa mạo; đặc điểm địa chất thủy 
văn; các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình; 
đặc điểm tính chất cơ lý của đất đá và vật liệu xây dựng tự 
nhiên. Đánh giá điều kiện địa chất công trình đã chỉ ra các 
hiện tượng địa chất động lực công trình ảnh hưởng đến công 
trình xây dựng và đặc biệt chỉ ra có 6 phức hệ thạch học. Các 
phức hệ thạch học này được phân bố ở phần địa hình thấp 
từ Phú Mỹ huyện Tân Thành kéo xuống Bà Rịa qua TP. Vũng 
Tàu và Long Hải. Phần diện tích còn lại phân bố các phức hệ 
thạch học có sức tải từ 1-2,0 kG/cm2 và lớn hơn 2,0 kG/cm2 
thuận lợi cho làm nền thiên nhiên của các công trình xây dựng 
từ trung bình đến lớn.
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có khả năng chịu tải từ 1,5÷2kG/
cm2 đến 2,5÷3kG/cm2, thích hợp 
làm nền tự nhiên cho các loại 
công trình từ trung bình đến lớn. 

3. Tầng cấu trúc dưới
Tầng cấu trúc dưới là các đá 

cứng có cường độ kháng nén cao 
nên có thể làm nền cho xây dựng 
các công trình từ lớn đến rất lớn. 
Dù các thành tạo địa chất thuộc 
tầng cấu trúc này có đặc tính chịu 
tải cao, nhưng do bề mặt phân bố 
hoặc quá sâu hoặc khi lộ ra mặt 
đất thì có diện tích nhỏ và độ dốc 
lớn nên ít có khả năng để làm 
nền thiên nhiên cho các loại công 
trình. Tầng cấu trúc này chỉ có ý 
nghĩa làm vật liệu xây dựng. 

II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ 
ĐỊA MẠO

Trên diện tích tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu được phân ra 8 nhóm 
địa hình theo nguồn gốc và tuổi 
khác nhau như sau: 

* Địa hình nguồn gốc núi lửa: 
chiếm phần lớn diện tích tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu, được phân ra 
làm hai dạng: lớp phủ bazan dạng 
chảy tràn và các nón núi lửa liên 
quan với phun nổ trung tâm. 

* Địa hình nguồn gốc bóc 
mòn – xâm thực: Bề mặt nguồn 
gốc bóc mòn – tích tụ - xâm thực 
được chia ra các bề mặt san bằng, 
các sườn bóc mòn – xâm thực – 
tích tụ. 

* Địa hình tích tụ nhiều 
nguồn gốc: Địa hình nguồn gốc 
sông gồm 4 bậc thềm sông: Thềm 
sông bậc IV; Thềm sông bậc III; 
Thềm sông bậc II; Thềm sông 
bậc I. 

* Địa hình nguồn gốc biển: 
chiếm đến 1/2 diện tích vùng 
nghiên cứu. Đó là các bề mặt mài 
mòn-tích tụ (thềm), đồng bằng, 
dải cát, tuổi từ Pleistocen giữa 
đến nay. 

(qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng 
các trầm tích Pleistocen giữa-
trên (qp2-3), Tầng chứa nước 
lỗ hổng các trầm tích Pleistocen 
dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ 
hổng các trầm tích Pliocen giữa 
(n2), Tầng chứa nước khe nứt các 
đá bazan Pleistocen trên (βqp3), 
Tầng chứa nước khe nứt các đá 
bazan Pleistocen giữa (βqp2), 
Tầng chứa nước khe nứt các đá 
bazan Pliocen – Pleistocen dưới 
(βn2-qp1), Tầng chứa nước khe 
nứt các đá trầm tích Jura (j2). Các 
tầng chứa nước này tạo nên một 
hệ thống nước dưới đất của tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu. Mực nước 
ngầm được vẽ trên bản đồ địa 
chất công trình (ĐCCT) có giá trị 
từ <2m, 2-5m, 5-10m và >10m. 

Kết quả đánh giá ăn mòn đối 
với bê tông được chỉ ra trên bản 
đồ với các loại ăn mòn rửa lữa, 
ăn mòn axit, ăn mòn carbonic, ăn 
mòn sulphat và không ăn mòn. 

IV. CÁC QUÁ TRÌNH VÀ HIỆN 
TƯỢNG ĐỊA CHẤT ĐỘNG 
LỰC CÔNG TRÌNH

Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu 
từ các báo cáo trước đây và cập 
nhật các thông tin mới, trên lãnh 
thổ tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu có các 
quá trình địa chất động lực như 
sau: 

- Quá trình và hiện tượng rửa 
trôi bề mặt, xâm thực rãnh, tạo 
mương xói

- Quá trình và hiện tượng xâm 
thực, xói lở bờ 

- Quá trình và hiện tượng trượt
- Quá trình và hiện tượng đá đổ
- Quá trình và hiện tượng nứt 

đất 
- Hiện tượng động đất
- Quá trình và hiện tượng mài 

mòn bờ biển
- Quá trình và hiện tượng bồi tụ
- Hiện tượng di chuyển cát do 

gió

* Địa hình nguồn gốc sông 
– biển: Theo vị trí, độ cao, tuổi 
thành tạo, có 4 đồng bằng nguồn 
gốc sông-biển: Đồng bằng thềm 
xâm thực-tích tụ bậc III, cao 35-
50m (từ khu vực tây núi Thị Vải 
kéo dài qua Núi Nghé); Đồng 
bằng thềm xâm thực-tích tụ bậc 
II cao 15-25m (phân bố ở phía 
tây bắc khu vực núi Thị Vải); 
Đồng bằng thềm tích tụ bậc I, 
cao 5 đến 15m, tuổi Holocen 
giữa (phân bố ở vùng Tân Lập 
(Sông Phan), Tân Minh (Sông 
Dinh), phía bắc núi Thị Vải và 
gặp ở khu vực phía đông huyện 
Châu Thành); Đồng bằng thềm 
tích tụ cửa sông ven biển, cao 
2 đến 5m, tuổi Holocen muộn 
(phân bố ở vùng cửa Sông Ray, 
phía nam khu vực Đất Đỏ); Bồn 
trũng tích tụ nguồn gốc đầm 
lầy-biển, đầm lầy tuổi Holocen 
(phân bố ở Bình Châu, cửa sông 
Thị Vải, Sông Dinh). 

* Đồng bằng nguồn gốc hồ 
tuổi Đệ Tứ không phân chia: 
Trên diện tích nghiên cứu, đồng 
bằng nguồn gốc hồ được hình 
thành liên quan với các quá trình 
hoạt động chắn dòng của phun 
trào bazan vào cuối Neogen tới 
Đệ tứ. 

* Địa hình nguồn gốc gió: 
Trong diện tích tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu dãy cồn cát tuổi 
Holocen giữa phát triển ở rìa 
trong các thành tạo biển Holocen 
giữa ở Bình Châu, ở khu vực 
Vũng Tàu với các dải cồn cát kéo 
dài. 

III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT 
THỦY VĂN

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tồn tại 
5 tầng chứa nước lỗ hổng và 4 tầng 
chứa nước khe nứt như sau: Tầng 
chứa nước lỗ hổng các trầm tích 
Holocen (qh), Tầng chứa nước lỗ 
hổng các trầm tích Pleistocen trên 
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Vũng Tàu. Sức chịu tải của phức 
hệ thay đổi từ 1,0÷1,5kG/cm2. 
Với đặc tính cơ lý nêu trên, phức 
hệ này chỉ thích hợp làm nền cho 
các công trình có tải trọng nhỏ 
đến trung bình. 

4.2. Phức hệ thạch học sét – 
bụi nguồn gốc sông Holocen 
sớm-giữa (aCMQ21-2): phân bố 
hạn chế, không liên tục, so le 
nhau dọc theo thung lũng Sông 
Ray, suối Châu Pha với các dải 
rộng vài chục và vài trăm mét 
đến 1÷1,5km. Sức chịu tải của 
phức hệ thay đổi từ 1,0÷1,5kG/
cm2, thích hợp làm nền cho các 
công trình có tải trọng nhỏ đến 
trung bình. 

4.3. Phức hệ thạch học sét-bụi 
nguồn gốc sông tuổi Pleistocen 
muộn (aCMQ13): tạo nên thềm 
bậc II, lộ trên các diện nhỏ hẹp 
phân bố rải rác ở thung lũng sông 
Ray. Hiện nay chưa thu thập 
được các lỗ khoan nghiên cứu địa 
chất công trình ở phức hệ thạch 
học này.

4.4. Phức hệ thạch học sét –
bụi nguồn gốc sông Pleistocen 
sớm (aCMQ11): lộ ra một diện 
tích nhỏ trên bề mặt cao 50÷70 
mét ở khu vực Hắc Dịch và gặp 

trong nhiều lỗ khoan ở khu vực 
tây bắc thị xã Bà Rịa và TP. Sức 
chịu tải của phức hệ thay đổi từ 
2,0÷4kG/cm2, thích hợp làm nền 
cho các công trình có tải trọng từ 
trung bình đến lớn. 

5. Loạt thạch học trầm tích 
nguồn gốc sông-biển

5.1. Phức hệ thạch học sét – bụi 
nguồn gốc sông – biển Holocen 
giữa-muộn (amCMQ22-3): phân 
bố ở các khu vực gần cửa sông 
hiện đại của Sông Ray, khu vực thị 
trấn Long Điền. Sức chịu tải của 
phức hệ thay đổi từ 1,0÷1,5kG/
cm2, chỉ thích hợp làm nền cho 
các công trình có tải trọng từ nhỏ 
đến trung bình. 

5.2. Phức hệ thạch học sét 
– bụi nguồn gốc sông – biển 
Holocen sớm–giữa (amCMQ21-2): 
phân bố ở gần cửa sông Thị Vải 
(Mỹ Xuân, Phú Mỹ), cửa sông 
Dinh, suối Đu Đủ, sông Ray, 
xung quanh sông Ba Đáp qua 
thị trấn Đất Đỏ. Sức chịu tải của 
phức hệ thay đổi từ 1,5÷2,0kG/
cm2, đôi nơi bắt gặp sức chịu tải 
2÷3kG/cm2, thích hợp làm nền 
cho các công trình có tải trọng từ 
trung bình đến lớn. 

V. ĐẤT ĐÁ VÀ TÍNH CHẤT CƠ 
LÝ

Đất đá và tính chất cơ lý của 
các đơn vị địa chất công trình 
(ĐCCT) được thực hiện theo 
từng loạt thạch học nguồn gốc 
theo trật tự từ trẻ đến già.

1. Loạt thạch học trầm tích 
hồ

Phức hệ thạch học cát pha 
nguồn gốc hồ Đệ tứ (lSMQ): 
phân bố ở phần phía bắc và 
đông bắc tỉnh, bắt gặp ở phía 
bắc huyện Châu Đức và Xuyên 
Mộc. Sức chịu tải của phức hệ là 
Rt=0,5÷1,0kG/cm2.

2. Loạt thạch học trầm tích 
gió

Phức hệ thạch học này phân 
bố chủ yếu dọc bờ biển từ Vũng 
Tàu đến Bình Châu Xuyên Mộc, 
tạo thành các dải cồn nổi cao vài 
mét đến 10÷50m trên các đồng 
bằng tích tụ ở Phước Hải, Phước 
Thuận, Bình Châu, dọc bờ biển 
từ sông Cửa Lấp đến Núi Nhỏ. 

3. Loạt thạch học trầm tích 
sông - đầm lầy

Phức hệ thạch học đất hữu 
cơ nguồn gốc sông – đầm lầy 
Holocen giữa-muộn (abCOQ22-3): 
phân bố trong các bàu nhỏ ở khu 
vực Xà Bang, Ngãi Giao. Chiều 
dày của phức hệ thay đổi từ 
1÷2m. Do bề dày nhỏ, diện phân 
bố hạn chế và khả năng chịu tải 
của đất kém, nên phức hệ này ít 
có ý nghĩa làm nền cho xây dựng 
các công trình. 

4. Loạt thạch học trầm tích 
sông

10.0 Phức hệ thạch học bụi 
– sét nguồn gốc sông Holocen 
muộn (aMCQ23): phân bố hầu 
hết dọc theo thung lũng các sông 
suối trong diện tích tỉnh Bà Rịa-
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5.3. Phức hệ thạch học cát 
nguồn gốc sông biển Holocen 
sớm-giữa (amSQ21-2): phân bố ở 
phường Phước Hưng thuộc thị xã 
Bà Rịa. Sức chịu tải của phức hệ 
thay đổi từ 1,0÷2,0kG/cm2. 

5.4. Phức hệ thạch học sét 
– bụi nguồn gốc sông biển 
Pleistocen muộn (amCMQ13): tạo 
thành một dải kéo dài từ Phú Mỹ 
(Tân Thành) đến ấp Ông Trịnh. 
Sức chịu tải của phức hệ thay đổi 
từ 1,5÷2,0kG/cm2, đôi nơi bắt 
gặp sức chịu tải 2,5÷3kG/cm2, 
thích hợp làm nền cho các công 
trình có tải trọng từ trung bình 
đến lớn. 

5.5. Phức hệ thạch học cát 
nguồn gốc sông-biển Pleistocen 
muộn (amSQ13): gồm một kiểu 
thạch học cát với thành phần 
thạch học đại diện là cát mịn đến 
trung và thô màu xám vàng nâu 
lẫn ít sạn sỏi. Khả năng chịu tải 
thay đổi từ 1,5÷2,0kG/cm2. 

5.6. Phức hệ thạch học sét –bụi 
nguồn gốc sông-biển Pleistocen 
giữa-muộn (amCMQ12-3): phân 
bố phía bắc núi Thị Vải và phần 
hạ nguồn dọc hai bên Sông Xoài 
thuộc huyện Tân Thành. Sức 
chịu tải của phức hệ thay đổi từ 
2÷4,0kG/cm2, thích hợp làm nền 
cho các công trình có tải trọng từ 
trung bình đến lớn. 

5.7. Phức hệ thạch học cát 
nguồn gốc sông-biển Pleistocen 
giữa-muộn (amSQ12-3): nằm dưới 
phức hệ thạch học (amCMQ12-3) 
phân bố ở khu vực gần sông Thị 
Vải thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện 
Tân Thành. Sức chịu tải của phức 
hệ thay đổi từ 1,5÷2,0kG/cm2. 

5.8. Phức hệ thạch học sét – 
bụi nguồn gốc sông-biển Pliocen 
(amCMN2): lộ ra phân bố rộng rãi 
ở phía tây núi Mây Tào, phía bắc 
Xuyên Mộc, ven Sông Ray. Sức 
chịu tải của phức hệ thay đổi từ 
2÷3,0kG/cm2, thích hợp làm nền 

cho các công trình có tải trọng từ 
trung bình đến lớn. 

5.9. Phức hệ thạch học cát 
nguồn gốc sông-biển Pliocen 
(amSN2): không lộ ra trên mặt 
mà nằm dưới phức hệ thạch học 
(amCMN2) và chỉ xuất hiện ở 
khu vực thành phố Vũng Tàu. 
Sức chịu tải của phức hệ thay đổi 
từ 1,5÷3,0kG/cm2. 

6. Loạt thạch học trầm tích 
nguồn gốc đầm lầy-biển

6.1. Phức hệ thạch học đất 
hữu cơ nguồn gốc đầm lầy-biển 
Holocen muộn (bmCOQ23): các 
tích tụ dạng lấp đầy các lạch triều 
hiện đại chạy gần sát ven biển, ở 
Phước Hải, Phước Thuận, Bình 
Châu, Cửa Lấp, cửa sông Thị 
Vải, TP. Vũng Tàu. Sức chịu tải 
của phức hệ thay đổi từ nhỏ hơn 
0,5kG/cm2 đến nhỏ hơn 1,0kG/
cm2, phức hệ này được xếp vào 
loại đất yếu. Các công trình xây 
dựng trong vùng phân bố loại đất 
này cần phải đặt móng vào các 
lớp đất nằm dưới phức hệ này có 
sức chịu tải lớn hơn. 

6.2. Phức hệ thạch học đất 
hữu cơ nguồn gốc đầm lầy 
– biển Holocen giữa-muộn 
(bmCOQ22-3): Nó lộ ra một vài 
dải nhỏ ở xã Phước Thuận, 
huyên Xuyên Mộc với diên tích 
2,28km2, bề dày từ 2-5m đến 
5-10m. Sức chịu tải của phức hệ 
thay đổi từ nhỏ hơn 0,5kG/cm2 
đến nhỏ hơn 1,0kG/cm2, phức hệ 
này được xếp vào loại đất yếu. 
Các công trình xây dựng trong 
vùng phân bố loại đất này cần 
phải đặt móng vào các lớp đất 
nằm dưới phức hệ này có sức 
chịu tải lớn hơn. 

7. Loạt thạch học trầm tích 
nguồn gốc biển

7.1. Phức hệ thạch học cát 
nguồn gốc biển Holocen muộn 

(mSQ23): phát triển dọc theo bờ 
biển hiện đại từ Long Sơn qua 
Vũng Tàu, Long Hải và Bình 
Châu. Sức chịu tải của phức hệ 
thay đổi từ 1,0÷1,5kG/cm2, chỉ 
thích hợp làm nền cho các công 
trình có tải trọng từ nhỏ đến trung 
bình. 

7.2. Phức hệ thạch học cát 
nguồn gốc biển Holocen giữa-
muộn (mSQ22-3): lộ ra trên mặt 
bắt gặp ở phường Phước Trung, 
thị xã Bà Rịa xuống Long Hải 
và khu vực thành phố Vũng Tàu. 
Sức chịu tải của phức hệ thay đổi 
từ 1,0÷1,5kG/cm2, chỉ thích hợp 
làm nền cho các công trình có tải 
trọng từ nhỏ đến trung bình. 

7.3. Phức hệ thạch học sét-bụi 
nguồn gốc biển Holocen sớm– 
giữa (mCMQ21-2): Sức chịu tải của 
phức hệ thay đổi từ 1,5÷2,0kG/
cm2. Với đặc tính cơ lý nêu trên, 
phức hệ này thích hợp làm nền 
cho các công trình có tải trọng từ 
trung bình đến lớn. 

7.4. Phức hệ thạch học cát 
nguồn gốc biển Holocen sớm-
giữa (mSQ21-2): lộ ra trên mặt tạo 
nên thềm bậc I cao 2÷5m, kéo dài 
thành một dải từ Bà Rịa xuống 
Long Hải. Sức chịu tải của phức 
hệ thay đổi từ 1,0÷1,5kG/cm2. 

7.5. Phức hệ thạch học sét – 
bụi nguồn gốc biển Pleistocen 
muộn (mCMQ13): phân bố rộng 
rãi, tạo nên các đồng bằng tích 
tụ cao từ 15÷45m ở Hòa Hiệp, 
Bưng Riềng, quanh chân núi 
Thị Vải, núi Dinh, Bà Rịa, Long 
Điền, Long Hải với diện tích 
140,28km2. Sức chịu tải của phức 
hệ từ 1,5÷2,0kG/cm2, đôi nơi bắt 
gặp sức chịu tải 2,5÷3kG/cm2, 
thích hợp làm nền cho các công 
trình có tải trọng từ trung bình 
đến lớn. 

7.6. Phức hệ thạch học cát 
nguồn gốc biển Pleistocen 
muộn (mSQ13): khộng lộ trên 
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mặt mà nằm dưới phức hệ thạch 
học (mCMQ13) phân bố ở khu 
vực phường Long Toàn, thị xã 
Bà Rịa với chiều dày 8,10m. Sức 
chịu tải của phức hệ thay đổi từ 
1,5÷2,0kG/cm2. 

7.7. Phức hệ thạch học sét – 
bụi nguồn gốc biển Pleistocen 
giữa-muộn (mCMQ12-3): phân 
bố ở xã Hòa Hội, Bình Châu kéo 
xuống xã Bưng Riềng và Bông 
Trang, phát triển khá rộng rãi 
trên các đồng bằng tích tụ cao 
40÷60m. Sức chịu tải của phức 
hệ thay đổi từ 1,5 0kG/cm2 đền 
2÷3,0kG/cm2, chỉ thích hợp làm 
nền cho các công trình có tải 
trọng từ trung bình đến lớn. 

8. Loạt thạch học eluvi-deluvi 
phong hóa từ các đá bazan 

8.1. Phức hệ thạch học sét – 
bụi eluvi – deluvi Pleistocen 
giữa - muộn edCM(BQ12-3): 
Chúng lộ ra trên mặt từ phía bắc 
Tân Thành kéo lên Châu Đức về 
phía bắc huyện Đất Đỏ, ở Xuyên 
Mộc xuất hiện một vài dải nhỏ tại 
xã Xuyên Mộc và xã Bình Châu. 
Sức chịu tải của phức hệ thay 
đổi từ 1,5 kG/cm2 đến nhỏ hơn 
2,0kG/cm2, thích hợp làm nền 
cho các công trình có tải trọng từ 
trung bình đến lớn. 

8.2. Phức hệ thạch học sét-bụi 
eluvi – deluvi Pliocen-Pleistocen 
edCM(BN2-Q1): phân bố lộ ra trên 
mặt dọc hai bên sườn sông Ray, 
gồm nhiều dải lớn bắt gặp ở xã 
Xuân Bình, xã Đá Bạc thuộc 
huyện Châu Đức, xã Bầu Lâm, 
Hòa Hưng, Hòa Bình, Hòa Hiệp 
và một phần phía bắc xã Bình 
Châu thuộc huyện Xuyên Mộc. 
Sức chịu tải của phức hệ thay 
đổi từ 1,5 kG/cm2 đến nhỏ hơn 
2,0kG/cm2, thích hợp làm nền 
cho các công trình có tải trọng từ 
trung bình đến lớn. 

9. Loạt thạch học deluvi-
proluvi phong hóa từ các đá 
magma xâm nhập và phun trào 

Phức hệ thạch học sét bụi 
deluvi-proluvi Đệ tứ (dpCMQ): 
bao gồm các sản phẩm phong 
hóa từ các đá magma xâm nhập 
– phun trào, tạo thành các dải rìa 
chân các khối núi lớn như núi 
Mây Tào, núi Thị Vải, núi Châu 
Pha, núi Long Hương, núi Nghệ, 
núi Hòn Thùng – Đá Dựng..., 
thích hợp làm nền cho các công 
trình có tải trọng từ trung bình 
đến lớn. 

10. Loạt thạch học đá magma 
xâm nhập và phun trào 

10.1. Phức hệ thạch học đá 
phun trào bazan Pleistocen 
giữa - muộn (BQ12-3): gồm các 
đá bazan thuộc hệ tầng Xuân 
Lộc. Khả năng chịu tải của 
phức hệ thay đổi từ 148kG/
cm2 đến 720kG/cm2, trung bình 
339,33kG/cm2, thích hợp làm nền 
cho các công trình có tải trọng từ 
lớn đến rất lớn. 

10.2. Phức hệ thạch học 
đá phun trào bazan Pliocen 
– Pleistocen (BN2-Q1): gồm 
các đá bazan thuộc hệ tầng Túc 
Trưng. Khả năng chịu tải của 
phức hệ thay đổi từ 143kG/
cm2 đến 612kG/cm2, trung bình 
376,50kG/cm2, thích hợp làm nền 
cho các công trình có tải trọng từ 
trung đến rất lớn. 

10.3. Phức hệ thạch học đá 
magma phun trào Creta giữa 
– Eocen DG(K2-E): gồm phức 
hệ Ankroet chỉ gặp lộ với khối 
lượng hạn chế ở thung lũng sông 
Ray thuộc khu vực xã Hòa Bình; 
phức hệ Phan Rang lộ ra theo 
dạng mạch nhỏ ở khu vực xã 
Bình Châu; Phức hệ Cù Mông 
có khối lượng rất ít ở khu vực 
núi Thị Vải-núi Dinh, Long Hải, 
Vũng Tàu. Khả năng chịu tải 

của phức hệ thay đổi từ 135kG/
cm2 đến 795kG/cm2, trung bình 
412,06kG/cm2, thích hợp làm nền 
cho các công trình có tải trọng từ 
lớn đến rất lớn. 

10.4. Phức hệ thạch học đá 
Magma xâm nhập và phun trào 
Jura muộn – Creta sớm TGD 
(J3-K1): gồm phức hệ Định Quán 
phân bố dọc sông Ray thuộc xã 
Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phức 
hệ Đèo Cả có các khối: khối núi 
Mây Tào, Núi Hổ Linh, Hòn 
Dung, núi Ông Trịnh – Núi Dinh, 
núi Lớn, núi Nhỏ, núi Dinh Cố, 
núi Đá Dựng, khối Long Sơn. 
Diện tích lộ trên mặt khoảng 
98,27km2, thích hợp làm nền cho 
các công trình có tải trọng từ lớn 
đến rất lớn. 

11. Loạt thạch học đá trầm 
tích lục nguyên 

Phức hệ thạch học này gồm các 
đá trầm tích lục nguyên thuộc hệ 
tầng Trà Mỹ phân bố dọc sông 
Ray từ xã Tân Lâm về Bàu Lân 
và chìm dưới phức hệ edCM(J2). 
Diện tích lộ trên mặt khoảng 
2,94km2. Phức hệ này thích hợp 
làm nền cho các công trình có tải 
trọng từ lớn đến rất lớn.

VI. VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỰ 
NHIÊN

Ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nguồn 
vật liệu xây dựng khá phong phú 
cả về trữ lượng và chất lượng. 
Đặc điểm trữ lượng và chất lượng 
như sau:

1. Đá xây dựng
Đá Granitoit xây dựng: có 

tiềm năng lớn với 11 mỏ được 
đăng ký. Thành phần thạch học 
chủ yếu gồm granit biotit, granit 
granophir, granosyenit. Tổng trữ 
lượng tiềm năng dự báo (P1) của 
11 mỏ đá granitoit xây dựng ở Bà 
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Rịa – Vũng Tàu khoảng 3.275 
triệu m3. 

Đá phun trào xây dựng: Đá 
xây dựng có thành phần ryolit, 
dacit, felsit, andesit… thuộc 
hệ tầng Nha Trang với 6 mỏ. 
Tổng trữ lượng dự báo của 6 mỏ 
khoảng 666 triệu m3. 

Đá bazan: tuy phân bố rộng 
rãi nhưng vỏ phong hóa dày, ít 
gặp đá tươi, và chưa được nghiên 
cứu, khai thác nhiều nên chỉ đăng 
ký được hai mỏ là Núi Lé, Bàu 
Lâm và điểm quặng Long Tân. 
Trữ lượng dự báo của 2 mỏ và 1 
điểm quặng khoảng 68 triệu m3. 

2. Cát xây dựng và vật liệu 
san lấp

Cát xây dựng: Tổng số có 7 mỏ 
và điểm cát xây dựng. Chúng đều 
thuộc loại hình trầm tích. Tổng 
trữ lượng dự báo của 7 điểm cát 
xây dựng khoảng 11,775 triệu m3. 

Vật liệu san lấp: Đối tượng 
này của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
phân bố rộng rãi nhưng do mức 
độ nghiên cứu, thăm dò, khai thác 
còn rất ít ỏi nên mới chỉ đăng ký 
2 mỏ cát san lấp là Phước Lợi và 
Hòn Vung. Thành phần vật chất 
gồm cát, sạn, sỏi thạch anh, ít 
laterit và bột sét. Trữ lượng dự 
báo của 2 mỏ gồm 28,5 triệu m3. 

3. Nguyên liệu để sản xuất vật 
liệu xây dựng

Puzlan: là nguyên liệu phụ gia 
trong sản xuất xi măng. Đó là các 
đá bazan bọt, bazan lỗ rỗng và các 
đá có thành phần tro, từ núi lửa 
có hoạt tính hút vôi cao. Chúng 
gồm 4 mỏ, trữ lượng puzlan cấp 
B 4.981.717 tấn; C1 30.122.289 
tấn; C2 5.646.744 tấn. Tổng cộng 
toàn mỏ 40.750.750 tấn. 

Sét gạch ngói: ít phổ biến và 
qui mô không lớn. Chúng thuộc 
hai kiểu nguồn gốc là trầm tích 
Kainozoi (có các mỏ Mỹ Xuân, 

Châu Pha và Bàu Ngứa, Trữ lượng 
dự báo 30 triệu m3) và phong hóa 
từ các đá trầm tích tuổi Jura (Sét 
gạch ngói Núi Lé có mỏ nằm trên 
địa bàn xã Phước Thuận, huyện 
Xuyên Mộc, trữ lượng dự báo 
cấp P1: 2.530.000m3). 

KẾT LUẬN
Điều kiện địa chất công trình 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được 
đánh giá qua 6 điều kiện địa chất 
công trình là có giá trị phục vụ 
cho việc quy hoạch và khảo sát 
thiết kế khả thi các công trình 
xây dựng trong tỉnh. Trong 6 
điều kiện kể trên đáng lưu ý đến 
các quá trình và hiện tượng địa 
chất công trình (xói lở bờ sông, 
dịch chuyển bờ biển ở Lộc An, 
các hiện tượng trượt, đá lở, hiện 
tượng nứt đất) ảnh hưởng đến 
công trình xây dựng trong vùng 
xuất hiện của các hiện tượng này. 

Đặc biệt, điều kiện địa chất 
trình thứ 5: Đất đá và tính chất cơ 
lý đã trình bày 38 phước hệ thạch 
học về diện phân bố, chiều dày và 
khả năng chịu tải của từng phức 
hệ. Đây là một đánh giá tốt cung 
cấp các số liệu ban đầu phục vụ 
cho các nhà thiết kế xây dựng các 
công trình lựa chọn loại móng, 
chiều sâu đặt móng để đảm bảo 
công trình ổn định và sử dụng lâu 
dài. 

Tuy nhiên cũng cần chỉ ra trong 
38 phức hệ thạch học kể trên có 
6 phức hệ thạch học: phức hệ 
thạch học cát pha nguồn gốc hồ 
Đệ tứ (lSMQ), phức hệ thạch học 
cát nguồn gốc gió tuổi Holocen 
giữa - muộn (vSQ22-3); phức 
hệ thạch học đất hữu cơ nguồn 
gốc sông-đầm lầy tuổi Holocen 
giữa-muộn (abCOQ22-3), phức 
hệ thạch học bụi-sét nguồn gốc 
sông Holocen muộn (aMCQ23), 
phức hệ thạch học đất hữu cơ 
nguồn gốc biển Holocen muộn 

(bmCOQ23) và phức hệ thạch 
học đất hữu cơ nguồn gốc đầm 
lầy - biển Holocen giữa - muộn 
(bmCOQ22-3) có sức chịu tải 
nhỏ hơn 0,5 và từ 0,5÷1,0kG/
cm2 thuộc đất yếu không thuận 
lợi cho làm nền thiên nhiên của 
các công trình xây dựng. Khi xây 
dựng công trình trên các phức hệ 
thạch học này cần có biện pháp 
gia cố nền đặc biệt để đảm bảo 
ổn định và sử dụng lâu dài công 
trình. Các phức hệ thạch học còn 
lại đều có sức chịu tải lớn hơn 
1,0kG/cm2 có diện phân bố rộng, 
chiều dày tương đối lớn, có thể 
đáp ứng được cho làm nền thiên 
nhiên để xây dựng các công trình 
có tải trọng khác nhau (tuy nhiên 
cũng tùy theo tải trọng trình để 
chọn nền đặt móng cho phù hợp). 

Trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
nguồn vật liệu xây dựng thiên 
nhiên rất phong phú như đá xây 
dựng, cát xây dựng, gạch ngói 
và vật liệu san lấp, nhưng đáng 
kể nhất và quan trọng là đá 
granitoit xây dựng với trữ lượng 
(B+C1+C2) dự báo 86,423 triệu 
m3; đá phun trào xây dựng với 
trữ lượng (B+C1+C2) dự báo 
100.016.302 m3.

Như vậy trên diện tích lập bản 
đồ ĐCCT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 
trừ các diện tích phân bố của 6 
phức hệ thạch học kể trên là 
không thuận lợi cho xây dựng, 
còn lại đều thuận lợi cho xây 
dựng các công trình.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO

ĐÈN CHIẾU SÁNG TIẾT KIỆM ĐIỆN 
DÙNG LED 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khoảng 20% lượng điện tiêu 

thụ trên toàn thế giới được dùng 
để chiếu sáng, lượng điện tiêu thụ 
này có thể ít hơn nếu như chúng ta 
chuyển đổi các bóng đèn chiếu sáng 
thông thường sang các loại bóng 
đèn tiết kiệm điện. Được đánh giá 
là công nghệ chiếu sáng của tương 
lai, chiếu sáng bằng LED có những 
ưu điểm nổi bật khiến LED có ưu 
thế hơn các công nghệ chiếu sáng 
trước đây như hiệu suất phát quang 
và tuổi thọ cao, tiêu thụ điện năng 
thấp, thân thiện với môi trường, dải 
nhiệt độ làm việc khá rộng, thời 
gian đáp ứng rất nhỏ, có thể tạo ra 
các ánh sáng đơn sắc theo nhu cầu 
chiếu sáng. Đề tài “Nghiên cứu chế 
tạo đèn chiếu sáng tiết kiệm điện 
dùng LED” nhằm mục tiêu nghiên 
cứu, thiết kế và lắp ráp thử nghiệm 
một số đèn LED công suất nhỏ, 
nhằm đánh giá tính hiệu quả cũng 
như khả năng triển khai sản xuất thử 
nghiệm. 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ 
PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu chế tạo đèn chiếu 
sáng tiết kiệm điện dùng LED công 
suất nhỏ từ một số linh kiện nhập 
ngoại, một số linh kiện sản xuất 
trong nước, dưới dạng đèn chiếu 
sáng dùng trong sinh hoạt gia đình, 
khách sạn, các trang trại chăn nuôi 
với nguồn cung cấp là điện lưới 
220VAC, điện bình Acquy 12VDC, 
pin mặt trời 12VDC. Khi đề tài 
hoàn thành và có kết quả tốt sẽ đề 
xuất tiếp tục triển khai dự án sản 

xuất thử nghiệm để sản xuất và đưa 
ra thị trường tiêu thụ, cụ thể:

- Hoàn chỉnh thiết kế mạch điện 
cho 6 loại đèn LED công suất nhỏ 
với 02 loại nguồn điện 220V và 
12VDC. Tổ chức sản xuất, lắp ráp 
thành thạo 6 loại đèn trên. 

- Xây dựng mô hình sử dụng 
đèn chiếu sáng tiết kiệm điện dùng 
LED. 

Đề tài giới hạn trong phạm vi 
nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đèn 
thắp sáng tiết kiệm điện dùng LED 
công suất nhỏ từ 1,5W-8W dưới 
dạng đèn dùng cho chiếu sáng, đèn 
nội thất công suất nhỏ với nguồn 
cung cấp là điện lưới 220V, bình 
Acquy và pin mặt trời 12VDC.

III. CÁC SẢN PHẨM ĐẠT 
ĐƯỢC

1. Các sản phẩm đèn LED của 
đề tài

Đề tài đã nghiên cứu, lắp ráp thử 
nghiệm được 10 sản phẩm chính, cụ 
thể như (bảng 1):

2. Đánh giá thử nghiệm sản 
phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 
5699-1:2004

Đã thực hiện đánh giá thử nghiệm 
theo tiêu chuẩn TCVN 5699-
1:2004, đã được chứng nhận phù 
hợp, cụ thể:

* Điều kiện thử nghiệm: 
- Nhiệt độ: (24 ± 10)C.
- Độ ẩm tương đối: (68 ± 1)%
* Kết quả thử nghiệm:
- Dòng điện rò và độ bền điện ở 

nhiệt độ làm việc

+ Dòng điện rò (mA): 0,003 so 
với tiêu chuẩn <=0,25: Đạt

+ Độ bền điện: Đạt.
- Khả năng chống ẩm: Thử 

nghiệm chống ẩm (93 ± 3)% RH 
trong 48H 

+ Thử nghiệm theo điều 16 
TCVN 5699-1:2004: Đạt.

+ Dòng điện rò (mA): 0,015 so 
với tiêu chuẩn <=0,25: Đạt

+ Độ bền điện: Đạt.
* Kết luận thử nghiệm: có các 

chỉ tiêu an toàn điện yêu cầu được 
thử nghiệm phù hợp với Tiêu chuẩn 
tham khảo TCVN5699-1: 2004.

IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ 
SẢN PHẨM 

1. Đánh giá sản phẩm đèn LED 
- Hiệu suất phát quang (quang 

thông/W): hiệu suất phát quang 
của đèn LED thường cao hơn đèn 
compact khoảng 1,8 lần.

- Tiêu thụ điện năng (đánh giá 
trên việc so sánh với sản phẩm đèn 
có quang thông tương đương): tiêu 
thụ điện năng của đèn LED so với 
đèn compact nhỏ hơn khoảng 2 lần. 

- Độ rọi (đánh giá trên phép đo 
cùng chóa đèn và khoảng cách 
tương đương): so sánh đèn LED và 
đèn compact cùng công suất thì đèn 
LED cao hơn khoảng 2 lần.

- Tuổi thọ: tính trung bình tuổi 
thọ cho đèn LED khoảng 30.000giờ 
gấp 6 lần tuổi thọ của đèn compact.

- So sánh với sản phẩm đèn LED 

  KS. Trần Duy Tâm Thanh
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+ Kinh phí thay đèn compact: 4 
lần x 24.000 đồng = 96.000 đồng.

+ Kinh phí tiết kiệm điện: 12 năm 
x 6.019 đồng = 72.000 đồng

+ Tổng kinh phí tiết kiệm: 
168.000 đồng. 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Mặc dù những nghiên cứu về 

LED và công nghệ đèn chiếu sáng 
là rất rộng lớn và phức tạp, tuy 
nhiên trong phạm vi nghiên cứu 
ứng dụng LED vào đèn chiếu sáng 
tiết kiệm điện công suất nhỏ, đề tài 
đã đạt được những mục tiêu và nội 
dung đề ra.

1. Các kết quả chính của đề tài
- Đề tài đã nghiên cứu, tổng hợp 

về tổng quan về chiếu sáng và 
nguyên tắc ứng dụng chiếu sáng 
nhân tạo.

- Đề tài đã nghiên cứu, tổng hợp, 
so sánh ưu, nhược điểm của từng 
loại đèn cũng như các ưu điểm vượt 
trội của đèn LED.

- Đã thực hiện được thiết kế mẫu, 
đặt hàng, gia công sản xuất các linh 
kiện, phụ kiện. Tuy nhiên do kinh 
phí thấp nên không thể gia công 
khuôn mẫu của chóa đèn.

- Đã thiết kế, thực hiện mạch điện 
cho 13 loại đèn LED (so với 06 loại 
theo mục tiêu ban đầu), trong đó có 
06 loại đèn LED công suất nhỏ sử 
dụng nguồn điện 220AC, 02 loại 
đèn LED nguồn 12VDC, 02 loại 
đèn LED công suất trung bình, 01 
loại đèn LED kết hợp Ozon sử dụng 
nguồn 220VAC, 01 loại đèn LED 
tích hợp pin mặt trời, 01 loại đèn 
LED dùng chiếu sáng công cộng.

- Đề tài đã nghiên cứu quy trình 
thiết kế và lắp ráp đèn LED, bao 
gồm 5 bước, trong đó có sử dụng 
03 phần mềm chuyên dùng để thiết 
kế, mô phỏng là Orcad, Solidwork, 
Dialux. 

- Đã thực hiện đào tạo cho 02 kỹ 
sư về thiết kế mạch nguyên lý, thiết 
kế và tính toán các loại mạch điện 
cho các loại đèn LED, nguyên tắc 

  ST    Hình ảnh Loại đèn Công suất Quang Hiệu suất Ghi chú
    thông phát quang
    max (lm)  (lm/W) 

 1 Đèn LED AC 220V –  0.3W 24 lm 80lm/W E27
  50Hz – 0.3W – E27

 2 Đèn LED DC 1.8W 144 lm 80lm/W
  12V - 1.8W

  Đèn LED AC 1.8W 144 lm 80lm/W
  220V – 50hz - 1.8W 

  Đèn LED AC 220V –  3W 144 lm 80lm/W Kết hợp 
  50Hz – 1.8W + Ozone     Ozone

 3 Đèn LED AC 220V –  2.6W 208 lm 80lm/W
  50Hz – 2.6W – E27 

 4 Đèn LED AC 220V –  5.2W 416lm 80lm/W
  50Hz – 5.2W – E27 

 5 Đèn LED AC 220V –  7.2W 576lm 80lm/W
  50Hz – 7.2W 

  Đèn LED DC 12V –  7.2W 576lm 80lm/W 
  7.2W

 6 Đèn LED AC 220V –  4W 240lm 80lm/W Đèn LED 
      chiếu sáng
  50Hz – 3x1W     mỹ thuật

 7 Đèn LED 2W –   2W 160lm 80lm/W Đèn LED 
      năng lượng
  4V/2AH - 2Wp     mặt trời

 8 Đèn LED AC 220V –  16.2W 1296lm 80lm/W Đèn chiếu 
      sáng
  50Hz – 16.2W     hành lang

 9 Đèn LED AC 220V –  14.4W 1152lm 80lm/W Đèn LED 
      dùng máng
  50 Hz – 14.4W     đèn huỳnh

 10 Đèn LED DC 40W 4000lm 100lm/W Chiếu sáng 
  24V – 40W     công cộng

cùng công suất có trên thị trường 
hiện nay: Sản phẩm đèn LED của 
đề tài có hiệu suất phát quang tương 
đương hoặc cao hơn, giá thành thấp 
hơn đèn LED của Trung Quốc.

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế khi 
sử dụng sản phẩm đèn LED

Giả sử chúng ta sử dụng 5 giờ/
ngày, giá điện lấy mức giá điện 
khởi đầu là 1366đồng/kwh. So sánh 
về giá thành và thời gian thu hồi 
kinh phí đầu tư cho đèn LED và đèn 
Compact như (bảng 2):

- Trên cơ sở tính toán, so sánh 
như trên ta thấy: đèn LED 2.6W 
và 5.2W tuy có giá thành cao hơn 
đèn compact 5W và 11W, tuy nhiên 
chúng ta có thể thu hồi kinh phí sau 
hơn 4 năm do kinh phí tiết kiệm 
điện mang lại. Riêng sản phẩm 
đèn LED 7.2W có giá thành tương 
đương đèn compact, đồng thời công 
suất nhỏ hơn 2 lần. 

- Nếu tính trên tuổi thọ của đèn 
chúng ta sẽ tiết kiệm được kinh phí 
như sau (so sánh đèn LED 2.6W và 
đèn compact 5.2W):
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 ST Loại đèn Giá thành Điện năng Tiền điện/  Tuổi thọ Kinh phí  Thời gian
   (tạm tính) tiêu thụ/năm năm  tiết kiệm thu hồi
     (đồng)  / năm (đồng) kinh phí

 1 Đèn Compact  24.000 5W x 5giờ x 365 ngày  12.500 6.000 giờ/5 giờ
  CFL 2U – 5W  = 9,125kwh  = 1.200ngày 
      = 3,28 năm

 2 Đèn LED AC 50.000 2,6W x 5 giờ x 365  6.481 30.000giờ/5 giờ 6.019 4 năm
  220V -50Hz - 2.6W  = 4,745kwh  = 6.000 ngày 
      = 16,5 năm 

 3 Đèn Compact 33.000 11W x 5giờ x 365 ngày  27.500 6.000 giờ/5 giờ
  CFL 2U – 11W   = 20,075kwh  = 1.200ngày 
      = 3,28 năm  

 4 Đèn LED AC 87.000 5W x 5giờ x 365 ngày  12.963 30.000giờ/5 giờ 
  220V-5Hz-5.2W  = 9,490kwh  = 6.000 ngày 
      = 16,5 năm 14.537 4 năm

 5 Đèn Compact 150.000 21W x 5giờ x 365 ngày  52.500 6.000 giờ/5 giờ
  3U - 21W   = 38,325kwh  = 1.200ngày 
    ban công/ hành lang  = 3,28 năm

 6 Đèn LED AC 144.000 7.2W x 5 giờ x 365 ngày  18.000 30.000giờ/5 giờ 34.000 Giá   
  220V-50Hz-7.2W  =13kwh  = 6.000 ngày   thành
      = 16,5 năm  bằng nhau

và phương pháp bố trí LED và quy 
trình sản xuất đèn LED.

- Đề tài đã thực hiện đánh giá các 
chỉ tiêu an toàn điện cho các sản 
phẩm chính theo tiêu chuẩn TCVN 
5699-1:2004.

- Đề tài đã thực hiện đánh giá kết 
quả về kỹ thuật công nghệ, so sánh, 
đánh giá về hiệu kinh tế xã hội, môi 
trường của đèn LED.

- Đã thực hiện 03 mô hình sử 
dụng LED tại trụ sở mới của Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ.

2. Kết luận và kiến nghị
Đèn LED có một thị trường lớn 

tiềm năng, giúp việc sử dụng năng 
lượng điện trong chiếu sáng tiết 
kiệm và hiệu quả. So với các loại 
đèn truyền thống thì đèn LED có 
những ưu điểm vượt trội như tuổi 
thọ và hiệu suất phát quang cao, 
không chứa các chất khí, thuỷ ngân 

độc hại, vì vậy ít gây ô nhiễm môi 
trường so với các loại đèn khác như 
đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn 
sợi đốt. 

Mặt dù giá thành đèn LED còn 
cao so với các đèn truyền thống, tuy 
nhiên nếu so sánh về hiệu suất chiếu 
sáng thì hơn hẳn đèn compact, với 
tuổi thọ đèn LED từ 20.000 đến 
30.000 giờ thì đèn LED vẫn có hiệu 
quả về mặt kinh tế hơn các loại đèn 
truyền thống. Mặt khác do tiêu thụ 
ít điện năng nên có thể sử dụng đèn 
LED với nguồn điện là bình Ắc 
quy hoặc kết hợp pin mặt trời, quạt 
gió,... ở các vùng sâu, vùng xa mà 
không cần lưới điện hoặc nhà máy 
phát điện công suất cao.

Với kết quả của đề tài, ban chủ 
nhiệm đề tài đề xuất, kiến nghị như 
sau:

- Đối với Bộ KH&CN: sớm ban 
hành tiêu chuẩn về đèn LED, đồng 
thời cần có chỉ đạo về tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về việc sử dụng 
đèn LED tiết kiệm điện trong doanh 
nghiệp và người dân.

- Đối với UBND tỉnh: cần có chủ 
trương ứng dụng đèn LED trong 
chiếu sáng công cộng và công sở, 
đồng thời chỉ đạo cho các ngành, 
địa phương tuyên truyền cho doanh 
nghiệp và người dân nâng cao nhận 
thức về việc sử dụng đèn LED.

- Đối với Sở KH&CN: cần đầu 
tư xưởng sản xuất thử nghiệm đèn 
LED tại Trung tâm Ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ, cần tiếp 
tục cho triển khai các dự án SXTN 
đèn LED để đưa ra thị trường tiêu 
thụ, đồng thời xem xét cho triển 
khai các dự án Ứng dụng đèn LED 
và năng lượng mặt trời chiếu sáng 
công cộng, Ứng dụng đèn LED 
và năng lượng mặt trời chiếu sáng 
phục vụ sinh hoạt cho vùng sâu 
vùng xa, vùng chưa có lưới điện,....

T.D.T.T
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I. MỞ ĐẦU 
Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu và 

biên hội loạt bản đồ địa chất công 
trình (ĐCCT) tỉnh BR-VT đã được 
thực hiện trên cơ sở tổng hợp các 
tài liệu thu thập về địa chất, ĐCCT, 
địa chất thủy văn và địa vật lý đã 
thực hiện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 
Đáng quý nhất là tài liệu 1.837 lỗ 

khoan ĐCCT phục vụ thiết kế xây 
dựng các công trình trong tỉnh. 
Trên cơ sở các tài liệu thu thập, Cơ 
sở dữ liệu ĐCCT được xây dựng là 
kho lưu trữ tập trung về một mối 
các số liệu trong nghiên cứu địa 
chất, ĐCCT, địa chất thủy văn, địa 
vật lý,… mới nhất trên địa bàn của 
tỉnh BR-VT. 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ BIÊN HỘI 
LOẠT BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Dưới đây là những kết quả chủ 
yếu đạt được khi thực hiện đề tài:

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu 

và biên hội loạt bản đồ ĐCCT 
tỉnh BR-VT được thực hiện từ 29 
tháng 10 năm 2010 đến tháng 4 
năm 2012. Tất cả các dạng công 
tác trong Đề tài đã được thực hiện 
đúng theo nội dung đã được phê 
duyệt và qui phạm kỹ thuật hiện 
hành. Khối lượng thi công các 
dạng công tác đạt 100%. Tài liệu 
thu thập từ thi công các dạng công 
tác của Đề tài đạt yêu cầu kỹ thuật. 
Kết quả của Đề tài đã xây dựng 
được cở sở dữ liệu và biên hội 
được loạt các bản đồ chuyên môn 
ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 trên toàn tỉnh 
BR-VT và loạt các bản đồ ĐCCT 
tỷ lệ 1:25.000 vùng kinh tế ven 
biển tỉnh BR-VT phục vụ cho qui 
hoạch xây dựng, phát triển kinh 
tế xã hội và bảo vệ môi trường 
tỉnh BR-VT. Những kết quả khoa 
học và thực tiễn chủ yếu thu được 
trong quá trình thực hiện là:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu.
1.1. Các số liệu nghiên cứu 

ĐCCT đã được lưu trữ trong một 
Cơ sở dữ liệu quan hệ, dễ dàng tìm 
kiếm, khai thác sử dụng, độ tin cậy 
cao.

1.2. Cơ sở dữ liệu ĐCCT được 
xây dựng theo mô hình Client - 

  ThS. Phan Văn Tuyến
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài 
nguyên nước miền Nam

Tóm tắt: Kết quả của đề tài là Xây dựng được cơ sở dữ liệu 
và các chương trình hỗ trợ lập loạt bản đồ địa chất công 
trình; Biên hội bản đồ địa chất công trình, bản đồ phân vùng 
địa chất công trình, bản đồ sức chịu tải và phân bố đất yếu 
tỷ lệ 1:50.000 trên toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT); 
Biên hội bản đồ địa chất công trình, bản đồ phân vùng địa 
chất công trình, bản đồ sức chịu tải và phân bố đất yếu tỷ 
lệ 1:25.000 vùng kinh tế ven biển tỉnh BR-VT phục vụ cho 
qui hoạch xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi 
trường tỉnh BR-VT.
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Server, phục vụ trong môi trường 
nhiều người dùng và đa ứng dụng. 
Các sản phẩm xuất từ Cơ sở dữ 
liệu phù hợp với hướng dẫn kỹ 
thuật của ngành. 

1.3. Các chương trình hỗ trợ giúp 
các nhà chuyên môn ĐCCT nhanh 
chóng tạo ra các bản vẽ cần thiết. 
Các bản vẽ phù hợp với hướng dẫn 
kỹ thuật của ngành.

1.4. Để các số liệu nhập trong Cơ 
sở dữ liệu có giá trị sử dụng, điểm 
công trình phải có toạ độ xác định 
được trên bản đồ. Toạ độ được xác 
định bằng trắc địa hoặc bằng GPS. 
Khi nhập toạ độ cần phải xuất ra 
bản đồ để kiểm tra giá trị toạ độ đã 
nhập có đúng hay không.

1.5. Việc tách Cơ sở dữ liệu ra 
các phần (phần số liệu, phần giao 
diện, phần liên kết) có một số ưu 
điểm sau: Tăng khả năng lưu trữ 
Cơ sở dữ liệu; Dễ dàng chia sẻ số 
liệu cho các website hoặc các ứng 
dụng khác; Dễ nâng cấp; Thích 
hợp phục vụ trong môi trường 
nhiều người dùng; Giao diện chạy 
nhanh hơn.

1.6. Sau khi ứng dụng đề tài 
vào thực tế, có một số nhận xét 
sau: Cơ sở dữ liệu ĐCCT và các 
chương trình hỗ trợ hoạt động 
như một phần mềm chuyên dùng 
trong công tác nghiên cứu ĐCCT. 
Là nơi lưu trữ số liệu ĐCCT duy 
nhất và rất dễ khai thác sử dụng; 
Các bản vẽ thành lập có cùng kiểu 
dáng, dễ thực hiện và cho ra sản 
phẩm nhanh; Số liệu trong các bản 
vẽ biểu bảng không bị nhầm lẫn vì 
cùng xuất ra từ một nguồn số liệu; 
Giảm thời gian kiểm tra vì không 
có những sai số và mâu thuẫn số 
liệu, do số liệu đã được kiểm tra 
trong khi nhập số liệu trong Cơ sở 
dữ liệu. 

2. Biên hội các bản đồ ĐCCT 
tỷ lệ 1:50.000 trên diện tích toàn 
tỉnh BR-VT và các bản đồ ĐCCT 
tỷ lệ 1:25.000 vùng kinh tế ven 
biển tỉnh BR-VT. Đã phân chia 
ra 11 loạt thạch học với 38 phức 

hệ thạch học, trong mỗi phức hệ 
thạch đã đánh giá được diện phân 
bố, các đặc trưng cơ lý và khả năng 
chịu tải của nó. Các loạt thạch học 
và phức hệ thạch học đã phân chia 
như sau:

2.1. Loạt thạch học trầm tích hồ 
gồm 1 phức hệ thạch học:

- Phức hệ thạch học cát pha 
nguồn gốc hồ Đệ tứ (lSMQ).

2.2. Loạt thạch học trầm tích gió 
gồm 1 phức hệ thạch học:

- Phức hệ thạch học cát nguồn 
gốc gió Holocen giữa-muộn 
(vSQ22-3).

2.3. Loạt thạch học trầm tích 
sông-đầm lầy gồm 1 phức hệ thạch 
học:

- Phức hệ thạch học đất hữu cơ 
nguồn gốc sông-đầm lầy Holocen 
giữa-muộn (abCOQ22-3).

2.4. Loạt thạch học trầm tích 
sông gồm 4 phức hệ thạch học.

2.5. Loạt thạch học trầm tích 
nguồn gốc sông-biển gồm 10 phức 
hệ thạch học.

2.6. Loạt thạch học trầm tích 
nguồn gốc đầm lầy-biển gồm 2 
phức hệ thạch học:

2.7. Loạt thạch học trầm tích 
nguồn gốc biển gồm 8 phức hệ 
thạch học.

2.8. Loạt thạch học eluvi-deluvi 
phong hóa từ các đá bazan gồm 3 
phức hệ thạch học.

2.9. Loại thạch học deluvi-
proluvi phong hóa từ các đá 
magma xâm nhập và phun trào 
gồm 1 phức hệ thạch học.

2.10. Loạt thạch học đá magma 
xâm nhập và phun trào gồm 4 phức 
hệ thạch học:

2.11. Loạt thạch học đá trầm tích 
lục nguyên gồm 1 phức hệ thạch 
học.

2.12. Trong các phức thạch học 
kể trên có 6 phức hệ thạch học: 
phức hệ thạch học cát pha nguồn 
gốc hồ Đệ tứ (lSMQ), phức hệ 
thạch học cát nguồn gốc gió tuổi 
Holocen giữa-muộn (vSQ22-3); 
phức hệ thạch học đất hữu cơ nguồn 

gốc sông-đầm lầy tuổi Holocen 
giữa-muộn (abCOQ22-3), phức hệ 
thạch học bụi - sét nguồn gốc sông 
Holocen muộn (aMCQ23), phức 
hệ thạch học đất hữu cơ nguồn gốc 
biển Holocen muộn (bmCOQ23) 
và phức hệ thạch học đất hữu cơ 
nguồn gốc đầm lầy-biển Holocen 
giữa-muộn (bmCOQ22-3). 

2.13.  Trong tỉnh BR-VT nguồn 
vật liệu xây dựng thiên nhiên rất 
phong phú như đá xây dựng, cát 
xây dựng, gạch ngói và vật liệu 
san lấp, nhưng đáng kể nhất và 
quan trọng là đá granitoit xây dựng 
với trữ lượng (B+C1+C2) dự báo 
86,423 triệu m3; đá phun trào xây 
dựng với trữ lượng (B+C1+C2) dự 
báo 100.016.302 m3,

Như vậy trên diện tích lập bản 
đồ ĐCCT, trừ các diện tích phân 
bố của 6 phức hệ thạch học kể 
trong mục 2.12 là không thuận lợi 
cho xây dựng, còn lại đều thuận lợi 
cho xây dựng các công trình.

3. Bản đồ phân vùng ĐCCT tỷ 
lệ 1:50.000 trên troàn tỉnh BR-VT 
và bản đồ phân vùng ĐCCT tỷ lệ 
1:25.000 vùng kinh tế ven biển 
tỉnh BR-VT.

3.1. Tính chất ĐCCT phụ thuộc 
phần lớn vào điều kiện địa mạo 
và tiếp theo là cấu trúc địa chất 
của đất nền. Theo đó, nhìn toàn 
cục, vùng ĐCCT VIA là thuận lợi 
nhất, tiếp theo là vùng ĐCCT VIB, 
VIC và kém thuận lợi nhất là vùng 
ĐCCT VID. 

3.2. Đặc tính chung của vùng 
VIB là cao độ lớn, sườn dốc, lớp 
phủ phong hoá có bề dày nhỏ và 
nhiều nơi lộ đá gốc, quá trình địa 
chất động lực chủ yếu là rửa trôi, 
bóc mòn. Các khu ĐCCT thuận lợi 
nhất là VIB5, VIB14, VIB15 vì 
có diện tích phân bố rộng, bề mặt 
bằng phẳng hoặc dốc thoải và cấu 
tạo bởi đá cứng hoặc các thành tạo 
gắn kết tốt. 

3.3. Vùng ĐCCT VIC có diện 
phân bố trải dài từ tây sang đông 
và có đa dạng các kiểu nguồn gốc 
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hình thái từ bóc mòn chung trên 
các khối núi sót đến địa hình thành 
tạo do dòng chảy, địa hình thành 
tạo do biển và địa hình thành tạo 
do nguồn gốc hỗn hợp phát triển 
trên các bậc thềm sông, biển, bãi 
bồi… trên các bậc cao độ khác 
nhau. Do đó, các khu ĐCCT cũng 
đa dạng về mức độ thuận lợi cho 
xây dựng. 

3.4. Vùng ĐCCT VID có điều 
kiện ĐCCT kém thuận lợi nhất 
vì bề mặt địa hình thấp, dễ bị ảnh 
hưởng bán ngập do triều và đất 
nền chủ yếu là các trầm tích trẻ 
Holocen chưa qua quá trình cố kết 
nên có tính chất cơ lý kém, về cơ 
bản là đất yếu. 

4. Bản đồ sức chịu tải qui ước 
của nền đất tỷ lệ 1:50.000 trên diện 
tích toàn tỉnh BR-VT và bản đồ 
sức chịu tải qui ước của nền đất tỷ 
lệ 1:25.000 vùng kinh tế ven viển 
tỉnh BR-VT. 

5. Bản đồ chiều sâu phân bố đá 
móng và ranh giới mặn nhạt các 
tầng chứa nước được thành lập 
cũng rất có giá trị để tra cứu phục 
vụ cho xác định chiều sâu khoan 
ĐCCT phục vụ thiết kế các công 
trình có tải trọng lớn cũng như 
dự kiến các biện pháp thi công có 
hiệu quả khi xây dựng các công 
trình có tải trọng lớn và rất lớn ở 
những vùng mà trầm tích có chiều 
dày lớn. 

III. MỘT SỐ VẦN ĐỀ CẦN 
ĐƯỢC THẢO LUẬN

Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu 
và biên hội loạt bản đồ ĐCCT tỉnh 
BR-VT đã đạt được mục tiêu đề ra. 
Tuy vậy, vẫn còn một còn một số 
vấn đề cần khuyến nghị để người 
sử dụng quan tâm.

- CSDL được xây dựng theo mô 
hình Client - Server, phục vụ trong 
môi trường nhiều người dùng và 
đa ứng dụng nên cần được cài đặt 
trong môi trường mạng máy tính.

- Kết quả của đề tài có thể được 
triển khai trong các cơ quan có 

nghiên cứu về ĐCCT. Các số liệu 
nghiên cứu về ĐCCT phải được 
nhập vào CSDL trước khi thành 
lập các loại bản vẽ, bản đồ, bảng 
tổng hợp thống kê.

- Tài liệu thu thập với khối 
lượng 2000 lỗ khoan ĐCCT là lớn, 
nhưng các lỗ khoan này lại phân 
bố không đều, chủ yếu tập trung 
ở vùng kinh tế ven biển từ Tân 
Thành – BR-VT. 

- Do các lỗ khoan ĐCCT phân 
bố không đều nên một số phức hệ 
thạch học không có mẫu hoặc có 
rất ít mẫu thí nghiệm cơ lý để đánh 
giá đặc trưng cơ lý và khả năng 
chịu tải của nền đất. 

- Tài liệu phân tích cơ lý các mẫu 
đất do nhiều cơ quan thực hiện và 
áp dụng nhiều tiêu chuẩn để phân 
tích (tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu 
chuẩn ASTM) nên kết quả có sự 
sai khác nhau nhiều. 

- Cần tiến hành nghiên cứu bố 
trí thêm các công trình để xác định 
chính xác diện phân bố, chiều dày 
của lớp bùn sét, bùn sét pha, bùn 
cát pha (đất yếu) phân bố dưới 
phức hệ thạch học cát nguồn gốc 
biển ở khu vực TP. Vũng Tàu phục 
vụ cho thiết kế xây dựng các công 
trình với mục tiêu ổn định và sử 
dụng lâu dài.

- Để sử dụng hợp lý tài nguyên 
đất xây dựng, cần tiến hành lập qui 
hoạch sử dụng đất chi tiết. Việc qui 
hoạch phải đảm bảo hợp lý diện 
tích xây dựng đô thị, diện tích các 
khu công nghiệp và diện tích phát 
triển cây xanh để tạo môi trường 
sinh thái thân thiện vừa bảo vệ môi 
trường, vừa phát triển. 

- Đối với các phức hệ thạch học 
có sức chịu tải từ lớn hơn 1kG/cm2 
đến lớn hơn 2kG/cm2, phân bố 
rộng rãi từ huyện Tân Thành qua 
Bà Rịa – Châu Đức, Xuyên Mộc, 
Đất Đỏ nên qui hoạch xây dựng 
các khu dân cư tập trung, các khu 
công nghiệp, phát triển đô thị và 
xen kẽ phát triển các khu cây xanh. 

- Đối với 6 phức hệ thạch học 

nêu trong mục 2.12, thuộc đất yếu 
khi thiết kế xây dựng công trình 
cần phải có biện pháp hữu hiệu để 
gia cố móng đảm bảo công trình 
xây dựng ổn định và sử dụng lâu 
dài.

IV. CÁC SẢN PHẨM CỦA ĐỀ 
TÀI

- Báo cáo tổng kết
- Cơ sở dữ liệu và các chương 

trình hỗ trợ
- Các chuyên đề
- Các bản vẽ: bao gồm 13 bản vẽ

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần Văn Lã, 1992. Tổng hợp tài liệu điều tra 

cơ bản tỉnh BR-VT tỷ lệ 1/50.000, lưu trữ tại Liên 
đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước 
miền Nam và Sở KH&CN tỉnh BR-VT;

2. Ma Công Cọ, 1993. Báo cáo bản đồ địa mạo 
tỷ lệ 1:50.000 tỉnh BR-VT, lưu trữ tại Sở KH&CN tỉnh 
BR-VT; 

3. Trần Anh Tuấn, 1994. Báo cáo lập bản đồ 
ĐCTV-ĐCCT vùng Long Thành - Vũng Tàu tỷ lệ 
1/50.000 năm 1994, lưu trữ tại Liên đoàn Quy 
hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam;

4. Phạm Huy Long, 1994. Báo cáo kết quả 
nghiên cứu thành lập bản đồ kiến tạo tỷ lệ 
1:50.000 tỉnh BR-VT - Quan trắc nứt đất Xà Bang – 
Long Đất và dự báo vùng xung yếu theo đặc điểm 
kiến tạo, lưu trữ tại Sở KH&CN tỉnh BR-VT;

5. Trương Đình Hiển, 1995. Nghiên cứu các quá 
trình động lực xói lở và kiểm soát ô nhiễm môi 
trường vùng ven biển Vùng Tàu – Bình Châu, lưu 
trữ tại Sở KH&CN tỉnh BR-VT; 

6. Hoàng Vượng, 1996. Báo cáo lập bản đồ địa 
chất công trình, bản đồ hiện trạng nhiễm bẩn 
nước dưới đất và nước mặt tỷ lệ 1:25.000 vùng 
Phú Mỹ – Bà Rịa và Long Điền- Long Hải tỉnh BR-
VT, lưu trữ tại Sở KH&CN tỉnh BR-VT;

7. Trần Hồng Phú, 1997. Báo cáo điều tra địa 
chất đô thị TP. Vũng Tàu và TX. Bà Rịa, lưu trữ tại 
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước 
miền Nam;

8. Trương Đình Hiển, 2000. Nghiên cứu các 
điều kiện động lực họckhu vực cửa Lộ An và phụ 
cận nhằm phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế 
xã hội tỉnh BR-VT, lưu trữ tại Sở KH&CN tỉnh BR-VT;

9. Trần Văn Lã, 2002. Nghiên cứu đánh giá trữ 
lượng, xác định biên mặn và triển vọng khai thác 
NDĐ TP. Vũng Tàu năm, lưu trữ tại Liên đoàn Quy 
hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam và 
Sở KH&CN tỉnh BR-VT;

10. Phạm Hữu Vũ và nnk, 2003, Báo cáo kết quả 
biên hội bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 
tỉnh BR-VT, lưu trữ tại Sở KH&CN tỉnh BR-VT;

11. Phan Văn Tuyến, Đề án “Nghiên cứu, xây 
dựng mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2006-2010”.

P.V.T
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  Nguyễn Đình Thống
Trường Đại học KHXH&NV TPHCM

1. SỐ LƯỢNG TÙ NHÂN VÀ 
THỦ ĐOẠN CAI TRỊ THỜI MỸ 
- NGỤY

Tháng 3-1955, thực dân Pháp 
bàn giao Nhà tù Côn Đảo cho ngụy 
quyền Sài Gòn. Số lượng tù nhân 
tính đến ngày 26-12-1956 là 674 
người, số tù tư pháp từ thời Pháp 
chuyển giao còn lại.

Tháng 1-1957, ngụy quyền Sài 
Gòn thanh lọc tù chính trị ở các nhà 
tù trong đất liền đày ra Côn Đảo, tù 
không có án tiết, được gọi là tù chính 
trị câu lưu (câu thúc, lưu giữ, giam 
giữ). Số tù câu lưu tăng lên mức cao 
nhất là 4061 vào tháng 12-1959, rồi 
giảm dần từ năm 1960 (do chuyển 
về đất liền và trả tự do), đến tháng 
7-1963 chỉ còn lại 519 người. Trong 
khi đó thì tù án ngày càng tăng lên, 
từ 2415 người cuối năm 1960, đến 
3355 vào tháng 7-1963. Số lượng 
tù nhân thời chống Mỹ lúc cao nhất 
xấp xỉ mười ngàn người vào năm 
1972. Trước ngày giải phóng (30-
4-1975), Côn Đảo có 7448 tù nhân, 
trong đó 4234 là tù chính trị (có 494 
phụ nữ) và 3214 là tù thường phạm, 
quân phạm.

Tù nhân trước hết được phân loại 
theo án tiết, thành tù có án và tù 
không án (câu lưu). Tù có án còn 
được phân theo loại án (án tù giam, 
án khổ sai hữu hạn, khổ sai chung 
thân, tử hình) và phân theo màu sắc 
chính trị (Chính trị cộng sản, Chính 
trị quốc gia, Thường án, Quân phạm 
thường án, Quân phạm chính trị). 
Sự phân biệt giữa tù án và tù câu 
lưu chỉ là tương đối. Tù câu lưu 
theo luật, bị câu lưu tối đa là 2 năm, 
song có thể bị gia hạn nhiều lần cho 
đến chết (như án tử hình), bị câu 
lưu suốt đời (như án chung thân) vì 
chống li khai, chống chào cờ ngụy, 

chống nội quy nhà tù, giữ vững khí 
tiết của người chiến sĩ cách mạng. 
Tù án cũng có thể bị chuyển thành 
câu lưu ngay khi mãn án. Dưới thời 
Mỹ ngụy, vấn đề khí tiết hệ trọng 
hơn án tiết. Người mang án tử hình 
vẫn có thể giảm xuống chung thân, 
dưới mức chung thân và trả tự do 
trước mỗi biến động chính trị.

Tiếp tục thủ đoạn và các cơ sở 
lao động khổ sai do thực dân Pháp 
để lại, ngụy quyền Côn Đảo bóc lột 
lao động khổ sai của tù nhân, lấy 
tù nuôi tù, xây dựng trại giam, sân 
bay và các công trình trên đảo. Âm 
mưu sâu xa của địch trong việc bóc 
lột khổ sai nhằm phân hóa và cải 
huấn tù chính trị. Các thủ đoạn cơ 
bản của Mỹ - Ngụy đều nhằm mục 
đích triệt hạ khí tiết của tù chính trị, 
vì vậy, nội dung cơ bản của phong 
trào đấu tranh trong tù là đấu tranh 
bảo vệ khí tiết, với những hình thức, 
mức độ khác nhau ở mỗi trại tù.

2. TÙ CHÍNH TRỊ CÂU LƯU 
ĐẤU TRANH CHỐNG LY KHAI 
ĐẢNG CỘNG SẢN:

Từ tháng 5-1957, địch tiến hành 
cưỡng bức li khai Đảng cộng sản 
đối với tù chính trị câu lưu. Những 
người chống ly khai bị giam tại Trại 
I, chúng gọi là “Trại cộng sản”. Trên 
1.000 tù chính trị câu lưu Trại I đã 
kiên cường đấu tranh chống ly khai 
Đảng cộng sản, chống hô khẩu hiệu 
xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Hàng trăm người đã hy sinh anh 
dũng, còn lại 59 người kiên cường 
chống ly khai, địch đưa về Chuồng 
Cọp và khủng bố vô cùng man rợ 
(4-1960). Tháng 3-1961, lực lượng 
chống ly khai chỉ còn 17 người. 
Địch tập trung những tên ác ôn nhất 
để đàn áp, dụ dỗ và cưỡng bức. 

Từng người đã viết bản xác định lập 
trường, cam kết thà chết không ly 
khai cộng sản, không đả đảo lãnh 
tụ Hồ Chí Minh, không từ bỏ con 
đường đấu tranh vì độc lập tự do và 
thống nhất Tổ quốc. Địch đàn áp 
khốc liệt, đánh chết tại chỗ 7 người, 
1 tàn phế 3 người và tiếp tục đày ải, 
hành hạ cao hơn đối với 7 người còn 
lại. Hai anh Trần Trung Tín và Lưu 
Chí Hiếu đã tuyệt thực đến chết để 
phản đối hành động khủng bố man 
rợ và ngăn chặn bàn tay khát máu 
của kẻ thù. Năm chiến sĩ còn lại 
tiếp tục giương cao ngọn cờ chống 
ly khai cho đến ngày toàn thắng, kẻ 
thù phải chịu thua và trả tự do cho 
các anh sau ngày Ngô Đình Diệm 
bị lật đổ, đó là: Nguyễn Đức Thuận, 
Phan Trọng Bình, Phạm Quốc Sắc, 
Nguyễn Minh và Lê Văn Một, được 
tập thể tù chính trị Côn Đảo tôn 
vinh là “Năm ngôi sao sáng” và nêu 
gương học tập trong tù.

3. TÙ CHÍNH TRỊ CÂU LƯU 
ĐẤU TRANH CHỐNG HỌC TỐ 
CỘNG

Những người chấp nhận ly khai 
bị đưa về Trại II, gọi là “Trại quốc 
gia”, buộc phải học tố cộng, chào 
cờ “quốc gia”, hô khẩu hiệu phản 
động, ký kiến nghị phản động, 
nhằm triệt hạ khí tiết, biến người tù 
chính trị thành kẻ phản bội, làm tay 
sai cho chúng. Tuy vậy, chỉ có một 
số ít tù chính trị thuộc loại khuất 
phục, đầu hàng, còn đại bộ phận tù 
chính trị chấp nhận ở lại Trại II là 
do sức chịu đựng yếu và có những 
quan điểm khác nhau về mức độ và 
phương pháp đấu tranh. Trình độ 

TỪ CHI BỘ LÊ HỒNG PHONG (1963)
ĐẾN ĐẢNG BỘ LƯU CHÍ HIẾU (1972)
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giác ngộ và tinh thần chiến đấu của 
mỗi người đều có sự khác biệt, bởi 
thế, trước những thủ đoạn khủng 
bố ác liệt của kẻ thù, sự phân hóa 
về quan điểm đấu tranh trong lực 
lượng tù chính trị là không tránh 
khỏi. Thực tiễn tranh đấu trong tù 
không loại trừ hình thức, mức độ 
đấu tranh nào, không loại trừ việc 
tập hợp lực lượng rộng rãi, kể cả 
những người chỉ đủ sức tham gia 
những hình thức đấu tranh ở những 
mức độ khác nhau.

Ngày 7-7-1957, đợt chống ký 
kiến nghị ủng hộ Ngô Đình Diệm 
có 442 tù chính trị câu lưu Trại II 
tham gia. Đợt thứ 2, ngày 6-6-1958, 
có 908 tù chính trị câu lưu Trại II 
chống kí kiến nghị phản động. 
Ngày 26-10-1959, tù chính trị câu 
lưu Trại II tiếp tục đấu tranh chống 
ký kiến nghị phản động lần thứ 3 
với hàng trăm người tham gia. Ba 
đợt chống kiến nghị liên tiếp trong 
3 năm liền đã khẳng định quá trình 
đấu tranh vươn lên bảo vệ khí tiết 
của tù chính trị Trại II.

Ngày 15-7-1959, địch chuyển 
toàn bộ tù chính trị Trại I đưa về 
giam tại Trại III, Trại IV và Chuồng 
Cọp.

Tháng 1-1960, 40 tù chính trị bị 
bắt trong vụ bể bạc “Đảng ủy Trại 
II” bị biệt giam Chuồng Cọp. Tháng 
2-1960, địch thanh lọc 285 tù chính 
trị Trại II đã tham gia 3 đợt chống 
kí kiến nghị về giam tại Trại III, áp 
dụng chế độ khủng bố giống như 
tù chính trị chống ly khai. Đến thời 
điểm này, một bộ phận tù chính trị 
Trại II đã vươn lên sát cánh cùng 
Trại I trong cuộc đấu tranh bảo vệ 
khí tiết.

Tháng 4-1960, chính quyền Sài 
Gòn mở một chiến dịch quy mô, do 
Thiếu tướng Mai Hữu Xuân cầm 
đầu, đưa một lực lượng chống cộng 
dày dạn kinh nghiệm từ Sài Gòn ra 
đánh phá, đánh rã hơn 1000 tù chính 
trị câu lưu, kể cả số tù chính trị câu 
lưu chống ly khai cộng sản (Trại I) 
và 285 tù chính trị câu lưu chống ký 

kiến nghị phản động ở Trại II trước 
đó chỉ còn lại 59 người kiên cường 
nhất, giữ vững vị trí bảo vệ khí tiết, 
đậu được trong chiến dịch này bị 
đưa về Chuồng Cọp. Kết thúc chiến 
dịch, địch xóa sổ cả “Trại cộng sản” 
và “Trại quốc gia”, thiết lập Trung 
tâm Cải huấn I gồm các trại: Nhân 
Vị (Trại II cũ), Bác Ái (Trại III - IV 
cũ) và chi nhánh ở Cỏ Ống, Bến 
Đầm, Sở ruộng Quang Trung.

Thấm thía thất bại đau xót, thấm 
thía nỗi cay đắng tủi nhục khi bị 
khuất phục, những người có trách 
nhiệm đã nung nấu ý chí vươn lên 
khôi phục lại vị trí đấu tranh bảo vệ 
khí tiết. Các anh Lương Chi (Lương 
Thạnh), Đặng Ngọc Cảnh, Nguyễn 
Hào (Nguyễn Thành), Nguyễn 
Ngọc Cao (Trần Văn Cao), Nguyễn 
Văn Nghĩa, Phan Xuân Nhị (tự 
Bình), cùng những người có trách 
nhiệm ở Trại I vừa bị đánh rã đã tập 
họp lại lực lượng, bàn phương án 
đấu tranh vươn lên, khôi phục lại vị 
trí bảo vệ khí tiết, từng bước chống 
học tố cộng, chống ký kiến nghị 
phản động, chống chào sĩ quan, 
chống khổ sai nặng nhọc, chống hô 
khẩu hiệu phản động để khi có thời 
cơ, vươn lên đấu tranh chống chào 
cờ ngụy và chống toàn bộ nội quy 
nhà tù, kiến tạo lại vị trí bảo vệ khí 
tiết.

4. THÀNH LẬP CHI BỘ LÊ 
HỒNG PHONG

Từ tháng 8-1962, lực lượng tù 
chính trị câu lưu bước vào thời kỳ 
đấu tranh vươn lên khôi phục toàn 
bộ khí tiết. Các đồng chí có trách 
nhiệm tổ chức một đợt học tập 
chính trị, chuẩn bị vươn lên khôi 
phục khí tiết, tài liệu gồm: Đường 
lối cách mạng Miền Nam, chỉ thị 
bảo vệ khí tiết, tám kinh nghiệm 
chiến đấu của 5 anh chống ly khai 
toàn thắng theo phương châm quyết 
tâm, quyết tử, tự lực, trường kỳ, 
6 tiêu chuẩn đảng viên, học “kinh 
nhật tụng” của người chiến sỹ cách 
mạng. Kết quả học tập và đấu tranh 

tạo thuận lợi tiến tới thành lập chi 
bộ Đảng. Địch đã phải bỏ chào sỹ 
quan, thất bại trong các đợt học tố 
cộng, chấp nhận các mức khổ sai 
của tù chính trị, nới lỏng một số 
mặt áp bức. Trong xu thế vươn lên 
khôi phục khí tiết, quần chúng càng 
thấy rõ vai trò lãnh đạo và tín nhiệm 
những cán bộ trung kiên, cốt cán, 
đòi hỏi phải có tổ chức Đảng đủ 
sức để lãnh đạo quần chúng đi đúng 
hướng. Đội ngũ cán bộ trung kiên 
cũng nhận thức rõ trách nhiệm thành 
lập chi bộ Đảng để lãnh đạo phong 
trào đấu tranh vươn lên khôi phục 
khí tiết. Anh Lương Chi quê Quảng 
Ngãi, nguyên là cán bộ tỉnh Plâycu 
được tập thể tín nhiệm trong cương 
vị lãnh đạo chung. Anh Đỗ Hằng (ở 
Plâycu) được cử cùng Trần Thám 
(ở Bình Định) và một số người có 
trách nhiệm soạn thảo tài liệu Vươn 
lên khôi phục toàn bộ khí tiết, mục 
tiêu đấu tranh là Toàn bộ khí tiết, 
nghĩa là không chỉ chống chào cờ 
ngụy, chống khẩu hiệu phản động 
nữa mà chống mọi thủ đoạn cưỡng 
bức tư tưởng tù chính trị. Quá trình 
xây dựng phương án đấu tranh vươn 
lên cũng đặt ra yêu cầu thành lập 
chi bộ Đảng với phương châm tinh 
gọn, vững mạnh, bí mật, trọng chất 
lượng, chỉ tập hợp đảng viên theo 
yêu cầu lãnh đạo. Điều kiện tập hợp 
(phát triển) đảng viên: lịch sử chính 
trị rõ ràng, khi bị bắt không khai 
báo tổn hại đến tổ chức cách mạng; 
qua các nhà tù không có hành động 
đầu hàng, phản biến; thời gian ở tù 
liên tục dũng cảm đấu tranh; gương 
mẫu, biết đoàn kết vận động quần 
chúng, được quần chúng tín nhiệm. 
Bảy người đầu tiên được tập hợp 
vào chi bộ là: Lương Thạnh (Lương 
Chi), Đỗ Hằng, Đặng Ngọc Cảnh, 
Trần Hân (Nguyễn Hài), Nguyễn 
Xuân Tốn (Nguyễn Quýnh), Hoàng 
Phùng, Trần Thám. Tập thể nhất trí 
đặt tên là Chi bộ Lê Hồng Phong, 
chọn ngày 1-5-1963 họp hội nghị 
thành lập, bầu Lương Chi làm Bí 
thư, Đặng Ngọc Cảnh, Phó Bí thư 
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phụ trách tổ chức; Đỗ Hằng, đảng 
viên phụ trách tuyên huấn; Hoàng 
Phùng, đảng viên, Đại diện đấu 
tranh, các đảng viên Trần Thám, 
Nguyễn Quýnh, Nguyễn Hài được 
phân công phụ trách từng bộ phận. 
Chi bộ đề ra 3 nhiệm vụ trước mắt: 
(1) Củng cố nòng cốt ở các phòng 
giam, các kíp tù; (2) Tiếp tục lãnh 
đạo đấu tranh đòi các quyền dân 
sinh, dân chủ; (3) Chuẩn bị thực lực 
khi có điều kiện sẽ chống chào cờ. 
Chủ trương chống hô khẩu hiệu và 
chống chào cờ, có 2 ý kiến: Chống 
toàn bộ cùng một lúc hay chống 
từng phần. Sau khi thảo luận trong 
chi bộ và tham khảo ý kiến quần 
chúng, cuối cùng đi đến quyết định 
chống hô khẩu hiệu trước, để tập 
hợp được đông đảo quần chúng 
tham gia rồi củng cố thực lực, tuyên 
bố chống chào cờ sau.7 Trong quá 
trình lãnh đạo cuộc đấu tranh vươn 
lên, chi bộ tập hợp và phát triển 
thêm các đồng chí Lê Quang Ba, 
Bùi Dưa (Bùi Dục) (cán bộ của tỉnh 
Quảng Ngãi), Nguyễn Chẩn (cán bộ 
của tỉnh Mỹ Tho), Nguyễn Thiện, 
cán bộ của tỉnh Quảng Nam - Đà 
Nẵng.

Sự ra đời của chi bộ Lê Hồng 
Phong đánh dấu bước phát triển 
mới của phong trào tù chính trị câu 
lưu. Mỗi đảng viên trong chi bộ đều 
thể hiện vai trò gương mẫu trong 
đấu tranh và sinh hoạt nội bộ, được 
quần chúng tín nhiệm. Gương đấu 
tranh dũng cảm kiên cường xuất 
hiện ngày càng nhiều, nhất là lực 
lượng thanh niên. Những nhân tố 
tích cực đó đã tạo nên khí thế sẵn 
sàng vươn lên đấu tranh chống mọi 
âm mưu thủ đoạn của địch.

5. CHI BỘ LÊ HỒNG PHONG 
LÃNH ĐẠO CUỘC ĐẤU 
TRANH VƯƠN LÊN

Ngày 1-11-1963 xảy ra cuộc đảo 
chính ở Sài Gòn, Dương Văn Minh 
lên làm tổng thống. Nắm được tình 
hình, chi bộ quyết định kịp thời nổ 
ra đấu tranh chống hô khẩu hiệu. 

Được chi bộ phân công, trong buổi 
chào cờ sáng 2-11-1963, các anh 
Lê Quang Ba, Phạm Minh Sáu, 
Nguyễn Văn Minh nổ phát pháo 
đầu tiên, tuyên bố tẩy chay việc hô 
khẩu hiệu. Địch bắt 3 anh biệt giam 
chuồng cọp. Toàn bộ tù chính trị câu 
lưu tự giải tán về phòng. Địch đóng 
cửa, cấm cố, siết bóp đời sống. Chi 
bộ quyết định lãnh đạo đấu tranh 
bằng hình thức tuyệt thực, với các 
yêu sách đòi giải tỏa cấm cố, tự do 
tư tưởng, bỏ hô khẩu hiệu, chào cờ; 
trả tự do cho tù chính trị câu lưu; 
ăn đủ no, thức ăn có thịt cá rau; ốm 
đau có thuốc men, được đi trạm 
xá; được bầu. Tổng Đại diện trại 
và Đại diện các phòng. Chi bộ chỉ 
đạo phòng nhà bếp do đảng viên chi 
bộ Bùi Dục phụ trách không tuyên 
bố tuyệt thực để phục vụ và liên lạc 
giữa các phòng. Chi bộ giao cho các 
đồng chí Đỗ Hằng, Lê Quang Ngọc, 
Tô Thành đặt qui ước “mooc” cải 
tiến để liên lạc giữa các phòng cấm 
cố.

Cuộc tuyệt thức nổ ra ngày 22-12-
1963. Ngày hôm sau, địch bắt một 
số cốt cán biệt giam chuồng cọp. 
Anh em đấu lý phản đối việc bắt bớ. 
Qua trưa ngày thứ 3, bọn chúa đảo 
tuyên bố chấp nhận yêu sách. Chi 
bộ chủ trương kết thúc tuyệt thực. 
Ngày 25-12-1963 Nguyễn Văn Sáu 
thay Lê Văn Thể chúa đảo. Sáu có 
đối sách ôn hòa, mời Đại diện Trại I 
lên văn phòng Quản Đốc, tuyên bố 
bỏ khẩu hiệu trên toàn Đảo và chấp 
nhận giải quyết các yêu sách về dân 
sinh dân chủ. Đại diện về trại và 
vào chuồng cọp thông báo kết quả 
nhượng bộ của tỉnh trưởng Nguyễn 
Văn Sáu. 25 anh em ở chuồng cọp 
tuyên bố chống chào cờ luôn, không 
về trại.

Chi bộ lãnh đạo cuộc bầu cử công 
khai, anh Nguyễn Văn Thọ được 
bầu làm Tổng Đại diện, nhưng sau 
đó một thời gian ngắn, anh bị bệnh 
nặng từ trần. Tập thể bầu anh Hồ 
Sĩ Phan làm Tổng Đại diện. Thấy 
phong trào có bước phát triển, địch 

bắt đầu phản kích, cấm giao dịch 
giữa các phòng, tước đoạt dần các 
quyền lợi mà chúng đã hứa giải 
quyết, và tạo cớ bắt lẻ tẻ một sốanh 
em đưa vào chuồng cọp, trong đó 
các đồng chí Lương Chi (Lương 
Thạnh, Bí thư chi bộ), Đặng Ngọc 
Cảnh (Phó Bí thư) và các đảng viên 
khác như Trần Hân, Nguyễn Xuân 
Tốn, Đỗ Hằng, hình thành bộ phận 
lãnh đạo khu chuồng cọp. Các đảng 
viên ở trại còn lại như Hoàng Phùng, 
Trần Thám, Lê Quang Ba, Bùi Dưa, 
Nguyễn Chẩn, Nguyễn Thiện do 
Hoàng Phùng phụ trách. Nhận định 
tình hình địch có thể đánh phá mạnh 
hơn, chi bộ quyết định nâng đấu 
tranh chính trị lên mục tiêu chống 
chào cờ ngụy. Ngày 20-1-1964, địch 
bắt 100 anh em, phân tán về Trại II 
và Trại III, mỗi trại 50 người, cấm 
cố ở phòng giam, hầm đá, anh em 
vần tuyên bố chống chào cờ. Các 
đảng viên Hoàng Phùng, Lê Quang 
Ba trong Chi bộ Lê Hồng Phong 
lãnh đạo khối tù chính trị câu lưu 
ở Trại II; các đảng viên Trần Thám, 
Nguyễn Thiện lãnh đạo anh em ở 
Trại III. Trại I còn 50 người kíp nhà 
bếp bị biệt lập ở phòng 8 do đảng 
viên Hoàng Phùng lãnh đạo, sắp 
xếp lại tổ chức, tiếp tục đấu tranh. 
Địch vừa đấu lý, vừa siết bóp đời 
sống, nhốt chật, và khủng bố đàn 
áp thường xuyên. Tình trạng này 
diễn đi diễn lại nhiều lần, các đảng 
viên trong chi bộ là hạt nhân lãnh 
đạo, động viên anh em giữ vững 
tinh thần để bảo vệ khí tiết. Ngày 
1-4-1964, địch chấp nhận yêu sách, 
đưa 79 anh em trở về phòng 4 Trại 
I (trong thời gian ở Trại II, III, có 
21 anh em đã được đưa về đất liền). 
Cùng thời gian này, số tù chính trị 
tuyên bố chống chào cờ bị giam ở 
chuồng cọp do các đảng viên Lương 
Chi, Đặng Ngọc Cảnh, Trần Hân, 
Nguyễn Xuân Tốn, Đỗ Hằng lãnh 
đạo đã đấu tranh tuyệt thực từ ngày 
1-4-1964 với các yêu sách đòi được 
tự do tư thưởng; mở còng xiềng, trả 
lại quần áo mặc; cấp đủ nước nóng 
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để uống hằng ngày; thức ăn có chất 
tươi cá thịt, rau; được ra ngoài tắm 
nắng, tắm giặt. Chiều ngày 7-4-
1964, địch chấp nhận các yêu sách. 
Cuộc tuyệt thực kết thúc thắng lợi. 
Đây là thắng lợi quan trọng trong 
cuộc đấu tranh vươn lên giành lại 
vị trí bảo vệ khí tiết của tù chính trị 
câu lưu mà Chi bộ Lê Hồng Phong 
là hạt nhân lãnh đạo.

Trong thời gian này, 123 tù chính 
trị từ nhà lao Thanh Tân Ồ bị đày 
ra đảo ngày 27-1-1964 bị giam ở 
phòng 5 và 7 đã phối hợp với tù 
chính trị câu lưu Trại I ở phòng 4 
đấu tranh tuyệt thực 23 ngày, đòi tự 
do tư tưởng và các yêu sách dân sinh 
dân chủ, bắt đầu từ ngày 6-6-1964. 
Trước sức chiến đấu kiên cường 
của các anh em đến ngày 27-6-1964 
địch chấp nhận các yêu sách. Ngày 
21-8-1964, địch lật lọng không thực 
hiện các yêu sách về dân sinh dân 
chủ mà chúng đã cam kết, giam 
tất cả vào chuống cọp, kiểm soát 
chặt chẽ. Các đảng viên chi bộ Lê 
Hồng Phong vẫn tìm cách quan hệ 
với những cán bộ cốt cán trong các 
chuyến lưu đày ra đảo sau đó, thống 
nhất quan điểm chủ trương đấu 

tranh, sắp xếp lại tổ chức chỉ đạo, 
hình thành Bộ phận lãnh đạo chung 
gồm một số đảng viên chi bộ Lê 
Hồng Phong và cốt cán trong số các 
đoàn tù chính trị mới ra, lãnh đạo 
đấu tranh chống khủng bố, tổ chức 
học tập chính trị nâng cao nhận thức 
tư tưởng. Anh em ở chuồng cọp tiếp 
tục trải qua nhiều đợt đàn áp khốc 
liệt, dai dẳng trong 6 năm, giữ vững 
vị trí chống chào cờ ngụy. Đến 25- 
12-1969 địch chuyển tất cả tù chính 
trị câu lưu ở chuồng cọp về Trại I.

6. THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ LƯU 
CHÍ HIẾU 

Ngày 20-12-1971, hơn tám trăm 
tù chính trị câu lưu Trại I bị đưa về 
giam tại Trại VI khu B. Lực lượng 
tù chính trị câu lưu đã thành lập Chi 
bộ Lê Hồng Phong từ năm 1963, 
đấu tranh vươn lên khôi phục vị trí 
bảo vệ khí tiết từ 1964, giữ vững vị 
trí bảo vệ khí tiết qua 5 năm địch 
đày ải nghiệt ngã tại chuồng cọp 
Côn Đảo. Thế hệ tù chính trị bị đày 
ra Côn Đảo những năm 1969-1970 
trở đi đã được các chú, các anh 
lớp trước giáo dục, rèn luyện, sớm 
trưởng thành, góp phần xây dựng 

đội ngũ ngày càng vững mạnh. Kế 
thừa truyển thống đấu tranh của 
Trại I và sự tiếp nối, phát huy của 
Chi bộ Lê Hồng Phong, một Ban 
vận động thành lập Đảng bộ tại Trại 
VIB được thành lập do Trần Văn 
Cao làm Trưởng ban10. Ban vận 
động soạn thảo quy ước và tuyên 
bố thành lập Đảng bộ mang tên Lưu 
Chí Hiếu vào ngày 3-2-1972, Trần 
Văn Cao là Bí thư, Đào Văn Trân 
là Phó bí thư, Mai Xuân Cống là ủy 
viên thường vụ, kiêm Trưởng Ban 
điều trại;11 Phó Ban điều hành kiêm 
Tổng Đại diện là Hoàng Phùng. Đợt 
đầu, Đảng bộ kết tập 11 người, sau 
đó xây dựng 10 chi bộ trong 10 
phòng, tổng số 62 đảng viên được 
kết tập vào cuối năm 1972. Việc 
thành lập Đảng bộ Lưu Chí Hiếu 
đánh dấu bước trưởng thành vượt 
bậc của tù chính trị câu lưu. Đảng 
bộ Lưu Chí Hiếu trở thành bộ tham 
mưu chiến đấu lãnh đạo Trại VI 
khu B. Nhiều đảng viên của Đảng 
bộ sau này đã được cử vào Đảng ủy 
lâm thời, góp phần quan trọng trong 
thời điểm nổi dậy giải phóng hoàn 
toàn Côn Đảo.

N.Đ.T

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Cùng với việc đào tạo hệ đại 
học, đào tạo sau đại học 
là một nhiệm vụ bắt buộc 

đồng thời là một đặc trưng của 
các trường đại học. Trong bài này 
chúng tôi trình bày định hướng và 
quá trình chuẩn bị mở hệ đào tạo 
sau đại học của trường Đại học Bà 
Rịa-Vũng Tàu.

I. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO 
SAU ĐẠI HỌC

1. Tình hình đào tạo sau đại học 

Bà Rịa-Vũng Tàu là một tỉnh có 
nền công nghiệp phát triển cao, 
nhiều lĩnh vực đứng hàng đầu quốc 
gia như: dầu khí, điện, đạm, du lịch, 
cảng biển… Do đó, nhu cầu cán 
bộ, khoa học kỹ thuật có trình độ 
sau đại học khá cao. Theo thống kê 
của chúng tôi, đầu năm 2010 trong 
phạm vi toàn tỉnh có trên 760 người 
có trình độ sau đại học, trong đó 
có trên 80 tiến sỹ, 510 thạc sỹ và 
170 chuyên khoa cấp I, II. Từ năm 
2005 đến nay, do nhu cầu về đào tạo 
cao học tại Vũng Tàu đã xuất hiện 

  GS. TSKH. Ngô Văn Lược
Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu 

một số cơ sở tiến hành đào tạo cao 
học theo hình thức liên kết với các 
trường đại học: Bách khoa Hà Nội, 
Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học 
Tài chính-Marketing TPHCM, Đại 
học Luật TPHCM… Các đơn vị tại 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức liên 
kết đào tạo là trường Cao đẳng nghề 
Dầu khí, Trung tâm giáo dục thường 
xuyên tỉnh, Trường trung cấp nghề 
Liên đoàn lao động tỉnh, trường Đại 
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học Bà Rịa-Vũng Tàu… Số lượng 
học viên cao học của các lớp này 
vào khoảng 600 người, trong đó tập 
trung chủ yếu vào ngành Quản trị 
kinh doanh… Đào tạo cao học theo 
hình thức liên kết phần nào đáp ứng 
được nhu cầu người học, nhưng 
cũng có những mặt hạn chế như giá 
học phí khá cao (có khóa từ 80 đến 
100 triệu đồng). Một số đơn vị liên 
kết thực chất chỉ là một nơi cho thuê 
địa điểm đào tạo và không đủ chuẩn 
theo quy định của Bộ Giáo dục & 
Đào tạo. Trên thực tế nhu cầu người 
học cao học tại Bà Rịa-Vũng Tàu 
vẫn còn nhiều, nhất là những người 
không có điều kiện tài chính để học 
các lớp liên kết với kinh phí cao.

2. Định hướng đào tạo sau đại 
học

Căn cứ nhu cầu đào tạo sau đại 
học trên địa bàn tỉnh, đồng thời căn 
cứ nhu cầu đào tạo sau đại học của 
đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh 
viên, trường Đại học Bà Rịa-Vũng 
Tàu xác định phương hướng đào 
tạo sau đại học như sau: Tích cực 
chuẩn bị các điều kiện để có thể 
mở hệ đào tạo cao học cho những 
ngành có khả năng như: Quản trị 
kinh doanh, Công nghệ hóa học từ 
năm 2013 và phấn đấu mở hệ đào 
tạo Tiến sỹ vào khoảng năm 2016. 
Đây sẽ là bước đột phá trong đào 
tạo sau đại học tại trường Đại học 
Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.

II. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ MỞ 
HỆ ĐÀO TẠO CAO HỌC

1. Chuẩn bị về đội ngũ giảng 
dạy

Trừ một số ít giảng viên có trình 
độ thạc sỹ có thể tham gia giảng dạy 
cao học như hướng dẫn thực hành, 
giảng dạy ngoại ngữ, giảng viên chủ 
yếu để giảng dạy cao học phải có 
trình độ tiến sỹ. Theo quy định của 
Bộ Giáo dục & Đào tạo để mở một 
ngành đào tạo cao học thì khoa đào 

tạo phải có ít nhất 5 tiến sỹ, trong đó 
có 3 tiến sỹ đúng chuyên ngành và 2 
tiến sỹ có chuyên ngành gần.

Để đáp ứng yêu cầu đó, thời gian 
qua trường Đại học Bà Rịa-Vũng 
Tàu đã tích cực tuyển dụng và 
thu hút các giảng viên có trình độ 
sau đại học, ưu tiên những người 
có trình độ tiến sỹ, các thạc sỹ tốt 
nghiệp nước ngoài về và những 
người có nguyện vọng gắn kết lâu 
dài với trường. Nhờ chính sách thu 
hút chất xám hợp lý, kết hợp với tạo 
điều kiện môi trường làm việc thuận 
lợi, nên trong 2 năm 2011-2012 
trường đã tuyển dụng thêm được 25 
giảng viên về trường đưa số cán bộ 
giảng viên cơ hữu của trường lên 
185 người, trong đó trên 100 người 
có trình độ sau đại học gồm 20 tiến 
sỹ và trên 80 thạc sỹ. Đặc biệt có 3 
tiến sỹ mới tốt nghiệp nước ngoài 
về với tuổi đời dưới 30. Số tiến sỹ 
tập trung nhiều ở 2 khoa Kinh tế (6 
tiến sỹ) và khoa Hóa học & CNTP 
(5 tiến sỹ). Lãnh đạo trường đã 
thành lập 2 hội đồng khoa học cấp 
khoa tại khoa Kinh tế và khoa Hóa 
học & CNTP gồm các Tiến sỹ và 
cán bộ chủ chốt trong khoa.

2. Chuẩn bị chương trình đào 
tạo Thạc sỹ

Từ đầu năm 2012 lãnh đạo trường 
đã chỉ đạo cho phòng Đào tạo & 
QLSV phối hợp với các khoa xây 
dựng 2 chương trình đào tạo cao 
học gồm chương trình đào tạo cao 
học Quản trị kinh doanh và chương 
trình đào tạo cao học Công nghệ 
hóa học. Quá trình xây dựng đề 
án có tham khảo chương trình đào 
tạo cao học của các trường đại học 
hàng đầu trong nước cũng như cập 
nhật chương trình đào tạo của các 
trường nước ngoài có quan hệ hợp 
tác với trường. Các chương trình 
được Hội đồng khoa học cấp khoa 
và cấp trường thẩm định, bổ sung 
hoàn chỉnh trước khi trình lên các 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời lãnh đạo nhà trường 

từng bước mua sắm các trang 
thiết bị cần thiết cho các phòng thí 
nghiệm khoa Hóa học & CNTP, bổ 
sung các phần mềm mô phỏng cho 
khoa Kinh tế, ký kết hợp tác với 
các trường Cao đẳng nghề Dầu khí 
và Cao đẳng nghề Du lịch về thực 
hành nghề nghiệp.

3. Mở các lớp liên kết đào tạo 
cao học

Từ năm 2007 đến nay, trường Đại 
học Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức 
được 4 lớp liên kết đào tạo cao học 
với trên 100 học viên cho các lớp 
cao học xây dựng và kiến trúc (liên 
kết với trường Đại học Xây dựng Hà 
Nội) và lớp cao học Luật (liên kết 
với trường Đại học Luật TPHCM). 
Qua việc liên kết đào tạo cao học, 
trường cũng tích lũy thêm 1 số kinh 
nghiệm cho việc tổ chức và quản lý 
các lớp cao học của trường.

4. Lập hồ sơ xin mở ngành đào 
tạo cao học

Trên cơ sở chuẩn bị như nêu ở 
trên đến nay trường Đại học Bà 
Rịa-Vũng Tàu đã lập xong hồ sơ 
xin mở hệ đào tạo cao học chuyên 
ngành Quản trị kinh doanh. Hồ sơ 
này đang trong quá trình thẩm định 
để phê duyệt và dự kiến triển khai 
đào tạo cao học ngành Quản trị kinh 
doanh tại trường Đại học Bà Rịa-
Vũng Tàu bắt đầu từ năm 2013.

Trường cũng đang gấp rút hoàn 
thành hồ sơ xin đào tạo cao học 
ngành Công nghệ hóa học để triển 
khai vào năm sau.

Cùng với việc mở hệ đào tạo cao 
học trong nước, trường Đại học Bà 
Rịa-Vũng Tàu cũng đang xin tiến 
hành thí điểm mở chương trình đào 
tạo cao học tiên tiến liên kết với 
nước ngoài. Sau khi đào tạo cao học 
có kết quả và đi vào ổn định, trường 
Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu 
tiến tới mở hệ đào tạo nghiên cứu 
sinh tại trường trong thời gian thích 
hợp.

N.V.L
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CÔNG NGHỆ BỨC XẠ TỪ THỨ CẤP 
(ĐỊA BỨC XẠ) KHOA HỌC

HAY TÂM LINH? MỘT SỐ KẾT QUẢ 
ỨNG DỤNG Ở TỈNH BR – VT

Trong gần mười năm nay, qua 
báo chí và các phương tiện 
thông tin đại chúng, đã biết 

đến “Ông Tia đất” tức TS. Vũ Văn 
Bằng, Phó viện trưởng Viện nước và 
môi trường thuộc Liên hiệp các Hội 
Khoa Học và Kỹ Thuật (KH&KT) 
Việt Nam, người được coi như 
“Thày phù thủy” trong việc tìm 
nước và mồ mả, hài cốt thất lạc... 
Người đã phát minh ra hiện tượng 
“Bức xạ từ thứ cấp” (BXTTC) hay 
Địa bức xạ (ĐBX) và chế tạo ra máy 
đo các bức xạ này để tìm nước, hài 
cốt thất lạc, các hang động ngầm, 
đứt gãy kiến tạo địa chất…

Từ việc phát hiện hiện tượng vật 
lý mới BXTTC đến quá trình nghiên 
cứu, sáng tạo và đưa vào ứng dụng 
trong thực tế phục vụ sản xuất, đời 
sống có hiệu quả trong suốt nhiều 
năm qua là việc làm cần được khoa 
học đánh giá. Do vậy ngày 18 tháng 
9 năm 2012 Liên hiệp các Hội Khoa 

học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức 
Hội đồng khoa học cấp nhà nước 
gồm các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến 
sỹ nhiều ngành khoa học tham gia 
để chính thức đánh giá công trình. 
Tác giả bài viết này là một trong 
những thành viên của hội đồng và 
là người đã trực tiếp mời TS. Vũ 
Văn Bằng đồng thời chứng kiến 
các kết quả ứng dụng công nghệ 
BXTTC để tìm nước ở những vùng 
khan hiếm nước và tìm mộ thất lạc 
ở huyện Châu Đức và Côn Đảo của 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thông qua 
hai đề tài khoa học do Sở KH&CN 
tỉnh quản lý.

Công trình của Ts Vũ Văn Bằng 
trình trước Hội đồng là một báo cáo 
khoa học có tên gọi: “Công nghệ 
Bức xạ từ thứ cấp (Địa bức xạ) 
nghiên cứu các đối tượng trong lòng 
đất”. Báo cáo có 3 phần chính là:

 - Trường bức xạ từ thứ cấp (Phần 
lý thuyết)

- Công nghệ Bức xạ từ thứ cấp 
(Thiết bị và phương pháp đo)

- Một số kết quả điển hình, ứng 
dụng trong thực tế sản xuất và đời 
sống. 

 Về lý thuyết: Tác giả đã phát hiện 
ra hiện tượng vật lý mới gọi là “bức 
xạ từ thứ cấp”, đây là hiện tượng vật 
lý độc đáo mà sự hình thành cũng 
như tồn tại của nó không theo nghĩa 
thông thường của vật lý điện từ đã 
biết. Theo tác giả hiện tượng này 
xuất hiện khi vật chất (gồm các pha 
rắn, lỏng, khí, plasma) vận động và 
tương tác lẫn nhau không phân biệt 
hệ kín hay mở và trong môi trường 
bất kỳ, trừ chân không. Từ đó đã 
cho ra đời thuyết hay định luật về 
“Bức xạ từ trường động thứ cấp bậc 
2”, gọi tắt là thuyết “Bức xạ từ thứ 
cấp”. Trên cơ sở thuyết này, tác giả 
đã mạnh dạn đề xuất “Giả thuyết 
mới về nguồn gốc từ trường của trái 
đất” và triển vọng ứng dụng của lý 
thuyết BXTTC vào nhiều lĩnh vực 
khoa học và kỹ thuật. Bản thân 
người viết, khi nghiệm thu đề tài 
này ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng 
như một số thành viên HĐKH (gồm 
các nhà khoa học nhiều lĩnh vực 
liên quan ở BR-VT và Tp HCM) 
cho rằng phương pháp BXTTC hay 
ĐBX là có cơ sở khoa học, do vậy 
tác giả đã chế tạo ra thiết bị đo là 
máy BXT và đạt được những kết 
quả thực hiện tại hiện trường chính 
xác, bất ngờ. Tuy nhiên, các thuật 
ngữ mới như ĐBX, Bức xạ từ thứ 

  TS Trương Thành Công
 Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT 

Hội đồng khoa học họp ngày 18 tháng 9 năm 2012 tại Hà Nội
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cấp, Bức xạ từ trường động thứ cấp 
bậc 2… Những phân tích, lý giải, 
và đưa ra giả thuyết mới về nguồn 
gốc từ trường của Trái đất… Với 
số trang báo cáo còn khiêm tốn, thí 
nghiệm còn hạn chế nên còn có hoài 
nghi, băn khoăn. Phần lý thuyết 
chắc chắn cần các nghiên cứu kỹ 
hơn và còn cần thời gian kiểm 
chứng, vì liên quan đến các chuyên 
ngành sâu của nhiều lĩnh vực khoa 
học cơ bản và kỹ thuật khác...

Từ việc phát hiện ra hiện tượng 
BXTTC, tác giả và nhóm nghiên 
cứu (NNC) đã chế tạo ra thiết bị đo 
là máy có ký hiệu BXT-09. Theo 
các tác giả đây là chiếc máy đầu 
tiên và duy nhất hiện nay với bộ 
phận cảm biến (sensor) hoạt động 
dựa trên nguyên lý tương tác điện 
– từ, khác với các loại máy đang sử 
dụng trên thế giới và trong nước. 
Máy đạt độ nhậy cao hơn hẳn các 
thiết bị dùng nguyên lý truyền 
thống như máy đo từ proton – MT4, 
máy gradian từ mặt đất CCT-1, máy 
địa từ BPT-2010, máy đo phóng xạ 
YF99A… Khi cùng thử nghiệm 
phát hiện BXTTC để đối chiếu. 
Nhưng không máy nào trong số 
đó ghi nhận được, không đo được 
loại từ trường này ngoài máy BXT 
09. Tác giả và NNC đã có nhiều 
sáng tạo trong thiết lập mô hình thí 
nghiệm, chủ yếu cho nghiên cứu 
nước ngầm (theo yêu cầu đề tài 
khoa học của Sở KH&CN-BRVT, 
chúng tôi đã cùng các nhà khoa học 
ở Hà Nội, trực tiếp kiểm tra mô hình 
vào tháng 5 năm 2009).

Như vậy về thiết bị, có thể nói 
đó là một thiết bị hiện đại nhưng 
khá đơn giản. Với thiết bị này và 
phương pháp BXTTC các tác giả đã 
thực hiện thành công việc tìm nước, 
phát hiện vị trí mồ mả, hài cốt, phát 
hiện hang động ngầm, đứt gãy kiến 
tạo địa chất… khá chính xác và 
nhanh chóng ở nhiều địa phương.

CÔNG NGHỆ BỨC XẠ TỪ THỨ 
CẤP VÀ CÁC KẾT QUẢ ỨNG 

DỤNG TRONG THƯC TẾ:
Các kết quả nghiên cứu, ứng 

dụng trong thực tế của phương 
pháp BXTTC và chiếc máy BXT-
09 để tìm nước, xác định hang động 
ngầm, các đứt gãy địa chất... của TS 
Vũ Văn Bằng và cộng sự có ý nghĩa 
lớn và giá trị thực tiễn phục vụ nhu 
cầu sinh hoạt, đời sống, nhu cầu 
phát triển KT – XH. Ngoài ra việc 
ứng dụng phương pháp BXTTC và 
dùng thiết bị BXT tìm mồ mả, hài 
cốt thất lạc, một ứng dụng rất thuyết 
phục được thực hiện ở nhiều tỉnh 
thành. Riêng ở BR-VT, tác giả bài 
viết này và lãnh đạo địa phương đã 
chứng kiến, qua việc triển khai một 
phần của đề tài khoa học và đã đạt 
kết quả bất ngờ trong việc tìm nước 
ngầm tại xã Suối Rao huyện Châu 
Đức và Côn Đảo cũng như xác định 
chính xác vị trí ngôi mộ tập thể 75 
chiến sỹ cách mạng bị địch sát hại 
năm 1952 tại Cỏ Ống và các mộ 
tại nghĩa trang Hàng Keo Côn Đảo 
mà nhiều năm địa phương bằng các 
phương pháp khác không tìm được.

Thuật ngữ Công nghệ BXTTC, 
phương pháp BXTTC hay ĐBX có 
thể cần bàn thêm nhưng các kết quả 
cụ thể của phương pháp này là rất 
mới, nhanh, chính xác, ít tốn kém 
trong việc: Tìm kiếm, thăm dò phát 
hiện tiềm năng nước dưới đất và 
một số đối tượng khác như Hang 
động Các tơ, các đứt gãy địa chất 
kiến tạo ngầm dưới đất như đã làm 
được ở các tỉnh Quảng Bình, Sơn 
La, Hà Giang, Đồng Nai, huyện 
Châu Đức và Côn Đảo thuộc tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu... trong báo cáo 
đã trình bày là một thành công lớn 
và có ý nghĩa về khoa học và kinh 
tế-xã hội. Ngoài ra, cần nói thêm 
việc phát hiện tìm mồ mả, hài cốt 
thất lạc ở nhiều nơi đặc biệt ở Côn 
Đảo phục vụ một phần tâm linh cho 
con người và xã hội mà chúng ta 
đã biết cũng là đóng góp không thể 
phủ nhận. 

Đây là một công trình khoa học 
mới, phong phú, nhưng các nghiên 

cứu chưa được đầu tư thỏa đáng nên 
một số phần chưa trình bày chi tiết, 
đầy đủ. Phương pháp BXTTC và 
thiết bị BXTO9 có hiệu quả trong 
việc phát hiện tiềm năng nước ngầm 
và một số đối tượng khác như đã 
biết nhưng không thể thay thế hoàn 
toàn phương pháp khác của địa chất 
thủy văn. 

Mặc dù còn một số hạn chế, 
khiếm khuyết, trong Hội đồng còn 
có ý kiến chưa công nhận về lý 
thuyết và nghi ngờ máy BXT-09, 
coi ông Bằng là một nhà tâm linh. 
Nhưng công trình khoa học “Công 
nghệ BXTTC nghiên cứu các đối 
tượng trong lòng đất” của tác giả 
TS Vũ Văn Bằng theo đánh giá của 
7/9 thành viên HĐKH là một đóng 
góp quan trọng cho khoa học và 
cuộc sống. Các kết quả nghiên cứu, 
ứng dụng mà tác giả và các công sự 
đã làm, đáng được ghi nhận để khen 
thưởng thỏa đáng.

TS. Vũ Văn Bằng người không 
chỉ có công phát hiện ra hiện tượng 
BXTTC để xây dựng thành lý thuyết 
BXTTC mà còn chế tạo ra thiết bị 
đo, trong khi các thiết bị khác chưa 
đo được và sáng tạo ra cách sử dụng 
nó lại hết mình lăn lộn trong thực 
tế đưa vào ứng dụng, phục vụ sản 
xuất, đời sống hiệu quả nhiều năm 
qua. Đó là một nhà khoa học chân 
chính, không phải tâm linh. 

Đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 
từ kết quả nghiên cứu đã được 
nghiệm thu Sở KH&CN đã có báo 
cáo lãnh đạo tỉnh và các ngành từ 
năm 2009 và năm 2011. Nay đề 
nghị tỉnh, các huyện và các ngành 
liên quan sớm có giải pháp và công 
trình cụ thể để triển khai thực hiện 
các đề xuất của đề tài khoa học đã 
thực hiện thành công tại Suối Rao 
huyện Châu Đức và tại Côn Đảo 
trong việc khai thác nước và khoanh 
vùng, xây dựng, tôn tạo khu mộ tập 
thể 75 liệt sỹ ở gần sân bay Cỏ Ống 
và di dời, quy tập khu nghĩa trang 
Hàng Keo. 

 T.T.C 
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TỔNG SẢN PHẨM NỘI ĐIẠ (GDP)
TỈNH BÀ RIẠ - VŨNG TÀU

THỰC TĂNG TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2011
CÒN THẤP

  GVC.ThS. 
  Nguyễn Hoàng LongTốc độ tăng trưởng hay tăng 

trưởng tuyệt đối GDP là 
những thuật ngữ kinh tế 

được sử dụng nhiều và dễ bị ngộ 
nhận, nhầm lẫn. Theo Tổng cục 
thống kê, tăng trưởng GDP 2007 đạt 
8,5%, còn năm 2011 thì đạt 5,89%. 
Ý nghĩa của hai mức tăng trưởng 
trên là gì? Liệu mức tăng trưởng 
GDP 8,5% tốt hơn hay xấu hơn mức 
tăng trưởng 5,80%.

Giá trị của một loại hàng hóa hay 
dịch vụ tại một thời điểm nào đó 
bằng số lượng nhân với giá Q*P; 
GDP của toàn bộ nền kinh tế bằng 
với tổng giá trị của hàng hóa và 
dịch vụ được tạo ra trong nền kinh 
tế là GDP = ∑Qi*Pi trong đó, Qi là 
số lượng hàng hóa và dịch vụ được 
tạo ra, Pi là giá của hàng hóa và 
dịch vụ. Trong công thức này, GDP 
phụ thuộc vào hay biến số đó là số 
lượng hàng hóa và dịch vụ được tạo 
ra và giá của hàng hóa và dịch vụ. 
Số lượng hàng hóa và dịch vụ được 
tạo ra hay còn gọi là sản lượng tạo 
ra của một nền kinh tế tăng trưởng 
đều đặn hàng năm tùy thuộc tốc độ 
tăng công suất của một nền kinh tế, 
tốc độ tăng công suất lại phụ thuộc 
vào trình độ phát triển công nghệ và 
xuất phát điểm của nền kinh tế. Sản 
lượng của Mỹ tăng khoảng 2% mỗi 
năm, Việt Nam tăng khoảng 6% 
mỗi năm. Nói cách khác, khi công 
suất của nền kinh tế tăng lên thì sản 
lượng của nền kinh tế tăng lên. 

Như vậy, tăng trưởng GDP được 
cấu thành gồm 2 phần: tốc độ tăng 
sản lượng của nền kinh tế và tốc độ 

tăng trưởng tín dụng. Tốc độ tăng 
trưởng thường ổn định và không 
đổi trong một thời gian dài, ngoại 
trừ có những cú sốc đột biến khiến 
cho năng lực sản xuất của nền kinh 
tế giảm, trong khi đó tốc độ tăng 
trưởng tín dụng tăng trưởng rất 
không ổn định trong một thời gian 
ngắn do tín dụng có thể sinh ra và 
biến mất trong “hư không”. Mức 
tăng trưởng tiềm năng của Việt Nam 
là 6%/năm, tăng trưởng kinh tế năm 
2007 là 8,5% điều đó có nghĩa là 
nền kinh tế tăng trưởng nóng, hiểu 
một cách khác, nền kinh tế đang 
hoạt động hết công suất mức tăng 
trưởng nóng diễn ra khi giá cả tăng 
mạnh và lạm phát sẽ diễn ra trong 
năm sau đó, tăng trưởng kinh tế 
năm 2011 là 5,8% có nghĩa là nền 
kinh tế đang tăng trưởng chậm hơn 
mức tăng trưởng tiềm năng và giá 
cả sẽ giảm chậm lại.

Ta có thể tính tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của của một địa phương, cụ 
thể là tỉnh Bà Riạ-Vũng Tàu, tính 
theo giá năm 1994 từ năm 2000 đến 
năm 2011 của Cục thống kê tỉnh với 
bảng số liệu như sau (số liệu năm 
2011 là số liệu thô) - bảng 1:
 Tốc độ tăng trưởng GDP: Dùng 
hàm hồi qui tuyến tính và áp dụng 
mô hình logarit dạng: 

Trong đó Y=Ln(GDP), X=STT, 
hệ số   nhân 100 sẽ là tốc độ tăng 
trưởng hoặc giảm sút trung bình 
GDP của tỉnh Bà Riạ-Vũng tàu trong 

giai đoạn khảo sát. Nếu   dương thì 
GDP tăng trưởng và ngược lại thì 
GDP giảm sút. Sử dụng số liệu của 
“Bảng 1” ta có kết quả hồi qui như 
sau:

Với  = 0.038 có nghiã là GDP của 
tỉnh Bà Riạ-Vũng Tàu thực tăng là 
3.8%/ năm, từ năm 2000 đến 2010. 
Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh 
là đường gấp khúc mạnh, cụ thể từ 
năm 2000 đến 2005 thì tăng với tốc 
độ 11.9%/năm; giai đoạn 2006 đến 
2009 chỉ tăng 0.14%/năm là rất thấp 
so với cả nước, là giai đoạn khủng 
hoảng của nền kinh tế nói chung và 

 STT Năm GDP Ln
   (Tỷ đồng)  (GDP)

 0 2000 22337 10.014
 1 2001 25084 10.130
 2 2002 28102 10.244
 3 2003 31261 10.350
 4 2004 36919 10.516
 5 2005 39235 10.577
 6 2006 35249 10.470
 7 2007 32990 10.404
 8 2008 33651 10.424
 9 2009 33079 10.407
 10 2010 36638 10.509
 11 2011 38901 10.569

Bảng 1: Số liệu GDP tỉnh BRVT từ 2000-
2011
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CÔNG VIÊN TRI THỨC:
SỰ CƯỜNG ĐIỆU HAY HY VỌNG

CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN?

I. CÔNG VIÊN TRI THỨC: KẾT 
QUẢ CỦA NỀN KINH TẾ TRI 
THỨC?

Khi chúng ta nghĩ đến một “công 
viên” hình ảnh qua tâm trí của chúng 
ta là hoa và khu vườn của các loài 
chim và thú, của các trò vui chơi 
giải trí và thể thao. Tuy nhiên, khái 
niệm về công viên đã phát triển và 
mở rộng bao gồm nhiều loại quan 
trọng hơn trong cuộc sống và công 
việc. Các công viên hiện nay bao 
gồm công viên ảo, công viên thương 
mại, công viên công nghệ sinh học, 
công viên công nghệ thông tin, 
công viên công nghệ. Nói một cách 
ngắn gọn, công nghệ, khoa học và, 
thực sự bản thân tri thức, chính nó, 
đã nổi lên như là chủ đề chính cho 
các khu công viên. Điều này xảy ra 

tỉnh Bà Riạ-Vũng Tàu nói riêng. 
Trung bình GDP tăng tuyệt đối 

trong 1 năm: Dùng hàm hồi qui 
tuyến tính với mô hình xu hướng 
tuyến dạng 

Trong đó Y= GDP, t=STT (biến 
xu thế, biến thời gian), hệ số   là 
trung bình GDP thực tăng tuyệt đối 
hoặc giảm sút tuyệt đối của tỉnh Bà 
Riạ-Vũng Tàu. Nếu  dương thì GDP 

tăng trưởng tuyệt đối và ngược lại 
thì GDP giảm sút tuyệt đối. Sử dụng 
số liệu của “Bảng 1” ta có kết quả 
hồi qui như sau:

 
Kết quả được giải thích như sau: 

Trong giai đoạn 2000 đến 2010, 
trung bình GDP thực của tỉnh Bà 
Riạ-Vũng Tàu tăng tuyệt đối là 
1108 tỷ đồng/năm. Như vậy, nếu 

tạm tính dân số tỉnh là 1 triệu người 
thì trung bình GDP đầu người tăng 
tuyệt đối là 1.108.000đ/năm/người 
trong cùng giai đoạn. 

Như vậy với tỉnh Bà Riạ-Vũng 
Tàu, trong giai đoạn từ năm 2000 
đến 2010 tốc độ tăng trưởng trung 
bình GDP của tỉnh là 3.8%/năm 
và tăng trưởng tuyệt đối GDP đầu 
người của tỉnh là 1.1 triệu/người/
năm là những con số khá khuyêm 
tốn so với tiềm năng của tỉnh nhà.

N.H.L

(BBT – Công viên Khoa học và Công nghệ gần đây được nhắc đến ở khá nhiều nơi 
như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng… BBT lược dịch giới thiệu bài viết của giáo 
sư Asha Kanwar - COL Vancouver, Canada về Công viên Tri thức trong nền kinh tế tri 
thức toàn cầu với kỳ vọng lớn vào việc thành lập Công viên Tri thức sẽ giúp các quốc 
gia đang phát triển tạo ra các vườn ươm, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng đột phá 
về khoa học và công nghệ.)

  Giáo sư Asha Kanwar 
và John Daniel,
Commonwealth of Learning (COL) 
Vancouver, Canada

thế nào? 
Có lẽ những dấu hiệu đầu tiên của 

tiến trình này nổi lên khi thế giới 
của tri thức (bác học) và thế giới 
công việc (công nghiệp và thương 
mại) đã bắt đầu tương tác và hội tụ. 
Ở thế kỷ 19, khi cuộc cách mạng 
công nghiệp đạt được tốc độ ở Anh, 
một số các cá nhân có được vận may 
trong các kinh doanh như bông và 
thép đã giúp tài trợ tạo ra các trường 
đại học “công dân” ở các thành phố 
như Manchester và Sheffield. Trong 
các viện trường đó đã quan tâm đến 
nghiên cứu và giảng dạy hỗ trợ cơ 
sở công nghiệp địa phương như là 
ngoại lệ.

Khoảng giữa của thế kỷ trước, một 
số các trường đại học lớn nảy ra một 
ý tưởng sáng tạo: họ mời vào khuôn 

viên lớn của trường các ngành công 
nghiệp lớn đang tìm kiếm các lĩnh 
vực màu mỡ để ấp những ý tưởng 
đầy hứa hẹn. Cái mà chúng ta gọi là 
“Công viên Tri thức” ngày hôm nay 
có nguồn gốc trong Công viên Khoa 
học đầu những năm năm mươi khi 
Công viên nghiên cứu Stanford 
(1951) và Công viên Thương mại 
& Công nghệ (1952) đã được thành 
lập ở Hoa Kỳ. Những công viên này 
đảm bảo rằng các viện hàn lâm có 
thể tiếp tục mở rộng các lĩnh vực 
nghiên cứu cũng như thúc đẩy ứng 
dụng công nghệ hàng đầu như là 
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một kinh doanh liên doanh để hỗ trợ 
các hoạt động của họ. Điều này sáng 
tạo ra khái niệm “công viên” đặt 
nền móng cho việc tạo ra của thung 
lũng Silicon huyền thoại. Ngày nay, 
Công viên nghiên cứu Stanford có 
140 công ty về điện tử, phần mềm, 
công nghệ sinh học và các lĩnh vực 
công nghệ cao khác và sử dụng 
23.000 người . Công viên đại diện 
cho một mối quan hệ cộng sinh giữa 
giới nghiên cứu và giới công nghệ, 
cung cấp cơ hội cho ngành công 
nghiệp hình thành liên kết với một 
số tổ chức nghiên cứu tốt nhất trên 
thế giới. Đầu những năm bảy mươi 
chứng kiến sự tăng trưởng của công 
viên khoa học trong các trường đại 
học Vương quốc Anh như Heriot-
Watt và Cambridge (1972). Đến 
cuối thế kỷ, Công viên khoa học 
Cambridge chứa 64 công ty và 
tuyển dụng 4.000 người. Nó cũng 
khuyến khích sự tăng trưởng của 
một cụm 1.200 công ty xung quanh 
nó sử dụng khoảng 35.000 người 
trong năm 1990 . Những người sáng 
tạo công viên khoa học hy vọng 
rằng chúng sẽ bao gồm một số công 
ty tạo ra bởi các học giả địa phương 
để khai thác các kết quả nghiên cứu 
của họ.

Cuộc cách mạng công nghệ thông 
tin truyền thông trong những thập 
kỷ cuối của thế kỷ hai mươi đã biến 
đổi cách thế giới sống, làm việc, tư 
duy và học tập. Ngày nay, kiến thức 
và ứng dụng là chìa khóa để sống 
và làm việc. Từ nông nghiệp trong 
thời Trung cổ đến sản xuất trong 
thời đại công nghiệp, thế kỷ 21 thế 
giới hướng đến “dịch vụ” cốt lõi 
của liên kết kinh tế toàn cầu. Theo 
truyền thống, phát sinh kiến thức là 
chức năng của các trường đại học. 
Với số lượng lớn các trường đại 
học trên toàn cầu phải đối mặt với 
khủng hoảng tài nguyên và cắt giảm 
kinh phí nghiên cứu, nó đã trở nên 
cần thiết cho nhiều công ty đến với 

nhau với những sáng kiến sáng tạo 
để đáp ứng với tình hình này. Thành 
lập các Công viên Tri thức là một 
sáng kiến tiềm năng quan trọng như 
vậy. Điều này bắt đầu có tác động 
đến các nước đang phát triển, nơi 
thành lập Công viên Tri thức như 
là vườn ươm của những ý tưởng đã 
sinh ra các doanh nghiệp tạo nên sự 
giàu có.

II. CÁI GÌ TRONG MỘT CÁI 
TÊN? TỪ CÔNG VIÊN KHOA 
HỌC ĐẾN CÔNG VIÊN TRI 
THỨC

Có lẽ một trong những ví dụ nổi 
bật nhất là sự phát triển của Công 
viên Khoa học Trung Quốc, bắt đầu 
vào giữa thập niên tám mươi. Nó 
đã đóng góp đáng kể vào phát triển 
kinh tế; con số tăng trưởng nhanh 
chóng của họ ở cả tầm quốc gia và 
khu vực với 38.000 doanh nghiệp 
và gần 5 triệu nhân viên. Công viên 
Khoa học Haidian, Thung lũng 
Silicon Trung Quốc, đã ra đời vào 
năm 1998. Với sự hỗ trợ của chính 
quyền trung ương dưới hình thức ưu 
đãi và giảm thuế, công viên này đã 
trở thành trung tâm đổi mới hàng 
đầu trong nước, và là nơi có đến 
138 tổ chức nghiên cứu hàng đầu, 
6.000 các công ty công nghệ cao và 
400.000 người .

Ra đời vào năm 1990, Công viên 
Công nghệ Kerala là công viên 
đầu tiên của loại hình này ở Ấn 
Độ được sự hỗ trợ của chính phủ. 
Trên 125 công ty tuyển dụng hơn 
17.000 chuyên gia nằm trong công 
viên này, chiếm 70% xuất khẩu của 
Kerala. Nó cung cấp một số lợi thế 
như cơ sở hạ tầng và kết nối đáng 
tin cậy, đào tạo chuyên gia trình độ 
cao, ưu đãi cao và một môi trường 
sản xuất an toàn.

Trung Đông tự hào có một số 
Công viên Tri thức: Ốc đảo Tri thức 
ở Muscat, Oman đã được khánh 
thành vào năm 2003, để tạo điều 

kiện liên kết giữa các ngành công 
nghiệp công nghệ thông tin với 
cộng đồng học thuật và cơ sở vật 
chất của các trường Đại học Sultan 
Qaboos, tìm kiếm thúc đẩy Oman 
thành một yếu tố chính trong nền 
kinh tế tri thức toàn cầu. Thành phố 
Giáo dục, nằm ở vùng ngoại ô của 
Doha, là một biến thể của khái niệm 
Công viên Tri thức nói trên, cung 
cấp nền giáo dục đẳng cấp quốc tế 
và các cơ sở nghiên cứu từ giáo dục 
mầm non đến nghiên cứu sau đại 
học. Công viên Khoa học và Công 
nghệ Qatar được thành lập vào năm 
2004 và nằm ở thành phố, tạo cơ sở 
cho quan hệ đối tác ba bên của các 
công ty, cơ quan chính phủ, trường 
đại học để thúc đẩy nghiên cứu và 
đổi mới sáng tạo. 

Chúng ta đã thấy rằng Công 
viên Khoa học bắt đầu ở “Bắc” 
đang ngày càng bén rễ ở toàn cầu 
“Nam”. Được biết đến đầu tiên là 
“Công viên Khoa học”, người ta 
hiện đang dùng Thuật ngữ chung 
chung hơn là “Công viên Tri thức”. 
Ngày nay có các thực thể với những 
cái tên như Công viên Công nghệ, 
Công viên Nghiên cứu, Trung tâm 
đổi mới sáng tạo, Ốc đảo Tri thức 
(Muscat), hoặc những cái tên mỹ 
miều hơn, chẳng hạn như Tri thức 
Ngọc (Hyderabad). Tên biểu thị sự 
nhấn mạnh. Một Công viên Công 
nghệ sẽ tập trung vào sản xuất công 
nghệ cao trong khi một Công viên 
Nghiên cứu có thể nhấn mạnh vào 
R&D. Một Trung tâm Đổi mới 
sáng tạo có thể là một lồng ấp để 
hỗ trợ các công ty mới khởi nghiệp. 
Công viên Tri thức là một thuật 
ngữ thường được sử dụng trong các 
quốc gia khác Vương quốc Anh.

Một Công viên Tri thức là gì? 
Theo định nghĩa của Hiệp hội Công 
viên Khoa học Vương quốc Anh 
(UKSPA) là rất hữu ích. UKSPA 
định nghĩa một Công viên Khoa học 
như một “cụm các doanh nghiệp 
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dựa trên tri thức, nơi hỗ trợ và tư 
vấn hỗ trợ cho sự phát triển của các 
công ty. Trong hầu hết trường hợp, 
Công viên Khoa học liên kết với 
một trung tâm công nghệ như một 
trường đại học hoặc viện nghiên 
cứu” .

Các đặc điểm của một Công viên 
Tri thức sẽ tập trung vào:

• Thiết kế và phát triển doanh 
nghiệp dựa trên tri thức

• Chuyển giao công nghệ
• Năng lực xây dựng và cung cấp 

dịch vụ tại chỗ cho các công ty
• Mối liên kết với giáo dục đại 

học và viện nghiên cứu.
Cách làm nào Công viên Tri thức 

trong thế giới đang phát triển khác 
với đối tác của họ ở “Bắc”?

Thứ nhất, trong khi các trường 
đại học có uy tín như Stanford và 
đại học Cambridge thu hút ngành 
công nghiệp vào trường, thì ở các 
nước đang phát triển, chúng ta thấy 
Công viên Tri thức phát triển cung 
cấp sự ưu đãi hấp dẫn cho cả ngành 
công nghiệp và viện trường trong 
khuôn viên của mình.

Thứ hai, chúng ta có thể thấy sự 
xuất hiện của hai thế hệ Công viên 
Tri thức. Các Công viên Tri thức 
của những năm bảy mươi và thập 
niên tám mươi trong thế giới phát 
triển vẫn duy trì rõ ràng một khoảng 
cách một trung tâm / ngoại vi trong 
các khái niệm truyền thống về vai 
trò của trường đại học trong xã hội. 
Các công viên của những năm chín 
mươi trong các nước đang phát 
triển đã thay đổi cách tiếp cận bằng 
cách cố gắng liên kết tri thức toàn 
cầu với nhu cầu phát triển của địa 
phương. 

Thứ ba, trong khi tất cả các Công 
viên Tri thức nhằm mục đích khai 
thác các dòng vốn, các nước đang 
phát triển đặc biệt quan tâm trong 
việc thu hút đầu tư nước ngoài. Sau 
khi nghiên cứu 20 Công viên Tri 
thức ở các nước đang phát triển, 

Rhonda Phillips đề xuất ba mô hình 
Công viên Tri thức :

1. Mô hình bản địa (Mục đích là 
khuyến khích phát triển thương mại 
bằng cách

tạo điều kiện thuận lợi cho 
chuyển giao công nghệ và sáng tạo 
đổi mới).

2. Mô hình tuyển dụng (Nhấn 
mạnh vào việc thu hút đầu tư nước 
ngoài)

3. Mô hình hỗn hợp (Cân bằng 
phát triển của doanh nghiệp bản địa 
bằng cách thu hút thành lập công ty 
nước ngoài)

Công viên Công nghệ Kerala và 
Công viên Khoa học và Công nghệ 
Doha là những ví dụ của mô hình 
hỗn hợp trong khi các Công viên 
Công nghệ thông tin Bangalore thúc 
đẩy sự đổi mới ở Viện Công nghệ 
Ấn Độ (IITs) và Viện Khoa học Ấn 
Độ (IISc) là mô hình bản địa.

III. SỰ CƯỜNG ĐIỆU CÓ 
TRÙNG VỚI NIỀM HY VỌNG?

Theo truyền thống, Công viên Tri 
thức dự kiến sẽ cung cấp: a) việc 
làm tăng,

b) hỗ trợ tốt hơn cho các công ty 
nhỏ mới; c) gắn các liên kết giữa 
các viện, trường đại học và ngành 
công nghiệp và d) Một lồng ấp cho 
sự sáng tạo đổi mới. Chúng ta hãy 
xem xét một số các kết quả của 
nghiên cứu về thế hệ đầu tiên của 
Công viên Tri thức Vương quốc 
Anh để rút ra bài học.

Tăng việc làm? Một nghiên cứu 
về số liệu việc làm trong năm 1986 
và 1990 cho thấy rằng trong các 
công viên Vương quốc Anh được 
khảo sát, đã tăng 71% trong 4 years. 
Việc làm ở công viên Vương quốc 
Anh đã tăng từ 3.317 năm 1985 lên 
58.171 trong năm 2004. 

Hỗ trợ cho các công ty mới?
Một cuộc khảo sát 20 công viên ở 

Vương quốc Anh cho thấy rằng hai 
phần ba các công ty (119 trong 185) 

trước đó đã được đặt ở nơi khác và 
chỉ có 49 trong số 185 là mới bắt 
đầu khởi nghiệp. Tương tự như 
vậy, một UKSPA Tenants Directory 
(1987) chỉ ra rằng trong 200 cơ sở 
thành lập, hai phần ba là định vị 
lại (126) và 29% (58) bắt đầu khởi 
nghiệp. Công viên Tri thức ICICI 
ở Ấn Độ, đã thành lập một quỹ đổi 
mới sáng tạo để tạo quỹ “trong cả 
lĩnh vực công nghệ thông tin truyền 
thông và khoa học đời sống”.

Liên kết tốt hơn giữa các viện 
trường và ngành công nghiệp?

Công viên Khoa học Cambridge 
có một tỷ lệ tương đối thấp của 
các doanh nghiệp bắt đầu bằng các 
viện trường. Tương tự như vậy, một 
cuộc khảo sát 18 cơ sở kinh doanh 
tại Heriot Watt (1985) thấy rằng chỉ 
có ba đầu vào có viện trường mạnh. 
Một nghiên cứu khác (1986) cho 
thấy 60% công viên khoa học có 
công ty có liên kết chính thức với 
các viện trường, 28% các doanh 
nghiệp sử dụng tư vấn hoặc cán bộ 
giảng dạy và 12% tài trợ nghiên 
cứu học thuật. Trong một nghiên 
cứu năm 1997, người ta thấy rằng 
trong khi các liên kết chính thức 
không được củng cố, “liên kết tài 
nguyên chính thức và nhân lực đã 
được tăng cường bởi sự gần gũi 
về mặt địa lý các công viên khoa 
học”. Rất có thể tình trạng này tiếp 
tục cho đến khi các trường đại học 
xác định lại nhiệm vụ giảng dạy của 
mình, nghiên cứu và mở rộng một 
cách rõ ràng i) bao gồm đóng góp 
cho phát triển kinh tế xã hội và môi 
trường như là một chức năng cốt lõi 
và ii) kết hợp khoa học công nghệ 
với đổi mới sáng tạo vào các chính 
sách và hoạt động chủ đạo của nó 
chứ không phải là nghiên cứu và 
phát triển kinh doanh cho hoạt động 
ngoại vi của các trường đại học.

Lồng ấp cho sự đổi mới sáng 
tạo?

Một khảo sát ở UKSPA năm 1985 
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cho thấy 49% liên quan đến công 
nghệ thông tin, và 10% khác là 
trong các lĩnh vực công nghệ sinh 
học, dược phẩm và hóa chất.

Khảo sát UKSPA năm 1986 cho 
thấy rằng phần lớn trong số 183 cơ 
sở thành lập được khảo sát trong 
lĩnh vực vi điện tử máy tính và liên 
quan. 

IV. CÔNG VIÊN TRI THỨC 
TRONG THẾ GIỚI ĐANG 
PHÁT TRIỂN

Như chúng ta đã thấy, Công viên 
Tri thức ở Trung Quốc và Ấn Độ 
dường như xuất hiện để đáp ứng 
nhu cầu phát triển cho a) thúc đẩy 
và hỗ trợ các sáng kiến R&D trong 
các nước này, và b) thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài và công nghệ để 
làm tăng thêm năng lực sản xuất và 
doanh nghiệp bản địa. Cả hai quốc 
gia này là những nhân tố quan trọng 
trong nền kinh tế toàn cầu với cơ sở 
giáo dục truyền thống mạnh mẽ và 
rộng khắp. Cả hai, tuy nhiên, cần 
phải tăng cường cơ sở hạ tầng công 
nghệ để hiện đại hóa nền kinh tế 
của họ và củng cố vị trí của họ như 
là các nhà lãnh đạo trong nền kinh 
tế tri thức đang nổi lên. Hiện nay 
nghiên cứu có xu hướng thể hiện hai 
nước này vẫn còn chiếm rất ít giá trị 
gia tăng tron sản phẩm và dịch vụ 
xuất khẩu. Công viên Tri thức có 
thể là công cụ hiệu quả trong việc 
nâng cao nội dung tri thức đầu vào 
của họ? Tuy nhiên, những lợi ích 
này sẽ tích luỹ trong cùng một giải 
pháp cho các nước nhỏ hơn và nền 
kinh tế của họ? Chúng ta hãy xem 
xét một số cách trong đó Công viên 
Tri thức có thể mang lại lợi ích cho 
các nước đang phát triển.

Công viên Tri thức có thể ngăn 
chặn chảy máu chất xám?

Công viên Tri thức, bằng cách 
cung cấp các cơ sở nghiên cứu 
trong một môi trường đẳng cấp thế 
giới có khả năng khắc phục và thậm 

chí có thể đảo ngược việc chảy máu 
chất xám trong các nước đang phát 
triển. Một báo cáo của UNESCO 
cho thấy có 40.000 tiến sĩ người 
châu Phi đang làm việc đơn độc ở 
Châu Âu. Nếu có đủ cơ sở nghiên 
cứu và cơ hội việc làm trong nhà 
nước, các chuyên gia có trình độ 
hẳn sẽ ở lại và đóng góp cho sự phát 
triển đất nước. Sự trở lại của cộng 
đồng công nghệ thông tin hải ngoại 
từ Mỹ về Bangalore, Hyderabad 
và các trung tâm công nghệ khác ở 
Ấn Độ là bằng chứng rằng, với môi 
trường làm việc đẳng cấp quốc tế 
và lựa chọn lối sống, chất xám bị 
mất có thể được chuyển trở về! Đây 
là động cơ đằng sau các động thái 
nhằm tạo ra một số trường đại học 
có uy tín ở châu Phi dựa trên trên 
các mô hình của các viện nghiên 
cứu khoa học và công nghệ của Ấn 
Độ.

Tất cả dưới một mái nhà
Bằng cách tập hợp tất cả các yếu 

tố tạo ra giá trị trong một khuôn viên 
trường đại học, các nước phát triển 
có thể tránh sự trùng lắp và lãng 
phí mà họ có thể mắc phải. Một số 
trong những yếu tố thành công quan 
trọng trong Công viên Tri thức là 
chia sẻ các cơ sở, hợp tác công-tư, 
ổn định tài chính và không gian kết 
nối mạng và thúc đẩy các quan hệ. 
Cung cấp tất cả những yếu tố này có 
thể tăng tốc độ chuyển đổi từ kiểu 
tạo ra giá trị dư tới một mô hình 
hướng thương mại hiện đại hơn.

Thế giới có thực sự “phẳng”?
Trong Công viên Tri thức, thế 

giới sẽ dường như “phẳng” và sẽ 
khó để phân biệt giữa Denver và 
Doha. Nhưng sự phát triển có một 
bối cảnh nhất định và mỗi quốc 
gia có những mục tiêu cụ thể cần 
được quan tâm. Tiến sĩ Nachiket 
Mor, Chủ tịch sáng lập ICICI, cho 
biết: “Công nghệ sẽ đóng một vai 
trò quan trọng trong việc giải quyết 
nhiều vấn đề áp lực xã hội của Ấn 

Độ trong y tế, giáo dục, thất nghiệp, 
xoá đói giảm nghèo .v.v… Đối với 
các công nghệ và ứng dụng của họ, 
để ứng dụng kết quả, họ sẽ cần phải 
làm thích hợp với bối cảnh Ấn Độ, 
ở cả hai khía cạnh – việc áp dụng và 
khả năng chi trả ...”

Đối phó với sự “Phân chia”
Công viên Tri thức dường như 

được xây dựng trên các giao điểm 
của một số phân chia. Đó là khoảng 
cách số trong một môi trường thiếu 
cơ sở hạ tầng và phản ánh sự nghèo 
khó. Có sự chia rẽ rõ ràng giữa các 
chuyên gia ưu tú trong khuôn viên 
trường và phần còn lại của thế giới 
bên ngoài. Khoa học và công nghệ 
có tính ưu việt hơn các ngành khác. 
Có thể nơi làm việc của thế kỷ 21 
được xây dựng dựa trên sự “chia” 
như vậy? Những giải pháp gì có 
thể đưa ra công nghệ để đóng các 
khoảng trống này?

V. MỘT MÔ HÌNH MỚI 
Làm thể nào để Công viên Tri 

thức có thể hấp thụ các hiện tượng 
hấp dẫn gần đây của sự tham gia và 
hợp tác đông đảo? Công viên Tri 
thức là những thực thể độc quyền 
xây dựng xung quanh giới tinh hoa 
chuyên nghiệp và công nghệ cao. 
Họ có thể thích ứng với việc bao 
gồm một lượng các cơ sở rộng lớn 
hơn không? Làm thế nào để những 
phần thưởng và lợi nhuận của đổi 
mới sáng tạo có thể được mang lại 
cho bốn tỷ người ở dưới đáy của 
kim tự tháp kinh tế thế giới?

Công viên Tri thức được thành 
lập trên tiền đề đổi mới bằng cách 
sử dụng công nghệ thông tin - 
truyền thông dẫn tới phát triển kinh 
tế. Phát triển công nghệ thông tin - 
truyền thông mới cho phép chúng 
ta thoát ra khỏi những giới hạn này 
và tạo ra “thị trường cho những ý 
tưởng” mang tính toàn cầu hoặc 
các không gian ảo trong đó đổi mới 
phát triển mạnh thông qua hợp tác 
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trên quy mô lớn không tưởng tượng 
được.

Đổi mới sáng tạo có xung đột với 
mối quan tâm của chúng ta cho tăng 
trưởng toàn diện hay không? Câu 
trả lời phải là “Không”. Ngược lại, 
sự đổi mới có thể thúc đẩy mục tiêu 
toàn diện. Nguồn Tài nguyên Giáo 
dục mở (OERs) hiện nay cho chúng 
ta những công cụ để thúc đẩy giáo 
dục toàn diện. 

Đi tiên phong bởi MIT, phong 
trào Học liệu Mở, dựa trên nguyên 
tắc chia sẻ kiến thức, đánh dấu một 
sự tái khẳng định nguyên tắc kiến 
thức là giá trị chung của chúng ta. 
Các tài liệu khóa học trực tuyến của 
UKOU, với phong cách tự hướng 
dẫn, là thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ 
ba là phát triển khóa học hợp tác 
như minh họa bởi WikiEducator, 
một công cụ ủy quyền khóa học 
sử dụng để phát triển học liệu các 
trường Đại học ảo cho các nước 
nhỏ thuộc Khối thịnh vượng chung 
(VUSSC). WikiEducator đang nổi 
lên như một công cụ năng động và 
hợp tác để phát triển nội dung tự do. 
Phong trào OER phần lớn dựa trên 
bốn nguyên tắc: i) khuyến khích đại 
chúng chứ không phải là sở hữu cá 
nhân; ii) có niềm tin vào khả năng 
vốn có của mọi người để tự tổ chức; 
iii) tranh thủ nghiệp dư như nhà sản 
xuất nội dung; và iv) thúc đẩy hợp 
tác vì lợi ích chung. Những nguyên 
tắc này có thể được áp dụng để tạo 
ra Công viên Tri thức nối mạng của 
tương lai không? 

Wikipedia là một ví dụ hoàn 
hảo của sự hợp tác và đổi mới. 
Với năm nhân viên làm việc toàn 
thời gian, nó đã lớn hơn mười lần 
so với Từ điển Bách khoa toàn thư 
Encyclopedia Britannica và khá 
chính xác. Tuy nhiên, một trong 
những người sáng lập Wikipedia, 
Larry Sanger đã học được rằng dân 
chủ hóa thông tin cũng có thể thoái 
hóa thành một thứ chủ nghĩa quân 

bình mà có thể ăn mòn các tiêu 
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và 
sáng tạo. Do đó, ông thành lập một 
mô hình thay thế bằng Bách khoa 
tòan thư wiki mở Citizendium trong 
đó tìm kiếm để cân bằng “sự tham 
gia của công chúng với hướng dẫn 
chuyên gia”. Các cuộc tranh luận 
trong cộng đồng Wikipedia giữa 
“inclusionists” và “Deletionists” thể 
hiện sáng tạo độc đáo giữa lý tưởng 
của một trí tuệ toàn cầu và tầm quan 
trọng của kiến thức chuyên môn. 

Các nguyên tắc tự tổ chức và hợp 
tác có thể được áp dụng để tạo ra 
Công viên Tri thức bình đẳng, toàn 
diện và có lợi nhuận hơn không?

VI. CHÚNG TA ĐI ĐẾN ĐÂU?
Làm thế nào Công viên Tri thức 

có thể di chuyển từ bên lề vào trung 
tâm của nền kinh tế tri thức toàn 
cầu? Tôi đề nghị năm xu hướng 
chúng ta có thể đi theo để cho phép 
khái niệm Công viên Tri thức di 
chuyển từ ngoại biên tới gần hơn 
với trung tâm của giáo dục / nghiên 
cứu / công nghiệp.

Thứ nhất, Cần nghiên cứu thêm 
về i) vai trò của chính phủ trong 
việc hỗ trợ Công viên Tri thức như 
một chiến lược phát triển; ii) xác 
định các yếu tố thành công quan 
trọng để xây dựng Công viên Tri 
thức có hiệu quả; iii) Các bài học 
học được từ thất bại; iv) Các vấn đề 
sở hữu trí tuệ và iv) đặc điểm vùng 
và văn hóa góp phần vào sự phát 
triển của Công viên Tri thức trong 
ngữ cảnh địa lý cụ thể. Sự phát triển 
của một cơ sở dữ liệu Công viên Tri 
thức toàn cầu sẽ rất hữu ích.

Thứ hai, Văn hóa và bối cảnh xã 
hội ảnh hưởng đến tốc độ đổi mới 
và sự thay đổi được chấp nhận. Bị 
cô lập một mình thì ốc đảo khoa 
học, công nghệ và đổi mới không 
thể tạo ra sự phát triển cho quốc gia 
hoặc vùng. Nếu các nước tích hợp 
chính sách quốc gia về khoa học 

công nghệ và đổi mới vào các chính 
sách giáo dục, trường học thì có 
thể trở thành vườn ươm cho những 
sáng tạo xuất sắc.

Thứ ba, Công viên Tri thức có 
thể tạo điều kiện thuận lợi và hướng 
tới việc thúc đẩy hợp tác Nam-Nam. 
Khi nền kinh tế mới nổi lên, điều 
quan trọng là các mối liên kết sản 
xuất và quan hệ đối tác. Hầu hết các 
nhà đầu tư nước ngoài trong Công 
viên Tri thức hiện có được từ “Bắc” 
địa cầu. 

Thứ tư, Có một nhu cầu cấp thiết 
để đảm bảo rằng mối quan tâm giới 
được bao gồm trong cuộc thảo luận 
CNTT-TT và phát triển để Công 
viên Tri thức địa chỉ các vấn đề liên 
quan đến khoảng trống giới tính 
thích hợp.

Cuối cùng, Cần nỗ lực xây dựng 
một khuôn khổ ý thức hệ để tạo lập, 
tinh chỉnh và mở rộng khái niệm 
Công viên Tri thức được xác định 
trên nguyên tắc: 1) sự hợp tác và 
hợp thành chéo giữa các ý tưởng, 
khái niệm và thực hành trong cộng 
đồng toàn cầu giữa các các nhà 
nghiên cứu và các học viên. Kết 
quả phát ra từ những công viên có 
thể góp phần đổi mới, sáng tạo, duy 
trì và phổ biến kiến thức vì lợi ích 
chung; b) chia sẻ cơ sở hạ tầng và 
nguồn tài nguyên vì lợi ích của toàn 
thể; c) đổi mới tổ chức giáo dục đại 
học để đẩy nhanh tiến độ đạt được 
chương trình nghị sự phát triển 
quốc gia và quốc tế.

Như chúng ta đã tiếp cận thời hạn 
chót là năm 2015 thế giới đạt được 
Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, 
một cuộc thảo luận tập thể về vai trò 
của đổi mới công nghệ

nói chung và trong Công viên Tri 
thức nói riêng sẽ giúp họach định 
trong tương lai. Chúng ta phải tái 
khám phá kho trí tuệ tập thể của 
mình nếu muốn xây dựng một 
tương lai tươi sáng cho nhân loại.

(Lược dịch: Nguyễn Kim Trường)
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BÚT TÍCH CỤ HUỲNH THÚC KHÁNG
VỀ CHỦ QUYỀN QUẦN ĐẢO

TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA – VIỆT NAM

Đã 65 năm ngày Cụ Huỳnh 
Thúc Kháng yên nghỉ trên 
núi Thiên Ấn – Quảng Ngãi 

(21/4/1947), nhưng mỗi lần nhớ đến 
Cụ chúng ta không khỏi bồi hồi xúc 
động hồi tưởng về một con người 
đã cống hiến trọn đời mình cho dân 
cho nước. Còn nhớ vào đầu thế kỷ 
XX, Cụ Huỳnh Thúc Kháng sau khi 
đỗ Hội nguyên Tiến sĩ khoa Giáp 
Thìn (1904), lúc chỉ mới 28 tuổi, 
mặc dù học giỏi đỗ cao, danh tiếng 
lừng lẫy nhưng đã không ra làm 
quan với triều đình phong kiến bù 
nhìn nhà Nguyễn. Trước cảnh đất 
nước nghèo khổ lầm than dưới ách 
bọn thực dân đế quốc, Cụ cùng các 
sĩ phu yêu nước khác phát động 
phong trào Duy Tân để mở mang 
dân trí, tăng cường sức mạnh cho 
đất nước. Cuộc vận động này xuất 
phát từ Quảng Nam năm 1905 rồi 
lan nhanh ra các tỉnh Trung Kỳ và 
sau đó phát triển đến các tỉnh Nam 
Kỳ và Bắc Kỳ. Do ảnh hưởng ngày 
càng lớn của phòng trào, năm 1908 
Cụ bị thực dân Pháp bắt đày đi Côn 

Đảo. Đến năm 1921 khi ra tù, Cụ về 
làm chủ bút báo Tiếng Dân và Viện 
trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ.

Sau Cách mạng tháng Tám, Cụ 
tham gia chính phủ nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, giữ chức Bộ 
trưởng bộ Nội vụ, quyền Chủ tịch 
nước, Chủ tịch hội Liên Việt. Dù ở 
cương vị nào con người của Cụ cũng 
luôn toát lên một nhân cách “giàu 
sang không làm xiêu lòng, nghèo 
khó không làm nản chí, oai vũ không 
làm sờn gan. Cả cuộc đời cụ Huỳnh 
không cần danh vị, không cần lợi 
lộc, không thèm làm giàu; cả đời cụ 
Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được 
tự do, nước được độc lập…” (1)

Là một người ngay thẳng, chỉ biết 
nói điều hay lẽ phải, bởi thế ngay 
trong số đầu ra mắt báo Tiếng Dân 
ngày 10-8-1927, Cụ Huỳnh từng 
công khai tuyên bố: “Nếu không 
có quyền nói tất cả những điều mà 
mình muốn nói thì ít ra giữ những 
quyền không nói những điều người 
ta ép buộc nói” (2). Chỉ cần một 
tuyên ngôn đó cũng đủ để thấy nhân 
cách con người Huỳnh Thúc Kháng.

Phải nói rằng, bên cạnh những 
đóng góp trong hoạt động của 
phong trào Duy Tân, hoạt động dân 
biểu, hoạt động trên lĩnh vực báo 
chí, Cụ còn là một nhà văn, nhà thơ, 
nhà nghiên cứu. Một trong những 
đóng góp của Cụ đối với đất nước là 
những bài chuyên luận bàn về chủ 
quyền quần đảo Hoàng Sa. Những 
bài viết của Cụ được đăng tải trên 
tờ Tiếng Dân mà Cụ là chủ bút. Đó 
không phải là những lời tuyên bố 
sáo rỗng, vô căn cứ, trái lại, Cụ đặc 
biệt chú ý đến các luận cứ khoa học 
để chứng minh chủ quyền quần đảo 

Hoàng Sa của đất nước ta (3).
Từ giữa những năm 1938 trở đi, 

việc tranh chấp quần đảo Hoàng Sa 
(Tây Sa) giữa Pháp và Nhật hết sức 
gay gắt. Tháng 3/1939, Nhật chiếm 
quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ 
Việt Nam đặt dưới quyền cai trị của 
Pháp. Từ ngày 12/7/1938, Tiếng 
Dân bắt đầu đăng một loạt bài về 
quần đảo Hoàng Sa (Tây Sa) như: 
“Quần đảo Tây Sa (Paracels) với 
Pháp” (Tiếng Dân, số 1280), “Quần 
đảo Tây Sa trở thành vấn đề quan 
trọng” (Tiếng Dân, số 1281), “Việc 
Paracels (Tây Sa), Pháp chính thức 
nhận chủ quyền đảo ấy (Tiếng Dân, 
số 1282). Đặc biệt, Tiếng Dân còn 
có một bài nghiên cứu, bình luận 
dài, viết rất công phu và có giá trị: 
Dấu tích đảo Tây Sa (Paracels) trên 
lịch sử Việt Nam ta và giá trị bản 
Phủ Biên Tạp lục” (Tiếng Dân, 
số 1284, 23/7/1938) do Sử Bình 
Tử tức Huỳnh Thúc Kháng viết. 
Trong bài báo này Cụ đề cập đến 
việc tranh chấp quần đảo Hoàng 
Sa đã trở nên nghiêm trọng: “Như 
trong bài báo Tiếng Dân số trước 
đã nói, đảo Tây Sa là mấy hòn đảo 
con con làm nơi trú cho loài chim 
biển ở ngoài biển khơi, không ai 
cần để ý đến, mà nhân cuộc Trung 
Nhật chiến tranh trở nên một vấn 
đề nghiêm trọng trên trường quốc 
tế, rõ là một điều không ngờ” (2) 
Và Cụ khẳng định: “Theo các báo 
cáo ta gần đây sưu tập các tài liệu 
về đảo Tây Sa để chứng minh thì 
đảo ấy là phần sở hữu của nước 
Nam ta, vì chính người Nam đã 

  PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh

Cụ Huỳnh Thúc Kháng



NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 27 

chiếm trước hết và đã kinh dinh các 
công cuộc ở đảo ấy…” (3). Cụ đã 
liệt kê các tài liệu phong phú: Phủ 
Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn, Đại 
Nam Nhất Thống Chí cả bản trước 
và bản của Cao Xuân Dục soạn lại, 
Triều Chính Yếu Thực Lục của hai 
triều Gia Long – Minh Mạng, Lịch 
Triều Hiến Chương của Phan Huy 
Chú hoặc Cống Hạ Ký Văn của 
Dương Quốc Dung, Mán Hình Thi 
Thoại và Đông Hành Thi Thuyết 
của Lý Văn Thức, Biển Sử Cương 
Giám của Nguyễn Thông… trong 
đó đều đề cập đến Hoàng Sa và chủ 
quyền của nước ta từ thời bấy giờ. 
Trong số đó Cụ Huỳnh nhấn mạnh 
giá trị của Phủ Biên Tạp Lục bởi sự 
khẳng định chuẩn xác các yếu tố 
hành chính, địa lý, kinh tế, quân sự 
của một nhà khoa học uyên thâm. 
Qua bài báo “Dấu tích đảo Tây Sa 
(Parasels) trong lịch sử Việt Nam ta 
và giá trị bản “Phủ Biên Tạp Lục”, 
trước hết, Cụ Huỳnh nhấn mạnh 
vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng 
Sa cần phải dựa vào các tài liệu chữ 
Hán làm minh chứng: “…chúng ta 
lại phát kiến một điều không ngờ 
nữa là một mớ sách chữ Hán của 
tiền nhân ta lâu nay đã bỏ xó, lề hư 
bìa nát, phần đông nhất là bạn thanh 
niên, cho đó là một thứ học mượn, 
thứ chữ chết, không cần đếm xỉa 
đến, nay nhânvấn đề đảo Tây Sa, 
trở thành món tài liệu rất quý giá 
có quan hệ đến công pháp quốc tế 
không phải là ít”.

Từ đó Cụ dựa vào các tài liệu cổ 
sử để chứng minh đảo Hoàng Sa 
thuộc quyền quản lý của nước ta; 
cụ thể:

1. Trước hết Cụ dựa vào tài liệu 
Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý 
Ðôn cuối đời Lê để viết: “… nơi 
phủ Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn, 
làng An Bình gần biển, ngoài biển 
có nhiều hòn đảo, trong đó có đảo 
Hoàng Sa dài ước 30 dặm. Rồi 
kể vật sản: yến sào, chim biển, ốc 
taive, xà cừ, đồi mồi, hải sâm… Sử 
chép truyện Chúa Nguyễn có đặt 

đội Hoàng Sa 70 suất thay phiên ra 
đảo lấy hải vật, đi ba ngày đêm đến 
đảo, mỗi năm tháng 3 đi, tháng 8 về; 
lại có chép sao biên bản của Thuyên 
Ðức Hậu là cai quản đội Hoàng Sa 
ấy, kể rõ mỗi năm nhặt được thiếc 
mấy cân, vàng mấy hốt, đồi mồi, 
yến sào mấy cân, lại có khi nhặt 
được đồng khí, súng tiền… (những 
thứ có lẽ là đồ vật của những chiếc 
tàu chìm đây đó). Ðến giá trị nhất 
là tờ công văn của Quan Chánh 
Ðường quan huyện Văn Xương, 
phủ Huỳnh Châu (Trung Hoa) 
gởi sang Chúa Nguyễn ở Thuận 
Hóa khi hộ tống hai tên trong đội 
Hoàng Sa bị phiêu bạt sang đây; 
trong “Thuận Hóa” công văn có 
chép: “Năm Càn Long thứ 19 
(1754, triều Hiến Võ năm thứ 17) 
tên quân đội Cát Vàng, người làng 
An Bình, huyện Chương Mỹ, phủ 
Quảng Ngãi, nước An Nam, ngày 
tháng 7 đi ra Vạn Lý Trường Sa tìm 
nhặt các hải vật, tám tên lên bờ tìm 
nhặt để hai tên lại giữ thuyền, rủi 
bị trận bão, đứt dây neo, thuyền trôi 
dạt vào bãi biển Tàu, viên huyện 
Văn Xương cho thuyền về xứ, chúa 
truyền Nguyễn Thuận Hóa cai bạ 
Thức Lượng Hầu làm thư phúc đáp.
Ðọc đoạn đại lược chép trên, thấy 
công trước tác của cụ Lê Quý Ðôn 
thật không phụ cái tiếng “tài cao 
học rộng” và sách “Phủ Biên Tạp 
Lục” giá trị đáng quý là dường nào! 
(Bản này không chỉ kể chuyện trên, 
nào việc Xiêm La, Chân Lạp… cho 
đến làng xã, thuế khóa, vật sản, 
đường thuỷ, đường lục, cầu trạm, 
quán xá đều có chép). Trong nước 
có bản sách quý hóa như vậy mà chỉ 
có bản chép bằng tay, tam sao thất 
bản, rồi gác vào xó kín, không đem 
ấn hành và công bố sách độc, sách 
dạy; đến ngày nay nhân dịp có việc 
mới nhắc đến! để mong góp chút 
ánh sáng nhỏ nhoi truyền đến người 
đọc. Như thế trách nào dân không 
ngu. Rõ thẹn với hai chữ “văn hiến” 
biết bao”.

2. Dựa theo Lịch Triều Hiến 

Chương của Phan Huy Chú, Cụ 
viết: “Cống Hạ Ký Văn của cụ 
Dương Quốc Dung dưới mục Phong 
Vực co nhắc đến… ngoài phần biển 
Quảng Ngãi có đảo Hoàng Sa từ 
cửa biển Sa Kỳ đi hướng đông, ba 
ngày đêm thì đến nơi, cồn cát nơi 
đứt nơi nối, vài mươi dăm không 
sao kể hết, dấu người ít đến”.

3. Cụ dựa vào Mán Hình Thi 
Thoại và Ðông Hành Thi Thuyết 
của cụ Lý Văn Thức ghi lại trong 
những chuyến đi Trung Quốc và 
Lucon (Philippines): Năm Minh 
Mạng thứ 12 (1831) cụ đi Phúc 
Kiến có chép: “Thuyền đi về bến 
hữu, nơi gọi là “Vạn Lý Thạch 
Ðường” đều là cát vàng (Hoàng 
Sa) cũng gọi là “Vạn Lý Trường 
Sa”; Cụ có bài thi có câu: Vạn Lý 
Trường Sa bí tuyệt hiểm Thất châu 
cuồng lăng nhạ oan hào. Năm Minh 
Mạng thứ 13 (1832) cụ lại đi Lữ 
Tống (Lucon) đảo Phi Luật Tân hồi 
đó thuộc Tây Ban Nha. Thuyền từ 
Quảng Ngãi đi theo hướng đông, bị 
gió lạc vào vùng Vạn Lý Trường Sa 
cụ có bài dẫn nói: Một chòm đảo 
cát nổi lên giữa biển, phía Tây là 
biển Quảng Ngãi phía Bắc tiếp biển 
Quảng Ðông, Phúc Kiến, phía đông 
tiếp biển Lữ Tống, phía Nam thì 
kéo dài… là một nơi tuyệt hiểm có 
thuyền bè.

4. Tiếp đến Cụ dẫn Ðại Nam Nhất 
Thống Chí cả bản trước và bản của 
cụ Cao Xuân Dục mới soạn lại và 
Bản Triều Chính Yếu Thực Lục cả 
tiền triều và triều Minh Mạng, Bản 
Biển Sử Cương Giám của Nguyễn 
Thông để minh chứng: Đảo Tây Sa 
là phần sở hữu của nước Nam ta, vì 
chính người Nam đã chiếm trước 
hết và đã kinh dinh các công cuộc 
ở đảo ấy…

5. Cuối cùng Cụ kết luận, vấn đề 
“quốc tịch đảo Tây Sa” này, nếu trên 
sân khấu quốc tế, nhận chủ quyền sở 
hữu của những ai chiếm trước và có 
tài liệu làm chứng hẳn hoi, như luật 
điền thổ, khai tài, khai lập nghiệp 
ở xa, bằng theo lộ tịch và phân thư 
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chúc từ của tiền nhân để lại, tưởng 
không có nước nào có chứng cứ đầy 
đủ như nước ta. Quyền ngoại giao 
ta ngày nay đã phó thác cho nước 
Pháp, quyền này đã có nước Bảo 
Hộ đối phó. Ký giả viết bài này cốt 
có hai điều cảm khái:

- Triều Nguyễn ta từ đời Minh 
Mạng về trước rất lưu tâm mặt quốc 
phòng, không chỉ về mặt biên giới 
lục địa như Xiêm La, Cao Miên, 
săn sóc mở mang, mà về đường hải 
phận thường có thuyền quan phải 
đi khảo sát và giao thiệp với các xứ 
ngoài (đời ấy gọi là Dương Ðình 
Hiệu Lực).

- Những sách tiền nhân ta viết 
bằng chữ Hán, trong đó có nhiều 
sách giá trị quý báu, có quan hệ đến 
quốc gia và xã hội rất đáng biểu 
dương, không phải đáng mạt sát 
hết như phần đông các thiếu niên 
đã tưởng lầm. Nhân vấn đề đảo Tây 
Sa này, may ra những sách có giá 
trị trong kho Hán học bỏ xó kia, 
có một vài thứ đã chết sẽ sống lại 
chăng? (5)

Như vậy, theo Cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, về vấn đề chủ quyền quần 
đảo Hoàng Sa cần phải chú ý đến 
các yếu tố sau đây:

1. Vấn đề tranh chấp quần đảo 
Hoàng Sa đã diễn ra từ cuối những 
năm 40 của thế kỷ XX.

2. Quốc gia nào có đầy đủ các 
bằng chứng, cứ liệu sớm về phân 
thư, chúc thư, luật điền thổ – lập 
nghiệp của tiền nhân để lại, cũng 
như các thư tịch cổ khẳng định chủ 
quyền của quần đảo này thì quốc 
gia đó có luận cứ khoa học khẳng 
định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa 
thuộc về mình.

3. Cần sử dụng các tư liệu Hán 
Nôm, các tài liệu thuộc về thư tịch 
cổ để tìm cơ sở khoa học cho chủ 
quyền quần đảo Hoàng Sa thuộc về 
Việt Nam đã từ lâu.

4. Cần chú ý nghiên cứu triều 
Nguyễn về vấn đề bảo vệ chủ quyền 
biên giới quốc gia, đặc biệt là biên 
giới biển đảo.

5. Trong tất cả các tài liệu cổ, tác 
phẩm Phủ biên Tạp lục của Lê Quý 
Đôn là tài liệu có giá trị nhất về chủ 
quyền quần đảo Hoàng Sa đối với 
Việt Nam.

Tóm lại, đã 65 năm trôi qua sau 
ngày mất của Cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, nhưng những trăn trở, suy 
nghĩ, những lời răn dạy của Cụ về 
đất nước, về chủ quyền biển đảo 
vẫn còn nguyên giá trị lịch sử của 
nó. Nhớ về Cụ, chúng ta không chỉ 
nhớ về một con người có nhân cách 
trong sáng, ngay thẳng, trung thực, 
“không cần danh vị, không cần lợi 
lộc, không thèm giàu sang” chỉ 
“phấn đấu cho dân được tự do, nước 
được độc lập”; nhắc lại những bút 
tích của cụ về chủ quyền quần đảo 
Hoàng Sa, ta lại càng thấm thía hơn 
đạo đức, nhân cách và trách nhiệm 
của Cụ đối với dân tộc và đất nước. 

Chú thích:
(1) Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 

về Cụ Huỳnh Thúc Kháng khi Cụ qua đời, 
ngày 21/4/1947; dẫn theo Trương Điện 
Thắng (2009), Huỳnh Thúc Kháng và bài 
báo khẳng định chủ quyền Hoàng sa, http: 
biendaovietnam.com/2009/12/21;

(2) Dẫn theo Trương Điện Thắng(2009),
(3) Quần đảo Hoàng Sa nằm ở giữa kinh 

tuyến 111-118 độ Đông và vĩ tuyến 14.45 – 
17.15 độ Bắc cách cửa biển Đà Nẵng 350km 
đường biển. Quần đảo Hoàng Sa là 1 huyện 
đảo thuộc thành phố Đà Nẵng; quần đảo 
gồm 2 nhóm đảo: nhóm Bắc gồm đảo Cây 
(Cù Mộc), đảo Trung, đảo Bắc, đảo Nam, 
đảo Tây, đảo Côn Nam, đảo Hòn Đá, đảo 
Linh Côn, đảo Phú Lâm; nhóm Tây gồm đảo 
Hoàng Sa, đảo Duy Mộng, đảo Quang Ánh, 
đảo Quang Hòa, đảo Bách Quy, đảo Trì Tôn.

(4) Nguyễn Thành (1992), Lịch sử báo 
Tiếng Dân, tr.200;

(5)Những bút tích trên đều dẫn từ Huỳnh 
Thúc Kháng (1938), Dấu tích đảo Tây Sa 
(Paracels) trên lịch sử Việt Nam ta và giá trị 
bản “Phủ biên tạp lục”Tiếng Dân, số 1284 
ngày 23-7-1938.
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Dấu tích đảo Tây Sa (Paracels) trên lịch sử 
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 N.V.M

Phoûng vaán oâng Traàn Vaên Khaùnh, 
Chuû tòch Lieân Hieäp caùc Hoäi 
KH&KT tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu

Thông tin KHCN: Nghò quyeát soá 
27/NQ/TW cuûa Hoäi nghò Ban chaáp 
haønh TW (khoùa X) veà xaây döïng ñoäi 
nguõ trí thöùc trong thôøi kyø ñaåy maïnh 
coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát 
nöôùc, coù yù nghóa ñaëc bieät quan 
troïng, mang laïi kyø voïng môùi cho 
ñoäi nguõ trí thöùc. OÂng coù theå chia seû 
vôùi baïn ñoïc ñieàu naøy?

OÂng Traàn Vaên Khaùnh (T.V.K): 
Daân toäc ta voán coù truyeàn thoáng 
troïng trí thöùc, töø theá kyû XV, oâng 
cha ta ñaõ ñuùc keát moät kinh nghieäm 
lòch söû saâu saéc thaønh chaân lyù muoân 
ñôøi, “Hieàn taøi laø nguyeân khí cuûa 
quoác gia, nguyeân khí thònh thì theá 
nöôùc maïnh roài leân cao; nguyeân 
khí suy thì theá nöôùc yeáu roài xuoáng 
thaáp”. Tieáp nhaän di saûn tö töôûng 
quyù baùu ñoù, Ñaûng Coäng Saûn Vieät 
Nam trong chuû tröông ñöôøng loái 
cuûa mình luoân quan taâm ñeán vaán 
ñeà trí thöùc. Töø cöông lónh xaây döïng 
ñaát nöôùc trong thôøi kyø quaù ñoä leân 
Chuû nghóa xaõ hoäi (1991) ñeán caùc 
vaên kieän Ñaïi hoäi VIII, IX, X, töøng 
böôùc coù söï ñoåi môùi tö duy ñoái vôùi 
tri thöùc. Tuy nhieân, tröôùc söï thay 
ñoåi toaøn dieän, maïnh meõ, saâu saéc 
caùc lónh vöïc ñôøi soáng xaõ hoäi do 
cuoäc caùch maïng khoa hoïc coâng 
ngheä, söï phaùt trieån neàn kinh teá tri 
thöùc, xu theá toaøn caàu hoùa cuûa theá 
giôùi vaø söï chuyeån maïnh sang coâng 
nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, 
caùc vaên kieän ñoù chöa chuyeån bieán 
kòp thôøi so vôùi söï vaän ñoäng cuûa 
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thöïc tieãn. Chính saùch ñoái vôùi trí 
thöùc coøn nhieàu baát caäp. Vieäc phaùt 
huy ñoäi nguõ tri thöùc vaøo coâng cuoäc 
CNH, HÑH ñaát nöôùc chöa ngang 
taàm vôùi yeâu caàu, nhieäm vuï cuõng 
nhö chöa ngang taàm vôùi vai troø, vò 
trí cuûa tri thöùc. Phaûi ñeán hoäi nghò 
BCH TW khoùa X Ñaûng ta môùi coù 
Nghò quyeát chuyeân ñeà veà trí thöùc 
Vieät Nam, môùi thaáy roõ vai troø ngaøy 
caøng quan troïng vaø giöõ vò trí quyeát 
ñònh cuûa trí thöùc; ñoàng thôøi thaáy 
caû nhöõng maët maïnh, maët yeáu cuûa 
tri thöùc, ñaëc bieät laø thaáy roõ traùch 
nhieäm cuûa Ñaûng trong vieäc xaây 
döïng ñoäi nguõ tri thöùc.

Thông tin KHCN: Tieáp sau NQ soá 
27-NQ/TW cuûa Hoäi nghò BCH TW 
laàn thöù 7 (khoùa X), Boä chính trò ban 
haønh chæ thò soá 42 CT/TW veà Tieáp 
tuïc ñoåi môùi naâng cao chaát löôïng, 
hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa Lieân hieäp 
caùc Hoäi khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Vieät 
Nam trong thôøi kyø ñaåy maïnh CNH, 
HÑN ñaát nöôùc. Ñoù thöïc söï laø moät 
söï kieän lôùn ñoái vôùi Lieân Hieäp hoäi 
Vieät Nam, toå chöùc nhaân loõi cuûa ñoäi 
nguõ tri thöùc. Chæ thò 42 coù nhöõng 
noäi dung môùi gì, thöa oâng?

OÂng T.V. K: Noäi dung Chæ Thò 
coù nhieàu ñieåm môùi, khaúng ñònh 
tính chaát chính trò, xaõ hoäi, tính heä 
thoáng, vò trí, vai troø, traùch nhieäm 
cuûa toå chöùc naøy; quan ñieåm cuûa 
Ñaûng veà xaây döïng Lieân Hieäp Hoäi 
Vieät Nam; Chæ ñaïo cuï theå caùc caáp 
uûy Ñaûng, chính quyeàn, Maët traän toå 
quoác, caùc ñoaøn theå chính trò-xaõ hoäi 
vaø ñaëc bieät laø Lieân hieäp Hoäi Vieät 

NGHÒ QUYEÁT TW SOÁ 27 – NQ/TW VAØ
CHÆ THÒ SOÁ 42-CT/TW VEÀ COÂNG TAÙC 

TRI THÖÙC VÔÙI THÖÏC TIEÃN 
ÔÛ TÆNH BAØ RÒA-VUÕNG TAØU 

Nam nhöõng vieäc caàn laøm ñeå thöïc 
söï xaây döïng Lieân Hieäp Hoäi thaønh 
toå chöùc chính trò-xaõ hoäi vöõng maïnh 
döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng; Ñoàng 
thôøi cuõng ñònh höôùng cho hoaït 
ñoäng cuûa LHH laø trôû thaønh ñaàu 
moái toå chöùc caùc hoaït ñoäng, phaùt 
huy trí thöùc KH vaø CN. 

Thông tin KHCN: Laø ngöôøi giöõ 
troïng traùch Chuû tòch Lieân hieäp caùc 
Hoäi KH vaø KT nhieàu naêm; oâng coù 
suy nghó gì veà Nghò quyeát soá 27/
NQ/TW vaø veà Chæ thò soá 42CT/ TW 
vôùi thöïc tieãn ôû tænh Baø Ròa-Vuõng 
Taøu?

OÂng T.V. K: NQ 27- NQ/TW 
vaø Chæ thò soá 42-CT/ TW ra ñôøi 
ñaõ mang laïi cho LHH Vieät Nam 
noùi chung, LHH tænh Baø Ròa-Vuõng 
Taøu noùi rieâng, luoàng sinh khí môùi. 
Noù ñoäng vieân, coå vuõ tinh thaàn cho 
nhöõng caùn boä hoaït ñoäng Hoäi. Tuy 
nhieân, ñeå yù töôûng trong Chæ thò 
trôû thaønh hieän thöïc laø caû moät quaù 
trình phaán ñaáu vöôït qua khoâng ít 
khoù khaên, laøm theá naøo ñeå taäp hôïp, 
ñoaøn keát, phaùt huy tieàm naêng saùng 
taïo cuûa hôn 10 nghìn tri thöùc phaân 
boá ôû khaép caùc ñòa phöông, caùc cô 
quan, caùc doanh nghieäp vaø moät soá 
caùn boä tri thöùc ñaõ nghæ höu nhöng 
coøn naêng löïc vaø taâm huyeát? Coù 
nhieàu vaán ñeà caàn giaûi quyeát nhöng 
tröôùc heát vaãn laø vaán ñeà nhaän thöùc. 
Coù leõ tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu cuõng 
nhö nhieàu ñòa phöông khaùc hieän 
ñang coù nhöõng nhaän thöùc khaùc 
nhau veà LHH aûnh höôûng tôùi vieäc 
phaùt huy vai troø cuûa toå chöùc naøy. 

Beân caïnh luoàng suy nghó ñuùng ñaén 
coøn coù nhöõng suy nghó phieán dieän, 
leäch laïc. Do ñoù, caàn phaûi coi troïng 
vieäc toå chöùc tuyeân truyeàn quaùn 
trieät Chæ Thò 42/CT-TW cuûa Boä 
Chính trò cho caùn boä, nhaân daân vaø 
ñoäi nguõ tri thöùc nhaát laø ñoái vôùi laõnh 
ñaïo caùc Sôû, Ban, Ngaønh, nhöõng 
boä phaän coù traùch nhieäm tröïc tieáp 
tham möu cho laõnh ñaïo tænh veà 
coâng taùc trí thöùc. Cuøng vôùi vieäc 
naâng cao nhaän thöùc veà vai troø, 
vò trí cuûa LHH trong thôøi kyø ñaåy 
maïnh CNH, HÑH ñaát nöôùc laø vieäc 
xaây döïng chöông trình haønh ñoäng 
taäp trung vaøo caùc nhieäm vuï vaø giaûi 
phaùp: Cuûng coá, kieän toaøn vaø phaùt 
trieån toå chöùc LHH taïo ñieàu kieän 
cho LHH hoaït ñoäng ñi vaøo chieàu 
saâu vaø mang tính chuyeân nghieäp; 
Ñoåi môùi noäi dung vaø phöông thöùc 
hoaït ñoäng; Boå sung theå cheá hoùa, 
ban haønh caùc vaên baûn quy phaïm 
phaùp luaät lieân quan ñeán LHH tænh.

Xaây döïng LHH tænh Baø Ròa-
Vuõng Taøu ñeán naêm 2020 trôû thaønh 
toå chöùc chính trò xaõ hoäi vöõng maïnh, 
goùp phaàn quyeát ñònh ñöa khoa hoïc 
vaø coâng ngheä trôû thaønh ñoäng löïc 
phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, xaây döïng 
tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ngaøy caøng 
phaùt trieån vöõng maïnh khoâng chæ laø 
coâng vieäc cuûa LHH maø laø baøi toaùn 
cuûa caû heä thoáng chính trò nhö Chæ 
thò 42-CT/TW ñaõ ñeà caäp.

Thông tin KHCN: Xin traân troïng 
caûm ôn oâng.

Ngöôøi thöïc hieän: C.V.L 
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NGƯỜI LÍNH KHÍ TƯỢNG
TRÊN NHÀ GIÀN DK1

SƠ LƯỢC VỀ NHÀ GIÀN DKI
DK1 là cụm dịch vụ kinh tế-khoa 

học-kỹ thuật được xây dựng dưới 
dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa 
phía Nam của Việt Nam, cách đất 
liền khoảng 250-350 hải lý. Trên 
khu vực Biển Đông, Việt Nam đã 
xây dựng cụm 7 khu vực xây dựng 
nhà giàn, mỗi nhà giàn là một Trạm 
Dịch vụ Kinh tế-Khoa học kỹ thuật 
(DVKT-KHKT), giao Lữ đoàn 171 
thuộc Vùng 2 Hải quân quản lý.

DK là chữ cái đầu viết tắt của 
cụm từ Dịch vụ-Khoa học kỹ thuật, 
được hiểu như một công trình phục 
vụ mục đích dân sự trên biển. Số 
1 chỉ những nhà giàn ở vòng ngoài 
cùng, xa nhất, so với phía gần đất 
liền hơn là hệ thống DK2. 

Sự kiện hình thành
Sau trận Hải chiến Trường Sa, 

1988, một số tàu chiến, tàu thăm dò 
của nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện 
sâu trong thềm lục địa phía Nam 
Việt Nam, nơi có tiềm năng lớn về 
dầu khí và có ý nghĩa chiến lược về 
an ninh, quốc phòng.

Trước tình hình đó, ngày 17 
tháng 10 năm 1988, Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Linh ký văn bản 19/

NQ-TƯ về việc bảo vệ khu vực 
bãi ngầm trong thềm lục địa phía 
Nam (gọi tắt là khu DK1). Cùng 
thời gian này, Tư lệnh hải quân 
Giáp Văn Cương cũng đã khẩn cấp 
giao cho Lữ đoàn 171 nhiệm vụ 
trấn giữ, bảo vệ chủ quyền thềm 
lục địa phía Đông Nam. Với những 
trang thiết bị đo độ sâu, biên đội 
tàu HQ-713 và HQ-668 do Trung 
tá Lữ đoàn trưởng Phạm Xuân Hoa 
chỉ huy đã ra khơi khảo sát, đo đạc 
trên vùng biển rộng 60.000km2, 
tìm ra các điểm cạn và định vị các 
bãi đá ngầm san hô Ba Kè, Phúc 
Tần, Phúc Nguyên, Quế Đường, 
Tư Chính và Huyền Trân. Chính 
từ những dữ liệu đó, hệ thống nhà 
giàn DK1 được xây dựng [1].

Những nhà giàn đầu tiên
Từ ngày 10 đến 15 tháng 6 năm 

1989, Bộ Giao thông - Vận tải phối 
hợp với Bộ Tư lệnh Công binh tiến 
hành xây dựng xong nhà giàn đầu 
tiên tại bãi đá ngầm Phúc Tần (tên 
địa danh hành chính là Trạm Kinh 
tế-Khoa học –Dịch vụ Phúc Tần). 
Đây là nhà giàn được khảo sát ở vị 
trí số 3 nên còn được gọi là nhà giàn 
DK1/3 và là nhà giàn đầu tiên được 

  ThS. Phạm Xuân Trường
Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu

xây dựng hoàn chỉnh. Ngay sau khi 
nhà giàn được xây dựng xong, một 
phân đội thuộc Lữ đoàn 171 Hải 
quân Nhân dân Việt Nam do Đại úy 
Nguyễn Văn Nam chỉ huy lần đầu 
tiên ra bám trụ nhà giàn [1].

Sau khi nhà giàn DK1/3 hoàn 
thành, ngày 16 tháng 6 năm 1989, 
nhà giàn DK1/4 cũng hoàn thành. 
Từ ngày 27 tháng 6 năm 1989, 
Tổng cục Dầu khí phối hợp với 
Bộ Tư lệnh Công binh cũng hoàn 
thành nhà giàn DK1/1. Đây là 3 nhà 
giàn đầu tiên được xây dựng.

Ngày 5 tháng 7 năm 1989, Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng ra chỉ thị 
số 180UT về việc xây dựng cụm 
dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật 
thuộc Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo, 
xác định lại chủ quyền Việt Nam 
đối với khu vực thềm lục địa này.

Ngày 2 tháng 11 năm 1989, Trạm 
DVKT-KHKT Tư Chính B hay Tư 
Chính 2, hay Nhà giàn DK1/5 được 
thành lập, trở thành nhà giàn DK1 
thứ 4.

Ngày 10 tháng 11 năm 1990, 
Trạm DVKT-KHKT Phúc Nguyên 
hay Nhà giàn DK1/6 được xây 
dựng xong, trở thành nhà giàn DK1 
thứ 5 được xây dựng.

Những tai nạn
Giai đoạn đầu các nhà giàn tương 

đối thô sơ, kết cấu dạng pông-tông 
(một dạng phao lớn hình khối hộp 
làm bằng kim loại) đặt trên nền 
san hô, dễ bị dịch chuyển bập bềnh 
trong nước khi có sóng lớn cấp 4 
hoặc dòng nước chảy mạnh [2].

Tháng 12 năm 1990, một cơn 

Tàu HQ_608 đưa đón các cán bộ chiến sĩ công tác ngoài nhà giàn DK1
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bão lớn với gió giật cấp 12 đã giật 
sập nhà giàn DK1/3 làm 3 người 
lính hy sinh. Các nhà giàn DK1/4, 
DK1/6 cũng bị bão giật sập nhưng 
may mắn không thiệt hại về người.

Không chùng lại, Việt Nam tiếp 
tục xây dựng thêm các nhà giàn để 
khẳng định chủ quyền trước sự gia 
tăng ảnh hưởng của người Trung 
Quốc trên vùng Biển Đông. Các 
nhà giàn liên tục được xây dựng. 
Những nhà giàn về sau được xây 
dựng trên 4 cọc thép chắc chắn cắm 
sâu xuống đáy biển, phía trên là tổ 
hợp sinh hoạt, công tác có diện tích 
sàn khoảng 100m2.

Tuy vậy, các nhà giàn vẫn là 
những cơ sở mỏng manh giữa biển 
cả. Ngày 12 tháng 12 năm 1998, 
cơn bão Faith có sức gió giật trên 
cấp 12 quét qua vùng Biển Đông. 
Sáng ngày 13 tháng 12, nhà giàn 
Phúc Nguyên 2A [3] bị sóng cuốn 
trôi, đánh sập, 9 người bị rơi xuống 
biển trong đó có 3 người (Nguyễn 
Văn An, Lê Đức Hồng, Vũ Quang 
Chương) hy sinh [4].

Với tai nạn của nhà giàn Phúc 
Nguyên 2A, người Việt Nam chấm 
dứt hoàn toàn việc sử dụng các nhà 
giàn được xây dựng trên nền thiết 
kế cũ. Các nhà giàn DK1/1, DK1/5 
chấm dứt sử dụng hoàn toàn để đảm 
bảo an toàn. Ngày 28 tháng 8 năm 
2009, vùng 2 hải quân mới được 
thành lập, nhiệm vụ chính là quản 
lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển từ 
Bình Thuận đến Bạc Liêu, trong đó 
có khu vực trọng điểm là khu DK1.

Đặc điểm
Như những cột mốc đánh dấu 

chủ quyền lãnh hải của Việt Nam 
tại vùng thềm lục địa này, các nhà 
giàn được những người lính Quân 
đội Nhân dân Việt Nam canh giữ 
đêm ngày. Điều kiện nhà giàn cực 
kỳ thiếu thốn, không có điện, thiếu 
nước ngọt, khả năng liên lạc hạn 
chế. Khả năng tiếp vận chỉ có thể 
thực hiện được vào những ngày đẹp 
trời 6 tháng một lần, vào khoảng 

tháng 3 hoặc tháng 8. Điều kiện 
tiếp vận cũng rất khó khăn cho việc 
tiếp vận bằng tàu hoặc bằng trực 
thăng. Những người làm nhiệm vụ 
trên nhà giàn khu DK1 thường ít 
nhất phải trải qua 8-9 tháng mới trở 
về đất liền.

Đầu năm 2009, báo Tuổi Trẻ 
phát động chương trình “Chung tay 
thắp sáng nhà giàn DK1”, vận động 
quyên góp tài chính để tiến tới lắp 
đặt pin mặt trời và hệ thống điện 
gió trên toàn bộ các nhà giàn. Ngày 
22 tháng 8 năm 2009, các nhà giàn 
DK1/21 (Ba Kè) và DK1/12 (Tư 
Chính 4) những tấm pin mặt trời [5] 
đã được bàn giao hệ thống điện đầu 
tiên. Các nhà giàn khác cũng lần 
lượt được lắp đặt, đến ngày 1 tháng 
1 năm 2011, nhà giàn DK1/10 là 
nhà giàn cuối cùng cũng đã có điện.

Cùng thời gian này, Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội cũng thực 
hiện việc cải tiến và tăng công suất 
nâng khả năng phát sóng của trạm 
BTS ở khu vực biển đảo đi xa 100 
km, giúp 9/15 nhà giàn có thể liên 
lạc bằng điện thoại di động thông 
thường. Bên cạnh đó, Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam cũng 
dùng cách nâng công suất trạm BTS 
cùng với việc lắp đặt các trạm thu 
sóng từ vệ tinh Vinasat-1, trạm tiếp 
sóng, giúp mở rộng cả khả năng kết 
nối Internet từ các nhà giàn.

Danh sách các nhà giàn từng 
được xây dựng

Khu vực nhà giàn DK1 gồm 
7 cụm  Phúc Nguyên, Phúc Tần, 
Huyền Trân, Quế Đường, Tư 
Chính, Ba Kè và Cà Mau với cả 
thảy 20 nhà giàn [6] từng được xây 
dựng trên thềm lục địa. Chiều sâu 
mực nước bãi cạn thấp nhấp là 7m 
tại DK1/3 và sâu nhất là 25m tại 
DK1/15. Các nhà giàn được xây 
dựng từ năm 1989 đến 1998. Hiện 
tổng cộng có cả thảy 15 nhà giàn 
đang sử dụng, trong đó có 8 nhà 
giàn có bãi đỗ trực thăng trên nóc, 
4 nhà giàn có hải đăng, 1 nhà giàn 

có trạm quan sát khí tượng. Có 14 
nhà giàn ở khu vực giáp với vùng 
biển Trường Sa và một nhà giàn 
(DK1/10) ở bãi cạn Cà Mau trên 
vùng biển Tây Nam.

Bãi cạn Huyền Trân và trạm 
khí tượng hải văn DK1-7

Cụm nhà giàn Huyền Trân được 
thành lập chính thức từ ngày 11 
tháng 11 năm 1991, xây dựng trên 
bãi cạn Huyền Trân (Alexandra 
Bank) trên vùng biển Trường Sa. 
Cụm hiện tại có 1 nhà giàn đang sử 
dụng.

Nhà giàn DK1/7: Còn gọi là nhà 
giàn Huyền Trân, hoàn thành ngày 
11 tháng 11 năm 1991. Đây là nhà 
giàn có ngọn hải đăng và trạm quan 
trắc khí tượng Huyền Trân

Nhà giàn DK1-7: Trạm Khí 
Tượng Hải Văn DK1-7 được thành 
lập theo quyết định số 249 khí 
tượng thủy văn, quyết định ngày 
24/10/1991 của Tổng cục khí tượng 
thủy văn, gồm có 3 cán bộ một là 
đồng chí Nguyễn Dũng là Trưởng 
Trạm KTHV DK1-7, hai quan trắc 
viên là Nguyễn Văn Tài và Phạm 
Xuân Trường.

Công việc của Trạm được đài khí 
tượng thủy văn nam bộ giao là chế 
độ quan trắc 4obs/ngày và phát báo 
quốc tế.

Các Trưởng Trạm KTHV DK1/7 
qua 23 năm qua là: đồng chí 
Nguyễn Dũng, Nguyễn Thiện Đán, 
Nguyễn Thị Thu Hà và hiện nay là 
đồng chí Phạm Xuân Trường.

Một năm Trạm chia làm 2 ca trực, 
mỗi ca hai người khoảng 6 tháng 
ngoài nhà giàn và 6 tháng trong 
đất liền, công tác thay ca trực của 
trạm trực thuộc thay ca cùng với bộ 
đội Hải Quân. Trưởng Trạm cắt cử 
người đi công tác ngoài nhà giàn và 
liên hệ với bên hải quân, cho quan 
trắc viên theo tàu ra nhà giàn trực và 
quan trắc viên đã hoàn thành ca trực 
theo tàu về đất liền công tác tại hậu 
cứ Trạm 278 Nguyễn An Ninh, F7, 
Tp Vũng Tàu.
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Cụm nhà giàn Huyền Trân được 
thành lập chính thức từ ngày 11 
tháng 11 năm 1991, khi đó trạm khí 
tượng hải văn DK1-7 được chuyển 
rời từ Nhà giàn DK1/1 và lắp đặt tại 
đây, lúc này trạm được trang bị và 
lắp đặt đầy đủ các máy móc trang 
thiết bị cần thiết để đo các yếu tố 
theo yêu cầu của đài khí tượng thủy 
văn Nam Bộ, và Trạm cũng được tổ 
chức khí tượng thế giới công nhận 
là trạm khí tượng hải văn phát báo 
quốc tế. Qua 23 năm nhiều cán bộ 
công tác của trạm KTHV DK1/7 
nay đã được chuyển về nhiều đơn 
vị khác trong đất liền công tác 
và thay vào là lớp cán bộ trẻ tình 
nguyện ra công tác ngoài Trạm.

Công tác chuẩn bị trước khi 
thay ca trực 

- Tổ chức cho quan trắc viên học 
tập thảo luận qui phạm khí tượng, 
hải văn; 

- Mua sắm trang thiết bị cần thiết 
cho ca trực; 

- Nhận hàng hóa chế độ ăn theo 
quân đội vận chuyển xuống tàu;

- Trao đổi những kinh nghiệm 
công tác của ca trước cho QTV mới 
ra thay. 

- Có mặt trên tàu trước 1 giờ khi 
tàu xuất phát hành trình thay ca 
trực.

Tháng 3 năm 1990, Trường cán 
bộ Khí Tượng Thủy Văn Sơn Tây 
ra quyết định cử 2 sinh viên Phạm 
Xuân Trường và Nguyễn Văn Tài 
vào công tác tại Trạm Khí Tượng 
Hải Văn DK1-7. Khi đó Trạm được 
đặt tạm thời trên Nhà giàn DK1/1: 
Còn gọi là nhà giàn Tư Chính A hay 
Tư Chính 1, hoàn thành 27 tháng 6 
năm 1989, là nhà giàn thứ 3 được 
xây dựng. Hiện không còn sử dụng.

Khi tàu hành trình gặp mưa dông 
hay sóng lớn thì đòi hỏi người thay 
ca phải có sức khỏe chịu được sóng, 
những năm đầu thay ca rất vất vả vì 
tàu nhỏ thay nhiều cụm nên hàng 
hóa nhiều, người đông. Từ đất liền 
ra tới nhà giàn khoảng 242 hải lý 

nếu gặp sóng gió lớn thì công tác 
thay trực gặp rất nhiều khó khăn. 
Tôi còn nhớ mãi chuyến đi công 
tác đầu tiên vào tháng 6 năm 1990, 
tàu HQ668 đã đưa tôi (Phạm Xuân 
Trường) và đồng chí Nguyễn Dũng 
- Trưởng TrạmDK1/7 đưa nhân 
viên ra nhà giàn xong rồi theo tàu 
về hậu cứ trạm trực. Lênh đênh trên 
biển 3 ngày 3 đêm thì ra tới Trạm, 
khí đó Trạm nằm trên nhà giàn Tư 
Chính A, 2 ngày đầu tiên gần như 
tất cả anh em nhà giàn đều bỏ ăn vì 
say sóng sang ngày thứ ba thì một 
số người đã quen dần với sóng có 
thể ăn chút ít. Khi nhìn thấy nhà 
giàn anh em mừng lắm chỉ muốn 
mau chóng được lên nhà cho khỏe, 
nhưng sóng gió quá lớn không đảm 
bảo an toàn khi lên nhà nên thuyền 
trưởng chưa cho anh em lên nhà, 
chờ ngày mai sóng dịu xuống thì 
mới được lên nhưng những ngày 
sau đó sóng càng ngày càng mạnh 
lên, nên không lên nhà giàn được 
vào khoảng hơn 20 ngày mà sóng 
cũng vẫn không giảm, do tàu nhỏ 
người đông sóng lại lớn tàu phải nổ 
máy cơ động để chống sóng lúc này 
mọi người đều cảm thấy mệt mỏi 
và thời gian sao nó dài thế. Rồi tiếp 
theo là sự xuất hiện của một cơn 
bão ngoài biển đông lúc này chúng 
tôi nhận được lệnh cho tàu trở về 
đất liền, trong lòng chúng tôi lúc 
này vui buồn lẫn lộn, vui là được 
trở về không phải chịu cực nhưng 
lòng lại rất buồn vì không hoàn 
thành công việc, tuy biết rằng lỗi 
này không phải tại chúng tôi. Trở 
về đất liền nghỉ ngơi một tuần 
chúng tôi lại tiếp tục lên đường và 
ba ngày sau đó thì chúng tôi lên 
được nhà giàn. Anh em mới ra và 
anh em cũ cùng nhau kéo hàng hóa 
lương thực cho 6 tháng trực và làm 
công tác bàn giao công việc của các 
chuyên nghành, rồi làm bữa tiệc 
nhỏ chia tay giữa người ở lại và 
người về thật là vui vẻ. Trong bữa 
tiệc chia tay đó thì mọi người cũng 
trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, 

kinh nghiệm sống ngoài nhà giàn 
cho anh em mới ra. Đó là những 
thuận lợi và những khó khăn làm 
thế nào để vượt qua nó, cùng nhau 
hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và 
nhà nước giao cho.Vài ngày sau thì 
tàu HQ711 là tàu vừa hoàn thành ca 
trực bàn giao trực cho tàu HQ668 
rồi quay lại các cụm nhà giàn để 
đón người về đất liền. Lúc này anh 
em mới ra trên nhà giàn họp phân 
công công việc ổn định sinh hoạt 
công tác ngoài nhà giàn. Điều đặc 
biệt ở nhà giàn này là có một cán 
bộ khí tượng công tác cùng với các 
chiến sĩ Hải Quân ngoài công tác 
chuyên môn thì đồng chí khí tượng 
này cũng tham gia canh gác, tham 
gia huấn luyện chiến đấu như một 
người chiến sĩ thực thụ. 

Công việc trực ca ngoài nhà 
giàn của quan trắc viên khí tượng 
hải văn DK1/7

Hàng ngày các quan trắc viên phải 
làm 4obs quan trắc khí tượng và hải 
văn, vào lúc 1,7,13,19 giờ theo dõi 
thu thập số liệu về các yếu tố thời 
tiết mã hóa theo mã điện synop rồi 
phát báo về Trung tâm thông tin 
Đài Khí Tượng Nam Bộ. Ngoài ra 
QTV còn phải bảo dưỡng máy móc 
thiết bị kịp thời phát hiện sự cố về 
máy móc, nhẹ thì khắc phục sửa 
chữa tại Trạm còn nặng thì kịp thời 
báo về hậu cứ Trạm trong đất liền 
để có hướng khắc phục. Tham gia 
sinh hoạt nấu ăn cùng các chiến sĩ 
hải quân, tham gia trực canh theo 
dõi nếu có tàu lạ xâm nhập vùng 
biển Việt Nam thì bằng biện pháp 
xua đuổi thông báo cho tàu lạ biết 
rằng đây là vùng biển Việt Nam họ 
đã xâm phạm. Mặt khác thông báo 
về sở chỉ huy cho tàu trực xua đuổi 
tàu lạ rời khỏi vùng biển Việt Nam. 
Các cán bộ khí tượng còn tham gia 
luyện tập các phương án tác chiến 
cùng bộ đội hải quân trong những 
tình huống giả định địch tấn công 
đường không, đường biển, và đột 
kích người nhái. Cuộc sống của 
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anh em trên nhà giàn những năm 
đầu rất khó khăn. Hàng ngày chỉ nổ 
máy phát điện từ 7giờ đến 10 giờ 
đêm, còn nước sinh hoạt thì rất hạn 
chế một ngày một người chỉ được 
hai ca nhỏ để đánh răng và rửa mặt, 
một tuần tắm một lần bằng nước 
biển và được một xô nước nhỏ để 
lau người. Còn rau xanh khi đó 
chưa biết trồng rau trên bồn, nên 
không có rau xanh để ăn, chỉ ăn 
bí đỏ và bí xanh để lâu bí bị xốp 
nhưng cũng phải ăn vì không có 
rau. Về mặt tinh thần, chỉ có một 
cái đài radio để thỉnh thoảng nghe 
thời sự vì pin có mà ít. Sách báo thì 
đọc sách báo cũ hai ba tháng mới 
có tàu mang ra. Tuy cuộc sống rất 
gian khổ và thiếu thốn xong anh em 
rất đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng 
hoàn thành công việc được giao, sự 
gắn bó đoàn kết đó thể hiện trong 
cuộc sống hàng ngày không phân 
biệt là bộ đội hải quân hay anh em 
khí tượng mà chỉ gọi chung là lính 
nhà giàn DK. Những lúc rảnh anh 
em thường đi câu cá để cải thiện, và 
cũng đã câu được rất nhiều cá các 
loại phục vụ cho cuộc sống hàng 
ngày của anh em trên nhà giàn. Nhà 
giàn đầu tiên này đóng chân không 
đúng thiết kế nên khi cuối tháng 10 
các đợt gió mùa tới làm nhà rung 
mạnh có những đêm anh em phải 
thức trắng làm công tác chuẩn bị 
cho tình huống nhà đổ. Tháng 12 
năm 1990 đồng chí Nguyễn Văn 
Tài theo tàu ra thay ca cho tôi, hôm 
đó chúng tôi làm công tác bàn giao 
và trao đổi khinh nghiệm chuyên 
môn, và những khó khăn của cuộc 
sống ngoài nhà giàn phải chịu đựng 
cùng vượt qua, rồi ngày mai chia 
tay nhau người ở lại trực ca và 
người về đất liền công tác. Nhưng 
sáng hôm sau gió mùa mạnh lên và 
tàu HQ712 đến đón người nhưng 
sóng lớn quá không đón được phải 
đợi chờ sóng giảm để đón người về 
mà sóng không giảm. Và rồi một 
cơn bão lớn với gió giật cấp 12 đã 
tới, tàu HQ712 phải trở về đất liền 

tránh bão vì tàu quá nhỏ cơn bão 
đã giật sập nhà giàn DK1/3 làm 3 
người lính hy sinh. Các nhà giàn 
DK1/4, DK1/6 cũng bị bão giật sập 
nhưng may mắn không thiệt hại về 
người. Còn ở nhà giàn Tư Chính A 
nhận được lệnh rời nhà. Toàn bộ 
anh em trên nhà giàn mang theo vũ 
khí ,tài liệu quan trọng rời nhà giàn 
theo tàu chiến HQ11 về đất liền. 
Tàu chiến HQ11 nổ máy cơ động 
ở cuối dòng chảy để vớt người trên 
nhà giàn lên tàu, còn anh em nhà 
giàn mặc áo phao, buộc các phao 
vào một sợi dây một đầu thả xuống 
biển một đầu cột vào cọt bíc (cọt 
neo cột tàu) rồi anh em nhảy xuống 
biển bám vào sợi dây phao đó người 
cuối cùng chặt dây rồi nhảy xuống 
bám vào và tất cả trôi đi theo một 
mảng, tới gần tàu HQ11 được các 
thủy thủ móc dây vào và vớt toàn 
bộ mọi người lên tàu an toàn về đất 
liền. Khi về tới hậu cứ thì các anh 
chị trong cơ quan mừng lắm, họ nói 
rằng khi được tin cơn bão làm sập 
một số nhà giàn. Thì họ đã khóc và 
nghĩ rằng không biết các em khí 
tượng DK1/7 có còn sống sót để trở 
về không. Đó là kỷ niệm gian khổ 
khó quên nhất của buổi ban đầu khi 
thành lập Trạm Khí Tượng Hải Văn 
DK1/7. Về công tác và nghỉ ngơi 
đến tháng 11 năm 1991 Trạm được 
đóng mới trên cụm nhà giàn Huyền 
Trân và chúng tôi lại tiếp tục công 
tác tại trạm mới, với ca trực là hai 
cán bộ khí tượng và cơn bão năm 
1998 cũng rất lớn, buộc anh em 
trên nhà giàn phải rời giàn về đất 
liền tránh bão khoảng nửa tháng 
lại tiếp tục ra công tác cho tới hôm 
nay, và ngày mai những khó khăn 
gian khổ nguy hiểm vẫn đang chờ 
đợi những người chiến sĩ khí tượng 
DK1/7 vượt qua, hoàn thành tốt 
công tác nghiên cứu khoa học, giữ 
vững chủ quyền biển đảo của nước 
Việt Nam.

Một số cảm nghĩ của tôi sau 23 
năm công tác tại trạm khí tượng 

DK1/7
Nhà giàn Huyền Trân là nơi đầu 

sóng ngọn gió nhiều gian khổ, 
nhưng nhà giàn Huyền Trân vẫn 
luôn luôn như một pháo đài kiên cố 
thể hiện chủ quyền biển đảo của đất 
nước Việt Nam.

Đội ngũ cán bộ trên nhà giàn luôn 
luôn được đào tạo nâng cao trình độ 
nghiệp vụ chuyên môn (mang tính 
chuyên nghiệp) phù hợp với người 
lính và cán bộ thời hiện đại hóa.

Bộ đội Hải Quân Việt Nam ngày 
một được hiện đại hóa về mọi lĩnh 
vực, đời sống tinh thần, vật chất 
đều được nâng cao rõ rệt, thể hiện 
qua chế độ tăng tiền ăn ngoài biển 
đảo hàng năm, sách báo ti vi, phủ 
sóng điện thoại v.v… các cán bộ 
chiến sĩ nhà giàn luôn nhận thức 
được tầm quan trọng nhiệm vụ của 
mình, được Đảng nhà nước và nhân 
dân giao phó.

Qua những năm tháng công tác 
trên nhà giàn, tôi rất cảm động 
trước tình cảm của những người 
lính đối với chúng tôi, đó là sự 
tương trợ giúp đỡ cùng nhau hoàn 
thành nhiệm vụ được giao.

Điều quan trọng nhất là được sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân đối với biển đảo. Thể hiện 
qua chế độ chính sách đối với biển 
đảo của nhà nước, các chương trình 
chung tay xây dựng biển đảo của 
người dân Việt Nam.

Với tình hình biển đông ngày nay 
đòi hỏi người lính DK1 nói chung 
và người lính Khí Tượng nói riêng 
luôn luôn học hỏi rèn luyện nâng 
cao trình độ nghiệp vụ, hiểu biết xã 
hội cũng như các vấn đề khác, luôn 
luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. 
Thường xuyên luyện tập có tinh 
thần chiến đấu cao trước âm ưu độc 
chiếm biển đông của Trung Quốc. 

Giữ vững chủ quyền biển đảo 
của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng 
liêng cao cả nhất của người lính khí 
tượng DK1/7 nói riêng, và lính nhà 
giàn DK1 nói chung.

P.X.T
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Thông tin hiện nay được coi là 
một trong những loại tài sản quan 
trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức 
nào. Đối với các tổ chức hoạt động 
trong lĩnh vực công cộng, phần 
lớn ngân sách hoạt động được 
dùng vào việc xử lý thông tin. 

Quản trị thông tin là việc một 
tổ chức sử dụng các phương thức 
để lập kế hoạch, tập hợp, tạo mới, 
tổ chức, sử dụng, kiểm soát, phổ 
biến và loại bỏ một cách hiệu quả 
các thông tin của tổ chức đó. Các 
thông tin này bao gồm cả các bản 
ghi đã được cấu trúc lẫn thông tin 
chưa được cấu trúc.

Thông qua quản trị thông tin, tổ 
chức có thể đảm bảo rằng giá trị của 
các thông tin đó được xác lập và sử 
dụng tối đa để hỗ trợ cho các hoạt 
động trong nội bộ tổ chức cũng như 
góp phần nâng cao hiệu quả của bộ 
phận cung cấp thông tin. 

Vai trò của thông tin
Thông tin hiện nay được coi là 

một trong những loại tài sản quan 
trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức 
nào. Đối với các tổ chức hoạt động 
trong lĩnh vực công cộng, phần lớn 
ngân sách hoạt động được dùng vào 
việc xử lý thông tin. Tất cả các cấp 
trong chính phủ đều cần đến thông 
tin để hỗ trợ cho công việc điều hành 
và giúp ích rất nhiều trong việc thực 
hiện các mục tiêu hoạt động, và nó 
cũng là một bằng chứng cho thấy 
cách thức chính phủ đang điều hành 
công việc và trao đổi thông tin trong 
chính phủ đang được thực hiện.

Các nhân tố chính để thành công 
- Tất cả các nhân viên đều sẵn 

sàng truy cập tất cả các thông tin họ 
cần để thực hiện công việc tại tất cả 

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN
QUẢN LÝ THÔNG TIN

các cấp độ trong tổ chức.
- Tài sản thông tin được khai thác 

tối đa thông qua quá trình chia sẻ 
thông tin trong nội bộ tổ chức và 
với các cơ quan hoạt động trong 
lĩnh vực công cộng khác; thông qua 
các thoả thuận với các tổ chức trong 
lĩnh vực tư nhân tại những điểm phù 
hợp.

- Chất lượng thông tin của tổ chức 
phải được duy trì và các thông tin sử 
dụng trong kinh doanh phải chính 
xác, đáng tin cậy, luôn được cập 
nhật, toàn diện và nhất quán.

- Các yêu cầu về mặt luật pháp 
cũng như các yêu cầu khác như vấn 
đề bảo mật tính riêng tư, bí mật, tính 
xác thực và toàn vẹn của thông tin 
phải được thực thi.

- Thông tin cần phải được đưa 
tới công chúng một cách thuận tiện 
thông qua nhiều kênh khác nhau.

- Các bản ghi và các phần thông 
tin cần thiết khác phải được lưu trữ 
tốt.

- Tổ chức đạt được mức độ cao 
trong việc về tính hiệu quả trong 
các hoạt động xử lý thông tin

Những người liên quan đến quản 
trị thông tin

- Người sở hữu thông tin, chịu 
trách nhiệm về một mục tin cụ thể 
cũng như tính chính xác, sẵn sàng 
để sử dụng và bảo mật của thông 
tin.

- Người chăm sóc thông tin, chịu 
trách nhiệm bảo trì thiết bị truyền 
thông tin và các vấn đề liên quan tới 
công nghệ thông tin.

- Người sử dụng (trong và ngoài 
tổ chức) truy cập và sử dụng các 
thông tin do người sở hữu thông tin 
chỉ định và được người chăm sóc 
thông tin cho phép.

Các quy tắc quản trị thông tin
Quản trị chịu trách nhiệm quản 

lý thông tin được coi như một tài 
sản kinh doanh. Những yêu cầu 
này áp dụng cho tất cả các loại tài 
sản thông tin của tổ chức. Lời chỉ 
dẫn này tập trung vào các thông tin 
được lưu trữ dưới dạng điện tử (bao 
gồm các hình ảnh, bản đồ, âm thanh 
video – và tất cả các thông tin được 
số hoá) nhưng hầu hết các quy tắc 
cũng có thể áp dụng được với các 
thông tin lưu trữ trên giấy.

Các quy tắc 
Vai trò của thông tin trong việc 

hiện đại hoá các hoạt động của 
chính phủ. Hầu hết chương trình 
hiện đại hoá và các sáng kiến sử 
dụng thông tin trong các hoạt động 
của Chính phủ đều dựa vào việc 
thực hiện các biện pháp tiếp cận 
mới mẻ về quản trị và khai thác tài 
sản thông tin của các tổ chức trong 
lĩnh vực công cộng. Ví dụ:

- Việc thực hiện các dịch vụ điện 
tử cho công chúng và các doanh 
nghiệp yêu cầu các tổ chức trong 
lĩnh vực công cộng phải suy nghĩ lại 
về cách thức xử lý thông tin cũng 
như cách thức phổ biến và thu thập 
thông tin cần mới mẻ hơn – thông 
qua kênh phân phối thứ ba, thông 
qua cổng thông tin của chính phủ và 
thông qua các phương tiện truyền 
thông mới như truyền hình kỹ thuật 
số hay điện thoại.

- Yêu cầu tham gia vào công việc 
của chính phủ, và sự phát triển của 
các chương trình đang xen nhau cần 
phải có sự chia sẻ thông tin nhiều 

  Thái Quốc Việt
Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN 
tỉnh BR-VT
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hơn nữa giữa các tổ chức công cộng 
– ví dụ thông qua mạng nội bộ của 
chính phủ (Government Secure 
Intranet - GSI).

Việc chuyển đổi quá trình hoạch 
định chính sách dựa trên các căn 
cứ và tầm quan trọng của việc điều 
hành hoạt động của các tổ chức và 
cải tiến phương thức quản trị rủi ro 
đã đặt ra yêu cầu mới đối với khả 
năng khai thác các nguồn thông tin 
có liên quan và đáng tin cậy cũng 
như đối với các thiết bị tạo và xử 
lý dữ liệu.

- Yêu cầu cần phải có cái nhìn 
nhanh hơn và xa hơn dẫn tới những 
người có liên quan đến lĩnh vực 
quản lý, lập kế hoạch, giao tế và 
hoạch định chính sách sử dụng các 
nguồn thông tin từ GSI và Internet 
ngày càng nhiều; những người sử 
dụng thông tin trong lĩnh vực công 
cộng sẽ cần phải học cách khai thác 
các nguồn thông tin khổng lồ từ 
Internet.

Kết quả từ quản trị thông tin có 
hiệu quả

Thông tin là một nguồn lực then 
chốt trong tổ chức cùng với nguồn 
nhân lực, tài chính và các nguồn lực 
hữu hình khác. Thông tin cũng là 
một vấn đề kinh doanh. Thông qua 
quản trị có hiệu quả nguồn thông 
tin và hệ thống thông tin của một tổ 
chức, các nhà quản lý trong tổ chức 
có thể:

- Tăng thêm giá trị cho các dịch 
vụ cung cấp tới khách hàng

- Giảm thiểu rủi ro trong hoạt 
động

- Giảm chi phí trong quá trình 
hoạt động và cung cấp dịch vụ

- Khuyến khích đổi mới quá trình 
hoạt động trong nội bộ và cung cấp 
dịch vụ cho bên ngoài

Các loại thông tin 
Thông tin do tổ chức sở hữu và 

các thông tin từ bên ngoài mà tổ 
chức truy cập vào có rất nhiều dạng 
khác nhau và thường được định 

dạng số hoá để lưu trữ và truyền đi.
Dữ liệu đã được cấu trúc 
Các dữ liệu được lưu giữ trong cơ 

sở dữ liệu thường được dùng để hỗ 
trợ cho các hoạt động điều hành và 
các giao dịch kinh doanh. Các cơ sở 
dữ liệu bao gồm những bản ghi đã 
được cấu trúc chứa các chi tiết về 
các chủ đề liên quan đến kinh doanh 
như các khách hàng, tình hình tài 
chính, các công ty và các nguồn lực 
khác trong và ngoài tổ chức.

Các dữ liệu chưa được cấu trúc 
Những dữ liệu loại này bao gồm 

hình, ảnh, bản đồ, các bản thu âm 
và video. Trong lĩnh vực công cộng, 
rất nhiều loại tài liệu dưới dạng 
giấy tờ được lưu trữ trong các tệp 
Registry và sẽ được chuyển thành 
một phần của các bản ghi.

Thông tin tham khảo và thư viện 
Các thư viện hiện nay đang cung 

cấp rất nhiều nguồn thông tin khác 
nhau ngày càng nhiều bao gồm các 
cuốn catogue, cơ sở dữ liệu thương 
mại, dịch vụ cung cấp thông tin trực 
tuyến và dịch vụ Internet.

Quản trị tri thức 
Quản trị tri thức là một khía cạnh 

then chốt trong quản trị thông tin. 
Về cơ bản, quản trị tri thức là việc 
làm cho các thông tin trở nên hữu 
dụng để một số hoạt động có thể 
được thực hiện dựa trên nền tảng 
của kiến thức đó.

Quản trị kiến thức bao gồm:
- Nguồn vốn tri thức (tài sản kiến 

thức do tổ chức nắm giữ bao gồm 
các kiến thức chuyên môn của các 
cá nhân)

- Công việc có tính phối hợp với 
sự hỗ trợ của máy vi tính (những 
cách thức làm cho việc trao đổi kiến 
thức giữa các nhóm làm việc được 
dễ dàng hơn)

- Trao quyền cho nhân viên 
(những cách thức cho phép các cá 
nhân tận dụng được lợi ích từ các 
kiến thức chung của tổ chức)

Trong chính phủ, mạng 
Knowledge Network của văn phòng 
nội các sẽ được cung cấp nhanh 
chóng các thông tin cập nhật và đầy 
đủ giữa:

- Nội bộ và giữa các bộ riêng rẽ 
trong Chính phủ 

- Các vấn đề trong nước và trong 
khu vực.

Cuối cùng, mạng thông tin này 
luôn có sẵn 24/24 để các bộ có thể 
sử dụng và công chúng có thể truy 
cập qua Internet.

Phạm vi quản trị thông tin 
Quản trị thông tin bao gồm 4 lĩnh 

vực chính như sau:
- Quản trị nguồn thông tin. Tất 

cả các nguồn thông tin nói trên cần 
phải được quản lý. Việc quản lý 
thông tin trong tổ chức phải đảm 
bảo rằng tất cả các nguồn thông tin 
được biết tới và những trách nhiệm 
này phải được chỉ định cho họ.

- Quản trị công nghệ thông tin 
nhằm củng cố hệ thống thông tin 
trong tổ chức mà điển hình là chịu 
trách nhiệm về chức năng cung cấp 
thông tin do tổ chức tự quản lý hoặc 
được nhận từ một nhà cung cấp dịch 
vụ bên ngoài. Quản trị thông tin của 
tổ chức phải được hoạt động như là 
một “Khách hàng am hiểu” về các 
sản phẩm và dịch vụ liên quan đến 
IT mà tổ chức đó cần.

- Quản trị xử lý thông tin. Tất cả 
quá trình kinh doanh sẽ làm gia tăng 
những hoạt động liên quan đến một 
hoặc một số nguồn thông tin của tổ 
chức. Quá trình tạo mới, thu thập, 
truy nhập, sử đổi, lưu trữ, xoá bỏ và 
nén thông tin cần phải được kiểm 
soát hợp lý nếu tổ chức muốn quản 
lý thành công nguồn thông tin của 
mình.

- Quản trị tiêu chuẩn thông tin 
và các chính sách. Tổ chức sẽ cần 
phải xác định các tiêu chuẩn và 
chính sách trong quản trị thông tin. 
Những tiêu chuẩn và chính sách này 
sẽ thường được phát triển như một 
nhân tố trong chiến lược thông tin 
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của tổ chức. Chính sách quản trị sẽ 
quản lý các quy trình và tráh nhiệm 
quản trị thông tin trong tổ chức: 
chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật 
sẽ áp dụng cho cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin nhằm hỗ trợ cho hệ 
thống thông tin của tổ chức.

Các quá trình thực hiện 
Yêu cầu đầu tiên của chương trình 

quản trị thông tin là tổ chức phải 
nhận thức đầy đủ về nhu cầu cũng 
như những tài sản thông tin mà tổ 
chức đó có bằng việc thực hiện việc 
kiểm tra thông tin. Mỗi bộ trong 
Chính phủ trung ương đang tạo ra 
hệ thống đăng ký tài sản thông tin 
(Information Asset Register – IAR). 
Các bộ sẽ duy trì hệ thống đó trên 
trang web riêng. HMSO sẽ duy trì 
cổng Inforoute cho hệ thống IAR 
của Chính phủ, và hệ thống này sẽ 
trở thành một hệ thống bao gồm các 
hệ thống IAR do từng bộ tạo ra.

Tổ chức sẽ cần phải xem xét các 
yêu cầu thông tin trên toàn bộ các 
bộ phận và chức năng kinh doanh 
của mình. Người ta khuyến cáo rằng 
nên áp dụng phương pháp tiếp cận 

theo “vòng đời” khi xem xét việc sử 
dụng thông tin trong kinh doanh. Tổ 
chức nên xem xét lại:

- Loại thông tin nào hiện đang 
nắm giữ và các thông tin đó có thể 
được phân loại như thế nào?

- Các loại thông tin nào cần thu 
thập và tạo mới trong quá trình kinh 
doanh?

- Các thông tin sẽ được lưu trữ và 
duy trì như thế nào?

- Các thông tin sẽ được truy cập 
như thế nào, do ai và theo cách nào?

- Các thông tin sẽ được loại bỏ 
như thế nào và dưới sự cho phép 
của ai?

- Chất lượng của thông tin sẽ 
được duy trì như thế nào (tính chính 
xác, nhất quán, thời hạn lưu hành 
v.v…)

- Làm thế nào để các thông tin 
có thể dễ dàng truy cập hơn đối với 
mọi người trong và ngoài tổ chức?

- Ai chịu trách nhiệm xử lý hàng 
loạt các quá trình liên quan đến 
quản trị thông tin?

- Làm thế nào để tất cả các nhân 
viên nhận thức được trách nhiệm 
của họ đối với quản trị thông tin?

Các hoạt động chủ yếu của quản 
trị thông tin bao gồm:

• Phân tích hoạt động 
• Xác định nhu cầu thông tin 
• Xây dựng kho thông tin 
• Xác định các thông tin thừa và 

thiếu 
• Duy trì danh mục nội dung 

thông tin 
• Xác định chi phí và giá trị các 

thông tin của tổ chức 
• Ghi chú và sắp xếp các kỹ năng 

chuyên môn 
• Khai thác tiềm năng của thông 

tin trong tổ chức
Bạn cần phải xác định được chính 

sách và các quá trình thực hiện cho:
- Quản trị tài liệu điện tử 

(Electronic Document Management 
– EDM) – thông tin được tạo ra, 
truy cập và chia sẻ giữa các nhóm 
làm việc như thế nào?

- Quản trị các bản ghi điện tử 
(Electronic Record Management – 
ERM) - đảm bảo rằng tổ chức của 
bạn tuân theo các yêu cầu của văn 
phòng cung cấp bản tin điện tử cho 
công chúng.

T.Q.V

Từ lâu, Việt Nam đã xác định 
chiến lược phát triển kinh tế 
xã hội nói chung và chiến 

lược phát triển khoa học công nghệ 
nói riêng là hướng vào việc tiếp cận, 
áp dụng những thành tựu khoa học 
tiên tiến của thế giới, đi tắt đón đầu 
để bắt kịp trình độ phát triển chung 
của các nước trong khu vực và trên 
thế giới. Đây là một chiến lược 
đúng đắn, phù hợp với điều kiện và 
vị thế kinh tế của Việt Nam. Để thực 
hiện được điều này, chúng ta đã và 
sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó 
khăn, cũng như đang nắm trong tay 

không ít cơ hội.
Trở ngại lớn nhất mà chúng ta 

gặp phải chính là chất lượng nguồn 
nhân lực. Câu hỏi đặt ra là: liệu 
chúng ta đã sẵn sàng để tiếp cận 
công nghệ mới, tri thức mới? Thật 
khó mà khẳng định điều này, bởi 
lẽ thực trạng ngành giáo dục Việt 
Nam, nhất là giáo dục đại học, 
đang gặp nhiều vấn đề. Dễ nhận 
thấy nhất là các tiêu chí tốt nghiệp 
đối với sinh viên chưa được làm rõ 
một cách cụ thể. Điều này dẫn đến 
sản phẩm đầu ra của các cơ sở đào 
tạo phần nhiều là thiếu khả năng 

thích ứng với môi trường làm việc 
mới, hiện tượng tái đào tạo diễn ra 
khá phổ biến tại các cơ quan tuyển 
dụng. Năng lực thông tin chính là 
chìa khóa quan trọng mở ra những 
cơ hội tri thức và nghề nghiệp cho 
mỗi cá nhân, góp phần thúc đẩy sự 
phát triển khoa học, công nghệ và 
giáo dục của đất nước.

Vậy, năng lực thông tin là gì? Vai 
trò của nó đối với các nhà nghiên 

VAI TRÒ CỦA NĂNG LỰC THÔNG TIN
ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Nghiêm Xuân Huy
ĐHKHXHNV
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cứu như thế nào? Có giải pháp gì 
để phát triển năng lực thông tin cho 
đội ngũ cán bộ nghiên cứu? Đó 
cũng chính là những nội dung mà 
bài viết này mong muốn góp phần 
làm sáng tỏ.

I. KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LỰC 
THÔNG TIN

Thật ra, khái niệm về năng lực 
thông tin (Information literacy) đã 
được đề cập đến từ những năm 70 
của thế kỷ trước. Sự xuất hiện của 
khái niệm này gắn liền với xu thế 
bùng nổ thông tin tại thời điểm đó. 
Điều này đặc biệt cần thiết trong bối 
cảnh thế giới thông tin ngày càng 
trở nên phức tạp, nhất là hệ quả của 
sự xuất hiện và phát triển nhanh 
chóng của Internet.

Theo Hiệp hội các thư viện Đại 
học và thư viên nghiên cứu Mỹ 
(ACRL, 1989), năng lực thông tin 
là sự hiểu biết và một tập hợp các 
khả năng cho phép các cá nhân có 
thể “nhận biết thời điểm cần thông 
tin và có thể định vị, thẩm định và 
sử dụng thông tin cần thiết một cách 
hiệu quả”. McKie, trong tài liệu của 
Cheek và các tác giả khác (1995, tr. 
2) đã khẳng định “năng lực thông 
tin là khả năng nhận biết nhu cầu 
thông tin, tìm kiếm, tổ chức, thẩm 
định và sử dụng thông tin trong việc 
ra quyết định một cách hiệu quả, 
cũng như áp dụng những kỹ năng 
này vào việc tự học suốt đời”

Cần hiểu rõ rằng năng lực thông 
tin không chỉ đơn thuần là những kỹ 
năng cần thiết để tìm kiếm thông tin 
một cách hiệu quả, nó bao gồm cả 
những kiến thức về các thể chế xã 
hội và các quyền lợi do pháp luật 
quy định liên quan đến việc truy cập 
các nguồn thông tin. Đây có lẽ là 
mảng kiến thức cần phải được đặc 
biệt nhấn mạnh trong bối cảnh Việt 
Nam hiện nay, khi mà vấn đề bản 
quyền và sở hữu trí tuệ đang trở 
thành vấn đề toàn cầu.

Ngoài ra, năng lực thông tin gắn 
liền với khả năng nghiên cứu độc 

lập và học tập suốt đời. Có nghĩa là, 
người có năng lực thông tin là người 
có khả năng tiếp cận và áp dụng tri 
thức một cách tích cực, chủ động, 
hiệu quả trong từng phạm vi hoạt 
động cụ thể của mình. Theo Hiệp 
hội Các thư viện chuyên ngành và 
các trường đại học Hoa Kỳ (ACRL, 
1989), người có năng lực thông tin 
là người “đã học được cách thức để 
học. Họ biết cách học bởi họ nắm 
được phương thức tổ chức tri thức, 
tìm kiếm thông tin và sử dụng thông 
tin, do đó những người khác có thể 
học tập được từ họ. Họ là những 
người được đã chuẩn bị cho khả 
năng học tập suốt đời, bởi lẽ họ luôn 
tìm được thông tin cần thiết cho bất 
kỳ nhiệm vụ hoặc quyết định nào 
một cách chủ động.”

Như trên đã nói, sự bùng nổ 
thông tin là một tiền đề quan trọng 
cho sự ra đời của khái niệm năng 

với vấn đề của họ không? phải tổ 
chức những nguồn thông tin đó như 
thế nào đây? Không dễ để trả lời 
những câu hỏi trên nếu như thiếu sự 
hiểu biết về thế giới thông tin, tức là 
thiếu năng lực thông tin.

Về mặt cấu trúc, có một sự tương 
đồng thú vị giữa các thành tố cấu 
thành năng lực thông tin với kiến 
thức, kỹ năng mà người cán bộ 
nghiên cứu cần phải có khi tiến 
hành công việc nghiên cứu. Nếu 
như năng lực thông tin là một tổng 
hòa của các khối tri thức và kỹ năng 
liên quan đến việc xác định nhu cầu 
thông tin, định vị nguồn tin, thẩm 
định nguồn tin, tổ chức nguồn tin, sử 
dụng nguồn tin thì quy trình nghiên 
cứu cũng phải trải qua những bước 
tương tự. Dưới đây là mô hình triển 
khai một nghiên cứu do William B. 
Badke (2004, tr. 6) đề xuất:

lực thông tin. Dễ dàng nhận thấy 
ngày nay việc xuất bản hoặc công 
bố một tài liệu dưới dạng in ấn hay 
điện tử đã trở nên dễ dàng và thuận 
tiện hơn bao giờ. Các nguồn thông 
tin nở rộ, đặc biệt là Internet, và thế 
giới thông tin trở nên hết sức phức 
tạp. Ưu điểm của điều này là việc 
người dùng tin có nhiều lựa chọn 
hơn đối với các nguồn thông tin, 
dễ dàng tiếp cận các nguồn tin hơn. 
Tuy nhiên, mặt trái của nó lại hết 
sức đáng ngại. Người dùng tin luôn 
phải tự đặt ra câu hỏi: thông tin này 
có đáng tin cậy không? có phù hợp 

Rõ ràng, trong quy trình như trên, 
dữ liệu, sau đó là thông tin, đóng 
vai trò đặc biệt quan trọng. Người 
làm nghiên cứu cần có kỹ năng và 
kiến thức liên quan đến việc khai 
thác, phân tích và tổng hợp các 
nguồn thông tin để giải quyết các 
vấn đề nghiên cứu của mình. Hiệu 
quả của việc nghiên cứu do đó chịu 
ảnh hưởng rất lớn bởi khả năng xác 
định vấn đề cần nghiên cứu, cũng 
như cách thức tương tác với thế giới 
thông tin của nhà nghiên cứu. Nói 
cách khác, nếu như được trang bị 
năng lực thông tin, nhà nghiên cứu 
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sẽ chủ động và tích cực hơn trong 
hoạt động của mình.

II. VAI TRÒ CỦA NĂNG LỰC 
THÔNG TIN ĐỐI VỚI NHỮNG 
NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.1. Đặc thù công việc của cán 
bộ nghiên cứu trong mối tương 
quan với năng lực thông tin.

Một trong những đặc điểm quan 
trọng của người có năng lực thông 
tin là khả năng nhận biết nhu cầu 
thông tin của bản thân. Tức là họ 
dễ dàng xác định được vấn đề mình 
đang thực sự quan tâm, cũng như 
có thể phân tích, diễn đạt chúng 
thành các thuật ngữ tìm kiếm thông 
tin. Nói cách khác, họ phải làm chủ 
được lĩnh vực mình quan tâm và có 
khả năng trình bày các nội dung cụ 
thể. Đây có thể xem như là một lợi 
thế quan trọng của cán bộ nghiên 
cứu, những người đã trải qua các 
khóa học bài bản về phương pháp 
nghiên cứu, đồng thời họ là những 
chuyên gia trong từng lĩnh vực cụ 
thể. Tuy nhiên, muốn có được một 
quyết định nghiên cứu đúng đắn, 
ngoài khả năng chuyên môn, nhà 
nghiên cứu cần phải có thông tin 
đầy đủ và khách quan về lĩnh vực 
mà mình muốn tìm hiểu. Kinh 
nghiệm bản thân khó mà đem lại 
cho họ hiệu quả cao trong hoạt động 
nghiên cứu. Họ cần có một công 
cụ để khai thác và sử dụng thông 
tin hiệu quả. Đó chính là năng lực 
thông tin.

Một đặc điểm nổi bật trong 
nghiên cứu khoa học ngày nay 
chính là xu thế liên ngành. Càng 
ngày, xu thế này càng thể hiện mạnh 
mẽ thông qua sự xuất hiện của hàng 
loạt lĩnh vực khoa học mới. Điều 
này khiến cho nhà nghiên cứu phải 
tiếp xúc với rất nhiều nguồn thông 
tin khác nhau ở nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Công việc của họ ngày càng 
trở nên phức tạp hơn khi mà lượng 

thông tin đến với họ ngày càng lớn, 
nhất là những nguồn thông tin trực 
tuyến. Khi đó, nhà nghiên cứu sẽ 
phải đứng trước những câu hỏi như: 
giữa vô số những nguồn tin như thế, 
đâu là thông tin đáng tin cậy, thông 
tin có giá trị, và phù hợp với công 
việc của họ. Họ sẽ phải dành nhiều 
thời gian để xử lý thông tin, tổ chức 
và sử dụng chúng một cách hợp lý. 
Có thể nói, công việc của người làm 
nghiên cứu gắn bó hết sức chặt chẽ 
với kỹ năng khai thác, phân tích, 
đánh giá, tổng hợp, và sử dụng 
thông tin, nếu như không muốn nói 
đó mối quan hệ hữu cơ máu thịt, 
không thể tách rời. Điều này chứng 
minh cho sự cần thiết triển khai các 
chương trình đào tạo năng lực thông 
tin cho cán bộ nghiên cứu.

Một đặc điểm nữa của người làm 
công tác nghiên cứu: khả năng làm 
việc theo nhóm và làm việc độc lập. 
Tùy theo nhu cầu công việc cụ thể 
mà các khả năng này được phát huy 
một cách linh hoạt. Liên quan đến 
năng lực thông tin, khi làm việc 
theo nhóm, nhà nghiên cứu phải có 
khả năng chia sẻ thông tin, tổng hợp 
kiến thức, đồng thời tiếp cận những 
tri thức mới từ các cá nhân khác 
trong nhóm. Khi nghiên cứu độc 
lập, nhà nghiên cứu phải là người có 
khả năng quản lý và tổ chức thông 
tin hết sức khoa học để chuẩn bị cho 
những quyết định đúng đắn.

Có thể nói, là một trong số những 
đối tượng sử dụng thông tin nhiều 
nhất, thường xuyên nhất, các nhà 
nghiên cứu chính là những đối 
tượng cần phải được trang bị đầy đủ 
những kiến thức và kỹ năng thông 
tin.

2.2. Vai trò của năng lực thông 
tin đối với cán bộ nghiên cứu

2.2.1. Làm chủ nguồn thông tin/
sử dụng nguồn thông tin hiệu quả

Không còn nghi ngờ gì nữa, năng 
lực thông tin chính là chìa khóa để 
mọi người nói chung và các nhà 

nghiên cứu nói riêng làm chủ được 
kho tàng tri thức của nhân loại. Sự 
bùng nổ thông tin hiện nay đã khiến 
cho thế giới thông tin trở nên phức 
tạp và hỗn loạn. Làm thế nào để tìm 
ĐÚNG, tìm ĐỦ những thông tin mà 
mình cần, đồng thời sử dụng chúng 
một cách HIỆU QUẢ? Không khó 
để trả lời nếu như chúng ta có sự 
hiểu biết sâu sắc về thế giới thông 
tin.

Trên thực tế, đối với Việt Nam, 
tri thức nhân loại đã được sử dụng 
triệt để và hiệu quả chưa? Hơn ai 
hết, những người làm công tác 
nghiên cứu khoa học hiểu rõ điều 
này. Câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là: 
nếu như những người làm công tác 
nghiên cứu khoa học được trang bị 
các kiến thức và kỹ năng liên quan 
đến việc khai thác và sử dụng thông 
tin một cách bài bản và có hệ thống, 
chắc chắn những trăn trở như trên 
sẽ phần nào được giải đáp.

2.2.2. Nâng cao đạo đức nghiên 
cứu/đạo đức nghề nghiệp

Đây là vấn đề đã được đề cập khá 
nhiều trên các phương tiện truyền 
thông nhưng dường như nó vẫn là 
một vấn nạn khá phổ biến trong các 
hoạt động liên quan đến chất xám, 
đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu khoa 
học. Nguyên nhân sâu xa của điều 
này chính là do sự thiếu hiểu biết 
về cách thức tổ chức thông tin trong 
hoạt động nghiên cứu của người 
tham gia. Chưa nói đến hiện tượng 
đạo văn, chỉ riêng việc đưa tham 
chiếu về nguồn tài liệu tham khảo 
trong công trình nghiên cứu cũng 
đã có rất nhiều vấn đề. Hoặc là nhà 
nghiên cứu không có thông tin đầy 
đủ về các nguồn tài liệu đã được 
trích dẫn, hoặc là họ không biết tổ 
chức danh mục tài liệu theo đúng 
cách đã được quy định. Dù là vô 
tình hay cố ý, tất cả những cách làm 
trên chính là một sự vi phạm đạo 
đức nghiên cứu. Hơn ai hết, người 
làm công tác nghiên cứu càng phải 
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chứng tỏ được việc sử dụng thông 
tin một cách hợp pháp luật, hợp 
đạo đức của mình. Năng lực thông 
tin giúp họ làm tốt được điều này. 
Quan trọng hơn cả, kiến thức này 
giúp cho nhà nghiên cứu có một 
thái độ nghiên cứu nghiêm túc, giúp 
họ tránh được những vi phạm liên 
quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo 
đức nghiên cứu. Và đó cũng chính 
là cơ sở để chúng ta tính tới vấn đề 
hội nhập và hợp tác bình đẳng với 
bạn bè quốc tế trên mặt trận nghiên 
cứu khoa học.

2.2.3. Tăng cường hiệu quả 
trong nghiên cứu khoa học

Chúng ta lí giải như thế nào về 
thực trạng có khá nhiều công trình 
và đề tài nghiên cứu thuộc đủ các 
cấp có tính khả thi rất thấp? Có phải 
là do nội dung nghiên cứu đã quá 
lỗi thời, quá giáo điều, không sát 
thực tế? Có phải do dữ liệu phục 
vụ nghiên cứu không toàn diện và 
cập nhật? Có phải do phương pháp 
nghiên cứu thiếu tính khoa học? 
Hãy bắt đầu thử lí giải ba nguyên 
nhân trên trong số rất nhiều nguyên 
nhân dẫn tới sự hạn chế trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học của Việt 
Nam.

Trước hết: nội dung nghiên cứu 
đã quá lỗi thời, quá giáo điều, không 
sát thực tế. Nếu như chưa đề cập tới 
khả năng chuyên môn thì nguyên 
nhân chính dẫn tới điều này là do 
nhà nghiên cứu đã không có sự 
chuẩn bị chu đáo về mặt thông tin 
khi bắt tay vào nghiên cứu. Thông 
tin không đầy đủ hoặc sai lệch 
chắc chắn sẽ dẫn tới những quyết 
định phiến diện hoặc sai lệch trong 
nghiên cứu và phát triển ứng dụng. 
Do đó, kỹ năng khai thác, thẩm định 
và tổng hợp thông tin đóng vai trò 
quyết định. Điều này chứng tỏ tầm 
quan trọng của năng lực thông tin 
đối với một công đoạn đặc biệt quan 
trọng của quy trình nghiên cứu: xác 
định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.

Thứ hai: dữ liệu phục vụ nghiên 
cứu không toàn diện và cập nhật. 
Điều này có thể hiểu như sau: khi 
mà luận chứng, luận cứ nghiên cứu 
chỉ dựa trên những nguồn tin không 
đầy đủ, lỗi thời hoặc một chiều, 
chắc chắn kết quả nghiên cứu sẽ 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năng 
lực thông tin giúp nhà nghiên cứu 
giải quyết được điều này thông qua 
những chiến lược tìm kiếm thông 
tin hợp lý, cách thức sử dụng các 
công cụ tìm kiếm thông tin một 
cách linh hoạt, các phương pháp 
thẩm định thông tin khách quan 
và khoa học, cũng như khả năng 
tổ chức thông tin chặt chẽ. Nguồn 
thông tin đầy đủ, đa chiều, và có 
chất lượng sẽ giúp nhà nghiên cứu 
đưa ra những luận cứ khoa học có 
tính khách quan và khả thi rất cao.

Thứ ba: phương pháp nghiên cứu 
thiếu tính khoa học. Đây là nguyên 
nhân sâu xa của mọi nguyên nhân. 
Phương pháp được thể hiện từ việc 
lựa chọn đề tài, xây dựng chiến lược 
nghiên cứu, thu thập thông tin, xử 
lý thông tin, tổng hợp thông tin, 
và đưa ra những đề xuất, cải tiến 
dựa trên chính những thông tin 
đó. Bất kỳ một sai lầm nào trong 
số những bước chính như trên đều 
dẫn tới những kết quả nghiên cứu 
không như ý muốn. Như trên đã đề 
cập, người có năng lực thông tin là 
người đã “học được cách thức học”. 
Tức là nắm được phương pháp 
nghiên cứu.

Rõ ràng, cả ba nguyên nhân cơ 
bản và phổ biến như trên đều xuất 
phát từ một nguồn gốc: cách thức 
tiếp cận và giải quyết bài toán về 
thông tin. Hiển nhiên, năng lực 
thông tin chính là mẫu số chung cho 
các lời giải của bài toán đó.

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ 
XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC THÔNG TIN ĐỐI 
VỚI CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

Có thể nói, cán bộ nghiên cứu là 
những người dùng tin đặc biệt. Bởi 
lẽ họ là những chuyên gia trong 
từng lĩnh vực cụ thể. Khả năng tự 
nắm bắt nhu cầu thông tin của họ 
là khá cao. Họ cũng là người đã 
định hình được hành vi thông tin 
(tìm kiếm và sử dụng thông tin) rất 
rõ nét. Điều này không có nghĩa là 
đã đủ để họ trở thành người có hiểu 
biết về thông tin. Và, sẽ là không 
phù hợp nếu như áp dụng cứng 
nhắc các hình thức phát triển năng 
lực thông tin dùng trong các trường 
đại học đối với đối tượng này. Theo 
chúng tôi, hướng tiếp cận sẽ là: 
nâng cao chất lượng nguồn thông 
tin, tổ chức các khóa tập huấn ngắn 
hạn về kỹ năng khai thác và tổ chức 
thông tin, đồng thời tăng cường hợp 
tác nghiên cứu khoa học quốc tế để 
cán bộ nghiên cứu có điều kiện trao 
đổi, học hỏi các đồng nghiệp quốc 
tế về phương pháp nghiên cứu.

3.1. Đa dạng hóa và nâng cao 
chất lượng nguồn tư liệu

Đây điều kiện vừa để nâng cao 
chất lượng hoạt động nghiên cứu 
khoa học, vừa là chất xúc tác để 
phát triển năng lực thông tin trong 
đội ngũ những người làm công tác 
nghiên cứu khoa học. Lí do là: nếu 
như nguồn tư liệu hỗ trợ nghiên cứu 
phong phú và đầy đủ, cán bộ nghiên 
cứu sẽ có điều kiện để triển khai các 
công trình có chất lượng và tính khả 
thi (như trên đã phân tích). Điều này 
cũng sẽ tác động rất tích cực đến 
thói quen sử dụng thông tin của các 
nhà nghiên cứu, đơn giản là vì họ đã 
thấy được lợi ích thiết thực từ việc 
sử dụng thư viện và các tài nguyên 
của nó. Trên thực tế, sự nghèo nàn 
thông tin tại các cơ quan thông tin 
thư viện thuộc các cơ quan nghiên 
cứu khoa học cũng là một trong 
những nguyên nhân kéo theo sự cẩu 
thả và thiếu chính xác trong không 
ít công trình nghiên cứu.

Một điều nữa không thể không 
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nói đến, đó là xu thế hiện đại hóa 
trong hệ thống thư viện Việt Nam 
hiện nay. Đây là một tín hiệu đáng 
mừng, song cũng tiềm ẩn những 
nguy cơ. Nguy cơ lớn nhất là việc 
chúng ta đầu tư quá nhiều vào cơ 
sở hạ tầng, trang thiết bị mà ít quan 
tâm đến nâng cấp chất lượng nguồn 
thông tin, các dịch vụ thư viện, và 
nhất là công tác chăm sóc khách 
hàng (bạn đọc). Nếu cứ để điều này 
tiếp tục diễn ra, chẳng bao lâu nữa 
thư viện sẽ khó mà thu hút được đối 
tượng người dùng tin đặc biệt này. 
Hiệu quả nghiên cứu khoa học do 
đó mà bị ảnh hưởng đáng kể.

3.2. Các khóa đào tạo về kỹ năng 
khai thác và tổ chức thông tin

Chắc chắn đây là điều nên làm 
trong một tương lai gần. Có thể 
nói, kỹ năng khai thác, thẩm định, 
và tổ chức thông tin được xem như 
là chìa khóa để bước vào thế giới 
thông tin. Cán bộ nghiên cứu có 
thể đã rất thành thạo trong việc xác 
định nội dung và phạm vi nghiên 
cứu, nhưng những kỹ năng như 
trên thì họ ít có điều kiện để lĩnh 
hội một cách có hệ thống và đầy 
đủ. Chắc chắn cho tới lúc này, chưa 
một trường đại học nào ở Việt Nam 
triển khai một chương trình có tính 
hệ thống và toàn diện về phát triển 
năng lực thông tin trong sinh viên. 
Đó cũng chính là lí do giải thích 
vì sao khả năng thích ứng với môi 
trường làm việc của sinh viên mới 
tốt nghiệp không cao. Do đó, việc 
triển khai trang bị những nội dung 
này cho cán bộ nghiên cứu là đặc 
biệt cần thiết.

Vậy nội dung của những chương 
trình đó là gì? Triển khai nó như 
thế nào? Trước hết, phải khẳng 
định những mảng kiến thức sau nên 
được chú ý: chiến lược tìm kiếm 
thông tin, sử dụng các công cụ tìm 
tin, thẩm định nguồn tin tìm được, 
và tổ chức các thông tin đó trong 
từng hoạt động nghiên cứu cụ thể. 

Để làm được điều này, các viện 
nghiên cứu nên có sự phối kết hợp 
với các cơ sở đào tạo ngành thông 
tin – thư viện, cũng như cần có sự 
quan tâm đặc biệt đến phát triển 
nguồn lực thông tin tại đơn vị mình. 
Năng lực thông tin đang là lĩnh vực 
được nhiều chuyên gia thông tin – 
thư viện hết sức quan tâm, thậm chí 
đã và đang trở thành một xu hướng 
phát triển tích cực của ngành thông 
tin – thư viện. Việc triển khai nên 
thông qua các khóa tập huấn ngắn 
hạn, đối tượng tham gia trước hết 
dĩ nhiên là các nhà nghiên cứu. Tuy 
nhiên, không thể bỏ qua một đối 
tượng đặc biệt quan trọng: đó là cán 
bộ thư viện tại các thư viện viện 
nghiên cứu. Về lâu dài, họ chính là 
đội ngũ đảm bảo năng lực thông tin 
cho chính cơ sở nghiên cứu đó.

3.3. Tăng cường hợp tác nghiên 
cứu khoa học quốc tế

Mục đích hết sức quan trọng của 
vấn đề này là: từng bước đổi mới tư 
duy nghiên cứu trong cán bộ nghiên 
cứu khoa học Việt Nam. Chúng ta 
đều biết môi trường đào tạo của các 
nước phương Tây là một môi trường 
hết sức cởi mở và linh hoạt. Triết lý 
giáo dục của họ là lấy sinh viên làm 
trung tâm, thông qua các hình thức 
giảng dạy dựa trên tài nguyên thông 
tin (resource-based learning) và 
học theo phương pháp “giải quyết 
vấn đề” (problem-solving based 
learning). Tất cả những phương 
pháp học tập trên đòi hỏi người học 
viên phải có tính tự lập cao trong 
nghiên cứu, khả năng tương tác một 
cách hết sức linh hoạt và chủ động 
với các nguồn thông tin. Chính điều 
này đã tạo ra một lực lượng lao 
động, trong đó có các nhà nghiên 
cứu khoa học, có sự hiểu biết rất 
sâu sắc về thông tin, có khả năng 
làm việc hết sức sáng tạo và hiệu 
quả. Chưa kể đến hiệu quả về mặt 
kinh tế và khoa học, việc hợp tác 
nghiên cứu quốc tế sẽ là điều kiện 

tốt để các nhà khoa học Việt Nam 
cập nhật thêm những kiến thức mới 
về phương pháp nghiên cứu và năng 
lực thông tin.

IV. KẾT LUẬN
Cách đây hơn một thập kỷ, cựu 

thủ tướng Malaysia – Mahathir 
Mohamed- đã cho rằng không có 
một quốc gia nào giàu mà lại nghèo 
thông tin và tri thức, cũng như 
không có quốc gia nào giàu thông 
tin, tri thức mà lại nghèo. Vấn đề 
giàu hay nghèo thông tin ở đây 
không nằm trong phạm trù quốc 
gia đó đang lưu trữ bao nhiêu sách 
hay các vật mang tin khác. Mà vấn 
đề mấu chốt là chúng ta làm chủ 
nguồn thông tin đó như thế nào? sử 
dụng nguồn thông tin đó ra sao? Rõ 
ràng, để trở thành một quốc gia có 
nền kinh tế và khoa học phát triển, 
chúng ta nên chú ý tới lĩnh vực tri 
thức còn khá mới mẻ này. Đối với 
những nhà nghiên cứu, lực lượng 
lao động đặc biệt quan trọng có khả 
năng tạo những đột biến tích cực 
cho nền kinh tế xã hội, năng lực 
thông tin cần sớm được phát triển 
một cách rộng rãi và mạnh mẽ.
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lên mũi và sử dụng hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn vẫn là 
một trong giải pháp hữu hiệu hiện nay. 

Xuân Ngọc (The Scien)

THIẾT BỊ LÀM SẠCH ĐẤT NHIỄM XẠ RA ĐỜI

Một công ty tại Nhật Bản chế tạo thiết bị phân tách 
chất phóng xạ khỏi đất, bùn, tro và thực vật.

Theo mạng tin Yamagata Shimbun, công ty công nghiệp 
xây dựng Maeda đã phát triển thành công thiết bị phân 
tách chất phóng xạ Cesium khỏi đất nhiễm xạ do sự cố hạt 
nhân tại nhà máy điện Fukushima I của công ty điện lực 
Tokyo (TEPCO), hậu quả nghiêm trọng của thảm họa kép 
hồi tháng 3/2011.

Công suất thiết kế của thiết bị khử đất nhiễm xạ có khả 
năng xử lý 5 tấn đất/ngày và phân tách 95% đồng vị Cs 
khỏi đất. Công ty Maeda cho biết, họ sẽ sản xuất hàng loạt 
thiết bị khử đất và thương mại hóa sản phẩm này trong 
thời gian tới.

Nguyên lý hoạt động của thiết bị là trộn đất nhiễm xạ với 
nước và sử dụng chất sắt ferrocyanide để hấp thu ceasium 
hoà tan trong hỗn hợp đất và nước này, giúp phân lập triệt 
để Cs này ra khỏi đất nhiễm xạ.

Ngoài đất nhiễm xạ, thiết bị này còn có thể xử lý Cs trong 
bùn, tro và thực vật.

Maeda đã thí nghiệm kiểm chứng thành công xử lý chất 
Cs phi phóng xạ trong đất hồi tháng 7 tại tỉnh Saitama.

Sau sự cố điện hạt nhân Fukushima 1, thổ nhưỡng khu 
vực xung quanh nhà máy bị nhiễm hàm lượng chất phóng 
xạ Ceasium cao. Đây là vấn đề nhức nhối đối với chính phủ 
và chính quyền địa phương. Khả năng tái thiết những khu 
vực nhiễm xạ và đưa người dân trở lại những khu vực ấy 
phụ thuộc vào hàm lượng phóng xạ trong đất.

Hiện nay người tiêu dùng luôn tỏ ra lo ngại khi mua sản 
phẩm nông nghiệp có xuất xứ từ tỉnh Fukushima, bất chấp 
nỗ lực của chính phủ và người dân trong tỉnh. Sự ra đời của 
thiết bị khử đất nhiễm xạ có thể là một hướng để giải quyết 
bài toán hóc búa này.

Hoàng Yến (Theo VietnamPlus)

CÓ THỂ LOẠI BỎ ĐƯỢC AMIP KHỎI NGUỒN NƯỚC SINH 
HOẠT

Theo nghiên cứu của Mỹ, ký sinh trùng amip “ăn não 
người” có thể được loại khỏi nguồn nước qua công 

nghệ lọc có kích thước lỗ lọc không quá 0,001 mm. Công 
nghệ này cũng đã được ứng dụng phổ biến tại Việt Nam. 

Mới đây, trường hợp anh 
Hữu ở Bình Thạnh, TP HCM 
tử vọng do “amip ăn não 
người” đã khiến không ít 
người lo lắng, mặc dù các 
chuyên gia đã khuyến cáo 
căn bệnh này khá hiếm gặp. 
Theo nghiên cứu, amip là 
một dạng ký sinh trùng đơn 
bào, khi thâm nhập được 
vào não người sẽ hủy hoại 

tế bào não, ăn dần não và sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân. 
Amip “ăn” não, tên khoa học là Naegleria fowleri, xuất 

hiện và phát triển mạnh ở những vùng nước ấm như ao, 
suối… vào mùa hè, thậm chí ở các hồ bơi không được vệ 
sinh, khử trùng thường xuyên. Chúng thâm nhập vào não 
qua những con đường như tai, mắt, mũi… Trong đó, mũi là 
con đường nhiễm bệnh nhanh nhất. 

Ở giai đoạn trưởng thành, amip ăn não có đường kính 
10 – 15μm (tức là khoảng 0,01-0,015 mm). Các nang bào có 
hình cầu và đường kính từ 8μm đến 12μm (tương đương 
0,08 – 0,012 mm). Các bào nang cũng có thể biến đổi thành 
một dạng trùng lông roi. Theo trung tâm kiểm soát và ngăn 
chặn bệnh dịch Mỹ, mặc dù khó kiểm soát và ngăn chặn 
loại vi trùng này nhưng mọi người có thể tự bảo vệ mình 
bằng việc sử dụng các nguồn nước sạch được lọc qua các 
bộ lọc có kích thước lỗ lọc không quá 0,001 mm. 

Tại Việt Nam, một số sản phẩm máy lọc nước cũng đã 
được áp dụng công nghệ trên. Trước đó, máy lọc của nhãn 
hàng Kangaroo còn được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Việt nam chứng nhận có khả năng loại bỏ 
những vi khuẩn cực nhỏ như Coliform, E.coliform (khuẩn 
tiêu chảy), trực khuẩn mủ xanh... với kích thước bé chưa 
đến một micromet, nhỏ hơn nhiều lần trùng amip kể trên.

Theo chuyên gia của hãng máy lọc nước RO Kangaroo, 
hãng tiên phong đưa công nghệ lọc nước về Việt Nam, 
công nghệ lọc của loại máy này bao gồm các bước lọc tinh, 
loại bỏ các loại vi khuẩn, tạp chất có kích thước lớn hơn 
5μm. Sau đó, nước được đẩy sang lõi lọc RO nhằm loại bỏ 
hết những tạp chất, vi khuẩn còn lại trong nước với kích 
thước cực nhỏ từ 0.001μm, nhỏ hơn nhiều lần kích thước 
một con trùng amip nói trên. Cuối cùng nước sẽ được đẩy 
qua các lõi tạo khoáng nhằm trả lại các dưỡng chất có 
trong nước. Theo đó, sau quá trình lọc, người tiêu dùng sẽ 
có nguồn nước sạch để uống ngay mà không cần đun sôi.

Lây nay, việc sử dụng máy lọc nước đã trở nên dần phổ 
biến và được các nhà khoa học khuyến cáo nên sử dụng 
để phòng tránh nhiều mầm bệnh khác có trong nước do 
tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng. Trên thế giới, phác đồ 
điều trị loại amip “ăn não người” vẫn đang được nghiên 
cứu. Theo đó, sử dụng nguồn nước sạch, tránh để nước sặc 

Một chuyên gia đo nồng độ chất phóng xạ trên một ruộng gần nhà 
máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản vào ngày 11/4/2011. 
Ảnh: greenpeace.org.

Trùng amip “ăn não người” khiến 
nhiều người lo lắng.
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TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI 
MẠNH MẼ NHẬN THỨC, TƯ DUY VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ

Ngày 10/9/2012, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 

đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và việc chuẩn bị Đề án 
“Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trình 
Hội nghị Trung ương 6, khóa XI.

Tại buổi làm việc,Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 
thời gian qua mặc dù điều kiện kinh tế tài chính có hạn, 
điểm xuất phát thấp nhưng hoạt động KH&CN đã đạt được 
những thành tựu rất đáng tự hào. Những thành tựu KH&CN 
bao gồm cả khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học 
kỹ thuật, KH&CN, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng 
dụng,... đã đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước. Đường lối, chính sách, luật pháp..., 
những luận điểm cơ bản, con đường phát triển đi lên của 
đất nước được vạch rõ trong các văn kiện của Đảng, Cương 
lĩnh xây dựng đất nước, Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội các giai đoạn,... đều phải dựa trên những luận cứ khoa 
học và thực tiễn. 

Tổng Bí thư đã nhấn mạnh 7 nội dung ngành KH&CN cần 
tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể: 

Thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhận 
thức, tư duy về KH&CN trong điều kiện mới. 

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cơ chế chính sách 
để phát triển KH&CN. Đây là điểm mấu chốt. Cơ chế chính 
sách bao gồm chính sách đầu tư, cơ chế tài chính, giao kế 
hoạch, đặt hàng, khoán sản phẩm,… Trong đó, cần nhấn 
mạnh đổi mới cơ chế tài chính sao cho tập trung được mọi 
nguồn lực trong nước và nước ngoài. 

Thứ ba, đổi mới hệ thống tổ chức làm công tác nghiên 
cứu triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN, bao gồm mạng 
lưới các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp làm KH&CN cho 
phù hợp điều kiện kinh tế thị trường. 

Thứ tư, đổi mới công tác quản lý, để phát huy thế mạnh 
nguồn nhân lực, khuyến khích người tài, tạo môi trường 
dân chủ và thuận lợi cho cán bộ KH&CN yên tâm công tác. 
Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Bộ KH&CN.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây 
dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN, sử dụng cán bộ 
KH&CN hiện có và có chính sách trọng dụng người tài. Đào 
tạo nhân lực một số ngành mũi nhọn, lĩnh vực trọng điểm 
và có chính sách tôn vinh cán bộ KH&CN. Nên chọn một 
ngày là Ngày KH&CN. 

Thứ sáu, phối hợp với các cơ quan, các ngành, các cấp kịp 
thời và nhịp nhàng hơn, làm các ngành hiểu chúng ta hơn. 

Cuối cùng, Tổng Bí thư lưu ý Bộ KH&CN cần quan tâm 
chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người, tổ 
chức, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, trong đó có 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp 
bách trong xây dựng Đảng, coi đây là nhân tố hết sức then 
chốt để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo và cán bộ của Bộ KH&CN, Bộ trưởng 
Nguyễn Quân bày tỏ sự vui mừng được đón Tổng Bí Thư 
Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và 
lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các Bộ, ban, ngành; 
được nghe các ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn về 
công tác quản lý KH&CN và các hoạt động khác của ngành 
KH&CN, đặc biệt là đánh giá của Tổng Bí thư về kết quả 
hoạt động KH&CN thời gian vừa qua. Những ý kiến chỉ đạo 
của Tổng Bí thư thực sự rất quan trọng để ngành có thể đổi 
mới thực sự theo tinh thần của Đề án mà Chính phủ đã giao 
là đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế 
quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN. Với tâm huyết và sự ủng 
hộ của các đại biểu, các bộ ban, ngành, hy vọng Bộ KH&CN 
sẽ có nhiều đóng góp mới, đáp ứng được sự kỳ vọng của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời gian tới.

Nguyễn Hạnh (Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền 
thông KH&CN)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VỀ 
PHÁT TRIỂN ĐIỆN HẠT NHÂN Ở VIỆT NAM

Ngày 07/9/2012, tại thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Cục Năng lượng nguyên tử, 

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tổ chức thành công 
Hội nghị Tập huấn thông tin, truyền thông về phát triển 
điện hạt nhân ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hội nghị tập 
huấn thông tin, truyền thông về phát triển điện hạt nhân 
cho các tuyên truyền viên, cán bộ các sở, ban, ngành, các 
tổ chức chính trị-xã hội được tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các báo cáo 
về quá trình nghiên cứu, chuẩn bị cho phát triển điện hạt 
nhân ở Việt Nam; tình hình triển khai dự án điện hạt nhân 
Ninh Thuận; tình hình phát triển điện hạt nhân thế giới và 
những bài học rút ra từ sự cố hạt nhân Fukushima ở Nhật 
Bản; Dự thảo Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển 
điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020. Dự thảo Đề án 
được Bộ KH&CN giao Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì, 
phối hợp soạn thảo và sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét phê duyệt trong thời gian tới. Theo Dự thảo Đề 
án, công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt 
nhân từ nay đến năm 2020 tập trung chủ yếu vào các nội 
dung: xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình thông 
tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân và Chương 
trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử 
và điện hạt nhân trong bậc học phổ thông; xây dựng và 
đưa vào hoạt động các trung tâm thông tin, truyền thông 
điện hạt nhân tại Ninh Thuận và Hà Nội.

Hội nghị là dịp để cán bộ các sở, ban, ngành, mặt trận, 
đoàn thể, đặc biệt là các cán bộ làm công tác tuyên giáo 
tại tỉnh Ninh Thuận bổ sung những hiểu biết về phát triển 
điện hạt nhân và cập nhật những thông tin về tình hình 
triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các đại biểu 
đã bày tỏ sự nhất trí cao về chủ trương xây dựng nhà máy 
điện hạt nhân và quan tâm đến các vấn đề về an toàn cho 
nhà máy điện hạt nhân, các chế độ và chính sách cho nhân 
dân vùng Dự án. 

Trường Hà (Cục năng lượng Nguyên tử)
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XÉT DUYỆT ĐT: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ỨNG DỤNG GIỐNG 
LÚA ĐẶC SẢN NANH CHỒN Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ngày 14/6/2012, Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
đã tổ chức hội đồng xét duyệt đề tài “Xác định giá 

trị ứng dụng giống lúa đặc sản Nanh chồn ở tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu” do Thạc sĩ Đào Minh Sô – Viện Khoa học Kỹ 
thuật Nông nghiệp miền Nam làm chủ nhiệm đề tài.

 Mục tiêu của đề tài nhằm 
xác định 1-2 dòng giống 
lúa Nanh chồn ưu tú, năng 
suất cao, chất lượng tốt, 
có mùi thơm đặc trưng và 
thích ứng phát triển ở Bà 
Rịa-Vũng Tàu; xác định một 
số yếu tố chính ảnh hưởng 
đến năng suất, chất lượng 

và cấu trúc hệ thống canh tác lúa của Tỉnh; xác định giá trị 
ứng dụng của giống lúa đặc sản Nanh chồn trong bối cảnh 
so sánh lợi thế canh tác với cây trồng khác.

Nội dung của đề tài; Khảo sát một số tiểu vùng canh tác 
tương thích với giống lúa đặc sản Nanh chồn; khảo nghiệm 
tính thích ứng của 7 dòng giống lúa Nanh chồn triển vọng 
được chọn lọc trong giai đoạn 2005-2009; nghiên cứu ảnh 
hưởng thời điểm và kỹ thuật xuống giống đến năng suất, 
chất lượng của giống lúa Nanh chồn; xác định ảnh hưởng 
thời gian tồn trữ đến mùi thơm và chất lượng gạo, cơm 
giống lúa Nanh chồn.

Sau khi nghe thuyết minh về các nội dung nghiên cứu 
và sản phẩm dự kiến của đề tài, và đóng góp những điểm 
cần chỉnh sửa, hội đồng đánh giá đề tài đủ điều kiện để 
triển khai nghiên cứu. Hội đồng cũng yêu cầu chủ nhiệm 
đổi tên đề tài thành “Tuyển chọn và xây dựng quy trình kỹ 
thuật trồng giống lúa Nanh chồn đặc sản của tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu”.  

Đinh Thị Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

NGHIỆM THU ĐA: ĐẦU TƯ DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ 
LÝ TRỨNG GIA CẦM TẠI HTX TAM PHƯỚC

Ngày 11/7/2012, trong khuôn khổ chương trình khoa 
học và công nghệ của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, Sở 

KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội đồng nghiệm 
thu do ông Nguyễn Kim Trường - Phó Giám đốc Sở 
KH&CN làm chủ tịch đã đi kiểm tra thực tế và nghiệm thu 
đề án: “Đầu tư dây chuyền công nghệ xử lý trứng gia cầm 
tại HTX vụ nông nghiệp Tam Phước, tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu”, ông Thái Hồng Quang (Chủ nhiệm HTX) làm chủ 
nhiệm đề án. 

Hợp tác xã (HTX) dịch vụ 
nông nghiệp xã Tam Phước 
được thành lập từ năm 
2009, hoạt động chủ yếu 
của HTX dựa vào lĩnh vực 
mua bán hàng nông sản và 
trứng gia cầm. Tuy nhiên, 
việc xử lý trứng trước khi 

đưa ra thị trường chủ yếu thực hiện theo phương pháp thủ 
công, chất lượng không đảm bảo, độ an toàn của sản phẩm 

không cao, HTX chưa tạo được chỗ đứng trên thị trường. 
Trước thực trạng đó, HTX đã quyết định đầu tư công nghệ 
xử lý trứng gia cầm sạch với năng suất 16.000 – 18.000 
trứng/giờ. Qua đó tăng chất lượng sản phẩm, tạo công ăn 
việc làm, tăng thu nhập cho từng xã viên. 

Sau khi lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất trứng 
sạch. HTX đã tiến hành nghiệm thu chạy thử. Kết quả cho 
thấy năng suất trứng đạt tiêu chuẩn khoảng 98%, số lượng 
trứng không đạt tiêu chuẩn bị loại ra rất ít. 

Việc đầu tư dây chuyền thiết bị xử lý trứng sạch giúp 
HTX chủ động hơn trong sản xuất, sản phẩm tạo ra có tính 
cạnh tranh trên thị trường và quan trọng là đảm bảo được 
vấn đề vệ sinh thực phẩm, an toàn cho sức khoẻ người tiêu 
dùng. Vì vậy Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất đề án đạt 
yêu cầu nghiệm thu để được hỗ trợ.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

HỌP THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ “DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÁI CHẾ 
SINH THÁI” TỪ XỈ THÉP

Ngày 17/7/2012, Hội đồng thẩm định công nghệ do 
TS. Trương Thành Công – Phó chủ tịch Liên hiệp các 

Hội KHKT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ tịch đã tổ chức 
họp thẩm định công nghệ “Nhà máy sản xuất vật liệu xây 
dựng từ xỉ lò điện hồ quang” tại Khu CN Phú Mỹ I, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do ông Lương Thanh 
Chương - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH Vật 
liệu xanh làm chủ nhiệm dự án.

Những năm qua, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu rất lúng 
túng trong việc xử lý số xỉ 
thép do 3 nhà máy sản xuất 
thép trên địa bàn thải ra. 
Các công ty sản xuất thép 
phải chi phí để thuê đơn vị 
đem chôn lấp rất tốn kém, 

tỉnh mất đất bố trí chỗ chôn lấp và tư nhân mua trộm xỉ 
thép để san lấp gây ô nhiễm môi trường. Tính riêng tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu, đến năm 2015 sẽ có 8 dự án luyện thép đi 
vào hoạt động với tổng công suất phôi thép khoảng 5,25 
triệu tấn/năm, chiếm 65,62% sản lượng phôi của Việt Nam. 
Khối lượng xỉ thép phát sinh hàng năm có thể hơn 1 triệu 
tấn/năm. Đây là nguồn chất thải công nghiệp khổng lồ mà 
việc giải quyết nó không hề đơn giản.

Từ chất thải bỏ đi, công ty TNHH Vật liệu xanh đã tái chế 
xỉ thép thành vật liệu xây dựng, làm đường giao thông và 
đặc biệt là thành vật liệu lọc, xử lý nước thải thân thiện với 
mội trường.

Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại lọc toàn bộ sắt còn 
sót, tách chất nhiễm từ, nghiền nhỏ để làm nguyên liệu 
cho các sản phẩm trong vật liệu xây dựng như làm đường, 
chống xói lở, gạch, cải tạo đất, lọc nước và không khí... có 
giá thành rẻ hơn những vật liệu tương đương đang được sử 
dụng và không gây ô nhiễm môi trường.

Tái chế xỉ thép thành VLXD không chỉ giúp cho các 
doanh nghiệp luyện thép tiết kiện được hàng chục triệu 
đô la chi phí xử lý mà còn giúp tỉnh BR- VT giải quyết được 
bài toán môi trường do xỉ thép gây ra và có vật liệu thay thế 
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chính quản trị chuỗi cung 
ứng là làm sao mang các sản 
phẩm từ các nhà cung cấp 
tới tay khách hàng thuận 
tiện nhất và chi phí thấp. Vì 
vậy mục tiêu chung của đề 
tài nhằm tăng thông lượng 
đầu vào và giảm đồng thời 

hàng tồn kho và chi phí vận hành của chuỗi cung ứng cho 
các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có tác động trực tiếp 
đến các doanh nghiệp chế biến và khoảng hơn 6.000 tàu 
thuyền với khoảng 10.000 hộ đánh bắt và nuôi trồng thuỷ 
sản trên địa bàn tỉnh. Đề tài sẽ chuyển giao mô hình quản 
trị chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp chế biến thuỷ 
sản sau đó nhân rộng mô hình sang các doanh nghiệp 
khác. Giúp ngư dân trên địa bàn tỉnh phát triển các loại tàu 
thuyền nhằm đánh bắt ổn định và lâu dài trên các vùng 
biển, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 
biển Đông.

Hội đồng đánh giá đề tài có ý nghĩa rất lớn về lý luận và 
thực tiễn, đáp ứng được nhu cấp thiết của thị trường, vì vậy 
hội đồng khoa học đồng ý xét duyệt đề tài.

TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI “GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI 
CÔNG LẬP TỈNH BR-VT, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

Ngày 03/8/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội đồng khoa học tuyển 

chọn, xét duyệt đề cương của đề tài “Giáo dục mầm non 
ngoài công lập (MNNCL) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thực 
trạng và giải pháp”.

Tham gia tuyển chọn có 
hai đề cương của hai nhóm 
chủ nhiệm khác nhau, đồng 
chủ nhiệm đề cương thứ 
nhất TS. Nguyễn Thị Hồng 
Phượng (Liên hiệp Khoa 
học Kinh tế - Kỹ thuật – Môi 
trường miền Nam) và Th.S 

Nguyễn Thanh Giang ( Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu), chủ nhiệm đề cương thứ hai là TS.GV. Nguyễn 
Chí Tân (Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ).

Toàn tỉnh hiện có 37 trường mầm non, trong đó có 17 
trường công lập, 20 trường ngoài công lập. Công tác xã hội 
hoá giáo dục mầm non được tỉnh quan tâm đã góp phần 
giải quyết được phần nào tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, 
đáp ứng yêu cầu gửi con, em của nhân dân trong tỉnh. Tuy 
nhiên hiện nay toàn tỉnh vẫn còn có hơn 37.000 trẻ chưa 
được tới trường. Cho dù chất lượng giáo dục MNNCL có 
chuyển biến nhờ sự nỗ lực của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, của 
Sở GD&ĐT… nhưng vẫn chưa đáp ứng được những biến 
động thực tế của sự tăng nhanh số trẻ từ 0-5 tuổi, chưa đáp 
ứng được nhu cầu của công tác chăm sóc và dạy trẻ. Vì vậy 
đòi hỏi ngành giáo dục tỉnh phải tìm ra những giải pháp 
hữu hiệu, trước mắt và lâu dài trong công tác quản lý chất 
lượng chăm sóc và giáo dục trẻ MNNCL, nhằm tiến tới nâng 
cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ MNNCL, đảm bảo 

cho nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt của tỉnh. Hội đồng 
nhất trí đánh giá Công nghệ và thiết bị của dự án đảm bảo 
đạt yêu cầu xử lý, tái chế xỉ thép để làm vật liệu xây dựng.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

NGHIỆM THU DỰ ÁN: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY 
THANH LONG RUỘT ĐỎ THEO HƯỚNG VIETGAP

Ngày 25/7/2012, Hội đồng khoa học do ông Vương 
Quang Cần - Phó Giám đốc Sở Khoa Học và Công 

Nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ tịch đã tổ chức họp 
nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình trồng cây thanh 
long ruột đỏ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc theo hướng 
VietGAP” do KS Phạm Tấn Phước và KS Nguyễn Thị Dáng 
(Hội nông dân tỉnh) đồng chủ nhiệm dự án.

Mục tiêu của dự án nhằm 
xây dựng 5 mô hình thanh 
long ruột đỏ (TLRĐ) rộng 2 
ha tại xã Bông Trang theo 
quy trình trồng thanh long 
của Viện nghiên cứu cây ăn 
quả miền Nam nhằm đánh 
giá hiệu quả kinh tế làm cơ 

sở cho việc phát triển thanh long ruột đỏ sau này ở huyện 
Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dự án có những nội dung chính như: Điều tra tình hình 
canh tác TLRĐ tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc năm 
2009; Xây dựng 5 mô hình TLRĐ đã được Bộ NN&PTNT 
công nhận tháng 12/2005; Tập huấn chuyển giao kỹ thuật 
cho nông dân; Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội, ảnh 
hưởng dự án đến môi trường và phân tích hiệu quả kinh tế; 
So sánh hiệu quả giữa TLRĐ và TLRT.

Cây thanh long ruột đỏ phát triển rất tốt trên nhiều loại 
đất khác nhau trên địa bàn xã Bông Trang nhưng hiệu quả 
nhất là đất đỏ bazan. Cây có khả năng chịu hạn rất tốt, dễ 
trồng, dễ sống, thu hoạch nhiều lần/năm… nên hạn chế 
được rủi ro. Đây là ưu điểm đặc biệt của cây thanh long 
ruột đỏ so với các loại cây trồng khác. Sau hơn 2 năm thực 
hiện dự án, đã cho doanh thu hơn 550 triệu đồng với tổng 
sản lượng là 28,780 tấn/2ha. Hiện tại quả thanh long ruột 
đỏ bước đầu đã tìm được đầu ra ổn định trên thị trường.

Sau khi dự án thử nghiệm kết thúc, người dân có nhiều 
kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất TLRĐ theo hướng 
VietGAP, làm cơ sở để nhân rộng mô hình trồng TLRĐ theo 
tiêu chuẩn VietGAP. Hội đồng đánh giá dự án đạt loại khá 
và đồng ý nghiệm thu dự án.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 
CHO CÁC DN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TỈNH BR-VT

Ngày 27/7/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu tổ chức xét duyệt dự án “Nghiên cứu, 

ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp 
chế biến thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do TS Đỗ Thanh 
Phong làm chủ nhiệm.

Tại Việt Nam thuật ngữ “Chuỗi cung ứng” được nhắc đến 
nhiều trong thời gian gần đây, nhất là trong các lĩnh vực 
quản lý kinh doanh bán lẻ hay kinh doanh siêu thị. Vấn đề 
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cho các em có được điều kiện học tốt nhất.
 Hội đồng Khoa học đánh giá đề cương đề tài của nhóm 

chủ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng và Th.S Nguyễn 
Thanh Giang có đủ điều kiện để triển khai thực hiện.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

XÉT DUYỆT KINH PHÍ CHO 2 ĐỀ ÁN ÁP DỤNG SẢN XUẤT 
SẠCH, XỬ LÝ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Ngày 08/08/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức hội đồng xét duyệt đề án 

tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh giai 
đoạn 2011 - 2015.

Tham gia xét duyệt lần này gồm có 2 đề án:
Đầu tư cải tạo hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt 
công suất 10 m3/ngày đêm 
tại Công ty cổ phần làng 
Bình An (Khu du lịch làng 
Bình An).

Đầu tư cải tạo hệ thống 
xử lý nước thải sản xuất 

thuỷ sản công suất 60m3/ngày đêm tại Công ty TNHH Nên 
Giàu.

Hội đồng đánh giá cao tính khả thi của đề án “Đầu tư cải 
tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 m3/
ngày đêm tại Công ty cổ phần làng Bình An” (Khu du lịch 
làng Bình An) nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và 
thổ nhưỡng, kết hợp với bảo vệ môi trường và nâng cao 
chất lượng cuộc sống người dân, góp phần hình thành đô 
thị văn minh, hiện đại. 

Sau khi xem xét Hội đồng nhất trí hỗ trợ cho đề án “Đầu 
tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt” tại Công ty cổ 
phần làng Bình An. Hội đồng yêu cầu chỉnh sửa và làm rõ 
một số nội dung để hoàn thiện đề án. Riêng đề án “Đầu tư 
cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất thuỷ sản” của công 
ty TNHH Nên Giàu, theo chủ trương của tỉnh các doanh 
nghiệp chế biến thuỷ sản sẽ di dời khỏi khu dân cư về một 
địa điểm chung vì vậy hội đồng tạm thời chưa xét duyệt 
phương án hỗ trợ.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH IN 
VITRO GỐC GHÉP ĐỂ TẠO CÂY GIỐNG TIÊU GHÉP CÓ 
KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU BỆNH CHẾT NHANH

Ngày 15/08/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề 

tài “Nghiên cứu nhân nhanh in vitro gốc ghép để tạo 
cây giống tiêu ghép có khả năng chống chịu bệnh chết 
nhanh” do ThS. Nguyễn An Đệ - Trung tâm Nghiên cứu 
Cây ăn quả miền Đông Nam bộ làm chủ nhiệm đề tài.

Hiện nay, do giá hồ tiêu 
trên thị trường thế giới tăng 
cao, cây tiêu được bà con 
nông dân chú ý mở rộng 
diện tích. Trong những 
năm gần đây, hồ tiêu đã trở 
thành mặt hàng xuất khẩu 

chủ lực của cả nước. Trong đó tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 
diện tích hồ tiêu đứng thứ 4 trong cả nước với gần 7.000 
ha tập trung phần lớn ở các huyện Châu Đức, Tân Thành, 
Xuyên Mộc. 

Theo các cán bộ khuyến nông tỉnh, tiêu là một trong 
những cây trồng chịu úng rất kém. Năm vừa qua mưa bão 
liên tục, mùa mưa kéo dài, những vườn không thoát nước 
kịp thời làm cho gốc bị úng và tổn thương, tạo điều điều 
kiện cho nhiều loại nấm bệnh phát triển, đặc biệt là nấm 
Phytophthora (bệnh tiêu chết nhanh), nấm phát sinh từ đất 
tấn công mạnh vào các rễ tiêu, gây tổn thương bó mạch 
nên tiêu không thể hút nước và chết hàng loạt. Đặc biệt 
năm vừa qua trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có tỉ lệ bệnh 
tiêu chết nhanh khá cao, nhiều chủ vườn điêu đứng và có 
nguy cơ trắng tay.

Hiện nay chưa có giống tiêu kháng P.capsici mà chỉ có 
một số ít giống có khả năng chống chịu tốt với bệnh. Để 
hạn chế tác hại của bệnh chết nhanh, người trồng tiêu cần 
phải áp dụng kết hợp nhiều biện pháp hợp lý trong quy 
trình quản lý dịch hại tổng hợp, trong đó phòng bệnh là 
quan trọng nhất và giải pháp dùng gốc ghép kháng bệnh là 
hướng có thể đáp ứng được mục tiêu này. Kỹ thuật vi nhân 
giống có nhiều ưu điểm vượt trội do hệ số nhân giống cao 
và cung cấp nguồn cây giống sạch bệnh. Vi nhân giống cây 
tiêu với đa dạng mẫu cấy từ mô non và mô trưởng thành. 
Cụm chồi tiêu hình thành từ mẫu cấy sẽ ra rễ dễ dàng và 
cây con có thể được trồng ra vườn sau khi thích nghi với 
môi trường đất trong vườn ươm 20 – 30 ngày. 

Việc tuyển chọn và nhân nhanh in vitro gốc ghép để tạo 
cây giống tiêu ghép có khả năng chống chịu bệnh chết 
nhanh và nghiên cứu quy trình phòng trừ bệnh chết nhanh 
trên tiêu để sản xuất bền vững, tạo được giống sạch bệnh, 
nâng cao thu nhập cho nhà vườn trồng tiêu ở Bà Rịa – Vũng 
Tàu là rất cần thiết. Vì vậy hội đồng thống nhất đồng ý cho 
triển khai thực hiện đề tài. 

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

HỌP XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TRỒNG RỪNG 
BẢO TỒN CÂY GĂNG NÉO TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÔN 
ĐẢO

Ngày 16/8/2012 Hội đồng xét duyệt đề tài do PGS. TS 
Nguyễn Văn Thêm – Trưởng bộ môn Lâm sinh, khoa 

lâm nghiệp, ĐH Nông lâm TP.HCM làm phó chủ tịch đã tổ 
chức xét duyệt đề tài “Nghiên cứu trồng rừng bảo tồn cây 
Găng Néo tại vườn quốc gia Côn Đảo” do KS Phạm Thành 
Đúng (Trưởng phòng Khoa học, BQL Vườn quốc gia Côn 
Đảo) và TS Bùi Việt Hải (Đại học Nông Lâm Tp.HCM) đồng 
chủ nhiệm đề tài.

Rừng quốc gia Côn Đảo chủ yếu là rừng tự nhiên với 
hệ sinh thái đa dạng sinh học và rất phong phú trong đó 

có nhiều loài đặc hữu quý 
hiếm chỉ có phân bố tại 
vườn quốc gia Côn Đảo. 
Rừng Côn Đảo còn có vai 
trò quan trọng trong phòng 
hộ, bảo vệ môi trường, môi 
sinh như tham gia vào quá 
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trình điều hoà khí hậu, duy trì điều tiết nguồn nước ngọt 
phục vụ nhu cầu đời sống và phát triển kinh tế xã hội của 
địa phương. Vì vậy bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng, 
sự đa dạng sinh học và các loài thực vật bản địa là rất cần 
thiết. Góp phần để VQG Côn Đảo trở thành một trung tâm 
bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng của quốc gia. 

Cây Găng Néo là cây bản địa của vùng, cây sinh trưởng 
và phát triển được trên lập địa khô hạn, nghèo kiệt. Đây 
là loại cây có biên độ sinh thái đặc trưng của vùng đất cát 
ven biển, có khả năng tái sinh hạt trong rừng tự nhiên rất 
thích hợp trồng trên những vùng đất rừng thoái hoá tại 
Côn Đảo. Thêm một loài cây mới cho trồng rừng là quan 
trọng và thiết thực.

Việc triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu bảo 
tồn loài cây Găng Néo tại VQG Côn Đảo là hết sức cần thiết, 
có vai trò quan trọng trong hiện tại và tương lai làm cơ sở 
phục hồi hệ sinh thái rừng bản địa, tăng cường đa dạng 
thực vật, góp phần cải thiện môi trường sinh thái ven biển. 
Vì vậy hội đồng đánh giá dự án đạt yêu cầu triển khai thực 
hiện.

HỌP XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI: “DỰ ÁN CHẾ TẠO CA NÔ, TÀU 
THUYỀN TỪ VẬT LIỆU TỔNG HỢP PPC”

Ngày 17/8/2012, Hội đồng khoa học do ông Vương 
Quang Cần – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu làm chủ tịch đã tổ chức họp đánh giá đề tài 
nghiên cứu khoa học “Dự án chế tạo ca nô, tàu thuyền 
từ vật liệu tổng hợp PPC (Pollypropylen Copolymer)” do 
ông Vũ Văn Đảo (Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ 
Việt Séc) làm chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu lâu dài của đề 
tài nhằm góp phần thực 
hiện có hiệu quả Chương 
trình mục tiêu quốc gia về 
sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả của Chính 
phủ. Mục tiêu trước mắt là 
sử dụng vật liệu thân thiện 

với môi trường đóng mới tàu thuyền phù hợp với điều kiện 
Việt Nam.

Từ lâu các vật liệu nhẹ, có đặc điểm cơ học và những tính 
chất vật lý, hoá học phù hợp với điều kiện hoạt động trong 
môi trường nước biển đã là mối quan tâm của ngành đóng 
tàu thuyền. Ngoài những vật liệu truyền thống như hợp 
kim nhôm, gỗ, những vật liệu tương đối mới như composite 
và các loại nhựa tổng hợp đang dần dần thể hiện nhiều ưu 
thế. Nhựa PPC khi sử dụng cho các loại kết cấu tàu thuyền 
có nhiều ưu điểm vượt trội như có độ dai, va đập tốt hơn và 
bền chắc hơn. Do được pha chế bằng các phụ gia đặc biệt 
nên vật liệu PPC bền vững đối với tia cực tím. Có khả năng 
kháng hoá chất và độ bền màu rất cao. Và đặc biệt PPC là 
vật liệu có khả năng sử dụng lại thông qua tái chế 100% và 
rất thân thiện với môi trường vì vật liệu không gây ra các 
chất độc hại với môi trường và sức khoẻ. Một trong những 
ưu thế của vật liệu PPC là khả năng sử dụng cả trong ngành 
công nghiệp thực phẩm và y tế. Ngoài ra tàu thuyền được 
chế tạo bằng nhựa PPC có tuổi thọ khá cao lên đến 30 năm 

và giảm 30% mức tiêu thụ nhiên liệu.
PPC là vật liệu sạch, không bị ăn mòn, không bị gỉ. Việc 

làm sạch chỉ đơn giản là dùng vòi nước cao áp và bàn chải 
để chùi sạch. Vật liệu PPC không bị các loài thuỷ sinh bám 
vào đáy và thân tàu thuyền vì vậy tiết kiệm được chi phí 
bảo dưỡng so với các vật liệu truyền thống như thép, gỗ… 
PPC còn là vật liệu nổi được trên mặt nước, tính chống 
chìm, chống ngập rất cao do đáy và thành tàu đều được 
cấu tạo bằng hai lớp. Với tính chất đàn hồi và dai, vật liệu 
PPC còn cho phép chịu được va đập mạnh, có khả năng 
chống xuyên thủng. Vật liệu này rất phù hợp để đóng tàu 
thuyền và các kết cấu công trình biển như nhà nổi, bể chứa 
nước ngọt… trên biển đảo. 

Với những ưu điểm vượt trội của vật liệu tổng hợp PPC 
Hội đồng nhất trí thông qua dự án sau khi đổi lại tên của 
dự án.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

HỌP XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH 
THƯỜNG GẶP TRÊN MỘT SỐ LOÀI CÁ BIỂN NUÔI TẠI 
TỈNH BR – VT”

Ngày 22/8/2012, Hội đồng xét duyệt do ông Vương 
Quang Cần – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu làm chủ tịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài 
“Nghiên cứu một số bệnh thường gặp trên một số loài cá 
biển nuôi tại tỉnh BR – VT” do ThS. Bùi Quang Mạnh (Phân 
Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam) làm chủ nhiệm đề tài.

Hiện nay nghề nuôi cá biển ở tỉnh BR – VT đang ngày 
càng phát triển cả về quy mô và mật độ nuôi vì vậy tác 
nhân gây bệnh có cơ hội phát triển và trở thành dịch bệnh. 

Trong khi đó kỹ thuật về 
quản lý môi trường, sức 
khoẻ cá nuôi chưa đảm 
bảo dẫn đến nhiều hộ nuôi 
gần thu hoạch rồi cá vẫn 
chết. Dẫn đến thất thu, ảnh 
hưởng đến thu nhập và đời 
sống của người dân.

Theo báo cáo kết quả sản xuất nuôi trồng thuỷ sản năm 
2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì nghề 
nuôi thuỷ hải sản ở BR – VT có xu hướng phát triển khá 
nhanh với diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, mặn hơn 
6.000 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Long Sơn, Gò Găng, 
Vũng Tàu... Tuy nhiên hiện tượng ô nhiễm môi trường và 
dịch bệnh vẫn xảy ra thường xuyên mà chưa xác định được 
nguyên nhân gây bệnh và các giải pháp phòng trị hữu hiệu.

Với tình hình dịch bệnh trên cá nuôi ngày càng diễn biến 
phức tạp, gây thiệt hại về lợi ích kinh tế cho người dân. Kết 
quả nghiên cứu sẽ khuyến cáo người nuôi về bảo vệ môi 
trường nuôi để giảm thiểu dịch bệnh cho cá. Từ đấy, nghề 
nuôi cá biển có kiểm soát sẽ có tác động tích cực đến môi 
trường góp phần vào quá trình phát triển nghề nuôi cá 
biển ở BR – VT. Một điểm đặc thù của tỉnh BR – VT là Côn 
Đảo, nếu phát triển nghề nuôi cá biển tại đây thì không 
những tác động tích cực đến kinh tế xã hội mà còn góp 
phần khẳng định chủ quyền và an ninh trên biển của Việt 
Nam. Vì vậy Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài đạt yêu cầu 
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để triển khai thực hiện.

NHŨNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 
CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ngày 25/7/2012, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội 
KH&KT tỉnh (khoá III) đã tổ chức họp phiên thứ hai 

để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và thông qua chương 
trình công tác 6 tháng cuối năm 2012. TS. Trần Văn Khánh 
- Chủ tịch Liên hiệp Hội đã chủ trì cuộc họp.

Báo cáo của Thường trực 
Liên hiệp hội cho thấy, 
trong 6 tháng đầu năm, 
Liên hiệp hội và các hội 
thành viên đã triển khai 
được nhiều hoạt động theo 
chương trình công tác đã 
đề ra. Đã tổ chức thành 
công Đại hội đại biểu lần 

thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội thông qua Điều lệ và 
đã được UBND Tỉnh phê duyệt; thông qua Nghị quyết và 
bầu ra BCH mới với 31 thành viên, 09 Uỷ viên Ban Thường 
vụ. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội tỉnh 
theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện đề án của Bộ 
Nội vụ “về kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp Các Hội Khoa 
học & Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Tiếp 
tục đề xuất và đã được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt 
Liên hiệp Hội tỉnh có 08 định suất (tăng 03 định suất so 
với năm 2011). Cùng với Liên hiệp hội, các Hội thành viên 
đã có nhiều cố gắng trong củng cố và phát triển tổ chức, 
đã thành lập mới 02 Chi hội: Công ty TNHH Đại Thành Đạt 
và Đội Trật tự Đô thị TP. Vũng Tàu; Hội Nước sạch và Môi 
trường phát triển thêm 01 hội viên tập thể là Công ty CP 
TMĐT Thăng Long TP. Hải Phòng.

Liên hiệp hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 
05/04/2012 về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính 
trị (khoá X) “về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các Hội Khoa học & Kỹ 
thuật Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước; Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ Tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đại biểu trí thức đầu 
xuân Nhâm Thìn. Đây là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên 
của Lãnh đạo Tỉnh với đại diện đội ngũ trí thức trong Tỉnh, 
tạo tiền đề cho việc gặp mặt thường niên vào các năm sau; 
Tham gia cùng UBMTTQ Tỉnh tổ chức buổi tiếp xúc cử tri là 
đại diện đội ngũ trí thức trong tỉnh với đại biểu HĐND Tỉnh; 
cùng với Lãnh đạo Sở Khoa học & Công nghệ tham mưu 
UBND Tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế 
hoạch 24-KH/TU ngày 05/04/2012 của Tỉnh uỷ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, Liên hiệp Hội 
và một số Hội thành viên còn có một số hạn chế cũng 
như khó khăn cần được khắc phục, như tổ chức bộ máy 
của Liên hiệp Hội đã được bổ sung, nhưng một số cán bộ 
chưa quen việc, ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Kinh 
phí hoạt động còn rất hạn hẹp, nên một số công việc chưa 
triển khai được hoặc triển khai nhưng chưa có kết quả. Một 

số hội thành viên hoạt động chưa mạnh.
Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã thống nhất những 

nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012:
Một là, tiếp tục phối hợp với Sở KH&CN tham mưu UBND 

Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế 
hoạch 24-KH/TU của Tỉnh uỷ.

Hai là, phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ kiện toàn, 
củng cố Ban biên tập và nâng cao chất lượng đặc san 
Thông tin Khoa học và Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu.

Ba là, xây dựng trang website của Liên hiệp hội và hoàn 
thành thủ tục xin phép thành lập Câu lạc bộ trí thức của 
tỉnh.

Bốn là, xây dựng Quy định về tư vấn, phản biện, giám 
định xã hội của Liên hiệp hội trình UBND Tỉnh phê duyệt. 
Làm việc với sở, ngành liên quan về triển khai hoạt động tư 
vấn và phản biện các công trình, các đề án, dự án Khoa học 
& Công nghệ trong địa bàn tỉnh.

Năm là, đề xuất UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ 
cho thực hiện đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia 
trên địa bàn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu”.

Sáu là, thành lập Hội Địa chất, Hội Cơ khí và một số trung 
tâm trực thuộc.

Bảy là, phối hợp với Sở KH&CN, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao 
động và các Ngành liên quan triển khai Hội thi sáng tạo 
Khoa học Kỹ thuật Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2012-2014.

Tám là, hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất… triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Chín là, phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh bạn, các cơ quan 
khoa học trong khu vực tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi 
kinh nghiệm về các hoạt động KHCN.

Nguyễn Ngọc Nguyện - Tổng thư ký

HỌP XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC 
ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ ĐÁ ĐEN”

Ngày 23/8/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài 

“Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất lượng nước hồ 
Đá Đen và đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp”. Tham gia 
xét duyệt lần này có hai hồ sơ. Hồ sơ thứ nhất của Ths. 
NCS Lê Việt Thắng và TS. Nguyễn Hồng Quân – Trường 
Đại Học Thủ Dầu Một đồng chủ nhiệm đề tài. Và hồ sơ 
thứ hai của Ts. Nguyễn Thị Hà ( Trường Đại Học Bà Rịa – 
Vũng Tàu).

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
là một trong những địa 
phương được đánh giá là 
nghèo về tài nguyên nước, 
nguồn nước dưới đất lại bị 
nhiễm mặn ở nhiều nơi và 
bị khai thác quá mức để 
phục vụ cho sinh hoạt và 

công nghiệp. Hàng năm tình trạng khan hiếm và thiếu 
nước diễn ra tại nhiều khu vực của tỉnh, đặc biệt là vào mùa 
khô. Vì vậy nguồn nước mặt đóng vai trò chính trong việc 
cung cấp nước cho cả tỉnh. Bảo vệ và quản lý bền vững 
nguồn tài nguyên nước mặt của tỉnh càng trở nên cấp thiết 
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do ảnh hưởng ngày càng tăng của biến đổi khí hậu – nước 
biển dâng.

Hồ Đá Đen là hồ chứa nước lớn thứ hai của tỉnh sau hồ 
sông Ray. Công trình này cung cấp nước sinh hoạt, công 
nghiệp sản xuất và nước tưới cho các huyện trong lưu 
vực như Châu Đức, Tân Thành, TP. Vũng Tàu, Xuyên Mộc… 
Hiện nay, hồ Đá Đen đã có dấu hiệu bị ô nhiễm trong khi 
khả năng tự làm sạch của hồ không cao. Vì vậy một trong 
những mục tiêu trọng điểm của đề tài là xác định các nhân 
tố tự nhiên và con người ảnh hưởng đến chất lượng nước 
hồ Đá Đen, cụ thể là các hoạt động sản xuất công nghiệp 
trong lưu vực hồ Đá Đen, có ảnh hưởng trực tiếp đến 
nguồn nước của hồ.

Công tác nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất 
lượng nước hồ Đá Đen và đề xuất các biện pháp quản lý 
tổng hợp ngoài việc đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn 
nước, sự biến đổi các thông số hoá lý theo Quy chuẩn cho 
phép đối với nước sinh hoạt thì còn cho phép xác định các 
yếu tố ảnh hưởng. Từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu 
ô nhiễm, nâng cao chất lượng nước hồ đảm bảo nước sinh 
hoạt của người dân và các hoạt động khác trên địa bàn 
tỉnh. 

Hội đồng nhất trí chọn hồ sơ của của Ths. NCS Lê Việt 
Thắng và TS. Nguyễn Hồng Quân – Trường Đại Học Thủ 
Dầu Một đủ điều kiện để triển khai thực hiện.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

“NHÂN RỘNG MÔ HÌNH THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ”

Ngày 24/8/2012, Hội đồng xét duyệt do ông Nguyễn 
Kim Trường – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu đã tổ chức họp xét duyệt dự án “Nhân rộng 
mô hình thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ phục 
vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu” do ông Nguyễn Văn Quang (Trung tâm Tin học và 
Thông tin KHCN) làm chủ nhiệm dự án.

Dự án triển khai 
nhằm cung cấp 
thông tin KH&CN 
phục vụ phát triển 
Nông nghiệp – 
Nông thôn, góp 
phần nâng cao 
hiệu quả sản xuất 
và nâng cao dân 
trí. Giúp người dân 

tiếp cận với những thông tin về tiến bộ KHCN phục vụ hoạt 
động sản xuất và đời sống góp phần thúc đẩy việc chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đẩy nhanh tốc độ phát 
triển KT-XH của địa phương theo hướng CNH – HĐH nông 
nghiệp, nông thôn. 

Từ năm 2005, mô hình này được triển khai thử nghiệm 
ở một số xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh BR-VT đã 
lắp đặt hoà mạng và vận hành hiệu quả 23 trạm thông tin 
điện tử nhất là vùng xa là Côn Đảo. Sở KH&CN tiếp tục triển 
khai nhân rộng mô hình Trạm thông tin điện tử ra toàn tỉnh 
giai đoạn 2012 - 2013. Chọn 12 xã đạt tiêu chí lựa chọn để 

nhân rộng. Mỗi xã, được trang bị máy tính kết nối Internet, 
một thư viện điện tử cùng các thiết bị văn phòng khác. Xây 
dựng 12 Website cho 12 xã, hướng dẫn cho cán bộ vận 
hành Trạm cách thu thập, biên tập và cập nhật thông tin 
kỹ thuật lên Web.

Sau một thời gian đi vào hoạt động, mô hình này được 
bà con nông dân đánh giá cao bởi sự phong phú thiết thực 
của thông tin và kiến thức mà thư viện điện tử mang lại. 
Một số hộ gia đình đã thông qua trạm lấy thông tin kỹ 
thuật để áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Từ 
đó, nhiều mô hình sản xuất đặc trưng, năng suất cao dần 
hình thành, như: mô hình trồng măng cụt, bưởi Năm Roi, 
nuôi heo rừng, nuôi cá sấu, nuôi ếch, trồng hoa lan, trồng 
dưa hấu... 

Từ những kết quả thực tiễn mà dự án này mang lại Hội 
đồng xét duyệt nhất trí đồng ý cho dự án tiếp tục được 
triển khai nhân rộng.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI 
CÔNG NGHIỆP, DẦU KHÍ VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI”

Ngày 6/9/2012 Hội đồng thẩm định công nghệ do ông 
Nguyễn Kim Trường - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ tịch đã tổ chức họp thẩm định 
công nghệ dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất 
thải công nghiệp, dầu khí và chất thải nguy hại Hùng 
Mạnh Dũng” tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã 
Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do ông 
Nguyễn Hữu Danh (Giám đốc) làm chủ đầu tư.

Những năm gần đây, 
trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội, cùng với cả 
nước, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
đang phải đối mặt với tình 
trạng phát sinh chất thải 
công nghiệp ngày một gia 
tăng. Trong khi đó công tác 

tái chế, tiêu hủy còn manh mún, đã ảnh hưởng tiêu cực tới 
môi trường. Dự án “Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, 
dầu khí và chất thải nguy hại Hùng Mạnh Dũng” đi vào hoạt 
động sẽ góp phần xử lý lượng chất thải lớn đang tích luỹ 
ngày càng nhiều ở các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt 
là các chất thải nguy hại.

Nhà máy chủ yếu sử dụng các công nghệ chính như: Lò 
đốt ghi di động, hệ thống tái chế linh kiện điện tử, hệ thống 
xử lý bóng đèn huỳnh quang, hệ thống xử lý bình ắc quy 
chì, hệ thống súc rửa thùng phuy, hệ thống tái chế dung 
môi, hệ thống hoá rắn, quy trình tái chế nhớt và sản xuất 
dầu mỡ bôi trơn, hệ thống xử lý nước thải...Thiết bị và công 
nghệ đơn giản, dễ vận hành, vốn đầu tư thấp nhưng vẫn 
đảm bảo chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Dự án thực hiện sẽ có ý nghĩa lớn về mặt xã hội, góp 
phần giải quyết được bài toán khó về xử lý rác thải công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhất trí đánh giá Công 
nghệ và thiết bị của dự án đảm bảo đạt yêu cầu xử lý chất 
thải công nghiệp, dầu khí và chất thải nguy hại.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)


