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NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG VI VỀ
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thay mặt Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng vừa 
ký ban hành Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 6 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa 
XI (Nghị quyết số 20-NQ/
TW) về phát triển khoa học 
và công nghệ phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh 
tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập 
quốc tế.
Sau đây là toàn văn Nghị 
quyết:

A. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN 
NHÂN
1. Tình hình

Trong quá trình thực hiện công 
cuộc đổi mới, mặc dù điều kiện đất 
nước còn nhiều khó khăn, nhưng 
nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước, sự nỗ lực, tâm huyết của đội 
ngũ các nhà khoa học, sự cố gắng 
của các doanh nghiệp và nhân dân, 
KH&CN (KH&CN) nước ta đã đạt 
nhiều thành tựu quan trọng, đóng 
góp thiết thực vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoa học xã hội và nhân văn đã 
cung cấp luận cứ cho việc hoạch 
định đường lối, chủ trương của 
Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; góp phần xây dựng 
hệ thống quan điểm phát triển đất 
nước; khẳng định lịch sử hình thành 
và phát triển dân tộc, chủ quyền 
quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo 
tồn các giá trị và bản sắc văn hóa 
Việt Nam. 

Khoa học tự nhiên đã có bước 

phát triển trong nghiên cứu cơ bản, 
tạo cơ sở cho việc hình thành một 
số lĩnh vực KH&CN đa ngành mới, 
góp phần nâng cao trình độ và năng 
lực của khoa học cơ bản.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
đã đóng góp tích cực vào việc nâng 
cao năng suất, chất lượng hàng hóa 
và dịch vụ; cải thiện năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp và nền kinh 
tế; một số lĩnh vực đã tiếp cận trình 
độ tiên tiến khu vực và thế giới.

Tiềm lực KH&CN được nâng lên. 
Quản lý nhà nước về KH&CN từng 
bước được đổi mới. Hệ thống pháp 
luật về KH&CN được chú trọng 
hoàn thiện. 

Thị trường KH&CN đã được 
hình thành và bước đầu phát huy 
tác dụng. Hợp tác quốc tế được đẩy 
mạnh và chủ động hơn trong một số 
lĩnh vực, góp phần nâng cao năng 
lực, trình độ KH&CN trong nước.

Tuy nhiên, hoạt động KH&CN 
nhìn chung còn trầm lắng, chưa 
thực sự trở thành động lực phát 
triển kinh tế - xã hội. Việc huy động 
nguồn lực của xã hội vào hoạt động 
KH&CN chưa được chú trọng; đầu 
tư cho KH&CN còn thấp, hiệu quả 
sử dụng chưa cao. 

Việc đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ 
cán bộ KH&CN còn nhiều bất cập. 
Cơ chế quản lý hoạt động KH&CN 
chậm được đổi mới. Công tác quy 
hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN 
chưa gắn với yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội; cơ chế tài chính còn 
chưa hợp lý.

Thị trường KH&CN phát triển 
chậm, chưa gắn kết chặt chẽ kết 
quả nghiên cứu, ứng dụng và đào 
tạo với nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh và quản lý. Hợp tác quốc tế 
về KH&CN còn thiếu định hướng 

chiến lược, hiệu quả thấp.
2. Nguyên nhân

Những hạn chế, yếu kém nêu trên 
có nguyên nhân khách quan, nhưng 
nguyên nhân chủ quan là chủ yếu:

a) Nhiều cấp ủy đảng, chính 
quyền nhận thức về nghiên cứu, 
ứng dụng và phát triển KH&CN 
chưa thật đầy đủ, chưa coi đây là 
một nhiệm vụ trọng tâm; chưa bố trí 
cán bộ lãnh đạo có đủ thẩm quyền 
trực tiếp chỉ đạo công tác KH&CN. 
Đầu tư nguồn lực cho KH&CN 
chưa tương xứng.

b) Việc thể chế hóa và tổ chức 
thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước về 
KH&CN còn thiếu chủ động, quyết 
liệt. Chưa có các giải pháp đồng bộ 
và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu 
quả. Sự phối hợp giữa các bộ, ban, 
ngành và giữa Trung ương với các 
địa phương chưa chặt chẽ; nhiều 
khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện chậm được tháo gỡ.

c) Chưa tạo được môi trường 
minh bạch trong hoạt động 
KH&CN; thiếu quy định về dân chủ 
trong nghiên cứu khoa học xã hội 
và nhân văn.

d) Chưa hình thành nhu cầu tự 
thân đủ mạnh của các doanh nghiệp 
trong việc phát huy vai trò của 
KH&CN.

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 
ĐẾN NĂM 2030

I. QUAN ĐIỂM
- Phát triển và ứng dụng KH&CN 

là quốc sách hàng đầu, là một trong 
những động lực quan trọng nhất để 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo 



2 > TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

>> VĂN BẢN PHÁP QUY 

vệ Tổ quốc; là một nội dung cần 
được ưu tiên tập trung đầu tư trước 
một bước trong hoạt động của các 
ngành, các cấp. 

Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực 
quản lý của Nhà nước và tài năng, 
tâm huyết của đội ngũ cán bộ 
KH&CN đóng vai trò quyết định 
thành công của sự nghiệp phát triển 
KH&CN.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và 
đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản 
lý, cơ chế hoạt động, công tác xây 
dựng chiến lược, kế hoạch phát triển 
KH&CN; phương thức đầu tư, cơ 
chế tài chính, chính sách cán bộ, cơ 
chế tự chủ của các tổ chức KH&CN 
phù hợp với kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

- Đầu tư cho nhân lực KH&CN là 
đầu tư cho phát triển bền vững, trực 
tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh 
của dân tộc. Đảng và Nhà nước có 
chính sách phát triển, phát huy và 
trọng dụng đội ngũ cán bộ KH&CN.

- Ưu tiên và tập trung mọi nguồn 
lực quốc gia cho phát triển KH&CN. 
Nhà nước có trách nhiệm đầu tư, 
khuyến khích các thành phần kinh 
tế tham gia phát triển hạ tầng, nâng 
cao đồng bộ tiềm lực khoa học xã 
hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, 
kỹ thuật và công nghệ. Chú trọng 
nghiên cứu ứng dụng và triển khai; 
coi doanh nghiệp và các đơn vị 
dịch vụ công là trung tâm của đổi 
mới ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ, là nguồn cầu quan trọng nhất 
của thị trường KH&CN. Quan tâm 
đúng mức đến nghiên cứu cơ bản, 
tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên 
tiến của thế giới phù hợp với điều 
kiện Việt Nam.

- Chủ động, tích cực hội nhập 
quốc tế để cập nhật tri thức KH&CN 
tiên tiến của thế giới, thu hút nguồn 
lực và chuyên gia, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài và người nước 
ngoài tham gia các dự án KH&CN 
của Việt Nam. Khuyến khích và tạo 
điều kiện thuận lợi để sinh viên, 
nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau 

40% tổng giá trị sản xuất công 
nghiệp; tốc độ đổi mới công nghệ, 
thiết bị đạt khoảng 20%/năm; giá trị 
giao dịch của thị trường KH&CN 
tăng trung bình khoảng 15%/năm.

- Hình thành đồng bộ đội ngũ 
cán bộ KH&CN có trình độ cao, 
tâm huyết, trung thực, tận tụy. Phát 
triển các tổ chức, tập thể KH&CN 
mạnh, các nhà khoa học đầu ngành. 
Số cán bộ KH&CN nghiên cứu và 
phát triển đạt mức 11 người trên 
một vạn dân; tăng nhanh số lượng 
các công trình được công bố quốc tế 
và số lượng các sáng chế được bảo 
hộ trong nước và ở nước ngoài. Phát 
triển mạnh các doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đổi mới tư duy, tăng cường 

vai trò lãnh đạo của Đảng, quản 
lý của Nhà nước đối với sự nghiệp 
phát triển KH&CN.

- Nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các cấp ủy đảng và chính 
quyền về vai trò của KH&CN trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

- Xác định việc phát huy và phát 
triển KH&CN là một nhiệm vụ 
trọng tâm của các cấp ủy đảng và 
chính quyền; là một trong những nội 
dung lãnh đạo quan trọng của người 
đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền 
từ Trung ương đến địa phương. 

- Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ 
KH&CN với các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
từng ngành và từng cấp; kế hoạch 
ứng dụng và phát triển KH&CN 
là một nội dung của quy hoạch, 
kế hoạch phát triển ngành và địa 
phương.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, 
đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, 
hoạt động KH&CN.

2.1. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế 
quản lý, phương thức đầu tư và cơ 
chế tài chính:

- Đổi mới cơ chế xây dựng kế 
hoạch và dự toán ngân sách đối với 

khi được đào tạo ở nước ngoài về 
nước làm việc.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Phát triển mạnh mẽ KH&CN, 

làm cho KH&CN thực sự là động 
lực quan trọng nhất để phát triển 
lực lượng sản xuất hiện đại, kinh 
tế tri thức, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, đưa 
nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020 và là nước công nghiệp 
hiện đại theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

2. Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2020, KH&CN Việt 

Nam đạt trình độ phát triển của 
nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; 
đến năm 2030, có một số lĩnh vực 
đạt trình độ tiên tiến thế giới; tiềm 
lực KH&CN đáp ứng các yêu cầu 
cơ bản của một nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại.

- Phát triển đồng bộ các lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn, khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và 
công nghệ. Bảo đảm cung cấp luận 
cứ khoa học cho việc hoạch định 
đường lối, chủ trương, chính sách 
phát triển đất nước. Xây dựng được 
nền tảng khoa học tự nhiên hiện đại 
cho KH&CN nói chung; phấn đấu 
đạt trình độ hàng đầu của khu vực 
và thứ hạng cao trên thế giới ở một 
số lĩnh vực; làm chủ, ứng dụng và 
phát triển các công nghệ có ảnh 
hưởng quyết định đến tốc độ và 
chất lượng tăng trưởng của nền kinh 
tế, tạo ra các sản phẩm mới có tính 
cạnh tranh cao.

Đến năm 2020, thông qua yếu tố 
năng suất tổng hợp (TFP) hoạt động 
KH&CN đóng góp khoảng 35% 
tăng trưởng kinh tế. Xây dựng được 
một số sản phẩm quốc gia mang 
thương hiệu Việt Nam. Giá trị sản 
phẩm công nghệ cao và sản phẩm 
ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 
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quy mô lớn phục vụ quốc phòng, an 
ninh hoặc có tác động mạnh mẽ đến 
năng suất, chất lượng và sức cạnh 
tranh của sản phẩm quốc gia.

- Huy động mạnh mẽ nguồn vốn 
xã hội và các nguồn vốn nước ngoài 
đầu tư cho phát triển KH&CN. Nâng 
tổng đầu tư xã hội cho KH&CN đạt 
1,5% GDP vào năm 2015, trên 2% 
GDP vào năm 2020 và khoảng 3% 
GDP vào năm 2030.

- Tăng đầu tư của Nhà nước cho 
KH&CN bảo đảm tối thiểu 2% tổng 
chi ngân sách nhà nước hằng năm. 
Có cơ chế sử dụng vốn sự nghiệp 
kinh tế hỗ trợ đổi mới và chuyển 
giao công nghệ. 

- Khuyến khích tư nhân thành lập 
hoặc liên kết với Nhà nước thành 
lập các quỹ đầu tư mạo hiểm đối 
với hoạt động nghiên cứu phát triển 
công nghệ mới, công nghệ cao.

- Nghiên cứu ban hành quy định 
về việc doanh nghiệp trong nước 
lập quỹ phát triển KH&CN; coi đây 
là yêu cầu bắt buộc đối với doanh 
nghiệp nhà nước và là hoạt động 
được khuyến khích đối với các 
doanh nghiệp khác.

2.2. Đổi mới hệ thống tổ chức 
KH&CN

Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống 
tổ chức KH&CN, các trường đại 
học, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, 
phù hợp với các mục tiêu và định 
hướng nhiệm vụ phát triển KH&CN 
trong từng giai đoạn. Xây dựng các 
trung tâm nghiên cứu hiện đại, làm 
hạt nhân cho việc nghiên cứu, phát 
triển và ứng dụng KH&CN ở các 
lĩnh vực được ưu tiên. Phát triển, 
nâng cao năng lực hệ thống các tổ 
chức dịch vụ KH&CN, đáp ứng yêu 
cầu phát triển thị trường KH&CN.

2.3. Đổi mới cơ chế hoạt động 
của các tổ chức KH&CN

- Thực hiện triệt để cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm của tổ chức 
KH&CN công lập về nhân lực, kinh 
phí hoạt động dựa trên kết quả và 
hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường liên kết giữa tổ chức 

KH&CN với doanh nghiệp trong 
việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 
ứng dụng, đổi mới công nghệ, đào 
tạo nhân lực. Thí điểm thực hiện cơ 
chế hợp tác công - tư, đồng tài trợ 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Giao quyền sở hữu các kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước cho cơ quan chủ trì nhiệm 
vụ KH&CN, đồng thời có cơ chế 
phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà 
nước, cơ quan chủ trì và tác giả. Tạo 
điều kiện để các tổ chức KH&CN 
được vay vốn từ các quỹ dành cho 
KH&CN hoặc các tổ chức tín dụng.

2.4. Đổi mới quy hoạch phát 
triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính 
sách sử dụng và trọng dụng cán bộ 
KH&CN

- Quy hoạch phát triển nhân lực 
KH&CN phải gắn kết chặt chẽ với 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội; đáp ứng nhu cầu phát triển của 
đất nước tới năm 2020 và tầm nhìn 
năm 2030.

- Xây dựng và thực hiện chính 
sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng 
dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán 
bộ KH&CN, nhất là các chuyên gia 
giỏi, có nhiều đóng góp. 

- Tạo môi trường thuận lợi, điều 
kiện vật chất để cán bộ KH&CN 
phát triển bằng tài năng và hưởng 
lợi ích xứng đáng với giá trị lao 
động sáng tạo của mình. Nâng cao 
năng lực, trình độ và phẩm chất 
của cán bộ quản lý KH&CN ở các 
ngành, các cấp.

- Có chính sách trọng dụng đặc 
biệt đối với cán bộ KH&CN đầu 
ngành, cán bộ KH&CN được giao 
chủ trì nhiệm vụ quan trọng của 
quốc gia, cán bộ KH&CN trẻ tài 
năng.

- Chủ động phát hiện và đào tạo, 
bồi dưỡng tài năng trẻ từ các trường 
phổ thông, cao đẳng, đại học. 

- Sử dụng hiệu quả đội ngũ sinh 
viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, 
chuyên gia KH&CN học tập và làm 
việc ở nước ngoài. 

hoạt động KH&CN phù hợp với đặc 
thù của lĩnh vực KH&CN và nhu 
cầu phát triển của quốc gia, ngành, 
địa phương; bảo đảm đồng bộ, gắn 
kết giữa định hướng phát triển dài 
hạn, chương trình phát triển trung 
hạn với kế hoạch nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN hàng năm.

- Điều chỉnh phân bổ ngân sách 
nhà nước cho hoạt động KH&CN 
theo hướng căn cứ vào kết quả, hiệu 
quả sử dụng kinh phí KH&CN của 
bộ, ngành, địa phương, khắc phục 
tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu 
quả.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt 
hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN và cơ chế khoán kinh phí 
đến sản phẩm KH&CN cuối cùng 
theo kết quả đầu ra.

- Xây dựng cơ chế đặc thù trong 
quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước 
để thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
theo hướng giao quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm cho tổ chức, cá 
nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN. 

- Mở rộng áp dụng cơ chế tài 
chính của quỹ phát triển KH&CN. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát; hình thành cơ chế đánh giá độc 
lập, tư vấn, phản biện, giám định xã 
hội đối với các hoạt động KH&CN.

- Có cơ chế thúc đẩy đổi mới 
công nghệ theo hướng ứng dụng 
công nghệ mới, công nghệ hiện 
đại; hỗ trợ nhập khẩu công nghệ 
nguồn, công nghệ cao, mua thiết 
kế, thuê chuyên gia trong nước và 
nước ngoài thuộc các lĩnh vực ưu 
tiên, doanh nghiệp mua công nghệ 
từ các viện nghiên cứu, trường đại 
học trong nước.

- Nhà nước chủ động mua kết 
quả KH&CN trong trường hợp có 
nhu cầu. Chấm dứt và ngăn chặn có 
hiệu quả việc nhập công nghệ lạc 
hậu, công nghệ gây nguy hại đến 
sức khỏe con người, tài nguyên, 
môi trường, kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh.

- Thực hiện cơ chế đầu tư đặc biệt 
để triển khai một số dự án KH&CN 
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- Có chính sách hỗ trợ cán bộ 
KH&CN đi làm việc và thực tập có 
thời hạn tại các tổ chức KH&CN, 
doanh nghiệp ở nước ngoài để giải 
quyết các nhiệm vụ KH&CN có ý 
nghĩa quốc gia.

- Bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng của tác giả các công trình 
KH&CN; có chính sách đãi ngộ, 
khen thưởng đối với tác giả các 
công trình được công bố quốc tế, 
các sáng chế được bảo hộ trong và 
ngoài nước.

- Đổi mới công tác tuyển dụng, 
bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ 
KH&CN.

- Có chính sách tiếp tục sử dụng 
cán bộ KH&CN trình độ cao đã 
hết tuổi lao động có tâm huyết và 
còn sức khoẻ làm việc vào công tác 
nghiên cứu khoa học.

- Hoàn thiện hệ thống chức danh, 
chức vụ KH&CN. Cải tiến hệ 
thống giải thưởng KH&CN, danh 
hiệu vinh dự Nhà nước cho cán bộ 
KH&CN.

2.5. Kiện toàn, nâng cao năng 
lực bộ máy quản lý nhà nước về 
KH&CN

- Kiện toàn tổ chức bộ máy 
quản lý nhà nước về KH&CN theo 
hướng tinh gọn, tập trung vào việc 
xây dựng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, cơ chế, chính sách; tăng 
cường điều phối liên ngành, liên 
vùng. 

- Phân định rõ trách nhiệm và 
quyền hạn của cơ quan quản lý nhà 
nước về KH&CN ở Trung ương và 
địa phương; gắn với trách nhiệm 
của người đứng đầu các bộ, ngành 
Trung ương và chính quyền địa 
phương.

- Điều chỉnh, bổ sung chức năng, 
nhiệm vụ quản lý KH&CN của các 
bộ, ngành, địa phương. 

- Trong đó, tăng cường phân 
công, phân cấp, quyền chủ động 
xây dựng và phê duyệt kế hoạch, 
quyền đề xuất phân bổ ngân sách 
KH&CN, tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN.
2.6. Thực hành dân chủ, tôn trọng 

và phát huy tự do tư tưởng trong 
hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư 
vấn, phản biện của các nhà khoa 
học.

- Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai 
trò của Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam, các tổ chức 
chính trị - xã hội trong các hoạt 
động tư vấn, phản biện xã hội, vai 
trò xung kích của đoàn thanh niên, 
các tổ chức và cá nhân trong phong 
trào thi đua sáng tạo, ứng dụng tiến 
bộ KH&CN.

3. Triển khai các định hướng 
nhiệm vụ KH&CN chủ yếu

3.1. Tăng cường nghiên cứu cơ 
bản, nghiên cứu phục vụ hoạch định 
đường lối, chính sách phát triển đất 
nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
và mục đích công cộng

- Quan tâm nghiên cứu cơ bản có 
trọng điểm; ưu tiên một số lĩnh vực 
khoa học tự nhiên mà Việt Nam có 
lợi thế; đẩy mạnh ứng dụng nghiên 
cứu cơ bản phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh.

- Xây dựng chương trình phát 
triển khoa học cơ bản trong một số 
lĩnh vực toán, vật lý, khoa học sự 
sống, khoa học biển. Chú trọng phát 
triển một số lĩnh vực liên ngành 
giữa khoa học tự nhiên với khoa 
học kỹ thuật và công nghệ, khoa 
học xã hội và nhân văn phục vụ phát 
triển bền vững.

- Khoa học xã hội và nhân văn 
tập trung vào nghiên cứu lý luận và 
tổng kết thực tiễn quá trình đổi mới 
đất nước và dự báo xu hướng phát 
triển. 

- Tiếp tục cung cấp luận cứ làm rõ 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam, phục vụ xây dựng đường 
lối, chính sách phát triển và bảo vệ 
đất nước trong giai đoạn mới. 

- Chú trọng các nghiên cứu về mô 
hình và chiến lược phát triển, hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 
xu thế phát triển của xã hội, văn 
hóa, dân tộc, tôn giáo và con người 
Việt Nam; tăng cường nghiên cứu 
khoa học lịch sử; dự báo các xu thế 
phát triển của khu vực và thế giới, 
hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò 
của Việt Nam trong giải quyết các 
vấn đề khu vực và toàn cầu,...

3.2. Ưu tiên phát triển một số 
công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, 
công nghệ liên ngành

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
công nghệ thông tin và truyền thông 
đạt trình độ quốc tế trong một số 
lĩnh vực có lợi thế nhằm sớm đưa 
Việt Nam trở thành quốc gia mạnh 
về công nghệ thông tin - truyền 
thông.

- Nghiên cứu và phát triển có 
trọng điểm các công nghệ gen, tế 
bào, vi sinh, enzym - protein, tin 
sinh học, nano sinh học; ứng dụng 
có hiệu quả các công nghệ này vào 
một số lĩnh vực chủ yếu: nông - lâm 
- ngư nghiệp, y - dược, công nghiệp 
chế biến, bảo vệ môi trường.

- Chú trọng tiếp nhận và phát triển 
các công nghệ vật liệu mới, hiện 
đại, như: vật liệu điện tử và quang 
tử, vật liệu nano, vật liệu y - sinh, 
vật liệu tiên tiến, sử dụng nguyên 
liệu trong nước, đặc biệt là nguyên 
liệu sinh học, đất hiếm, khoáng sản 
quý hiếm; vật liệu có tính năng đặc 
biệt sử dụng trong công nghiệp, 
nông nghiệp, xây dựng, giao thông, 
y - dược, bảo vệ môi trường, quốc 
phòng, an ninh.

- Phát triển một số công nghệ chế 
tạo máy và tự động hóa trọng điểm, 
như: công nghệ thiết kế, chế tạo 
thiết bị, dây chuyền đồng bộ trong 
dầu khí, thủy điện, nhiệt điện, đóng 
tàu, khai thác và chế biến khoáng 
sản.

- Phát triển công nghệ môi trường: 
xử lý nước thải, chất thải rắn, chất 
thải nguy hại, khí thải; ứng dụng 
công nghệ sản xuất sạch, công nghệ 
thân thiện với môi trường trong sản 
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xuất, kinh doanh; phát triển công 
nghệ tái chế chất thải.

3.3. Đẩy mạnh ứng dụng, phát 
triển KH&CN trong các ngành, lĩnh 
vực, vùng, địa phương

- Tiếp tục phát triển KH&CN 
nông nghiệp, góp phần đưa Việt 
Nam trở thành nước có nền sản xuất 
nông nghiệp tiên tiến; sản xuất và 
xuất khẩu hàng đầu thế giới về lúa 
gạo, thủy sản và sản phẩm nông 
nghiệp nhiệt đới.

- Nghiên cứu công nghệ và thiết 
bị phát triển các nguồn năng lượng 
tái tạo. Hiện đại hóa các nhà máy 
nhiệt điện và thủy điện hiện có. 
Chuẩn bị tích cực cho việc đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử.

- Nghiên cứu ứng dụng, phát triển 
công nghệ cao trong lĩnh vực y tế; 
tập trung ưu tiên hình thành một số 
chuyên khoa khám, chữa bệnh công 
nghệ, chất lượng cao ở các bệnh 
viện quốc gia. Đẩy mạnh nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ cao trong 
sản xuất thuốc từ dược liệu trong 
nước và thuốc y học cổ truyền.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng 
và phát triển công nghệ phục vụ xây 
dựng cơ sở hạ tầng giao thông, hạ 
tầng đô thị, phát triển kinh tế biển, 
công nghệ vũ trụ phục vụ thông tin 
và truyền thông, nghiên cứu khoa 
học trái đất, ứng phó biến đổi khí 
hậu, bảo vệ môi trường, quản lý 
và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên.

- Chú trọng ứng dụng KH&CN 
để khai thác có hiệu quả các lợi thế 
và điều kiện đặc thù của từng vùng, 
nhất là khu vực nông thôn, miền 
núi. Hình thành tại mỗi vùng một số 
mô hình liên kết giữa KH&CN với 
giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh 
doanh; hướng vào khai thác các lợi 
thế của vùng về các điều kiện tự 
nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội, hình 
thành các sản phẩm chủ lực của mỗi 
vùng.

- Nghiên cứu, ứng dụng và phát 
triển công nghệ phục vụ quốc 

phòng, an ninh.
4. Phát huy và tăng cường tiềm 

lực KH&CN quốc gia
- Tập trung đầu tư phát triển một 

số viện KH&CN, trường đại học 
cấp quốc gia theo mô hình tiên tiến 
của thế giới. Từng bước hình thành 
và phát triển viện hoặc trung tâm 
nghiên cứu tại các vùng kinh tế 
trọng điểm để phát huy tiềm năng, 
lợi thế của từng vùng.

- Tập trung nguồn lực xây dựng 
và đưa vào hoạt động có hiệu quả 
ba khu công nghệ cao quốc gia. 
Quy hoạch các khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, khu công 
nghệ thông tin tập trung. Quy hoạch 
và phát triển các trung tâm nghiên 
cứu hiện đại gắn với các phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia, phòng 
thí nghiệm chuyên ngành.

- Phát triển các cơ sở ươm tạo 
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
KH&CN. Hình thành các tập thể 
nghiên cứu đáp ứng yêu cầu giải 
quyết các nhiệm vụ trọng điểm quốc 
gia. Phát triển các nhóm nghiên cứu 
trẻ, tiềm năng từ các trường đại 
học, viện nghiên cứu để làm hạt 
nhân hình thành các doanh nghiệp 
KH&CN.

- Đẩy mạnh phát triển các doanh 
nghiệp KH&CN; hỗ trợ các doanh 
nghiệp thành lập tổ chức nghiên 
cứu và phát triển. Khuyến khích 
thành lập các viện nghiên cứu phát 
triển có vốn đầu tư nước ngoài và 
thành lập chi nhánh của các viện 
nghiên cứu nước ngoài ở Việt Nam.

- Phát triển hạ tầng thông tin và 
thống kê KH&CN quốc gia hiện đại. 
Hình thành các bảo tàng KH&CN.

5. Phát triển thị trường 
KH&CN

- Hoàn thiện pháp luật về sở hữu 
trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa theo 
hướng hỗ trợ hiệu quả cho việc vận 
hành thị trường KH&CN. Có chế 
tài xử lý nghiêm các vi phạm pháp 
luật trong giao dịch, mua bán các 

sản phẩm và dịch vụ KH&CN.
- Phát triển mạng lưới các tổ chức 

dịch vụ kỹ thuật KH&CN, môi giới, 
chuyển giao, tư vấn, đánh giá và 
định giá công nghệ. 

- Đầu tư xây dựng các sàn giao 
dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 
liên thông với hệ thống các trung 
tâm ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ của các tỉnh, thành phố, kết 
nối với các sàn giao dịch công nghệ 
khu vực và thế giới.

- Xây dựng quy định và tiêu chí 
đánh giá, định giá tài sản trí tuệ, 
chuyển nhượng, góp vốn vào doanh 
nghiệp bằng tài sản trí tuệ. Hoàn 
thiện các chính sách về hỗ trợ xác 
lập và bảo vệ quyền sở hữu tài sản 
trí tuệ, xây dựng thương hiệu và 
thương mại hóa sản phẩm. Khuyến 
khích thành lập tổ chức chuyển giao 
công nghệ trong các trường đại học, 
viện nghiên cứu.

- Xây dựng bộ chỉ số thống kê, 
đo lường kết quả và hiệu quả hoạt 
động KH&CN của các ngành và 
địa phương. Phát triển hệ thống cơ 
sở dữ liệu quốc gia về công nghệ, 
chuyên gia công nghệ, kết nối cung 
- cầu sản phẩm KH&CN mới. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong việc cung cấp, trao đổi, giao 
dịch thông tin về KH&CN.

- Xây dựng hệ thống các giải pháp 
để hỗ trợ phát triển thị trường trong 
nước, ngăn chặn nhập khẩu các sản 
phẩm, công nghệ lạc hậu.

6. Hợp tác và hội nhập quốc tế 
về KH&CN

- Xác định rõ đối tác chiến lược 
trong hợp tác nghiên cứu chung và 
địa bàn trọng điểm có công nghệ 
nguồn cần khai thác, chuyển giao. 
Triển khai hợp tác KH&CN tầm 
quốc gia với các nước tiên tiến về 
KH&CN, là đối tác chiến lược của 
Việt Nam.

- Tăng cường hợp tác giữa các 
trung tâm nghiên cứu trong nước 
với các tổ chức nghiên cứu KH&CN 
nước ngoài. Nghiên cứu hình thành 
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một số trung tâm khoa học công 
nghệ hiện đại có liên kết với các tổ 
chức khoa học tiên tiến nước ngoài.

- Có cơ chế, chính sách ưu đãi về 
đầu tư, đất đai, cơ sở hạ tầng, thủ 
tục hành chính... để tạo đột phá 
trong thu hút các chuyên gia, nhà 
KH&CN Việt Nam ở nước ngoài, 
các chuyên gia, nhà KH&CN nước 
ngoài tham gia hoạt động KH&CN 
ở Việt Nam.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của 
mạng lưới đại diện KH&CN Việt 
Nam ở nước ngoài.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác giáo dục, tuyên truyền, 
tạo sự thống nhất về nhận thức và 
hành động trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết.

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo 
việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các 
luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực 
hiện Nghị quyết và giám sát việc 
thực hiện trong phạm vi cả nước.

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ 
đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản 
dưới luật; chỉ đạo các bộ, ngành, 
địa phương trên cơ sở Nghị quyết 
xây dựng và tổ chức thực hiện các 
chương trình, kế hoạch hành động 
cụ thể để thực hiện Nghị quyết. 
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
đánh giá tình hình thực hiện và kịp 
thời điều chỉnh các chương trình, kế 
hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với 
yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện 
có hiệu quả Nghị quyết.

- Ban Tuyên giáo Trung ương 
chủ trì phối hợp với các ban đảng, 
ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng 
ủy trực thuộc Trung ương thường 
xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 
sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả 
thực hiện Nghị quyết.

Trung tâm Tin học và Thông tin 
KHCN tỉnh BR-VT (Sưu tầm)

Từ kết quả thực hiện dự án: 
“Thử nghiệm mô hình nuôi 
cua đồng thương phẩm trong 

ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất 
Đỏ, tỉnh BR-VT”, chúng tôi xin trao 
đổi với bà con nông dân một số vấn 
đề để đạt được hiệu quả cao khi áp 
dụng mô hình nuôi cua đồng trong 
ao đất và ruộng lúa:

Cua đồng là loài thuỷ sinh dễ nuôi, 
môi trường sống của cua không quá 
khắt khe. Cua có thể sống khắp các 
diện tích có mặt nước như ao, hồ, 
sông, suối và ruộng đồng. 

Thức ăn của cua cũng rất đa dạng, 
cua có thể ăn nhiều loại thức ăn dễ 
kiếm trong sản xuất nông nghiệp ở 
nước ta như bắp, khoai lang, khoai 
mì, cá tạp, rau muống, bèo cái, lục 
bình....

Tuy nhiên, bên cạnh việc là loại 
thức ăn dân dã, bổ dưỡng của con 
người, cua cũng là món khoái khẩu 
của nhiều loài động vật khác trong 
tự nhiên như cá, ếch, rắn, chuột và 
ngay bản thân loài cua cũng tự ăn 
thịt lẫn nhau khi cua đến thời kỳ lột 
xác. Đây là nguyên nhân gây tỷ lệ 
hao hụt cao khi ta nuôi cua với mật 
độ lớn mà không đảm bảo các điều 
kiện bảo vệ cua.

Chính vì vậy, khi nuôi cua đồng 
trong ao đất và ruộng lúa, bà con 
nông dân cần đặc biệt lưu ý và thực 
hiện tốt một số vấn đề sau:
1. Xây dựng bờ rào bảo vệ:

Khi nuôi cua trong ao đất hoặc 
ruộng lúa, bước trước tiên cần phải 
thực hiện là xây dựng bờ rào bảo 
vệ xung quanh ruộng hoặc ao nuôi 
đúng qui trình kỹ thuật được hướng 
dẫn. Tuyệt đối không làm bờ rào 

bằng Fibro ximăng để tránh gây ô 
nhiễm môi trường và nhiễm độc cua 
thương phẩm.
2. Không nên nuôi cua xen canh:

Để tránh việc cua đồng bị các loài 
thuỷ sinh khác ăn thịt hoặc bị nhiễm 
độc các loại thuốc bảo vệ thực vật, 
ta không nên nuôi cua xen canh 
với các loại thuỷ sinh khác như cá, 
ếch... hoặc nuôi cua xen canh trong 
ruộng lúa. Chỉ nên nuôi cua luân 
canh với 01 vụ lúa hoặc 01 vụ cá.
3. Tạo chỗ ẩn nấp cho cua khi lột 
xác:

Trong quá trình sinh trưởng, phát 
triển, cua nhiều lần lột xác để lớn 
lên. Khi lột xác cua rất yếu ớt không 
tự bảo vệ được vì vậy dễ bị đồng 
loại ăn thịt. Để tránh bị ăn thịt khi 
lột xác, cua cần có chỗ ẩn nấp như 
đào hang, hốc hoặc trốn trong các 
bờ cỏ, gốc chà... Vì vậy, khi nuôi 
cua tập trung, nhất là nuôi cua trong 
ao đất, ta cần đắp thêm nhiều mô đất 
để tạo thêm nhiều bờ đất trong ao, 
thả nhiều gốc chà, ống tre,.... để cua 
có nhiều chỗ trú ẩn. Cũng cần thả 
nhiều bèo cái, lục bình, rau muống, 
trồng cỏ, gieo lúa (không chăm sóc 
lúa)... trong ao, trong ruộng để vừa 
có thêm thức ăn cho cua, vừa tạo 
chỗ trú ẩn cho cua.
4. Cần cho cua ăn đủ:

Để cua mau lớn và hạn chế việc 
tự tìm ăn thịt lẫn nhau, ta cần đảm 
bảo cho cua ăn đủ mỗi ngày theo 
đúng qui trình kỹ thuật được hướng 
dẫn.

N.T.D

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN 
ĐẶC BIỆT LƯU Ý KHI 
NUÔI CUA ĐỒNG TRONG 
AO ĐẤT VÀ RUỘNG LÚA

  Nguyễn Thị Dáng
Ban Kinh tế - Hội Nông dân tỉnh BR-VT
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT
NUÔI CUA ĐỒNG

TRONG AO ĐẤT VÀ RUỘNG LÚA

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-
SKHCN ngày 27 tháng 7 
năm 2011 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu về việc phê duyệt tổ 
chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì 
thực hiện dự án: “Thử nghiệm mô 
hình nuôi cua đồng thương phẩm 
trong ao đất và ruộng lúa tại huyện 
Đất Đỏ, tỉnh BR-VT”.

Sau 1 năm, Hội Nông dân tỉnh 
BR-VT đã tổ chức thực hiện thành 
công dự án: “Thử nghiệm mô hình 
nuôi cua đồng thương phẩm trong 
ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất 
Đỏ, tỉnh BR-VT” với 5 hộ dân tham 
gia nuôi trên 01 ha ruộng lúa và ao 
đất.

Ban quản lý dự án phổ biến quy 
trình nuôi cua đồng đã được áp 
dụng và kiểm nghiệm qua quá trình 
thực hiện dự án như sau:

1. Chuẩn bị ao nuôi: 
a. Chọn ao nuôi: Chọn ao nuôi 

cua có nguồn nước dồi dào và dễ 
cấp thoát nước; nền đáy ao, hồ 
nên là loại đất thịt pha sét hay cát, 
không quá nhiều bùn nhão (lớp bùn 
không quá 20cm); đất và nước ít bị 
nhiễm phèn, pH nước từ 6.5-8.5 và 
nhiệt độ từ 28-32oC. 

b. Thiết kế xây dựng ao nuôi: 
Ao nuôi nên có diện tích từ 1.000-
3.000m2, độ sâu 0.8 - 1.0 m. Xung 
quanh bờ phải rào kỹ bằng tôn cao ít 
nhất là 50cm so với mặt bờ. Để giữ 
tấm tôn thẳng sao cho cua không 
thoát ra được và chống được cả 
chuột vào ăn cua cần chôn một hàng 
cột trụ xi măng hoặc cột bằng tre già 
xung quanh bờ, phía trong tấm tôn, 
cột cách cột 4m, giữa các cột chăng 
hai hàng dây kẽm. Ao có cống cấp 
và thoát nước để thuận tiện cấp 

thoát nước cho ao, trước cống nên 
có 2 lớp lưới chắn cẩn thận. 

c. Cải tạo ao nuôi: Trước khi 
nuôi 1-2 tuần, tiến hành chuẩn bị 
ao nuôi: tát cạn nước để diệt các 
địch hại của cua, bón vôi 70 – 
100kg/1000m2, phơi nắng 3-5 ngày 
sau đó cấp nước vào ao. Nếu không 
tháo cạn được thì dùng rễ cây thuốc 
cá 10kg/1000m3 nước để diệt các 
địch hại của cua. Sau đó lấy nước 
sạch vào ao nuôi. 

Tiến hành gây màu nước cho ao 
bằng phân chuồng hoặc phân hoá 
học để tạo nguồn động vật phù 
du phát triển làm thức ăn cho cua 
giống mới thả.

Trong ao nuôi cần đắp thêm một 
số bờ phụ, mô đất và thả gốc chà 
làm nơi trú ngụ cho cua lúc cua 
lột xác tránh bị hao hụt, thả thêm 
lục bình, rau muống, bèo cái, trồng 
thêm một số loài cây thuỷ sinh 
khác… để làm nơi trú ẩn, che mát 
và tạo thêm nguồn thức ăn tự nhiên 
cho cua. Độ che phủ khoảng 1/2-2/3 
diện tích mặt ao.

2. Chuẩn bị ruộng nuôi
a. Chọn ruộng nuôi: Chọn ruộng 

có thể nuôi cua luân canh một vụ 
lúa, một vụ cua. Ruộng có nguồn 
nước sạch (không bị ảnh hưởng 
thuốc BVTV, nước thải công 
nghiệp, nước thải sinh hoạt...), 
nguồn nước phải chủ động và dễ 
cấp thoát nước. Ruộng nuôi nên có 
diện tích từ 2.000 - 5000m2. Ruộng 
phải bằng phẳng, đất tốt nhất là đất 
thịt.

  Nguyễn Thị Dáng
Ban Kinh tế - Hội Nông dân tỉnh BR-VT
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trạng bắt mồi của cua và đồng thời 
căn cứ vào điều kiện thời tiết mà 
điều chỉnh lượng thức ăn cho phù 
hợp.

Thường xuyên thay nước cho ao, 
cho ruộng để giữ môi trường nuôi 
trong sạch, kích thích cua lột xác và 
bắt mồi mạnh, mỗi lần thay nước từ 
1/3-1/2 lượng nước trong ao, trong 
ruộng.

Định kỳ 1 tháng /lần sử dụng chế 
phẩm sinh học (Probiotic) nhằm ổn 
định môi trường ao, ruộng nuôi để 
phân huỷ chất thải và thức ăn dư 
thừa trong ao, ruộng nuôi (Sử dụng 
từ tháng thứ 2 trở đi sau khi thả cua 
giống).

Trong quá trình nuôi, định kỳ 1 
tuần/lần, mỗi lần 1-3 ngày bổ sung 
VitaminC. Khoáng Premix vào thức 
ăn cho cua với liều lượng từ 5-6g/
kg thức ăn. (Việc sử dụng chế phẩm 
sinh học, vitaminC và khoáng chất 
như trên không ảnh hưởng đến chất 
lượng cua thương phẩm).

Định kỳ 2 tuần/lần kiểm tra các 
yếu tố môi trường và 1 tháng/lần 
kiểm tra mức độ tăng trưởng của 
cua.

Định kỳ bón vôi cho ao 15 ngày/
lần với liều lượng 2-3kg/ 1000m2 
bằng cách hoà vào nước, lấy nước 
tạt khắp mặt ao.

Thường xuyên kiểm tra lưới chắn, 
cống, đê, bờ, rào chắn để kịp thời 
khắc phục tránh thất thoát. Điều 
chỉnh các yếu tố ôxy hòa tan, nhiệt 
độ, độ pH khi môi trường nước thay 
đổi. 

5. Thu hoạch
- Thời gian nuôi khoảng 4 – 5 

tháng. Khi cua đạt kích thước 
thương phẩm được giá cao có thể 
thu hoạch. 

- Thu tỉa bằng cách đặt lờ, lợp, 
chà mùn và tát cạn bắt bằng tay nếu 
thu toàn bộ. 

- Cua nhỏ không đủ kích cỡ 
thương phẩm để lại làm giống nuôi 
tiếp cho vụ sau. 

 N.T.D

b. Thiết kế xây dựng ruộng nuôi: 
Ruộng cần đào các mương xen kẽ 
bờ đất có độ sâu 0.3-0.5m. Rộng 
1-2m. Xung quanh bờ phải rào kỹ 
bằng tôn cao ít nhất là 50cm so với 
mặt bờ. Để giữ tấm tôn thẳng sao 
cho cua không thoát ra được và 
chống được cả chuột vào ăn cua 
cần chôn một hàng cột trụ xi măng 
hoặc tre, cột cách cột 4m, giữa các 
cột chăng hai hàng dây kẽm phía 
bên trong tấm tôn. Ruộng có cống 
cấp và thoát để thuận tiện cấp thoát 
nước, trước cống nên có 2 lớp lưới 
chắn cẩn thận. 

c. Cải tạo ruộng: Trước khi 
nuôi 1-2 tuần, tiến hành chuẩn bị 
ruộng nuôi: tháo cạn nước để diệt 
các địch hại của cua, bón vôi 70 – 
100kg/1000m2, phơi nắng 3-5 ngày 
sau đó cấp nước vào ruộng. Nếu 
không tháo cạn được thì dùng rễ 
cây thuốc cá 10kg/1000m3 nước để 
diệt các địch hại của cua. Sau đó lấy 
nước sạch vào ruộng nuôi. 

Phần bờ đất trong ruộng nên trồng 
rau muống, gieo lúa (không chăm 
sóc), để cỏ mọc hoặc trồng thêm 
một số loài cây thuỷ sinh khác, phần 
mương thả thêm gốc chà, thả lục 
bình, bèo..… để làm nơi đào hang 
trú ẩn, che mát và tạo thêm nguồn 
thức ăn tự nhiên cho cua. 

3. Thả giống:
- Thả cua con khoảng cuối tháng 

8 đầu tháng 9 dương lịch. Lúc này 
nguồn giống phong phú điều kiện 
môi trường nước tương đối thuận 
lợi cho nuôi cua. 

- Nên chọn những con giống khoẻ 
mạnh còn đầy đủ càng và chân, màu 
sắc tươi sáng, không bị đóng rong, 
chọn những con cua đực nuôi để 
tăng năng suất và giá trị thương 
phẩm.

- Kích cỡ giống thả: 100 con/kg
- Nên thả cua khi nhiệt độ, độ 

phèn... nằm trong khoảng thích hợp, 
tiến hành thả cua lúc trời mát và 
nên thả ở mé bờ để cua tự bò xuống 
nước.

- Mật độ nuôi: 12 con/m2. 
- Cách vận chuyển cua giống tốt 

nhất là sử dụng bao bằng lưới cước 
và để cua đầy bao rồi buộc chặt để 
cua không cử động được tránh tình 
trạng chúng cắn lẫn nhau làm hao 
hụt nhiều.

4. Chăm sóc và quản lý
Cua đồng là loài ăn tạp thiên về 

động vật. Về cơ cấu thành phần 
thức ăn nuôi cua nên thực hiện 
nguyên tắc vừa thoả mãn nhu cầu 
dinh dưỡng của cua, vừa phải giảm 
giá thành.

Thức ăn cho cua thịt rất đa dạng 
bao gồm: cá tạp, tôm còng, ốc, hến, 
rau muống, khoai lang, khoai mì, 
bắp... Thức ăn nên pha trộn: chất 
đạm (cá tạp, tôm còng, ốc, hến), 
tinh bột (bắp, khoai lang, khoai mì), 
chất xơ (rau muống, lục bình..) theo 
tỷ lệ 1:1:1 xay nhuyễn vo viên (khi 
cua còn nhỏ) và tỷ lệ: 2 rau: 2 khoai 
mỳ: 1cá tạp bằm nhỏ vừa khả năng 
cắp mồi của càng cua (khi cua lớn). 
Nếu thiếu thức ăn chúng sẽ ăn thịt 
lẫn nhau nhất là lúc cua lột xác. 

Khẩu phần ăn cho cua có thể chia 
làm các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn đầu từ sau khi thả 
giống cho ăn khoảng 20-30% trọng 
lượng cua;

- Từ tháng thứ 2 – tháng thứ 3 cho 
ăn khoảng 10 – 15% trọng lượng 
cua;

- Từ tháng thứ 4 trở đi cho ăn 
khoảng 5 – 8% trọng lượng cua;

Thức ăn cho cua ăn được chia làm 
hai lần trong ngày, sáng sớm 20 - 
40% và chiều mát cho ăn 60 – 80% 
tổng lượng thức ăn hàng ngày, thích 
hợp nhất là cho cua ăn lúc chiều tối. 
Thức ăn phải còn tươi tốt, không 
sử dụng thức ăn đã bị mốc hoặc ôi 
thiu. Cần cho cua ăn thiếu một chút 
tốt hơn ăn thừa vừa đảm bảo chất 
lượng nước vừa giúp cua tiêu hoá 
tốt thức ăn và hạn chế hao phí thức 
ăn, hạ giá thành nuôi.

Trong ao nuôi, ruộng nuôi cần bố 
trí một số sàng ăn để đánh giá tình 
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Hiện nay vùng Đông Nam 
Rồng thuộc cấu tạo Rồng 
đã tiến hành khai thác dòng 

dầu có sản lượng công nghiệp cao 
nhưng hầu như các thông tin vùng 
Rồng nói chung và vùng Đông Nam 
Rồng nói riêng vẫn chưa đầy đủ.

Bài viết này đưa ra những nghiên 
cứu mới về đặc điểm địa tầng vùng 
Rồng và cơ chế hình thành, đặc 
điểm tầng chứa vùng Đông Nam 
Rồng. Hy vọng cung cấp thêm 
những tài liệu, thông tin cho công 
tác mở rộng tìm kiếm thăm dò dầu 
khí vùng Rồng.

1. Đặc điểm địa tầng mỏ Rồng:
Mỏ Rồng nằm trong bể Cửu Long 

thuộc vùng thềm lục địa phía nam 
Việt Nam. Lát cắt địa chất chung 
cho một giếng khoan cụ thể vùng 
Rồng như sau:

1.1. Các thành hệ trầm tích:
Thành hệ Biển Đông: Gồm 

Pliocence trên +Đệ tứ ( N2 + Q1), 
nóc thành hệ có độ sâu 100m (Đáy 
biển); đáy thành hệ có sâu: Từ 670 
- 690m tổng chiều dày 570 - 590m.

Thành phần thạch học: chủ yếu là 
cát thạch anh bở rời, hạt thô đến rất 
thô, sạn, sỏi cuội hạt trung đến thô, 
sét mềm lẫn bột màu xám, xanh, đỏ, 
vàng, bùn đáy biển.

* Các thành hệ Miocence gồm:
- Miocence thượng (Đồng 

Nai): nóc thành hệ có độ sâu từ 
670 - 690m, đáy có độ sâu từ 1097 
- 1102m, có tổng chiều dày 412 - 
427m.

+ Thành phần thạch học: Cát 

  Nguyễn Tuấn Anh, 
Vũ Duy Bình

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG 
VÙNG RỒNG, CƠ CHẾ HÌNH THÀNH, 

ĐẶC TÍNH TẦNG CHỨA
VÙNG ĐÔNG NAM RỒNG

sáng màu hạt thô tới rất thô, lẫn ít 
sạn, sỏi, cuội hạt nhỏ, sét mềm, đôi 
chỗ dẻo quánh, màu xanh, đỏ, bột 
màu nâu, xanh sẫm.

- Miocence trung (Côn Sơn): 
nóc thành hệ có độ sâu từ 1097 
-1102m, đáy có độ sâu từ 1670 
- 1697m, có tổng chiều dày 573 - 
595m.

+ Thành phần thạch học: Phần 
trên của Miocence trung - Cát thạch 
anh từ xám đến xám sáng, hạt trung 
đến thô, sét màu xám xanh, nâu đỏ, 
nâu vàng, bột màu xanh sẫm tới nâu 
sáng.

Phần giữa và dưới của Miocence 
trung - Cát kết thạch anh sáng màu, 
hạt trung gắn kết yếu, sét kết màu 
xám sẫm, xám nâu gắn kết yếu, 

bột kết màu nâu, nâu nhạt gắn kết 
yếu. Tầng chắn khu vực Rotalit sét 
kết màu xanh, đỏ, nâu có chứa hoá 
thạch cổ sinh Rotalia thuộc nhóm 
trùng lỗ Foramonifera.

- Miocence hạ (Bạch Hổ): nóc 
thành hệ có độ sâu từ 1670 -1697m, 
đáy có độ sâu từ 2030 - 2049m, có 
tổng chiều dày 352 - 360m.

+ Thành phần thạch học: Cát 
kết thạch anh màu từ trong đục đến 
trong mờ, xám sáng, xám vàng hạt 
từ trung đến thô, độ chọn lọc từ 
trung bình tới tốt, gắn kết từ trung 
bình tới tốt, sét kết màu xám xanh, 

xám tối, xám nâu, 
nâu tối. Ranh giới 
chuyển tiếp sang 
Oligocence hạ - Sét 
kết chuyển dần từ 
màu nâu---sang 
nâu đỏ nhạt---nâu 
đỏ---nâu đỏ sẫm--
-nâu đỏ hơi đen---
nâu đen---đen nâu: 
Là đã chuyển sang 
nóc của Oligocence 
thượng

* Thành hệ 
Oligocence thượng 
(Trà Tân): nóc 
thành hệ có độ sâu 
từ 2030 - 2049m, 
đáy có độ sâu từ 
2629 - 2656m, có 
tổng chiều dày 599 
- 607m.
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+ Thành phần thạch học: Cát 
kết thạch anh màu từ trong đục đến 
trong mờ, xám sáng, hạt từ trung 
đến thô, rất thô, độ chọn lọc từ 
trung bình tới kém, gắn kết tốt phần 
dưới thấy dấu hiệu bị Quắc zíthoá. 
Sét kết màu xáng sáng, xám xanh, 
xám tối, nâu đỏ, nâu vàng, gắn kết 
tốt phần dưới thấy có dấu hiệu sét bị 
phân phiến thành phiến sét.

1.2. Vỏ phong hoá: Có chiều dày 
từ 12 - 96m (Từ 2656 - 2752m):

+ Thành phần thạch học: Các 
hạt cát thạch anh sản phẩm của 
quá trình phong hoá, sáng màu tự 
hình, góc cạnh, không có độ mài 
tròn, chọn lọc. Caonilite: màu trắng 
đục, trắng hồng, trắng nhợt, đôi chỗ 
thấy có sự biến đổi chuyển tiếp từ 
fendspar thành Caonilite, Chlorite 
màu xám xanh, xanh sẫm, đôi chỗ 
còn thấy có sự biến đổi chuyển tiếp 
từ Biotite thành Chlorite.

Phân tích cột địa tầng của vùng 
này chúng ta nhận thấy:

- Lát cắt vùng Đông Nam Rồng 
bị khuyết tầng Oligocence hạ (Trà 
Cú).

- Toàn bộ vùng Đông nam Rồng 
không có tầng áp suất cao (Tầng dị 
thường áp suất).

- Toàn bộ lát cắt trầm tích của 
vùng này từ Biển Đông đến Trà Tân 
không có tầng chứa sản phẩm: Theo 
các quan điểm và nhận định thì tầng 
sinh là các tập vỉa sét kết Miocence 
và Oligocene - Các dịch chuyển 
thứ sinh sẽ đi theo các đới nứt nẻ di 

chuyển vào móng.
- Đối tượng khai thác hoàn toàn 

nằm trong đá móng.

1.3. Khối móng:
Phân tích sự phân bố các loại đá 

móng sâu ở mỏ Rồng trên cơ sở các 
kết quả xác định các loại đá dựa vào 
thành phần thạch hoá cho thấy các 
đá móng sâu ở mỏ Rồng phân bố 
khá phức tạp. Các đá móng trong 
nhiều trường hợp không tạo thành 
các thể khối thuần nhất, mà đan xen 
vào các khối đá chính còn có các 
thể mạch, đai mạch, minh chứng 
cho các giai đoạn hoạt động magma 
ở những thời kỳ khác nhau trong 
phạm vi của mỏ Rồng nói riêng và 
toàn bộ bồn trũng Cửu Long nói 
chung. Phân tích một cách tổng thể 
có thể chia khối móng của mỏ Rồng 
thành ba khối chính là: Khối Tây-
Bắc, khối Giữa và khối Đông-Nam. 
Khối Tây-Bắc được nghiên cứu qua 
các mẫu lõi ở các giếng khoan R-1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 109, 116. Khối 
Giữa: R-2, 16 và R-18. Khối Đông-
Nam: Nghiên cứu mẫu lõi của 6 
giếng khoan: R-14, 21, 201, 203, 
206, 305.

Vùng Rồng nói chung (Xem hình 
1) và Đông nam Rồng (Xem hình 2, 
3) nói riêng rất phức tạp: Bị chia cắt 
mạnh bởi các pha địa chất kiến tạo 
Caledoni trước Kz. Các hệ thống 
đứt gãy đã chia khối móng thành 
các Block cách biệt nhau (H 1), 
có kích thước tương đối đồng đều, 
các đứt gãy còn chia vùng này theo 
nhiều hướng khác nhau tạo ra khối 
sụt và khối nâng: Các kết quả thăm 
dò cho thấy mặt móng nông nhất 
gặp tại giếng khoan R-21, có độ sâu 
tuyệt đối là 2269m và sâu nhất trong 
giếng khoan R-18 ở độ sâu 3765m. 
Tính thấm chứa của đá móng liên 
quan trực tiếp tới quá trình phát 
triển nứt nẻ. Ngay trong nội tại của 
mỏ quá trình phát triển cũng khác 
nhau, dẫn đến sự không đồng nhất: 
Bao gồm các hệ thống nứt nẻ có sản 
phẩm và hệ thống không sản phẩm.

+ Thành phần thạch học khối 
móng: gồm nhiều đơn vị phức hệ 
magma:

- Nơi có thành phần xâm nhập sâu 
axit sáng màu Granit, granit biotit 
phức hệ Cà Ná (Cách nay trên dưới 
80 triệu năm).

- Nơi có nhóm xâm nhập sâu axit 
vừa gồm Granodioroit, adamelit, 
tonalit, monzolit, monzolit thạch 
anh và sienit thạch anh (Phức hệ 
Định Quán, Đèo Cả Cách nay trên 
dưới 150 triệu năm).

- Nhóm đá trung tính gồm có 
Diorit, Diorit thạch anh, gabrodiorit, 
monzogabro (Thuộc phức hệ Ba Vì 
cách nay 40-60 triệu năm).

- Nói chung thành phần thạch học 
của đá móng mỏ Rồng rất phức tạp, 
đa dạng. Ngoài các thành phần các 
đá chính nêu trên còn có: Diorite, 
diorite thạch anh phân bố ở phần 
Đông Nam, đôi khi xen kẹp các 
mạch tonalite (R-201), granodiorit 
hoặc monzodiorite, monzonit, 
gabrodiorit và cả đá gơnai. PhíaTây 
và Bắc thành phần chủ yếu của 
móng là Granite, granit biotit, xen 
kẹp là các thể mạch granodiorit 
(R-7), adamelit (R-5), monzonit, 
monzodiorit thạch anh, sienit thạch 
anh, gabro (R-4) và microdiorit (R-
10).

Các kết quả nghiên cứu và phân 
tích địa tầng mỏ Rồng cho chúng 
ta biết: Khu vực này chịu ảnh 
hưởng của các pha kiến tạo trong 
các thời kỳ khác nhau: Thời kỳ 
tạo móng trước Kainozoi; Thời kỳ 
Oligocence; Thời kỳ Pleistocence.

Thời kỳ tạo móng trước Kainozoi 
là thời kỳ hoạt động kiến tạo mạnh 
nhất, các hệ thống đứt gãy kiến tạo 
được hình thành chủ yếu trong giai 
đoạn này, thời kỳ sau là Oligocence 
tuy yếu hơn giai đoạn trước song 
cũng tạo ra một loạt các pha phun 
trào. Thể hiện ở mẫu lõi R- 4, 6, 7, 
8, 9. Thời kỳ Pleistocen + Đệ Tứ ít 
có ảnh hưởng đến vùng này.

Trong quá trình tìm kiếm và thăm 
dò dầu khí ở các đối tượng móng 
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mỏ Rồng đã phát hiện dòng dầu 
công nghiệp tại khối nhô Đông Nam 
Rồng qua các giếng khoan R-14, 21, 
201, 203, 206, 305. Chiều dài khoan 
vào móng (tính từ nóc móng), mỏng 
nhất là ở GK R-206:175m và sâu 
nhất là GK R-14:1110m - Tính 
trung bình cho cả 6 GK ở Đông 
Nam Rồng là 621m: Với kích thước 
của khối nhô này khoảng 6500 x 
5000 ta sẽ có một trữ lượng tương 
đối là:

Vđá = 6500 x 5000 x 621m = 
20182.5 x 106 m3

Vdầu = Vđá x 0.051 = 304 755 
750 m3

Như vậy trữ lương cấp C sẽ là: C 
= Vdầu x 0.83 = 252 947 272 tấn.

Trữ lượng và tiềm năng dầu khí 
mỏ Rồng rất lớn. Tuy nhiên cần lưu 
ý là khả năng chứa dầu mới chỉ là 
một trong nhiều yếu tố quyết định 
sự hình thành bẫy chứa trong các 
loại đá móng.

1.4. Đặc điểm của tầng chứa:

Sự hình thành bẫy chứa trong 
móng mỏ Rồng là kết quả của rất 
nhiều quá trình địa chất khác nhau 
như:

1 - Sự co rút thể tích do mất nhiệt 
khi đông nguội của các dung nham 
macma nóng chảy trong thời gian 
kết tinh khối granitoit (Xem H 3).

2 - Quá trình biến đổi hậu macma 
với sự tác động của hơi khí, H2S, 
HCl và dung dịch tách ra từ dung 
nham macma khi các khối macma 
kết tinh.

3 - Các hoạt động kiến tạo
4 - Các biến đổi nhiệt dịch
5 - Quá trình biến đổi ngoại sinh.
Trong đó 1, 3, 4 đóng vai trò 

chính, quan trọng nhất trong việc 
tạo ra đới nứt nẻ chứa sản phẩm.

2. Các cơ chế hình thành tầng 
chứa, đặc điểm tầng chứa

2.1. Khe nứt tạo ra do sự co rút 
thể tích:

Dung thể macma khi nguội có cơ 
chế ban đầu là co rút thể tích tạo ra 
các dạng khe nứt tách còn gọi là khe 
nứt dạng đĩa: Có kích thước 2C, độ 

mở lớn nhất 2W (xem hình 3A) - 
Kích thước của khe nứt này phụ 
thuộc vào các tham số vật lý như: 
Modun Yong E, năng lượng nhiệt 
động bề mặt g, lực ứng suất s và 
gradient nhiệt độ dT/dl. Theo tính 
toán của Griffith (1920) bán kính 
C của đĩa nứt tách được tính toán 
theo công thức: C = 2gE, các nứt nẻ 
nguyên sinh, co rút thể tích có dạng 
đĩa có bề mặt vuông góc với Vecter 
Gradien nhiệt độ hay song song với 
các mặt đẳng nhiệt. 

2.2. Khe nứt tạo ra do kiến tạo:
- Quá trình phá vỡ kiến tạo là 

quá trình kế tiếp sau đó làm mở 
rộng khe nứt, tạo ra đới khe nứt 
làm chúng liên thông với nhau: Các 
chuyển động kiến tạo theo chiều 
thẳng đứng hay chiều nằm ngang 
đã làm cho khối móng vùng Rồng 
nâng lên sụt xuống và chuyển động 
trượt ngang rất phức tạp, có thể thấy 
rằng các chuyển động và phá huỷ 
kiến tạo có tính quyết định trong 
sự hình thành các hệ thống nứt nẻ 
trong khối móng. 

- Các lực nén ép và kéo căng của 
trường ứng suất do hoạt động kiến 
tạo gây nên đã dễ dàng tạo ra các 
nứt vỡ lớn, đứt gãy trong vỏ cứng 
có dạng vòm bao xung quanh khối 
macma đang nguội dần. Đây là 
dạng nứt nẻ do tác động gần như 
cùng một lúc hai tác động: Co rút 
thể tích và kiến tạo.
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Khác với các nứt nẻ mở do quá 
trình co rút thể tích, các nứt nẻ 
trong móng do kiến tạo thường rất 
lớn, kéo dài và có phương chính là 
phương thẳng đứng hoặc gần thẳng 
đứng.

- Trong các đá móng có độ cứng 
cao các vết rạn nứt ban đầu có độ 
mở rất nhỏ nên gần như đá vẫn 
không có độ lỗ rỗng, nứt nẻ đáng kể 
(xem hình 4a). Dưới tác dụng của 
lực ứng suất kéo Í, nứt nẻ mới có 
dịch chuyển và lỗ rỗng hiệu dụng 
nứt nẻ trong đá mới bắt đầu có ý 
nghĩa (xem hình 4b). Bề mặt của nứt 
nẻ gồ ghề nên có lực ma sát. Mỗi 
điểm trên mặt nứt nẻ chịu đồng thời 
các ứng suất kéo Í và ứng suất nén 
vuông góc ó với mặt nứt nẻ. Theo 
tính toán thực nghiệm của Byerlec 
thì bao giờ ó cũng lớn hơn Í: 

10MPa ≤ ó ≤ 200MPa ; Í = 0.85 
200MPa ≤ ó ≤ 1500MPa ; Í = 50 

+ 0.6
Và Byerlec cũng cho rằng quy 

luật này sử dụng phổ biến cho các 
loại đá khác nhau.

Đối với trường ứng suất thuần 
kéo hai chiều (xem hình 5a) có thể 
phân tích thành trường ứng suất có 
các hướng chính (xem hình 5b) là 
thành phần kéo và nén vuông góc 
với nhau. Trong trường hợp này các 
nứt nẻ nhánh có thể tạo thành sẽ 
vuông góc hoặc gần vuông góc so 
với nứt nẻ chính.

2.3. Các biến đổi nhiệt dịch:
* Hoạt động thuỷ nhiệt: Là yếu 

tố tác động quá trình biến đổi thứ 
sinh chính của móng: Các biến đổi 
thứ sinh trong đá móng là kết quả 
tất yếu đi theo sau quá trình hình 
thành các hệ thống khe nứt. Nhân 
tố chính gây nên các biến đổi nhiệt 
dịch là nguồn nước vỉa tồn trữ trong 
các hệ thống khe nứt trong điều 
kiện nhiệt độ và áp suất cao (còn gọi 
là nhiệt dung: Hoạt động như một 
dung môi, hoà tan và lấy đi khỏi đá 
móng nguyên sinh các khoáng vật 
tạo đá kém bền vững).

- Vào thời gian đầu: Các hoạt 
động của dung dịch thuỷ nhiệt có 
liên quan chặt chẽ với các chuyển 

động kiến tạo và dẫn đến biến đổi 
trong thành phần cũng như cấu trúc 
không gian lỗ rỗng đá móng mỏ 
Rồng: Các hoạt động kiến tạo đã làm 
liên thông các nứt nẻ nguyên sinh 
do sự co rút thể tích khi nguội lạnh 
của khối magma, tạo điều kiện cho 
các hoạt động thuỷ nhiệt phát triển. 
Các dung dịch thuỷ nhiệt, rửa giũa 
bào mòn khe nứt, nứt nẻ: Dòng thuỷ 
nhiệt thấm vào phần đá dọc theo các 
thành của khe nứt làm r• dần và tạo 
ra các vùng biến đổi nhiệt dịch dạng 
đới khử kiềm, thuận lợi cho việc bị 
hoà tan và mang đi. Mở rộng kích 
thước của nứt nẻ, thậm chí có thể 
biến chúng thành hang hốc, đặc biệt 
là nơi giao cắt giữa các nứt nẻ lớn 
nhỏ. Có thể gọi đây là tiền quá trình 
biến đổi thứ sinh.

- Vào thời gian sau: Có thể gọi 
là hậu quá trình biến đổi thứ sinh. 
Khi dòng thuỷ nhiệt đ• b•o hoà, các 
khoáng vật sẽ kết tủa, lắng đọng lấp 
đầy các khe nứt, tạo ra các mạch 
Canxít, Zeolit làm mất đi khả năng 
chứa của nứt nẻ. Như vậy hoạt động 
thuỷ nhiệt là quá trình có hai chiều 
ngược nhau: Tích cực và hạn chế. 
Các đá macma trẻ (Phức hệ Cà Ná, 
Ba Vì) ít chịu tác động của quá 
trình hậu biến đổi thứ sinh, nên có 
khả năng chứa. Các đá macma có 
tuổi cổ hơn (Phức hệ Định Quán) 
thường chịu ảnh hưởng của quá 
trình hậu biến đổi thứ sinh nên ít có 
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khả năng chứa.
- Hình 6A & 6B thể hiện các 

mạch Zeolit, Canxit lấp đầy khe nứt 
đá Granodiorite, hình 6C: Các mạch 
caxit, zeolit lấp đầy khe nứt, hang 
hốc trong đá granodiorit (Phức hệ 
Định Quán) mỏ Rồng.

2.4. Đặc tính của tầng chứa:
2.4.1. Đặc điểm rỗng thấm của 

đá nứt nẻ:
Độ rỗng của đá nứt nẻ phụ thuộc 

vào mật độ của các nứt nẻ trong 
một đơn vị thể tích, chiều dài 2C và 
độ mở 2W của các nứt nẻ, còn độ 
thấm thì phụ thuộc vào độ mở và 
khả năng giao nối giữa các nứt nẻ 
trong đá. Tuy nhiên sự phân bố của 
các nứt nẻ trong đá lại bị chi phối 
bởi ô mạng tinh thể các khoáng 
vật tạo đá và trường ứng suất. Bài 
toán này trong cơ học đá đ• được 
Koslenikov và Chelidze (1985) giải 
theo lý thuyết thấm: Bài toán được 
giả định rằng nứt nẻ chỉ có ý nghĩa 
khi số lượng Nc3 (N là mật độ khe 
nứt, C là bán kính đĩa khe nứt) đạt 
tới một giá trị nào đó. Khi đó sự vỡ 
vụn và nứt nẻ là hai khả năng dễ xảy 
ra khi phân bố các khe nứt trong 
môi trường đồng nhất phát triển về 
mọi hướng như nhau, các khe nứt 
giao nối nhau theo ô mạng (xem 
hình 7b). Sự phát triển của các khe 
nứt thường không đồng đều về mọi 
hướng mà tập trung theo một hướng 
ưu tiên nào đó, phụ thuộc vào tính 
bất đẳng hướng của môi trường đá 
nứt nẻ, các nứt nẻ kết nối với nhau 
thành vết nứt lớn (Hình 7c). Các 
khe nứt phát triển đều về mọi hướng 
nhưng không giao cắt nhau thì có 
thể độ rỗng lớn nhưng độ thấm lại 
kém. Ngược lại các nứt nẻ tập trung 
vào một hướng chính có giao nối 
với nhau sẽ tạo ra khe nứt lớn có 
độ thấm cao mặc dù có thể độ rỗng 
hiệu dụng không lớn.

Guéguen (1994) cũng có kết quả 
thực nghiệm tương tự. Khi áp suất 
hiệu dụng Pef tăng, độ mở khe nứt 
W giảm mạnh. Khi áp suất thay 

đổi theo chiều ngược lại, độ mở W 
không phục hồi như ban đầu mà còn 
có biến dạng dư.

Ở điều kiện vỉa, áp suất hiệu 
dụng Pef phụ thuộc vào áp suất P 
của chất lưu trong lỗ hổng (Áp suất 
vỉa): Pef = ó - p Với ó là ứng suất 
nén vuông góc với bề mặt nứt nẻ ó 
= Scosá (S là áp suất thạch tĩnh, á là 
góc nghiêng của mặt phẳng nứt nẻ 
so với mặt phẳng nằm ngang). 

Trong quá trình khai thác, áp suất 
chất lưu giảm, áp suất hiệu dụng Pef 
tăng một cách tương đối làm cho độ 
mở khe nứt W giảm, độ thấm suy 
thoái. Nếu bơm ép nước để khôi 
phục áp suất chất lưu nhưng độ mở 
W không trở về giá trị ban đầu vì có 
biến dạng dư. Biến dạng dư sẽ triệt 
tiêu theo thời gian nếu áp suất chất 
lưu tiếp tục được duy trì. Quá trình 
này kéo dài được bao lâu phụ thuộc 
vào đặc tính đàn hồi của đá.

3. Một vài tính chất của chất lưu 
trong vỉa sản phẩm:

- Dầu ở mỏ Rồng chưa bão hoà 
khí, đặc tính hoá lý của dầu tách 
khí: Thuộc loại dầu nặng; Độ 

Rồng Bạch Hổ

Tổng bề dày trầm tích mỏng hơn  Tổng bề dày trầm tích dày hơn
(~2600-2700m)  (~3700-3900m)

Khuyết tầng Oligocence hạ (Trà Cú) Có Oligocence hạ

Không có tầng áp suất cao Có tầng áp suất cao 
(Trà Tân là thành hệ BT) (Trà Tân là thành hệ dị thường áp suất)

Trong trầm tích không có vỉa Trong trầm tích có vỉa sản phẩm
sản phẩm (Miocence, Oligocence)

Có ranh giới Dầu - Nước Không có ranh giới Dầu - Nước 
 (Chỉ có ranh giới bơm ép)

Có nhiều đơn vị phức hệ Macma hơn Có ít đơn vị phức hệ Macma hơn

Tính thấm chứa của móng nhỏ hơn  Lớn hơn
Bạch Hổ 

Tính không đồng nhất của móng Tính không đồng nhất của móng 
cao hơn  thấp hơn

Độ rỗng hở trung bình nhỏ hơn:  Độ rỗng hở trung bình lớn hơn hơn: 
0.93%  1.87%

nhựa: 3.6-4.96%; Nhiệt độ đông 
đặc: 30-31oC. Các tính chất của 
nước vỉa: Loại nước Cacl2; Độ 
khoáng hoá: 12-23g/l; áp suất bão 
hoà (RP-2:13.55; RC-2:7.66); Yếu 
tố khí (M3/gr): RP-2=101.1; RC-
2=58; Hệ số thể tích: RP-2=1.347; 
RC-2=1.183; Độ nhớt điều kiện 
vỉa (MPa*C): RP-2=0.847; RC-
2=1.84; Độ nhớt điều kiện vỉa (g/
cm3): RP-2=0.7099; RC-2=0.7673; 
Độ nhớt điều kiện chuẩn (g/cm3): 
RP-2=0.8505; RC-2=0.8533.

4. Kết luận và đề nghị
Hiện nay công tác tìm kiếm thăm 

dò mở rộng nhằm phát triển vùng 
mỏ Rồng đang được tiến hành khần 
trương nên rất cần nhiều thông tin, 
tài liệu về vùng này. Chúng tôi 
mong muốn các độc giả, những ai 
quan tâm tới vấn đề này cùng giao 
lưu hợp tác nghiên cứu để có những 
đề tài, công trình nghiên cứu góp 
phần cho công tác tìm kiếm thăm 
dò dầu khí mở rộng cho vùng cấu 
tạo Rồng.

NTA-VDB

- So sánh giữa Rồng và Bạch Hổ
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Chủ trương phát triển khoa 
học và công nghệ (KH&CN) 
đã được nêu ra từ rất sớm 

trong các Nghị quyết của Đảng, đặc 
biệt tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
2 (khoá VIII) ngày 24/12/1996 về 
định hướng chiến lược phát triển 
KH&CN trong thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) và 
nhiệm vụ đến năm 2020 đã khẳng 
định quan điểm “KH&CN là động 
lực phát triển kinh tế - xã hội, là 
điều kiện cần thiết để giữ vững 
độc lập dân tộc và xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, CNH, HĐH 
đất nước phải bằng và dựa vào 
KH&CN”. Quan điểm đó được tiếp 
tục bổ sung, phát triển tại các văn 
kiện Hội nghị lần thứ 6 (khoá IX), 
Đại hội Đảng lần thứ X, XI.

Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội nhấn mạnh, KH&CN giữ vai 
trò then chốt trong việc phát triển 
lực lượng sản xuất hiện đại, bảo vệ 
tài nguyên và môi trường, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, tốc 
độ phát triển và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế. Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2011 - 2020 khẳng 
định KH&CN là động lực then chốt 
của quá trình phát triển nhanh và 
bền vững…

1. THÀNH TỰU 
Thực hiện các Nghị quyết của 

Đảng, đến nay KH&CN tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu phát triển, đạt được một 
số kết quả nổi bật, đóng góp thiết 
thực vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
và cải thiện đời sống của nhân dân. 
Khoa học xã hội và nhân văn đã 
cung cấp luận cứ khoa học cho việc 
hoạch định chiến lược phát triển của 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khoa học 
tự nhiên đạt được một số thành tựu 
trong điều tra cơ bản và nghiên cứu 
ứng dụng phục vụ các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, đặc biệt là trong 
lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản... 

2. HẠN CHẾ
Bên cạnh những thành tựu nổi bật 

nêu trên, nhìn chung KH&CN tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu còn trầm lắng 
và tồn tại nhiều hạn chế, chưa thực 
sự trở thành động lực phát triển 
kinh tế - xã hội. Hoạt động KH&CN 
còn mang nặng tính chất lý thuyết, 
chưa gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả 
với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, chỉ đáp ứng được 
một phần nhỏ nhu cầu của xã hội và 
doanh nghiệp; thành tựu KH&CN 
đạt được còn cục bộ, chưa mang 
tính hệ thống, chưa đáp ứng đòi hỏi 
ngày càng cao của sự nghiệp đẩy 
mạnh CNH, HĐH và hội nhập. Do 
cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động 
KH&CN còn tồn tại nhiều bất hợp 
lý nên phương thức xây dựng và tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
các cấp còn trùng lặp, chưa đáp 
ứng được đòi hỏi của thực tiễn phát 
triển kinh tế - xã hội, rất ít nhiệm vụ 
KH&CN mang tính đột phá. Cơ chế 
tài chính trong hoạt động KH&CN, 
nhất là thủ tục thanh quyết toán 

nhiệm vụ KH&CN còn rườm rà, 
phức tạp, không phù hợp với đặc 
thù của hoạt động KH&CN… Đầu 
tư cho KH&CN còn thấp, hiệu quả 
sử dụng chưa cao. Hiện nay, tổng 
đầu tư của tỉnh dành cho KH&CN 
mới chỉ đạt sấp xỉ 0,7%GDP chủ 
yếu từ ngân sách nhà nước. Trong 
khi các quốc gia đang phát triển 
khác thì mức đầu tư cho KH&CN, ở 
Trung Quốc đạt khoảng 1,75%GDP, 
một số nước thuộc Tổ chức Hợp tác 
kinh tế và phát triển (OECD) đạt 
khoảng trên 2%GDP và chủ yếu là 
từ doanh nghiệp...

Việc phân bổ nguồn kinh phí 
2% ngân sách nhà nước dành cho 
KH&CN hàng năm theo quy định 
hiện hành làm cho nguồn lực tài 
chính bị dàn trải, phân tán và nhiều 
trường hợp được sử dụng không 
đúng mục đích, kém hiệu quả, nhất 
là ở các ngành không thực sự có 
nhu cầu và tiềm lực KH&CN. Hệ 
thống tổ chức KH&CN tuy có tăng 
về số lượng, nhưng chưa đồng bộ 
về các ngành, lĩnh vực do thiếu quy 
hoạch tổng thể. Cơ sở hạ tầng - kỹ 
thuật và tiềm lực KH&CN của tỉnh 
còn hạn chế, sử dụng chưa hiệu 
quả. Việc khai thác, sử dụng kinh 
phí KH&CN chưa thật sự hiệu quả, 
chưa tương xứng với sự quan tâm 
đầu tư của Nhà nước. Thị trường 
KH&CN ở tỉnh chậm phát triển 
và còn ở trình độ sơ khai; giao 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  Vương Quang Cần.
PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ
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dịch trên thị trường chủ yếu vẫn 
là các trang thiết bị, máy móc, dây 
chuyền sản xuất toàn bộ, các giao 
dịch mua bán công nghệ ở dạng văn 
bằng sáng chế, bí quyết công nghệ, 
giải pháp hữu ích còn rất ít. Doanh 
nghiệp KH&CN chưa phát triển, số 
lượng còn quá ít nên chưa thúc đẩy 
gia tăng nhu cầu công nghệ trên thị 
trường. Khoa học và công nghệ cấp 
huyện chưa được coi trọng nên hoạt 
động KH&CN chưa “bám rễ” sâu 
trong cộng đồng.

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC 
ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ

Bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập 
kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế 
tri thức ngày nay đang tạo ra cơ hội 
và thách thức lớn đối với KH&CN 
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Để KH&CN 
thực sự trở thành động lực then chốt 
của sự phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững, cần thực hiện đồng bộ các 
giải pháp chủ yếu sau đây:

- Nâng cao nhận thức xã hội, 
doanh nghiệp về vị trí, vai trò 
then chốt của KH&CN trong sự 
nghiệp CNH, HĐH đất nước. Cấp 
uỷ, chính quyền các cấp cần coi 
phát triển và đẩy mạnh ứng dụng 
KH&CN là một nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm; gắn mục tiêu, nhiệm vụ 
KH&CN với các mục tiêu, nhiệm 
vụ, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã trong từng ngành, lĩnh 
vực, huyện, thành phố.

- Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ cơ 
chế quản lý, tổ chức và hoạt động 
KH&CN, coi đây là khâu đột phá 
để phát triển và nâng cao hiệu quả 
KH&CN, trong đó, trọng tâm là đổi 
mới phương thức đầu tư, cơ chế tài 
chính và chính sách đối với cán bộ 
KH&CN.

- Việc phân bổ và sử dụng ngân 
sách nhà nước dành cho KH&CN 
hàng năm cần phù hợp với phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN 
chủ yếu trong từng giai đoạn; căn 
cứ vào kết quả, hiệu quả sử dụng 

kinh phí KH&CN ngành, địa 
phương để có những điều chỉnh phù 
hợp nhằm khắc phục tình trạng dàn 
trải, phân tán, sử dụng không đúng 
mục đích, không hiệu quả nguồn 
vốn này. Cơ chế tài chính của hoạt 
động KH&CN, nhất là đối với các 
nhiệm vụ KH&CN cần phải linh 
hoạt, kịp thời theo tiến độ đặt hàng 
hoặc đề xuất, đáp ứng đòi hỏi cấp 
thiết, trực tiếp hoặc lâu dài của mỗi 
loại nhiệm vụ. Nội dung, định mức 
chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN, 
thủ tục thanh quyết toán nhiệm vụ 
KH&CN cần đơn giản hoá, phù hợp 
với thực tiễn và đặc thù của hoạt 
động KH&CN.

- Cần coi phương thức huy động 
các nguồn lực xã hội đầu tư phát 
triển KH&CN, nhất là từ doanh 
nghiệp là cứu cánh để thực hiện 
quan điểm “là động lực phát triển 
kinh tế - xã hội, là điều kiện cần 
thiết để giữ vững độc lập dân tộc 
và xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, CNH, HĐH đất nước phải 
bằng và dựa vào KH&CN”. Có cơ 
chế, chính sách khuyến khích và tạo 
sức ép buộc doanh nghiệp phải đầu 
tư nghiên cứu, phát triển, đổi mới 
công nghệ và trở thành nơi cung 
cấp, sử dụng công nghệ lớn trên thị 
trường, trong đó các doanh nghiệp 
KH&CN đóng vai trò nòng cốt.

- Đổi mới phương thức xây dựng 
và triển khai các nhiệm vụ KH&CN 
theo hướng lấy mục tiêu và hiệu quả 
ứng dụng là tiêu chuẩn hàng đầu. 
Các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, 
nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 
văn, nghiên cứu phục vụ hoạch định 
đường lối, chính sách, quốc phòng, 
an ninh và mục đích công cộng cần 
có trọng tâm, trọng điểm, tập trung 
vào những lĩnh vực mà Việt Nam 
có lợi thế. Các nhiệm vụ nghiên 
cứu ứng dụng cần hướng vào đáp 
ứng nhu cầu của thị trường, doanh 
nghiệp và yêu cầu phát triển của 
ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương. 
Tập trung nguồn lực để nghiên cứu 
phát triển các hướng KH&CN trọng 

điểm có ý nghĩa quan trọng đối với 
nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ mới và kỹ thuật 
hiện đại, phát triển công nghệ cao, 
nhất là trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, công nghệ sinh học, công 
nghệ vật liệu mới và công nghệ tự 
động hoá vào sản xuất và đời sống 
nhằm tạo ra những sản phẩm, hàng 
hoá và dịch vụ có chất lượng cao, 
đáp ứng nhu cầu thiết thực của sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Đa dạng 
hoá phương thức triển khai nhiệm 
vụ KH&CN như giao, khoán, 
đấu thầu, đặt hàng... cùng với cơ 
chế khoán kinh phí đến sản phẩm 
KH&CN cuối cùng, trong đó đẩy 
mạnh thực hiện phương thức đặt 
hàng nhiệm vụ, sản phẩm KH&CN 
gắn với trách nhiệm của người đặt 
hàng, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
trong việc sử dụng kết quả phục vụ 
phát triển đất nước, các ngành và 
các địa phương.

- Xây dựng và thực thi chính sách 
phát hiện, thu hút, đào tạo, trọng 
dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ 
KH&CN trình độ cao, có sản phẩm 
khoa học có giá trị đối với phát triển 
kinh tế tỉnh nhà và đất nước. Tạo 
điều kiện thuận lợi để trí thức người 
Việt Nam ở nước ngoài, các nhà 
khoa học nước ngoài tham gia hoạt 
động KH&CN tại địa phương. Đẩy 
mạnh hợp tác và chủ động hội nhập 
quốc tế về KH&CN, nâng cao năng 
lực KH&CN, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

- KH&CN sẽ thực sự trở thành 
động lực cho tăng trưởng kinh tế 
nếu đáp ứng nhu cầu của thị trường, 
được doanh nghiệp ứng dụng và 
sử dụng hiệu quả trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh để tạo ra sản 
phẩm, hàng hoá và dịch vụ có chất 
lượng cao. Chỉ có thông qua doanh 
nghiệp, KH&CN mới được “vật 
chất hoá” và thực sự phát huy đầy 
đủ được sức mạnh của mình.

V.Q.C
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1. TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC 
KINH TẾ BIỂN 

* Kinh tế biển của Việt Nam 
phát triển với hai lợi thế quan 
trọng:

Một là tiềm năng tự nhiên (lợi thế 
tĩnh) to lớn (bờ biển dài, diện tích 
lãnh hải thuộc chủ quyền rộng, khả 
năng tiếp cận dễ dàng đến các đại 
dương, có các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên giàu có – thủy sản, dầu 
khí và nhiều loại khoáng sản khác, 
nhiều bãi biển đẹp, v.v.).

Hai là vị trí địa - kinh tế và địa 
- chiến lược đặc biệt (nằm trên các 
tuyến hải hành và các luồng giao 
thương quốc tế chủ yếu của thế 
giới, nhất là trong thời đại bùng nổ 
phát triển của châu Á – Thái Bình 
dương).

Tuy vậy, lâu nay, khi bàn đến 
lợi thế phát triển kinh tế biển của 
Việt Nam, sự chú tâm thường được 
dành cho loại lợi thế thứ nhất mặc 
dù loại lợi thế thứ hai đang ngày 
càng trở nên quan trọng do sự gia 
tăng nhanh chóng của quá trình 
toàn cầu hóa.

Trên thực tế, cách tư duy về lợi 
thế như vậy được phản ánh trong 
việc đầu tư cho nghiên cứu, cho 
việc phát triển năng lực và các lĩnh 
vực kinh tế biển cụ thể - tập trung 
cho các ngành khai thác tài nguyên 

biển - thủy sản, dầu khí, làm muối, 
v.v… dưới dạng “thô”. Khai thác 
hàng hải, du lịch và cảng biển chưa 
phát triển, ở trình độ nhìn chung 
còn thấp. Nhiều loại tài nguyên 
biển quý báu khác, ẩn sâu trong 
lòng biển, dưới đáy đại dương, 
hoàn toàn chưa được khai thác, 
chưa nói đến những ngành “công 
nghiệp biển” dựa trên công nghệ 
cao.

Sự thiên lệch đó là kết quả tự 
nhiên, tất yếu của sự tiếp nối tư 
duy phát triển truyền thống, coi 
khai thác tài nguyên thô, dựa vào 
trình độ kỹ thuật, công nghệ thấp 
và những năng lực hạn chế là cách 
thức chủ đạo của quá trình tăng 
trưởng và phát triển kinh tế.

Với đặc trưng như vậy, cách tiếp 
cận phát triển kinh tế biển của Việt 
Nam hiện nay có hai thiếu sót lớn: 

Một là xu hướng muốn vận dụng 
một cách đơn giản và dễ dãi tư duy 
phát triển nông nghiệp truyền thống 
– hay nói “riết róng” hơn – tư duy 
phát triển tiểu nông, gắn với “con 
trâu đi trước cái cày đi sau” - vào 
công cuộc phát triển kinh tế biển. 
Đó là cách thức khai thác biển theo 
lối “con cò lặn lội bờ sông”, “đánh 
bắt ven bờ”, không dám vươn ra 
biển khơi, không mang tư tưởng 
tìm kiếm và chinh phục đại dương. 

CẦN CÓ NHỮNG ĐỘT PHÁ MỚI
TRONG TƯ DUY VÀ CHIẾN LƯỢC

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

Về thực chất, đó là việc mang vác 
cách thức phát triển nông dân cổ 
truyền, làm ruộng trên cạn ra khai 
thác biển, chinh phục đại dương - 
một đối tượng khác căn bản về tính 
chất, về các điều kiện khai thác và 
mức độ rủi ro (phương thức, công 
cụ, gắn với những đòi hỏi về tri 
thức và công nghệ).

Hai là thiếu tư duy toàn cầu hóa 
và hội nhập quốc tế, chưa rõ tầm 
nhìn toàn cầu và thời đại trong 
công cuộc phát triển kinh tế biển 
trong bối cảnh hiện đại, trong khi 
cả thế giới đang đồng loạt tiến ra 
biển, chiếm hữu không gian biển, 
khai thác biển ở tất cả các loại 
hình, cấp độ và với những công cụ 
và phương thức hiện đại chưa từng 
thấy.

Với cách tiếp cận biển truyền 
thống như vậy, trong điều kiện của 
thế giới hiện đại, thật khó kỳ vọng 
đạt được những kết quả mang tính 
đột phá trong nỗ lực chinh phục 
biển thông qua việc triển khai 
chiến lược kinh tế biển đầu tiên 
của Việt Nam, đã được thông qua 
tại Hội nghị Trung ương Đảng 4 
khóa X, năm 2007.

Để phát triển kinh tế biển, mở 
rộng một không gian phát triển 
mới, tăng cường một động lực 
phát triển hiện đại ở tầm chiến 
lược mạnh bậc nhất, Việt Nam cần 
có cách tiếp cận mới, khác căn bản 
cách tiếp cận phát triển kinh tế 
“đất liền” truyền thống.

Hướng ra biển, phát triển kinh 
tế biển một cách chiến lược – như 

  PGS.TS. Trần Đình Thiên
Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam

Đã đến lúc cần có những đột phá mới trong tư duy và chiến 
lược phát triển kinh tế biển. Phải chuyển nhanh từ phương 
thức “mò cua bắt ốc” sang phương thức kết hợp: khai thác 
mặt tiền (biển – lợi thế địa chiến lược) + tự do hóa (thể chế 
vượt trước). Đây là công thức thành công của nhiều quốc 
gia đi trước trong nỗ lực phát triển kinh tế biển để trở thành 
cường quốc biển. 
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Nghị quyết về Chiến lược phát 
triển kinh tế biển xác định, trở 
thành một nhu cầu bức bách, đồng 
thời, là một cơ hội lớn cho sự trỗi 
dậy mang tính bùng nổ của Việt 
Nam.

Với Chiến lược phát triển kinh tế 
biển đã được xây dựng, cùng với 
việc Việt Nam trở thành thành viên 
WTO, thế giới đang chuyển sang 
thời đại toàn cầu hóa (tự do hóa) 
và công nghệ cao, khi phát triển 
kinh tế biển được mọi quốc gia coi 
là một trọng tâm chiến lược hàng 
đầu, chúng ta cần tái cấu trúc mô 
hình tăng trưởng, trong đó, việc 
“nạp” kinh tế biển ở một tầm nhìn 
mới vào mô hình tăng trưởng mới 
là một nội dung quan trọng.

2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ 
BIỂN: NHẬN DIỆN THỰC 
LỰC

Hiện nay, về nguyên tắc, Việt 
Nam đã mở cửa hội nhập sâu rộng 
vào nền kinh tế thế giới. Nhưng, 
đánh giá một cách thực chất, trong 
một thời gian dài, chúng ta mới chỉ 
chú trọng hướng mở cửa - lên núi 
bằng việc mở hàng loạt cửa khẩu 
và phát triển khu kinh tế cửa khẩu 
trên biên giới đất liền mà ít mở ra 
biển, qua các cảng biển.

Gần đây, mấy chục tỉnh sát 
biển đua nhau làm cảng biển, đã 
xây dựng gần một trăm cảng biển 
(xem bản đồ các cảng “chính”). 
Song động lực “vươn ra biển lớn” 
của phong trào rầm rộ này – rầm 
rộ đến mức đã trở thành “hội 
chứng” – thật sự không rõ ràng, bị 
chi phối bởi tư duy lợi ích dự án 
cục bộ thay vì một mục tiêu đua 
tranh phát triển lành mạnh và có 
tầm nhìn xa. Đó là bởi nền kinh tế 
vẫn theo đuổi mô hình tăng trưởng 
dựa vào khai thác tài nguyên thiên 
nhiên trên đất liền theo cách cũ, 
với công nghệ - kỹ thuật lạc hậu. 
Đến nay, mô hình đó đã “tận khai” 
năng lực “đất liền” của quốc gia.

Hiện nay, Việt Nam không tiến 

ra biển với “hành trang” thời Mai 
An Tiêm. Tư duy biển - chủ quyền 
lãnh hải, sự hiện diện, sự chinh 
phục, hợp tác quốc tế giải quyết 
tranh chấp, v.v…; các định hướng 
phát triển biển theo nguyên lý hiện 
đại - phát triển ngành đóng tàu và 
hàng hải viễn dương, du lịch biển, 
thăm dò, khai thác biển, v.v… đã 
bắt đầu định hình và được thực 
thi. Đó là những nền tảng ban đầu 
để hình thành một chiến lược biển 
với các nội dung cụ thể, khả thi, 
hay đúng hơn, các chiến lược kinh 
tế biển cụ thể. Chỉ với các chiến 
lược cụ thể đó, chúng ta mới trả lời 
được câu hỏi: Việt Nam sẽ vươn ra 
biển lớn như thế nào?

Nhưng đó chỉ mới là một mặt của 
vấn đề. Về khía cạnh thực lực, hai 
yếu tố nền tảng cơ bản của công 
cuộc chinh phục biển của Việt 
Nam – lực lượng doanh nghiệp và 
tiềm lực khoa học công nghệ - hãy 
còn rất yếu kém. Hình ảnh “hạm 
đội thuyền thúng ra khơi” mô tả 
một cách chính xác thực trạng đó. 
Nếu đo đếm sức mạnh kinh tế biển 
ở những khía cạnh cụ thể khác, có 
thể đánh giá thực lực cơ bản còn 
non yếu, manh mún, tự phát và 
trình độ thấp của hệ thống cảng 
biển, của ngành logistics, hệ thống 
đường giao thông dọc biển và 
đường kết nối cảng, ngành du lịch 
biển, các khu kinh tế biển, năng 
lực đánh bắt và chế biến hải sản, 
nguồn nhân lực kinh tế biển, v.v.

Có thể đưa ra một nhận xét tổng 
quát về sự phát triển kinh tế biển 
của Việt Nam với tư cách là một 
kết cấu mang tính hệ thống rằng 
mặc dù tiềm năng tự nhiên – điều 
kiện cần cho sự phát triển các 
ngành kinh tế biển – là tốt, song 
các điều kiện đủ để hiện thực hóa 
và thúc đẩy sự phát triển đó – bao 
gồm những yếu tố xác lập quỹ đạo 
phát triển hiện đại và cung cấp 
động lực phát triển kinh tế biển 
(như hệ thống hạ tầng cảng biển, 
giao thông, logistics, các khu công 

nghiệp và khu kinh tế gắn với kinh 
tế biển, các ngành khoa học và các 
hoạt động nghiên cứu liên quan, 
v.v.) – lại rất thiếu và yếu.

Tình trạng mất cân đối nghiêm 
trọng kéo dài giữa các điều kiện 
cần và điều kiện đủ như vậy giải 
thích tại sao hầu như tất cả những 
nơi “rừng vàng, biển bạc” của 
nước ta cho đến nay đều vẫn còn 
nghèo, hầu như cơ bản vẫn chưa 
thoát khỏi vạch xuất phát đói 
nghèo (poverty line) và chịu nhiều 
rủi ro phát triển. Thực trạng đó 
minh chứng cho việc theo đuổi quá 
lâu một chiến lược phát triển dựa 
chủ yếu vào khai thác và xuất khẩu 
tài nguyên, theo kiểu “ăn sẵn”, “ăn 
xổi”, tận thu các cơ hội ngắn hạn 
mà ít chú trọng việc tạo lập các 
điều kiện thúc đẩy, cải cách, hiện 
đại hóa các hoạt động kinh tế biển, 
phát triển và phát huy các lợi thế 
“động” của các ngành kinh tế biển 
để đạt giá trị gia tăng cao.

Nhận diện thực trạng phát triển 
kinh tế biển của Việt Nam theo cấu 
trúc tổng quát nói trên - để khỏi sa 
lầy vào việc kiểm đếm các năng 
lực và thành tích cụ thể hiện có, có 
thể thấy rằng ở cả ba vùng không 
gian, ba loại hình phát triển, trình 
độ phát triển kinh tế biển của Việt 
Nam nhìn chung còn thấp, thấp 
đến mức nhiều chuyên gia nói Việt 
Nam cho đến nay cơ bản vẫn chỉ là 
một quốc gia ven biển hơn là một 
quốc gia biển, chưa nói đến “một 
cường quốc biển” như mong ước.

Trong bối cảnh thế giới đang 
bước vào thời đại toàn cầu hóa, 
được dẫn dắt bởi công nghệ cao và 
bị chi phối bởi hai thuộc tính – tự 
do hóa và tốc độ cao, cộng thêm 
vào đó là xu hướng tranh chấp và 
xung đột trên biển (biển Đông) 
tăng nhanh, những điểm yếu trên 
hàm nghĩa những thách thức to lớn 
cũng như những cơ hội tiềm tàng 
mà Việt Nam đối mặt trong nỗ lực 
phát triển kinh tế biển với những 
mục tiêu chiến lược to lớn, có thể 
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nói là đầy tham vọng.

3. ĐỊNH HÌNH CHIẾN LƯỢC 
KINH TẾ BIỂN

3.1. Khuôn khổ chung
Mặc dù đến nay, chúng ta đã có 

những bước tiến quan trọng trong 
việc thiết kế và thực thi chiến lược 
kinh tế biển, song, về nguyên tắc, 
vẫn chưa định hình một tư duy 
phát triển mới, tổng thể về kinh tế 
biển. Để định hình tư duy mới này, 
có hai điểm cần lưu ý:

Thứ nhất, kinh nghiệm phát triển 
trên đất liền và theo tư duy “đất 
liền” nhiều năm của Việt Nam, 
cộng với thực tiễn phát triển kinh 
tế biển của nhiều nước đi trước 
cho thấy việc định hình chiến lược 
kinh tế biển cần được thực hiện 
đồng thời và tổng thể ở ba phương 
diện.

Một là khai thác vùng không 
gian biển (mặt biển, dưới biển và 
bầu trời trên biển);

Hai là khai thác vùng bờ biển 
(vùng duyên hải với các cảng biển, 
bãi biển, thành phố biển, khu kinh 
tế ven biển); Ba là phát triển các 
lĩnh vực “hậu cần” cho kinh tế 
biển và các khu vực kết nối (các 
ngành phục vụ phát triển kinh tế 
biển, phát triển khoa học – công 
nghệ biển, nguồn nhân lực cho 
kinh tế biển, kết nối tuyến du lịch 
đất liền, v.v.).

Ba phương diện này hình thành 
các khâu liên tục của một chuỗi 
phát triển cho bất cứ ngành kinh 
tế biển cụ thể nào. Thiếu một khâu 
bất kỳ nào, các ngành kinh tế biển 
cũng đều sẽ bị mất cân đối, khó 
vươn lên thành ngành hiện đại, 
hoạt động hiệu quả và có năng lực 
cạnh tranh quốc tế.

Thứ hai, cùng với cách tiếp cận 
chuỗi (hệ thống tổng thể), cần chú 
ý nguyên tắc tập trung phát huy lợi 
thế trong phát triển. Với nguồn lực 
có hạn, trong bối cảnh quốc tế hiện 
nay, việc lựa chọn mục tiêu trọng 
tâm trong chiến lược biển để ưu 

tiên thực hiện là một yêu cần bắt 
buộc đối với Việt Nam. Bắt buộc 
vì nó xuất phát từ sự hạn chế của 
các nguồn lực, buộc phải tập trung 
nguồn lực cho một số mục tiêu hạn 
chế nhằm tạo sự đột phá mạnh và 
sức lan tỏa rộng. Bắt buộc vì nó 
đáp ứng những yêu cầu mang tính 
sống còn trong cuộc cạnh tranh 
quốc tế cũng như những tranh 
chấp lãnh hải, đặc biệt là ở vùng 
biển Đông, đang trở nên ngày càng 
gay gắt hiện nay.

Thực chất của yêu cầu này là căn 
cứ vào điều kiện cụ thể và lợi thế 
hiện có – hiện nay, đối với nước 
ta, chủ yếu là lợi thế “tĩnh”, bao 
gồm các lợi thế về tài nguyên biển 
và lợi thế địa - kinh tế, lợi thế địa 
- chiến lược - để lựa chọn điểm 
đột phá cụ thể cho từng lĩnh vực, 
ngành kinh tế biển. Việc thực hiện 
nó nhằm khắc phục tình trạng dàn 
trải, phân tán trong đầu tư phát 
triển kinh tế biển, gây lãng phí và 
kém hiệu quả.

3.2. Một số định vị tọa độ cụ thể 
của chiến lược kinh tế biển

a. Sự hiện diện để khẳng định 
chủ quyền

Thực lực hiện diện của Việt Nam 
trên các vùng biển và đại dương đã 
được xác lập và khẳng định, song 
chưa đủ mạnh.

+ Không dừng lại ở “chủ quyền 
lãnh hải” tại biển Đông, trong tầm 
nhìn hiện đại, Việt Nam cần đặc 
biệt chú ý đến việc khẳng định sự 
hiện diện đại dương (trên các vùng 
biển quốc tế) – là cách chứng tỏ 
năng lực khẳng định chủ quyền 
thực tế, năng lực chinh phục, vươn 
xa thực sự của Việt Nam; cũng là 
cách để thoát khỏi lối tư duy và 
phương thức sinh tồn “quay lưng 
ra biển”, “đánh bắt gần bờ”, thiếu 
ý chí và văn hóa chinh phục.

+ Muốn vậy, cần tập trung ưu 
tiên phát triển:

i) lực lượng hàng hải viễn dương, 
đặt mục tiêu và lộ trình vươn lên 
thành một cường quốc hàng hải 

một cách khẩn trương, hiện thực 
khả thi;

ii) xác lập và tăng cường các 
tuyến bay qua các hành lang biển;

iii) củng cố và phát triển các 
đảo thuộc chủ quyền ở tất cả các 
khía cạnh khẳng định chủ quyền 
– không chỉ quân sự mà tập trung 
mạnh cho các khía cạnh chủ quyền 
dân sự: dân cư, kinh tế, văn hóa.

iv) Phát triển nhanh, mạnh du 
lịch biển đảo với tư cách là một 
hình thức hiện diện chủ quyền 
được thừa nhận quốc tế.

v) Hình thành một số dự án 
nghiên cứu, khai thác kinh tế biển, 
nhất là các dự án ở vùng biển xa, 
có tầm cỡ, chú trọng liên doanh 
với nước ngoài (các tập đoàn lớn) 
với những điều kiện thỏa đáng và 
đặt trong tầm nhìn chiến lược.

b. Đổi mới tư duy phát triển kinh 
tế bờ biển với các điểm nhấn sau:

- Ưu tiên xây dựng một số cứ 
điểm phát triển chiến lược mạnh 
ven biển. Những cứ điểm này là 
các tổ hợp phát triển lớn bao gồm: 
đô thị biển + cảng biển lớn + khu 
kinh tế mở (hay khu kinh tế tự do).

Để làm được điều này, phải thoát 
khỏi cách tư duy chia đều các lợi 
ích phát triển từ ngân sách nhà 
nước cho các địa phương và các 
nhóm lợi ích lớn (ví dụ, coi phát 
triển cảng như là món “quả thực” 
mà Trung ương phải chia đều cho 
các địa phương hay các nhóm lợi 
ích), phải nhất quán xuất phát từ 
lập trường, quan điểm phát triển 
vì lợi ích quốc gia để nhanh chóng 
hình thành các đầu mối, các tọa 
độ đột phá lớn, phục vụ cho chiến 
lược quốc gia tổng thể chứ không 
phải vì lợi ích của từng địa phương 
hay lợi ích nhóm.

- Tư duy lại phương thức phát 
triển du lịch – nghỉ dưỡng ven biển 
để không xẩy ra khuynh hướng tận 
khai các tài nguyên du lịch sẵn có 
theo phương thức dễ dãi, ngắn hạn. 
Đặc biệt chú ý xây dựng các trung 
tâm du lịch lớn tại những tọa độ có 
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tài nguyên du lịch đặc sắc như Hạ 
Long – Cát Bà, Phú Quốc – Côn 
Đảo – Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cần lưu ý rằng bờ biển và các 
bãi biển Việt Nam chính là mỏ 
vàng lớn, là một trong những nội 
dung chính yếu tạo nên khái niệm 
“rừng vàng, biển bạc”. Ta đang 
khai thác một cách phung phí, 
ngắn hạn mỏ vàng này và gây ra 
những hệ lụy dài hạn không nhỏ. 
Điểm yếu chính là tư duy chiến 
lược. Cần chú ý cách khai thác bãi 
biển với tư cách là một trọng tâm 
ưu tiên quốc gia, không để xảy ra 
những tranh chấp thể hiện sự tham 
lam ngắn hạn, sự ngu dốt tiểu nông 
kiểu như giữa một bên là khai thác 

cát, khai thác titan với một bên là 
băm nát bờ biển để làm resort chỉ 
phục vụ người giàu khi thế giới đã 
bước sang thế kỷ XXI.

c. Xây dựng sớm chiến lược đối 
phó với biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng, coi đây là một điều kiện 
cơ bản để xây dựng chiến lược 
tổng thể. Đặc biệt có các tiếp cận 
nhà nước mới đến sự sinh tồn và 
phát triển của dân cư các vùng 
duyên hải, bỏ lối tiếp cận đối phó 
thiên tai thụ động, dựa vào lòng từ 
thiện để thể hiện sự quan tâm quốc 
gia mà có chiến lược chủ động tạo 
nền tảng để đối phó và phát triển 
hiệu quả trong điều kiện thiên tai.

d. Phát triển nghiên cứu biển - 

đại dương, cả ở khía cạnh khoa 
học – công nghệ (phục vụ khai 
thác – chế biến) lẫn ở khía cạnh 
lối sống và văn hóa biển hiện đại, 
nhấn mạnh yêu cầu phát triển văn 
hóa, bản lĩnh chinh phục biển chứ 
không phải tư duy “kiếm chác”, 
“nương nhờ” biển.

Có nhiều vấn đề phải giải quyết 
để xây dựng và thực thi một chiến 
lược kinh tế biển hiện đại. Đặc 
biệt, trong môi trường cả thế giới 
cùng đồng loạt “nhảy xuống biển” 
để tìm kiếm không gian phát triển 
thì vấn đề biển càng trở nên phức 
tạp, ẩn chứa nhiều nguy cơ và rủi 
ro.

T.Đ.T

1. HÀNH TRÌNH MỞ ĐẤT 
PHƯƠNG NAM

 Xứ Mô Xoài được nhắc đến 
trong buổi đầu khai khẩn vùng đất 
Nam bộ của người Việt. Ngược 
dòng lịch sử, từ đầu thế kỷ XVII 
đã có nhiều người Việt vào lập 
nghiệp tại vùng đất Nam bộ. Cuộc 
hôn nhân giữa công chúa Ngọc 
Vạn và vua Chey Chetta II vào 
năm 1620 đã mở ra sự liên minh 
chiến lược giữa chúa Nguyễn và 
thế lực cầm quyền Chân Lạp với 
việc thành lập trạm thu thuế ở Sài 
Gòn và thiết lập khu dinh điền đầu 
tiên của người Việt ở xứ Mô Xoài 
(Bà Rịa) vào năm 1623.

Năm 1658, Chân Lạp đem 

XỨ MÔ XOÀI VÀ HÀNH TRÌNH
KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT NAM BỘ

CỦA NGƯỜI VIỆT
   TS. Nguyễn Đình Thống
 Trường ĐHKHXHNV - TPHCM

Núi Mô Xoài chính là núi Dinh ngày nay, thuộc địa phận thành 
phố Bà Rịa. Từ thế kỷ XIX trở về trước, tên núi vẫn được gọi 
theo tên của vùng đất này là núi Mỗi Xuy, Mỏ Xoài, Mô Xoài, 
cũng gọi là núi Trấn Biên như tên dinh trấn.

quân xâm phạm biên cảnh, chúa 
Nguyễn Phúc Tần phái Nguyễn 
Phúc Yến “đem 3.000 binh từ Trấn 
Biên (Phú Yên) đi 2 tuần vào đến 
thành Mỗi Xuy (Mô Xoài), nước 
Cao Miên, đánh phá kinh thành 
và bắt được vua nước ấy là Nặc 
Ong Chân giải về hành tại dinh 
Quảng Bình. Vua dụ cho tha tội, 
phong làm Cao Miên quốc vương, 
cho được giữ đạo phiên thần, lo bề 
triều cống, không được xâm nhiễu 
dân sự ở ngoài biên cương, rồi 
khiến quan binh hộ tống về nước. 
Khi ấy địa đầu của Gia Định là Mô 
Xoài và Đồng Nai (tức là đất Biên 
Hòa trấn) đã có dân của nước ta 
đến cùng với dân Cao Miên khai 

khẩn ruộng đất.” 
Đoạn trích trong Gia Định thành 

thông chí trên đây cho biết, đến 
thời điểm năm 1658, xứ Mô Xoài 
và Đồng Nai đã có dân của nước 
ta đến cùng với dân Cao Miên 
khai khẩn ruộng đất. Sách Gia 
Định thành thông chí cũng cho 
biết thêm: “Đất ruộng phì nhiêu, 
có địa lợi sông, biển, cả muối và 
lúa, đậu rất nhiều. Các tiên triều 
Hoàng đế ta chưa rảnh mưu tính 
việc ở xa nên phải tạm để đất ấy 
cho Cao Miên ở, nối đời làm Phiên 
thuộc ở Nam, triều cống không 
bao giờ dứt.” 

Sau cuộc hành quân của Tôn 
Thất Yến (1658), “Người Cao 
Miên rất khâm phục uy đức của 
triều đình, họ đem nhượng đất ấy 
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rồi kéo nhau tránh đi nơi khác, 
chẳng dám tranh chấp điều gì”. 
Người Việt vào lập nghiệp ở 
phương Nam ngày càng đông, mở 
rộng địa bàn khai phá ngược sông 
Sài Gòn về phía Bình Dương, Củ 
Chi, Tây Ninh và ven sông Vàm 
Cỏ, mở mang vùng Chợ Lớn, Tân 
An, Mỹ Tho, về phía sông Tiền.

Đây cũng là thời kỳ nội bộ triều 
đình Cao Miên có sự tranh chấp 
quyền lực quyết liệt giữa các phe 
phái, chúa Nguyễn phải đưa quân 
vào Mô Xoài lần thứ 2 vào năm 
1674. Hai cuộc hành quân 1658 và 
1674 của chúa Nguyễn đã duy trì 
vị thế phiên thuộc của triều đình 
Cao Miên, dân Cao Miên sợ oai 
chúa, không dám tranh chấp nữa.

Từ năm 1679, nhóm tướng cũ 
của nhà Minh không chịu làm tôi 
nhà Thanh đến cửa biển Tư Dung 
và Đà Nẵng xin làm tôi tớ. Chúa 
sai người đưa Trần Thượng Xuyên 
vào Đồng Nai, chia đất cho ở, lập 
ra Nông Nại Đại Phố; cho Dương 
Ngạn Địch vào Mỹ Tho, dựng phố 
xá, mở tiệm buôn, lập Mỹ Tho Đại 
Phố, thuyền bè ra vào tấp nập.

Năm 1698, đời chúa Nguyễn 
Phúc Chu, bắt đầu đặt Phủ Gia 
định: “Sai Thống suất Nguyễn 
Hữu Kính kinh lược đất Chân Lạp, 
chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng 
Nai làm huyện Phúc Long, dựng 
dinh Trấn Biên, lấy xứ Sài Gòn 
làm huyện Tân Bình, dựng dinh 
Phiên Trấn, mỗi dinh đều đặt các 
chức lưu thủ, cai bạ, kí lục và các 
cơ đội thuyền thủy bộ tinh binh 
và thuộc binh. Mở rộng đất được 
nghìn dặm, (dân) được hơn 4 vạn 
hộ, bèn chiêu mộ những dân xiêu 
dạt từ Bố Chính trở vào Nam cho 
đến ở cho đông.” 

Năm 1699, mùa thu, tháng 7, 
Nặc Thu nước Chân Lạp làm phản, 
đắp lũy Bích Đôi, Nam Vang, Cầu 
Nam, cướp bóc dân buôn. Trần 
Thượng Xuyên đóng giữ Doanh 
Châu (nay thuộc Vĩnh Long) báo 
lên. Mùa Đông, tháng 10, lại sai 

Nguyễn Hữu Kính làm Thống suất, 
cai bạ Phạm Cảm Long làm Tham 
mưu, Lưu thủ Trấn biên làm Tiên 
phong, lãnh quân hai dinh Bình 
Khang, Trấn Biên và thuộc binh 7 
thuyền dinh Quảng Nam, cùng với 
tướng sĩ Long Môn đi đánh. Tháng 
2 năm 1700, Nguyễn Hữu Kính 
đem quân các đạo tiến vào nước 
Chân Lạp. Tháng 3 đánh lũy Bích 
Đôi và Nam Vang. Nặc Thu cả sợ 
bỏ chạy. Nặc Yêm ra hàng. Hữu 
Kính vào thành, vỗ yên dân chúng.

Cuộc ra quân của Nguyễn Hữu 
Kính một lần nữa xác định cương 
vực mà người Việt đã mở mang, 
duy trì quan hệ phiên thuộc của 
Chân Lạp và mở đường cho xứ Hà 
Tiên sáp nhập vào vùng đất Nam 
Bộ. 

Hà Tiên vốn là đất cũ của Chân 
Lạp. Ban đầu có người tên là 
Mạc Cửu gốc phủ Lôi Châu, tỉnh 
Quảng Đông, vào năm Khang Hy 
thứ 19 (1680), nhà Minh mất hẳn. 
Mạc Cửu không khuất phục nhà 
Đại Thanh, mới chừa tóc rồi chạy 
qua phương Nam, trú tại phủ Nam 
Vang nước Cao Miên. Ông thấy ở 
phủ Sài Mạt của nước ấy, người 
Việt, người Trung Hoa, Cao Miên, 
Đồ Bà (Chà Và) các nước tụ tập 
mở trường đánh bạc để lấy xâu, 
gọi là thuế hoa chi, bèn thầu mua 
thuế ấy, lại còn đào được một hầm 
bạc nên bỗng trở thành giàu có. Từ 
đó ông chiêu mộ người Việt Nam 
lưu tán ở các xứ Phú Quốc, Lũng 
Kè, Cần Bột, Vũng Thơm, Rạch 
Giá, Cà Mau lập thành 7 xã thôn. 
Tháng 8 năm Mậu Tý (1708), Mạc 
Cửu dâng vùng đất đai đã khai 
khẩn cho chúa Nguyễn và được 
chúa chấp thuận, đặt trấn Hà Tiên, 
phong cho chức Tổng binh, tước 
Cửu Ngọc hầu. 

Người Côn Man vốn là dân 
Chăm Pa khi đó đã sáp nhập vào 
Đại Việt. Một bộ phận phiêu bạt 
qua Chân Lạp, ngụ cư yên ổn dưới 
triều vua Nặc Ông Tha. Nặc Ông 
Thâm là chú của Tha cầu viện 

quân Xiêm về đánh cháu, cướp 
ngôi (1748). Võ vương sai Nguyễn 
Hữu Doãn làm thống suất đánh 
dẹp. Thâm chết, con của Thâm 
là Nặc Nguyên lại cầu viện quân 
Xiêm về đánh (1750), Tha thua, 
chạy sang Gia Định cầu cứu, 
nhưng chết ở đấy. Nặc Nguyên 
lên ngôi vua, thường đem binh tàn 
sát người Côn Man. Nặc Nguyên 
thông sứ với chúa Trịnh Doanh 
(1740-1767) mưu hiệp sức đánh 
Chúa Nguyễn từ hai phía, giành lại 
đất Thủy Chân Lạp (Nam Bộ). Xứ 
Đàng Trong lâm cơn nguy biến. Võ 
vương bèn cử Nguyễn Cư Trinh 
làm Tham mưu trong cuộc chinh 
phạt lần này. Nguyễn Cư Trinh lập 
công lớn. Sử chép: “Cư Trinh tới 
đâu, giặc đều tan chạy. Bốn phủ 
Lôi Lạp, Tầm Bôn, Cầu Nam, Nam 
Vang đều hàng. Cư Trinh bèn sai 
thuộc tướng đi chiêu dụ người Côn 
Man để làm thanh thế, gặp mưa 
lụt, phải đóng quân lại.

Nặc Nguyên bèn nhờ Mạc Thiên 
Tứ xin hiến hai phủ Tầm Bôn, Lôi 
Lạp (nay là Tân An, Gò Công) để 
chuộc tội, và bổ vào lệ triều cống 
đã bỏ ba năm về trước. Vua không 
cho, Cư Trinh bèn dâng sớ tâu xin, 
chúa mới y cho.

Nặc Nguyên chết, nội tộc Chân 
Lạp lại một phen tranh quyền, nội 
chiến. Sử chép: Đinh Sửu, năm thứ 
19 (1757). Nặc Nguyên nước Chân 
Lạp chết. Người chú họ là Nặc 
Nhuận tạm coi việc nước. Biên 
thần tâu xin nhân đó nhận để tỏ ân 
nghĩa, cho vững biên cương. Chúa 
bắt phải hiến hai phủ Trà Vinh, Ba 
Thắc, rồi sau mới y cho. Khi ấy xảy 
ra việc con rể Nặc Nhuận là Nặc 
Hinh giết Nặc Nhuận để cướp ngôi. 
Con Nặc Nhuận là Nặc Tôn chạy 
sang Hà Tiên. Thống suất Trương 
Phúc Du thừa thế tiến đánh. Nặc 
Hinh chạy đến Tầm Phong Xuy, 
bị quan phiên Ốc Nha Uông giết 
chết. Chúa bèn sắc phong cho Nặc 
Tôn làm vua nước Chân Lạp. Sai 
Thiên Tứ cùng tướng sĩ 5 dinh hộ 
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tống về nước. Nặc Tôn bèn dâng 
đất Tầm Phong Long. Phúc Du 
và Cư Trinh xin dời dinh Long Hồ 
đến xứ Tầm Bào (nay là thôn Long 
Hồ, tức tỉnh lỵ Vĩnh Long). Lại đặt 
đạo Đông Khấu ở xứ Sa Đéc, đạo 
Tân Châu ở Tiền Giang, đạo Châu 
Đốc ở Hậu Giang, lấy quân dinh 
Long Hồ trấn áp. Bấy giờ Nặc Tôn 
lại cắt 5 phủ Hương Úc, Cần Vọt, 
Chân Sum, Sài Mạt, Linh Quỳnh 
để tạ ơn Mạc Thiên Tứ. Chúa cho 
lệ 5 phủ ấy vào quản hạt Hà Tiên.

 Như vậy, lần này, cùng với 
Trương Phúc Du, Nguyễn Cư 
Trinh đã hoạt động xuất sắc trên 
các mặt quân sự, chính trị, ngoại 
giao, hành chính, đình chỉ xung 
đột, giữ vững biên cương, duy trì 
phiên thuộc, thu về toàn bộ lãnh 
thổ Thuỷ Chân Lạp dâng cho 
Chúa Nguyễn, từ Tầm Bôn, Lôi 
Lạp (Long An, Gò Công) đến Tầm 
Phong Long (Tiền Giang, Hậu 
Giang, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu 
Đốc) nối xứ Mô Xoài - Đồng Nai 
- Gia Định với trấn Hà Tiên, hoàn 
thành đại nghiệp mở đất phương 
Nam. 

2. XỨ MÔ XOÀI BUỔI ĐẦU 
KHAI PHÁ

Đất Hưng Phúc được nhắc đến 
trong lời tâu của Nguyễn Cư Trinh 
(1756) còn được gọi là Hương 
Phước, chính là ngôi làng đầu tiên 
của xứ Mô Xoài. Ngôi làng nằm 
dưới chân núi - núi Mô Xoài, nằm 
ven sông - sông Mô Xoài. 

Núi Mô Xoài chính là núi Dinh 
ngày nay, thuộc địa phận thành 
phố Bà Rịa. Từ thế kỷ XIX trở về 
trước, tên núi vẫn được gọi theo 
tên của vùng đất này là núi Mỗi 
Xuy, Mỏ Xoài, Mô Xoài, cũng gọi 
là núi Trấn Biên như tên dinh trấn. 
Sách Gia Định thành thông chí của 
Trịnh Hoài Đức viết: “Núi Trấn 
Biên: Tục danh núi Mũi Xuy 
(hay Mỏ Xoài) cách phía Đông 
trấn 154 dặm. Hình núi cao ngất 
xanh om, có những hang Nai, đồi 

Thông, mây phủ suối reo, cảnh 
trí u tịch, chầu về Gia Định, hình 
dung thanh tú, bài liệt thênh thang. 
Lưng chừng núi lại có động đá 
thâm u khuất khúc chất hẹp, đi vào 
không cùng tận. Có thầy tăng tịch 
cốc tên là Ngộ Chân, cất chùa Đức 
Vân nơi cửa động để trụ trì, hàng 
ngày chỉ ăn rau quả niệm Phật, 
luyện tập được cả hùm beo; lại hay 
vẽ bùa chữa bệnh, thâu được lễ tạ 
thì đem tản cấp cho những người 
nghèo đói khốn khổ, cũng là một vị 
cao tăng đắc đạo vậy”.

Sông Mô Xoài (theo tên núi), 
cũng được gọi là sông Hương 
Phước (theo tên làng) lượn quanh 
chân núi, chảy qua giữa hai làng 
Long Hương và Phước Lễ. Sách 
Gia Định thành thông chí viết: 
“Sông Hương Phước: (tức là sông 
Xoài, là nơi thôn Phước Long và 
thôn Hương Lễ hiệp nhau đài thọ 
lính trạm). Ngược dòng lên phía 
bắc tục danh sông Xoài, chuyển 
quanh lên phía tây đến suối Châu - 
Thù - Thì dốc Giao - Kèo, qua suối 
Thâm - Tuyền đến cùng nguyên 
sông Uông - Giang dài 15 dặm, 1 
chi chảy qua nam độ 4 dặm làm 
cửa sông lớn Hương Phước rồi 
hiệp lưu cùng các sông”

Sách Đại Nam nhất thống chí 
chú dẫn rõ hơn: “Sông Hương 
Phước tức là sông Mỗi Xoài là 
chỗ dân hai thôn Long Hương và 
Phước Lễ chung nhau chịu lính 
trạm”. 

Năm 1698, khi Nguyễn Hữu 

Kính vào kinh lược đất Chân 
Lạp, lấy xứ Đồng Nai làm huyện 
Phước Long thì làng Hương Phước 
thuộc tổng Phước An, một trong 
bốn tổng của huyện Phước Long 
(Phước An, Long Thành, Bình An 
và Phước Chánh). 

Năm 1808, huyện Phước Long 
đổi thành trấn Biên Hòa, cải bốn 
tổng thành bốn huyện. Huyện 
Phước An có hai tổng An Phú và 
Phước Hưng. Hương Phước tách 
ra thành hai làng Long Hương và 
Phước Lễ, thuộc tổng An Phú. 

Năm 1836, hai tổng An Phú và 
Phước Hưng tách thành 4 tổng 
là An Phú Thượng, An Phú Hạ, 
Phước Hưng Thượng và Phước 
Hưng Hạ, hai làng Long Hương và 
Phước Lễ thuộc ổng An Phú Hạ. 

Những ngôi làng đầu tiên ở xứ 
Mô Xoài thuộc tổng An Phú xưa, 
sau chia tách thành tổng An Phú 
Hạ chính là những ngôi làng người 
Việt đầu tiên được thành lập trên 
vùng đất Nam Bộ. Thống kê trong 
Địa bạ triều Nguyễn (tỉnh Biên 
Hoà) lập năm 1836, còn ghi rõ tên 
vùng đất này. Tổng An Phú Hạ có 
7 thôn thì 4 thôn nằm trọn trong 
xứ Mô Xoài (Mỗi Xoài), tổng diện 
tích thực canh là 359 mẫu 9 sào 
4 thước 3 tấc, chiếm 69% của cả 
tổng. 

Như vậy, những ngôi làng Việt 
đầu tiên ở Nam Bộ được thiết lập 
ở tổng An Phú Hạ trong khoảng 
những năm 20 của thế kỷ XVII, 
sau mở rộng ra tổng Phước Hưng, 

Đơn vị Diện tích thực canh: Ghi chú (tổng diện tích)
Tổng An Phú Hạ 517.7.8.5 528.7.8.5
Đại Thuận thôn  Đất gò đồi

Long Hiệp thôn 36.4.7.9 xứ Mỗi Thơm, Núi Đất

Long Hương thôn 02.2.14.3 xứ Mỗi Xoài

Phước Lễ thôn 53.5.2 xứ Mỗi Xoài

Phước Lễ ruộng muối 03.8.12.0 

Long Kiên thôn 59.8.13.8 xứ Mỗi Xoài, Bưng Kỳ, Thị Định

Long Xuyên thôn 42.2.4.2 xứ Mỗi Xoài

Phước Long thôn 99.1.9.5 xứ Thao Lao
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sau rồi chia thành 4 tổng An Phú 
Thượng, An Phú Hạ, Phước Hưng 
Thượng và Phước Hưng Hạ. Đó là 
xứ Mô Xoài xưa, là tiền đề, hậu 
thuẫn cho các đoàn quân Nam tiến 
vào mở rộng địa bàn khai phá đất 
Đồng Nai, Gia Định và cả vùng 
đất Nam Bộ. Trung tâm của xứ Mô 
Xoài là tổng An Phú - An Phú Hạ 
mà những ngôi là Việt đầu tiên là 
Hương Phước (sau tách ra thành 
Long Hương, Phước Lễ), Long 
Kiên, Long Xuyên (sau nhập lại 
thành Hòa Long), Long Hiệp (sau 
nhập với Long Nhung thành Long 
Tân), Phước Long (sau nhập với 
Phước Hữu, Long Lập thành Long 
Phước), Long Điền,…

Năm 1837, đặt phủ Phước Tuy 
(gồm huyện Phước An, Long 
Thành và Long Khánh), phủ lỵ 
đặt tại thôn Phước Lễ. Đây là thời 
điểm khởi đầu quá trình đô thị hoá 
ngôi làng này. Phước Lễ trở thành 
trung tâm hành chính, kinh tế, văn 
hoá, quân sự của phủ Phước Tuy, 
dân cư đông đúc, phố chợ nhộn 
nhịp, trên bến dưới thuyền. Phước 
Lễ có Dinh Phủ, và từ “Dinh” trở 
nên quen thuộc đối với người dân 
trong vùng. Thoạt đầu, dân quê 
gọi chợ Phước Lễ là Chợ Dinh. 
Dân tứ xứ đến chợ Dinh bằng ghe, 
xuồng. Bến sông, dòng sông được 
gọi bằng tên mới: sông Dinh. Dần 
dà, ngọn núi cũng được gọi theo 
cách mới là núi Dinh. Lâu ngày 
thành quen, cái tên Mô Xoài bị 
lãng quên, chỉ còn lại trong những 
trang sách cổ. Khi thực dân Pháp 
chiếm đóng vùng đất này, lập bản 
đồ thì cái tên Núi Dinh, Sông Dinh 
chính thức đi vào bản đồ và các 
văn bản mới.

3. XỨ MÔ XOÀI - BƯỚC CHÂN 
MỞ ĐẤT PHƯƠNG NAM

Xứ Mô Xoài - Bà Rịa có trí 
quan trọng trong công cuộc khai 
phá vùng đất Nam bộ của lưu dân 
người Việt. Đây là nơi mở đầu 
cho cuộc khẩn hoang, là nơi định 

cư, lập nghiệp đầu tiên của người 
Việt, là bàn đạp để mở mang toàn 
cõi Nam Bộ. Sách Gia Định thành 
thông chí, Trịnh Hoài Ðức viết vào 
những năm 20 của thế kỷ XIX đã 
định danh: “Bà Rịa là ở đầu biên 
giới trấn Biên Hòa, là đất có danh 
tiếng, cho nên các phủ ở phía bắc 
có câu ngạn rằng: “cơm Nai - Rịa, 
cá Rí - Rang” là lấy xứ Ðồng Nai 
và Bà Rịa đứng đầu mà bao gồm cả 
Bến Nghé, Sài Gòn, Mỹ Tho, Long 
Hồ cũng ở vào trong đó”. Ðất 
này dựa lưng vào núi, quay mặt 
ra biển, rừng rậm tre cao, trên có 
tuần trường để chiêu dụ bọn man 
- mạch đến đổi chác, dưới có quan 
- tấn để xem xét ghe thuyền lúc đi 
ra biển. Đường trạm thủy lục giao 
thông, thổ sản núi rừng cung cấp. 
Chế ngự Ðê - Man phòng ngừa 
đạo tặc, có huyện, nha đạo thủ 
chia giữ nhiệm vụ, vẫn là địa hạt 
xung yếu thứ nhất. Vả lại có nhiều 
quan ải hiểm yếu, có thành trì dấu 
xưa còn lại, khác gì quốc đô của 
các vương giả ngày xưa”.

Từ khi chúa Nguyễn Phước 
Nguyên kết tình giao hảo với vua 
Chân Lạp, đặt trạm thuế ở Sài 
Gòn, mở dinh điền ở xứ Mô Xoài 
cho người Việt vào định cư, lập 
nghiệp (1623), các chúa Nguyễn 
đều quan tâm khuyến khích việc 
chiêu mộ dân vào khai khẩn vùng 
đất này. Mỗi khi có xung đột, tranh 
chấp đất đai, chúa cử binh vào bảo 
vệ dân, giữ lệ phiên thuộc và triều 
cống của Chân Lạp. Hai cuộc hành 
quân Nam tiến của Tôn Thất Yến 
(1658) và cuộc hành quân của 
Nguyễn Dương (Nguyễn Dương 
Lâm) - Nguyễn Diên (1674) đã 
xác lập vị thế chủ nhân của người 
Việt tại xứ Mô Xoài. Quân Chân 
Lạp rút về, dân Chân Lạp không 
dám tranh chấp nữa. Lũy Bô Tâm 
của Chân Lạp xưa được gọi là lũy 
Phước Tứ (trời ban cho) thành tiền 
đồn trú quân của chúa Nguyễn để 
giữ đất, bảo vệ dân. Từ khi đạo Mô 
Xoài được thiết lập, lũy Phước Tứ 

trở thành tiền đồn của đạo Mô Xoài 
và mang tên lũy Mô Xoài. Vị thế 
của lũy Mô Xoài được chép trong 
Gia Định thành thông chí: “Lũy ấy 
trải mấy đời sau cũng nhân theo 
đó nhận làm yếu địa đồn trú cho 
đạo Mô Xoài”.

Ngoài chức năng đồn trú, đạo 
Mô Xoài còn được huy động tham 
gia các cuộc hành quân bảo vệ lãnh 
thổ. Sách Gia Định thành thông 
chí có đoạn chép về việc này: “Hồi 
tháng giêng năm Đinh Mão (1747) 
đời vua Thế Tông Hiếu Võ hoàng 
đế thứ 10 Võ vương Nguyễn Phúc 
Khoát có khách buôn xứ xa người 
tỉnh Phúc Kiến (Trung Hoa) là Lý 
Văn Quang đến khách ngụ ở Đại 
Phố, thấy cảnh thái bình, võ bị lơ 
là, lòng mừng thầm, bèn lén lút kết 
bè đảng hơn 300 người tự xưng là 
Đông Phố (Giản Phố) đại vương, 
dùng Hà Huy làm ngụy Quân sư, 
Tạ Tam làm ngụy Tả đô đốc, Tạ 
Tứ làm ngụy Hữu đô đốc, âm thầm 
tính chuyện xằng bậy, định đánh 
úp dinh Trấn Biên, nhưng chỉ sợ 
Khâm sai Cai đội Cẩn Thận hầu 
Nguyễn Cư Cẩn là người có võ 
nghệ cao cường, nên chúng bàn 
mưu trước tiên phải giết ông Cẩn 
thì việc sẽ dễ thành như trở bàn 
tay. Nhân ngày tết Nguyên đán, 
chúng bèn phục binh ở trong phố, 
rồi đem hơn 50 tên dũng cảm bày 
y phục theo kiểu đi mừng lễ ngày 
xuân, đến mừng tuổi tại dinh Cẩn 
Thận hầu, thừa lúc ngài vô ý cử 
sự, cùng rút đoản đao trong tay 
áo chém Cẩn Thận hầu bị thương. 
Cẩn Thận hầu lăn xuống vọt chạy 
chụp lấy ngọn phốc đao trên giá 
binh khí ở vách, giết được 5, 6 tên 
giặc, chúng bèn rút lui, chạy ùa 
vào trại quân đoạt được một số 
thương dài, rồi từ hai phía đông 
tây đánh ép. Lúc ấy Cẩn Thận hầu 
đã bị trọng thương đuối sức, kéo 
đao đánh bước giật lùi, không ngờ 
cán đao bị vướng hàng rào cây 
khiến ông vấp ngã, liền bị giặc 
đâm chết. Thế rồi thuộc binh của 
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ông liền đến tiếp ứng, quân giặc 
chạy về tụ tập chận cầu để chống 
cự. Quan Lưu thủ Cường Oai hầu 
họ Nguyễn điều lính thủy bộ của 
dinh dàn trận ở bờ bắc, đốt phá 
cầu ván để cứ thủ, không dám tiến 
qua đánh dẹp, rồi đưa hịch báo 
cáo cho Cai cơ Đại Thắng hầu 
Tống Phước Đại ở đạo Mô Xoài 
để cùng hiệp binh đánh dẹp. Quan 
quân bắt được bọn Lý Văn Quang 
cùng bọn đầu sỏ hung ác 57 tên. 
Nhưng nghĩ chúng nó là người của 
Thiên triều (Thanh triều) không 
nên giết vội, bèn giam chúng vào 
ngục rồi đem việc ấy tâu lên”. 

4. NHỮNG DẤU TÍCH XƯA 
NHẤT Ở MÔ XOÀI 

Thành Hưng Phúc (Hương 
Phước) là thành mô Xoài: Quốc 
sử triều Nguyễn chép: “Mậu Tuất 
năm thứ 10 (1658), tháng 9, vua 
nước Chân Lạp, vốn tên Cao Mên 
là Nặc Ông Chân xâm lấn biên 
thuỳ, Dinh Trấn Biên báo lên, 
Chúa sai phó tướng Dinh Trấn 
biên là Tôn Thất Yến, Cai đội là 
Xuân Thắng, Tham mưu là Minh 
Lộc (hai người đều không rõ họ) 
đem 3000 quân đến thành Hưng 
Phúc (bấy giờ gọi là Mỗi Xuy, nay 
thuộc huyện Phúc Chính, tỉnh Biên 
Hoà) đánh phá được, bắt được Nặc 
Ông Chân đưa về, chúa tha tội cho 
và sai hộ tống về nước, khiến làm 
phiên thần, hàng năm cống nộp”.

Thành Hưng Phúc được nhắc 
đến trong đoạn trích trên cũng 
chính là thành Hương Phước - lũy 
Mô Xoài mà Trịnh Hoài Đức đã đề 
cập về luỹ Phước Tứ. 

Lũy Phước Tứ là lũy Mô Xoài. 
Sách Gia Định thành thông chí 
chép: “LŨY PHƯỚC TỨ: Ở phía 
đông trạm Hương Phước, ngang 
giữa quan lộ. Trước đây chánh 
Vương Cao Miên là Sô ngự trị ở 
thành Vũng Long, Phó vương là 
Nộn ngự trị ở thành Sài Gòn. Con 
trưởng của Sô là Bô Tâm không 
được làm vua, bèn giết cha mà tự 

lập, rồi sợ Nộn không phục, báo 
cáo lên triều để đem binh hỏi tội, 
bèn đắp đồn đất ở Khu Bích Nam 
Vang, kết bè nổi giăng dây sắt để 
tự vệ, lại cầu Tiêm La ứng viện, 
mưu đánh giết Nộn. Thế Nộn lúc 
bây giờ bị nguy bức phải chạy qua 
nương tựa dinh Thái Khang, Bô 
Tâm bèn chiếm cứ Sài Gòn, mà 
binh Tiêm không đến, Bô Tâm đắp 
lũy đất ở địa đầu Mô Xoài, ngoài 
trồng tre gai, đem binh tượng 
phòng thủ rất chặt chẽ. Trải hơn 
một năm thấy binh ta không hề 
động tĩnh, Bô Tâm trễ nải không 
phòng bị, binh sĩ tứ tán ra ngoài 
ruộng nương. Tháng Giêng năm 
Giáp Dần (1674) đời vua Thái Tôn 
thứ 27, Trấn thủ dinh Thái Khang 
là Nguyễn Triều Ðắc đem việc đề 
đạt lên, tháng 2 vua sai Chủ tướng 
dinh Thái Khang là Nguyễn Dương 
xuất chinh, giao cho Nguyễn Diên 
làm Cai cơ thống lãnh binh tiên 
phong, phải đi rất mau chóng cả 
ngày thâu đêm. Tháng 3 Diên Lộc 
hầu đến trước tại lũy Mô Xoài, 
nhân chúng không phòng bị xông 
vào đánh úp, binh sĩ không ai bị 
sát hại cả; cách 3 ngày bọn chúng 
nhóm lại vây đánh rất gắt, Diên 
Lộc hầu đóng cửa lũy không ra 
ứng chiến, đợi binh Dương Lâm 
hầu đến bèn hiệp lực ra đánh, binh 
Cao Miên tan rã, bị tử thương rất 
đông. Nhân vậy mới gọi tên là 
lũy “Phước Tứ”. Sau đại binh tới 
lấy Sài Gòn, qua tháng 4 hai đạo 
binh thủy lục liền phá 2 đồn Khu 
Bích và Nam Vang, đốt phá cả bèn 
nổi dây sắt của quân địch, khi ấy 
người Cao Miên nghe thanh oai 
của Diên Lộc hầu thảy đều run sợ. 
Bô Tâm trốn vào trong rừng sâu, 
bị đảng bên vợ là người Ðồ Bàn 
giết chết, con thứ 2 của Sô Vương 
là Thu ra đầu hàng, từ ấy Cao 
Miên được bình định. Sau đó Diên 
Lộc hầu vì leo rừng lội nước, trải 
đủ gian nan, nên bị trọng bịnh rồi 
mất, khi ấy báo tiệp và đem cả sự 
trạng tâu lên. Vua sắc phong cho 

Thu làm Chánh Vương, Nộn làm 
Phó Vương như cũ, lại tặng cho 
Diên Lộc hầu chức Chưởng cơ, 
thụy là Trung võ, sức lập đền thờ, 
có cầu khẩn việc gì thường được 
linh ứng, người Cao Miên qua lại 
trước đền thì vội rảo bước không 
dám ngó thẳng vào đền.

“Lũy ấy trải mấy đời sau cũng 
nhân theo đó nhận làm yếu địa 
đồn trú cho đạo Mô Xoài, nay 
giặc giã yên lặng, tứ bề không còn 
đồn lũy, tuy thành tường đào phá 
làm ruộng vườn, mà bờ tre còn 
xanh tốt, còn nhìn nhận được dấu 
tích lũy xưa”.

Bên cạnh luỹ Mô Xoài (lũy Bô 
Tâm) còn có một cái ao rộng để 
tắm voi, được chép trong Gia Định 
Thành thông chí: “DỤC TƯỢNG 
TRÌ (AO TẮM VOI): Tục gọi là 
Bàu Thành, ở phía bắc lũy Phước 
Tứ, tổng Phước Hưng, huyện 
Phước An. Khi xưa là chỗ đồn binh 
của người Cao Miên Bô Tâm tắm 
voi, chung quanh đắp đê bằng đất, 
nay dấu cũ vẫn còn”. Địa danh 
Bàu Thành nay vẫn còn, thuộc 
trị trấn Long Điền, cách sông Mô 
Xoài (sông Hương Phước, nay gọi 
là sông Dinh) chừng 4km về phía 
Đông. Đợt khảo sát của chúng tôi 
vào năm 1995, dấu tích Bàu Thành 
vẫn còn gần như nguyên vẹn. Hiện 
nay, khu vực này đã được quy 
hoạch thành Trung tâm văn hóa 
huyện Long Điền, Bàu Thành đã 
biến dạng, chỉ còn lại dấu tích của 
lũy Phước Tứ (lũy Mô Xoài).

Ngoài Bàu Thành và lũy Phước 
Tứ (lũy Mô Xoài), Những ngôi 
đình Long Hương, Phước Lễ, Hòa 
Long, Long Phước, đình Long 
Phượng, chùa làng Long Điền, 
đền Diên Công (làng Hắt Lăng, 
nay thuộc xã Tam Phước, huyện 
Long Điền), nơi thờ Diên Ngọc 
hầu (Nguyễn Diên), danh tướng 
tiên phong trong cuộc hành quân 
1674… cũng là những di tích cổ 
xưa của người Việt ở Nam Bộ. 

Đình Hòa Long, Long Phước bị 
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tàn phá trong chiến tranh. Đình 
Phước Lễ mới bị phá hủy trong 
công cuộc đô thị hóa thành phố Bà 
Rịa trong những năm đầu thế kỷ 
XXI.

5. MỘT VÀI NHẬN XÉT
5.1. Không kể những cuộc di 

dân tự do, lẻ tẻ, việc lập trạm thuế 
ở Sài Gòn và lập dinh điền ở xứ 
Mô Xoài năm 1623 là bước khởi 
đầu chính thức cho sự nghiệp mở 
đất phương Nam của các chúa 
Nguyễn. Xứ Mô Xoài thời đó còn 
hoang vu, là giáp ranh (trấn biên) 
giữa hai vương quốc Chân Lạp và 
Chăm Pa mà chủ nhân đích thực là 
các bộ tộc người Châu Ro, Châu 
Mạ. Người Châu Ro, Châu Mạ 
sống rải rác trong các buôn làng 
thưa thớt phía thượng nguồn với 
nghề làm nương rẫy. Người Việt 
khai phá vùng hạ lưu sông Mô 
Xoài (còn gọi là sông Xoài, nay 
là sông Dinh) với nghề trồng lúa 
nước và đánh bắt hải sản, chinh 
phục đất phương Nam bằng mái 
chèo, lưỡi liềm, lưỡi hái. Cùng với 

những chính sách khuyến khích 
khẩn hoang của các chúa Nguyễn, 
trong thời gian xảy ra cuộc chiến 
tranh Trịnh - Nguyễn (1627-1672) 
làn sóng di dân từ Thuận - Quảng 
vào phương Nam diễn ra mạnh 
mẽ. Từ dinh điền Mô Xoài, người 
Việt mở rộng địa bàn, mở mang 
xứ Đồng Nai, Gia Định. Mỗi khi 
có tranh chấp chủ quyền, chúa cử 
binh vào bảo vệ dân. Sau các cuộc 
hành quân vào xứ Mô Xoài 1658 
và 1674, vua Chân Lạp nể oai đức 
chúa Nguyễn, không dám tranh 
chấp nữa. 

5.2. Xứ Mô Xoài có lũy Mô 
Xoài, từ khi định danh đã trở thành 
tiền đồn của các chúa Nguyễn ở 
phương Nam, thành nơi đồn trú 
cho binh lính bảo vệ đạo Mô Xoài. 
Binh lính đạo Mô Xoài còn được 
huy động trong các cuộc hành 
quân giữ yên vùng đất mới phương 
Nam. Khi là tiền đồn, khi là bàn 
đạp, khi là hậu cứ, xứ Mô Xoài 
gắn với quá trình khai phá vùng 
đất phương Nam.

5.3. Trung tâm xứ Mô Xoài xưa, 

nay chính là thành phố Bà Rịa, 
trung tâm hành chính, kinh tế, văn 
hóa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
thuộc vùng kinh tế động lực phía 
Nam, cũng là cửa ngõ của miền 
Đông Nam Bộ và Nam Bộ để khơi 
dậy và khai thác những tiềm năng 
từ biển. Tính từ thời lập khu dinh 
điền Mô Xoài (Bà Rịa - 1623) đến 
nay, đô thị này sắp bước vào tuổi 
tròn ba trăm chín chục. Dáng dấp 
trẻ trung của thành phố chưa đầy 
một tuổi này chính là biểu hiện của 
những tiềm năng đang thức dậy 
mỗi ngày. 

5.4. Trong những nỗ lực hướng 
tới việc kỷ niệm 390 năm - 400 
năm của vùng đất địa đầu - xứ 
Mô Xoài, cần có những giải pháp 
bảo tồn những cái tên xưa, những 
dấu tích xưa còn lưu lại. Cũng nên 
nghĩ đến việc phác họa một tượng 
đài để ghi dấu chân xưa nhất của 
người Việt, ghi công những bậc 
tiền nhân có công đầu mở mang 
vùng đất này.

N.Đ.T

1. LÀN SÓNG DI DÂN TỰ 
PHÁT CỦA NGƯỜI VIỆT VÀO 
MÔ XOÀI

Mô Xoài  được biết đến như một 
vùng đất địa đầu của Nam Bộ vào 
thế kỷ XVII. Tuy nhiên những dữ 
liệu về quá trình khai mở vùng đất 
này lại rất ít được sử liệu đề cập.

Xuất hiện trong sử liệu triều 
Nguyễn với nhiều tên gọi khác 
nhau: Mô Xoài, Mỗi Xoài, Mỗi 
Xuy, Hương Phúc, Hưng Phước...
nhưng Mô Xoài đều được ghi nhận 
là nơi đầu tiên được khai phá của 
Nam Bộ. Gia Định thành thông chí 
xác nhận: “Bà Rịa là đầu địa giới 

QÚA TRÌNH MỞ ĐẤT MÔ XOÀI
THỜI CHÚA NGUYỄN

  ThS. Đỗ Quỳnh Nga 
Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu

trấn Biên Hòa là đất danh tiếng, cho 
nên các phủ miền Bắc có ngạn ngữ 
rằng: “Cơm Nai, Rịa, cá Rí, Rang”, 
là ví Đồng Nai - Bà Rịa là đầu mà 
bao gồm cả Bến Nghé, Sài Gòn, Mỹ 
Tho, Long Hồ ở cả trong đó” . 

Mô Xoài nói riêng và Nam Bộ nói 
chung buổi đầu không phải thuộc 
về Chân Lạp mà là của Phù Nam, 
do người Nam Đảo làm chủ nhân. 
Chân Lạp - một trong số các thuộc 
quốc của Phù Nam với chủ nhân là 
người Nam Á, sau khi đánh chiếm 
Phù Nam vào thế kỷ VII, đã nghiễm 
nhiên sáp nhập miền đất này vào 
lãnh thổ của mình. Mặc dù Chân 

Lạp tiếp quản Nam Bộ từ thế kỷ VII 
nhưng cho đến trước thế kỷ XVII, 
nơi đây vẫn còn rất hoang vu. Từ 
đầu thế kỷ XVI, do sự chi phối của 
Xiêm La, Chân Lạp hầu như không 
kiểm soát được Nam Bộ. 

Nơi đây trở thành nơi gặp gỡ của 
những người nghèo tứ xứ, trong đó, 
người Việt có vai trò khá quan trọng 
và Mô Xoài được chọn là điểm mở 
đầu cho công cuộc khai phá Nam 
Bộ của lưu dân Việt. Điều này có 
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thể lý giải bắt nguồn từ vị trí địa lý 
đặc biệt, thuận tiện của vùng đất 
này: liền kề với Nam Trung Bộ - 
phía Đông Bắc tiếp giáp với Bình 
Thuận; phía Đông và Nam là biển. 
Vào đầu thế kỷ XVII, từ Khánh Hòa 
cho đến Bình Thuận ngày nay vẫn 
là đất Champa, muốn di chuyển từ 
Thuận Quảng vào Nam Bộ chỉ có 
cách dùng thuyền vượt biển và Mô 
Xoài chính là điểm dừng chân đầu 
tiên sau chặng đường dài. 

Vào đầu thế kỷ XVII, trên vùng 
đất Mô Xoài lúc này có sự sinh sống 
của các cư dân có mặt từ trước như 
Châu Ro, Stieng, Mạ, Khmer. Trong 
đó, người Mạ (hay Chema), người 
Sê (Sré), người Stiêng, Châu Ro…
còn được cho là nhiều hơn cả người 
Khmer  và được xem là cư dân bản 
địa nơi đây. Sự chung sống và dần 
dần làm chủ vùng đất này của người 
Việt so với các tộc người ở Mô 
Xoài diễn ra hoàn toàn một cách 
tự nhiên. Do có tập quán du canh, 
du cư nên người Châu Ro, Stieng, 
Mạ chuyển dần về phía những cánh 
rừng phía Bắc. Người Khmer thì hễ 
“nơi nào có người Việt đến đông thì 
họ chuyển đi nơi khác, không tranh 
giành, ngăn trở” .

Có thể hiểu rằng, buổi đầu, các 
cuộc chuyển cư của lưu dân Việt 
hoàn toàn mang tính chất tự phát. 
Họ là những người Việt đầu tiên 
có công khai phá mảnh đất Mô 
Xoài. Tuy nhiên, dòng di cư này 
diễn ra rất nhỏ lẻ. Mãi đến khi chúa 
Nguyễn Phúc Nguyên – vị chúa của 
những tư duy sáng tạo – bắt đầu 
nhận ra nguồn lợi khổng lồ từ mảnh 
đất phương Nam và có những động 
thái để khuyến khích, tạo điều kiện 
thì quá trình chuyển cư và khai phá 
Mô Xoài mới diễn ra mạnh mẽ. 

2. NHỮNG BƯỚC XÚC TIẾN 
ĐẦU TIÊN CHO CÔNG CUỘC 
MỞ ĐẤT MÔ XOÀI CỦA CHÚA 
NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Trong suốt mấy thế kỷ, Xiêm La 
trở thành yếu tố bên ngoài chủ đạo 

chi phối Chân Lạp. Vào thế kỷ XVII, 
chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã tạo 
dựng được tiếng vang cho mình. 
Để giảm bớt sức ép về phía Tây và 
để tìm đối trọng với Ayuthya, Chân 
Lạp đã thi hành chính sách “hướng 
Đông”, tìm đến các chúa Nguyễn 
làm chỗ dựa. Những chuyển biến 
lịch sử trong thế kỷ XVII, XVIII 
ngày càng khẳng định dấu ấn đậm 
nét của Đàng Trong, đóng vai trò 
quan trọng trong mối quan hệ bộ 
ba: Xiêm La – Chân Lạp – Đàng 
Trong. Mối quan hệ giữa Chân Lạp 
và Đàng Trong tùy thời điểm lại có 
những diễn biến khác nhau, xoay 
quanh vấn đề xung đột về quyền lực 
và quyền lợi giữa các thế lực trong 
vương triều Chân Lạp. 

Để đương đầu với Ayuthaya lâu 
dài, vua Chân Lạp là Chettha II đã 
xin cưới một nàng công chúa của 
Đàng Trong nhằm thiết lập chỗ dựa 
cho mình. Cuộc hôn nhân mang 
màu sắc ngoại giao giữa Chettha 
II và công chúa Ngọc Vạn- con 
gái của chúa Nguyễn Phúc Nguyên 
diễn ra vào năm 1620 là sự kiện có 
ý nghĩa xác lập cho mối bang giao 
giữa Chân Lạp và Đàng Trong một 
cách chính thức, đồng thời đặt dấu 
ấn cho công cuộc mở đất tới vùng 
đất Mô Xoài nói riêng và Nam Bộ 
nói chung của các chúa Nguyễn. 
Cuộc hôn nhân này đã mở ra nhiều 
sự thay đổi đối với vận mạng của 
Chân Lạp và lại đem tới cho Đàng 
Trong những bước tiến diệu kỳ trên 
con đường mở mang bờ cõi. Đó là 
những điều kiện vô cùng thuận lợi 
cho chúa Nguyễn thực hiện công 
cuộc mở đất ở Nam Bộ.

Những xúc tiến cho công cuộc mở 
đất của chúa Nguyễn vào Mô Xoài, 
Đồng Nai, Gia Định được đẩy mạnh 
thực hiện ngay sau cuộc hôn nhân 
này. Sau đó là những sự trợ giúp 
thường xuyên của chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên cho Chân Lạp. Thậm 
chí, chúa còn gửi cả quân đội và 
chiến thuyền đến giúp Chân Lạp 
chống lại các hoạt động chiến tranh 

và gây sức ép của quân Xiêm khiến 
cho liên minh giữa Chân Lạp và 
Đàng Trong ngày càng chặt chẽ hơn 
. Mặt khác, công chúa Ngọc Vạn, 
giờ đã là hoàng hậu Chân Lạp với 
tước hiệu là Sodach Prea Peaccac 
Vodey Prea Voreac Khsattey, 
thường can thiệp với chồng để tạo 
điều kiện cho người Việt sang khai 
phá, sinh sống (được miễn thuế) ở 
vùng đất người Chân Lạp bỏ hoang 
là Đồng Nai, Mô Xoài (vùng Biên 
Hòa – Bà Rịa) và cả Prey Nokor 
– Kas Krobei (vùng Sài Gòn, Bến 
Nghé sau này). Bà chính là cầu nối 
của mối quan hệ giữa Chân Lạp và 
Đàng Trong, đồng thời là nhân tố 
quan trọng trong những ngày đầu 
mở đất về phía Nam Champa của 
chúa Nguyễn. Đây chính là cơ sở 
thuận lợi cho chúa Nguyễn từng 
bước hợp pháp hóa sự kiểm soát 
của mình đối với vùng đất đã được 
khai khẩn.

Sự liên minh Đàng Trong – Chân 
Lạp ngày càng gắn bó cùng với vai 
trò cầu nối của Ngọc Vạn đã khiến 
cho số lưu dân người Việt làm ăn, 
sinh sống ở vùng đất này ngày càng 
đông. Trong điều kiện thuận lợi ấy, 
năm 1623, trên cơ sở có được sự 
thỏa thuận của vua Chettha II, chúa 
Nguyễn Phúc Nguyên đã lập được 
sở thu thuế ở Prey Nokor (Sài Gòn), 
Kas Krobei (Bến Nghé) để bảo đảm 
quyền lợi và công việc làm ăn, sinh 
sống của người Việt. Chúa còn cử 
một đạo quân (quan, lính) đến đóng 
đồn và khai phá đất đai.

Việc được lập sở thu thuế và đóng 
đồn trên đất Chân Lạp ngoài việc có 
ý nghĩa như là “sự thu hoạch” đối 
với những thành quả mà người dân 
Việt đạt được, còn mang tính chất 
như là một sự xác lập chủ quyền 
nhất định của chúa Nguyễn ở một 
khu vực cục bộ của Chân Lạp. Với 
đặc quyền này, cư dân người Việt 
đến Chân Lạp ngày một đông hơn 
do cảm giác yên tâm bởi đã có một 
sự bảo trợ của cả chính quyền Đàng 
Trong lẫn Chân Lạp với vai trò của 
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bà hoàng hậu người Việt trên vùng 
đất mới. 

Sau khi vua Chettha II mất vào 
năm 1628, thì vùng đất từ Prey 
Nokor (Sài Gòn) trở ra phía Bắc đến 
biên giới Champa, bao gồm vùng 
thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, 
Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay đã có 
nhiều người Việt đến sinh sống. Sự 
có mặt đông đảo, chiếm ưu thế một 
cách tự nhiên của người Việt ở Mô 
Xoài được Gia Định thành thông 
chí khẳng định: “Khi ấy địa đầu trấn 
Gia Định là hai xứ Mỗi Xoài, Đồng 
Nai đã có dân lưu tán của nước ta 
cùng ở lẫn với người Cao Mên, để 
khai khẩn ruộng đất, mà người Cao 
Mên lại sợ phục uy đức của triều 
đình, lại nhường mà tránh, không 
dám tranh giành ngăn trở” . 

Ở vùng Mô Xoài, những nơi lưu 
dân Việt có mặt sớm là cửa sông 
Xích Ram (sông Ray), Phước Hải, 
Cửa Lấp, cửa sông Dinh, hình 
thành nên các làng Phước Hải, 
Phước Tỉnh, Long Hương, Phước 
Lễ ...Tuy nhiên, lúc này, chủ quyền 
đối với vùng đất Mô Xoài vẫn thuộc 
về Chân Lạp.

3. VỀ HAI CUỘC CAN THIỆP 
CỦA CHÚA NGUYỄN PHÚC 
TẦN TRÊN ĐẤT MÔ XOÀI

Về cuộc can thiệp thứ nhất (năm 
1658):

Hai sự kiện tiếp theo có vai trò 
quan trọng nữa đối với quá trình 
mở đất Mô Xoài nói riêng và Nam 
Bộ nói chung là hai cuộc can thiệp 
quân sự vào lãnh thổ Chân Lạp của 
chúa Nguyễn, đáp ứng lời thỉnh cầu 
của các phe phái nhằm giải quyết 
các vụ tranh chấp nội bộ (năm 1658 
và 1674). 

Ngoài những bước xúc tiến ban 
đầu của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, 
thì sau đó, chúa Nguyễn vẫn chưa 
có những bước đi tiếp theo để thúc 
đẩy quá trình mở đất Nam Bộ. Mãi 
cho đến năm 1658, mới diễn ra sự 
kiện tiếp theo: Nhân việc vua Chân 
Lạp là Nặc Ông Chân xâm lấn biên 

thùy, chúa Nguyễn Phúc Tần sai 
Phó tướng dinh Trấn Biên (dinh 
Phú Yên)  là Nguyễn Phước Yến, 
Cai đội Xuân Thắng, Tham mưu 
Minh Lộc đem 3.000 quân sang 
can thiệp tại Mô Xoài, thiết lập 
lại trật tự cho Chân Lạp. Nặc Ông 
Chân  (1642 - 1659) bị bắt bỏ vào 
cũi đưa về Quảng Bình đem về nộp 
cho chúa. Chúa tha tội, vẫn phong 
Nặc Ông Chăn làm vua nước Cao 
Mên, cho làm phiên thần nộp cống 
và buộc Chân Lạp phải có nghĩa vụ 
triều cống cho Đàng Trong. 

Qua sự kiện năm 1658, mối quan 
hệ giữa Chân Lạp và Đàng Trong 
dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần 
có sự thay đổi quan trọng: Đàng 
Trong càng có sức ảnh hưởng lớn 
đến Chân Lạp. Điều này đã tạo điều 
kiện rất lớn cho quá trình di dân của 
người Việt vào lãnh thổ Chân Lạp. 
Mặt khác, lực lượng khai phá ở Mô 
Xoài được bổ sung thêm bởi các 
binh lính của chúa Nguyễn. Người 
dân Việt chuyển cư đến vùng Gia 
Định, Mô Xoài, Đồng Nai ngày 
càng đông và dần chiếm đa số. 

Về cuộc can thiệp thứ hai (năm 
1674):

Cuộc can thiệp quân sự thứ hai 
của chúa Nguyễn và cũng diễn ra 
trên đất Mô Xoài là vào năm 1674. 
Tình trạng rối ren trong triều đình 
Chân Lạp lại tiếp tục diễn ra.Hoàng 
tộc bị chia thành nhiều nhóm phái, 
có phái muốn dựa vào Xiêm, có 
phái lại dựa vào Đàng Trong để 
giành lấy ngai vàng. Nặc Nộn (Nặc 
Non) thỉnh cầu chúa Nguyễn trong 
khi Nặc Ông Đài cầu cứu quân 
Xiêm để đối phó với Đàng Trong. 
Dĩ nhiên, cũng như bao nhà nước 
phong kiến khác, sự hỗ trợ của chúa 
Nguyễn đối với mỗi phe phái trong 
hoàng gia Chân Lạp đều gắn với ý 
đồ mở đất, từng bước thúc đẩy quá 
trình xâm nhập vào Chân Lạp. Với 
sự can thiệp lần này cũng vậy, năm 
1674, chúa Nguyễn Phúc Tần sai 
cơ đạo dinh Thái Khang là Nguyễn 
Dương Lâm đem quân sang Chân 

Lạp hỗ trợ Nặc Nộn với cớ: “Nặc 
Nộn là phiên thần, có việc nguy 
cấp, không thể không cứu” . Thắng 
trận, chúa Nguyễn Phúc Tần phong 
cho Nặc Thu (em Nặc Ông Đài) 
làm vua chính, đóng ở thành Long 
Úc (Udong), Nặc Nộn làm vua thứ 
đóng ở thành Sài Gòn và buộc hai 
tiểu quốc này hàng năm có nghĩa vụ 
triều cống.

Như vậy, vào năm 1674, tại Mô 
Xoài đã diễn ra cuộc giao chiến 
lần thứ hai giữa quân Đàng Trong 
và Chân Lạp. Cuộc giao chiến này 
không phải là sự đối đầu giữa hai 
vương quốc mà cũng xuất phát từ 
lời thỉnh cầu của phe phái trong 
triều chính Chân Lạp do mâu thuẫn 
nội bộ. Chúa Nguyễn đã trở thành 
lực lượng thiết lập lại trật tự ở Chân 
Lạp mỗi khi có nội biến xảy ra, đồng 
nghĩa với việc có thể can thiệp sâu 
sắc vào triều chính Chân Lạp. Tuy 
vậy, cho đến thời điểm này (năm 
1674), điều đó vẫn không xảy ra. 
Điều mà chúa Nguyễn đòi hỏi chỉ 
đơn thuần là Chân Lạp làm nghĩa 
vụ triều cống hàng năm và tạo điều 
kiện cho lưu dân người Việt vào làm 
ăn sinh sống. Nguyên nhân có thể 
là do chúa Nguyễn nhận thấy mình 
chưa đủ khả năng để có thể bao quát 
cả vùng đất rộng lớn này trong một 
sớm một chiều. Vì thế không phải 
ngẫu nhiên chúa Nguyễn đã chọn 
phương thức: “Dân đi trước, Nhà 
nước theo sau”. 

Quá trình xâm nhập vào vùng đất 
Đông Nam Bộ của các chúa Nguyễn 
từ năm 1620 cho đến năm 1674 
đã thu được những kết quả như ý: 
vùng đất từ Prey Kor trở ra cho đến 
biên giới Champa (bao gồm Tp Hồ 
Chí Minh, Bà Rịa, Biên Hòa ngày 
nay) gần như đã trở thành “lãnh 
địa” riêng của chúa Nguyễn với rất 
nhiều người Việt đến sinh sống, lập 
nghiệp. Ở Mô Xoài, các làng Long 
Thạnh, An Ngãi, Phước Hải, Long 
Điền, Long Lập, Long Kiểng...cũng 
là những làng được khai phá sớm, 
dân cư tập trung đông. Ngoài ra có 
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làng Núi Nứa ở đảo Long Sơn, tập 
trung những người làm nghề chài 
lưới và làm ruộng muối cũng hình 
thành tương đối sớm . Trong nửa 
đầu thế kỷ XVIII, vì số lượng dân 
cư còn ít ỏi, vùng được khai thác 
thường là vùng đất trồng được lúa, 
hoa màu và vùng dọc theo các trục 
giao thông thủy bộ. 

Về dấu tích của lũy Mô Xoài (sau 
là lũy Phước Tứ ), Đại Nam nhất 
thống chí có sự ghi chép rất cụ thể: 
“Lũy cũ Phước Tứ: ở phía Đông 
trạm Biên Phước thuộc địa phận 
huyện Phước An, nằm ngang đường 
cái. Xưa người Cao Mên là Bô Tâm 
đắp lũy đất ở địa đầu Hưng Phước, 
trồng tre gai, thế rất kiên cố” không 
chỉ là địa bàn dân lưu Việt tập trung 
khai phá đầu tiên, Mô Xoài còn là 
vùng đất có vị trí quan trọng về mặt 
quân sự, là nơi “đứng chân” và là 
“cửa ngõ” để chúa Nguyễn tiếp tục 
mở rộng những phần đất khác về 
phía Nam. Cùng với các đạo ở miền 
Tây Nam Bộ (đạo Long Xuyên, đạo 
Kiên Giang, đạo Trường Đồn, đạo 
Tân Châu, đạo Đông Khẩu...), đạo 
Mô Xoài cũng ra đời. 

4. MÔ XOÀI VỚI TIẾN 

TRÌNH MỞ ĐẤT NAM BỘ CỦA 
CHÚA NGUYỄN

Từ những dấu chân mang tính tự 
phát của dòng lưu dân Việt trên đất 
Mô Xoài, cho đến những bước xúc 
tiến đầu tiên của chúa Nguyễn Phúc 
Nguyên và hai lần can thiệp về quân 
sự theo lời thỉnh cầu của các phe 
phái trong nội bộ Chân Lạp đã đưa 
Mô Xoài đến gần với chúa Nguyễn 
hơn. Mở đất Mô Xoài có ý nghĩa vô 
cùng lớn lao trong tiến trình mở đất 
Nam Bộ. Mô Xoài là điểm mấu chốt 
để chúa Nguyễn tiếp tục thực hiện 
việc mở mang các phần đất khác. 
Đây không chỉ là điểm tụ cư đầu 
tiên mà còn là trạm dừng chân và 
chuyển cư để lưu dân từ Mô Xoài 
vào các vùng đất khác. Từ Mô Xoài, 
dân đến Đồng Nai, rồi Sài Gòn, mở 
mang miền Đông Nam Bộ, rồi sau 
đó là Tây Nam Bộ. Đó cũng chính 
là kế “Tàm thực” mà Nguyễn Cư 
Trinh đã đúc rút ra từ quá trình 
mở đất của chúa Nguyễn: “Năm 
xưa mở phủ Gia Định cũng trước 
mở Hưng Phước, tới Đồng Nai để 
tiện hội tụ quân dân đầy đủ rồi sau 
mới lấy Sài Gòn, đó là kế tằm ăn 
lá dâu vậy... Xin cứ cho Chân Lạp 
chuộc tội, lấy đất hai phủ ấy  ủy cho 

thần xem xét hình thế, đặt lũy đóng 
quân, chia cấp ruộng đất cho quân 
dân, chia vạch địa giới cho lệ vào 
châu Định Viễn để tu lấy toàn khu” . 

Quá trình mở đất Nam Bộ được 
thực hiện bằng phương thức “Tàm 
thực”, trong đó Mô Xoài là điểm 
khởi đầu với hai hình thức chính 
là chiếm hữu (thông qua việc khai 
phá đất đai một cách hòa bình) và 
chuyển nhượng (chủ yếu thông qua 
phương pháp ngoại giao và có sự 
hỗ trợ nhất định của quân sự) nhằm 
mục đích thụ đắc hợp pháp Nam Bộ 
một cách hợp tình, hợp lý. Đó thực 
chất cũng là một quá trình chiếm 
hữu đất đai diễn ra trong hoà bình 
và là sự thụ đắc lãnh thổ từ Phù 
Nam sang Chân Lạp và cuối cùng 
là đến Đàng Trong, hoàn toàn phù 
hợp với tính pháp lý quốc tế. Công 
cuộc mở đất Nam Bộ mở đầu bằng 
“Mô Xoài” vào đầu thế kỷ XVII 
ở Đông Nam Bộ và kết thúc bởi 
sự tiếp nhận mảnh đất Tầm Phong 
Long năm 1757 ở Tây Nam Bộ đã 
hoàn thành cuộc hành trình mở đất 
gần 8 thế kỷ của Đại Việt. 

Đ.Q.N

Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) 
có vị trí đắc địa với nhiều ưu đãi 
tự nhiên thuận lợi để phát triển 
hệ thống cảng biển, chính vì vậy, 
trong qui hoạch phát triển cảng 
biển Việt Nam, Chính phủ đã xác 
định khu vực cảng BR-VT là khu 
vực cảng tổng hợp quốc gia, đóng 
vai trò trung tâm của cụm cảng số 
5, là cảng cửa ngõ quốc tế với quy 
mô cấp 1A và có quy mô lớn trong 
hệ thống thương cảng quốc gia và 
quốc tế. Chính vì ý nghĩa đó nên 

BR-VT đã tranh thủ khai thác tối 
đa tiềm năng sẵn có để đưa kinh 
tế cảng thực sự là ngành kinh tế 
mũi nhọn, là động lực để phát triển 
kinh tế của địa phương và kinh tế 
vùng.  

Thiên nhiên đã ưu đãi BR-VT 
một lợi thế số 1 Việt Nam để phát 
triển cảng biển. Trước hết là dòng 
sông Thị Vải dài hơn 21km kín gió, 
có chiều sâu tự nhiên trung bình 10 
đến 14m, chiều rộng dòng sông có 
nơi lên tới 1.000m, đặc biệt ít bị sa 

bồi. Đây chính là những điều kiện 
lý tưởng để hình thành một hệ thống 
cảng nước sâu an toàn, tiện lợi và 
tiết kiệm chi phí. Hơn thế, từ sông 
Thị Vải ra phao số 0 - cửa ngõ hàng 
hải quốc tế có cự ly ngắn nhất so với 
các địa phương khác và các nước 
trong khu vực. Thêm nữa, BR-VT 
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm 

CÁC THẾ MẠNH CỦA DỊCH VỤ
CẢNG BIỂN BÀ RỊA - VŨNG TÀU

   GVC.ThS. 
Nguyễn Hoàng Long
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phía Nam, là điểm đến của các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước, là vị trí 
gần nguồn hàng xuất nhập khẩu… 
Tất cả những đặc điểm trên đã trở 
thành một lợi thế so sánh lớn để 
BR-VT cạnh tranh phát triển hệ 
thống cảng biển trong khu vực. 

Tận dụng lợi thế này, những năm 
qua BR-VT nỗ lực rất lớn để thu 
hút, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực 
hạ tầng cảng. Từ năm 1994, khi 
dọc sông Thị vải còn toàn đầm lầy, 
sú vẹt, không điện, nước, chưa có 
khu công nghiệp nào nơi đây. Liên 
doanh Bariaserece đã nhìn thấy tiềm 
năng quý giá này nên quyết định đổ 
những đồng vốn đầu tiên vào xây 
dựng cảng tổng hợp Bariaserece 
tại Phú Mỹ. Chỉ vài năm sau, khu 
các KCN bắt đầu hình thành và 
phát triển, nhiều nhà đầu tư lớn về 
cảng đã chọn Phú Mỹ làm điểm 
dừng chân và kinh tế cảng nơi đây 
đã được coi như một phát hiện mới 
đầy hấp dẫn. 

Đến nay, hàng loạt các nhà khai 
thác cảng hàng đầu thế giới và Việt 
Nam như các tập đoàn: Tecminal 
(Pháp), Hat-chin-son (Hồng Kông), 
SP-PSA (Singapore), CMIT (Đan 
Mạch); SSIT (Mỹ), Cảng Sài Gòn; 
Công ty Tân Cảng Sài Gòn,… đã 
đến BR-VT đầu tư các dự án cảng 
tầm cỡ quốc tế. Hiện nay, trên địa 
bàn tỉnh BR-VT có 21 dự án cảng 
biển đã đưa vào khai thác; 13 dự 
án đang triển khai xây dựng; 22 
dự án đã đăng ký vốn đầu tư; 21 
dự án cảng biển của BR-VT đã đi 
vào hoạt động có tổng công suất 44 
triệu tấn/năm. Tập trung nhiều nhất 
ở khu vực Thị Vải, Cái Mép với 12 
dự án, công suất khoảng 41,5 triệu 
tấn/năm, trong đó có 8 cảng chuyên 
dùng, 4 cảng tổng hợp. Khu vực 
Vũng Tàu - Long Sơn có 8 dự án 
cảng, công suất khoảng 2,5 triệu 
tấn/năm, trong đó có 1 cảng tổng 
hợp và 7 cảng chuyên dùng. Ngoài 
ra, khu vực Côn Đảo đang khai thác 
cảng Bến Đầm vừa là cảng Thủy 
sản kết hợp cảng tổng hợp, công 

suất khoảng 100.000 tấn/năm. 

Tuy Bà Riạ-Vũng Tàu vẫn đang 
trong giai đoạn đầu của quá trình 
đầu tư hạ tầng cảng nhưng kinh tế 
cảng đã thực sự phát huy hiệu quả 
và khẳng định vai trò không thể 
thiếu trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của BR-VT, đặc biệt là 
các ngành công nghiệp - dịch vụ. 
Với hệ thống cảng chuyên dùng, 
những ngành công nghiệp thế mạnh 
như: dầu khí, hóa chất, đóng tàu, 
xi măng, sắt thép, phân bón, lương 
thực, thực phẩm đã được hỗ trợ đắc 
lực để phát triển tương xứng với 
tiềm năng. Còn hệ thống các cảng 
tổng hợp, cảng container, cảng 
hàng rời được đầu tư cơ sở hạ tầng 
và thiết bị bốc đỡ hiện đại, mang 
tầm cỡ quốc tế như: cảng Tân cảng 
cái mép, cảng SITV, cảng SP-PSA, 
cảng Bariaserce, cảng Interflor đã 
và đang khai thác, có thể đón nhận 
những tàu hàng có trọng tải lớn nhất 
vào làm hàng. 

Ngoài việc khai thác triệt để 
những tuyến hàng hải trong nước 
và quốc tế, các cảng biển của BR-
VT đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng 
bến bãi, thiết bị bốc dỡ hiện đại, rút 
ngắn thời gian làm hàng. Cảng quốc 
tế SPPSA đã lập kỷ lục về năng suất 
khai thác cho các cảng container 
Việt Nam, với tốc độ xếp dỡ bình 
quân 106 container một giờ, cảng 
nông sản Cái Mép có năng suất dỡ 
hàng rời cao nhất ở Việt Nam và 
khu vực Đông Nam Á hiện nay. 
Ngoài ra, cảng còn lắp đặt các thiết 
bị phụ trợ như hệ thống cân mẻ điện 
tử, hệ thống đóng bao, hệ thống rót 
hàng xuống xe tải, hệ thống băng 
tải chuyển hàng từ sà lan, tàu ven 
biển lên kho và ngược lại, cảng 
Bariaserece có 4 cẩu bờ hiện đại 
có sức nâng từ 25 đến 30.000 tấn/
chiếc, tầm với 28m có khả năng bốc 
dỡ 30.000 tấn/ngày…

Với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 
đại, vị trí địa lý thuận lợi, các cảng 
tại khu vực Cái Mép – Thị Vải sẽ là 

điểm đến đầy hứa hẹn đối với các 
hãng tàu, các nhà xuất nhập khẩu 
trong và ngoài nước. Trên thực tế 
trong những năm qua, do không 
có cảng biển nước sâu, các doanh 
nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang 
chịu thiệt thòi so với các doanh 
nghiệp khác tại khu vực Đông Nam 
Á, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật 
Bản vì phải gánh thêm chi phí trung 
chuyển hàng qua một số nước. 
Trong khi đó hiện nay, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu vừa có các cảng nước sâu 
được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc 
tế, vừa có tuyến vận tải trực tiếp từ 
Việt Nam đến các cảng khu vực 
châu Mỹ, châu Âu. Đây là một yếu 
tố rất thuận lợi nâng cao sức cạnh 
tranh của các cảng khu vực BR-VT. 
Qua đó góp phần tích cực trong việc 
giảm chi phí vận chuyển cho các 
doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động 
xuất nhập khẩu phát triển.

Cùng với những dự án cảng đã đi 
vào hoạt động, hiện nay tại BR-VT, 
hàng loạt các dự án cảng lớn qui 
mô tầm cỡ Quốc tế đã được khởi 
công xây dựng như: cảng quốc tế 
Sài Gòn Việt Nam, công suất 11 
triệu tấn/năm; cảng container Cái 
Mép thượng giai đoạn 2, công suất 
13 triệu tấn/năm; cảng CMIT công 
suất 18 triệu tấn/năm; cảng SSIT 
18 triệu tấn/năm; cảng quốc tế Cái 
Mép - Thị Vải công suất 14 tiệu tấn/
năm… cùng nhiều cảng có quy mô 
vừa và nhỏ khác. Tất cả đã tạo nên 
một bức tranh đẹp về kinh tế cảng 
BR-VT, làm yên lòng các nhà quản 
lý nguồn tiềm năng vô giá này. 

Sự hình thành hệ thống cảng đã 
làm chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh 
tế của tỉnh, đưa tỷ trọng dịch vụ 
lên tới 30% và có thể tăng lên 37% 
trong 5 năm tới. Đặc biệt là dịch vụ 
kho cảng ngoại quan, ngành dịch vụ 
đem lại nguồn thu khổng lồ không 
thua kém khai thác cầu cảng. Riêng 
huyện Tân Thành, địa bàn tập trung 
nhiều dự án cảng thì cơ cấu kinh tế 
đã chuyển dịch rất mạnh, từ nông 
nghiệp là chính sang công nghiệp 
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- dịch vụ là chính. Sự phát triển 
của hệ thống cảng biển đã thúc đẩy 
mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu 
trong khu vực và thúc đẩy phát triển 
lực lượng lao động có tay nghề cao 
của tỉnh BR-VT và các tỉnh lân cận. 

Trong quy hoạch tổng thể hệ 
thống cảng biển Việt Nam được 
chính phủ phê duyệt, cụm cảng BR-
VT là cụm cảng tổng hợp quốc gia 
với khu cảng Sao Mai - Bến Đình, 
khu cảng Cái Mép - Thị Vải được 
xác định là cảng cửa ngõ quốc tế 
của cả nước. Toàn cụm gồm 55 dự 
án, chia làm 2 nhóm: Nhóm cảng 
tổng hợp, container với 19 dự án, 
nhóm cảng chuyên dùng các loại 
là 36 dự án. Tổng chiều dài tuyến 
bến, chưa kể cảng tổng hợp Long 
Sơn là 21km. Theo đó, các khu 

bến chức năng chính gồm: khu Cái 
Mép, Sao Mai - Bến Đình chủ yếu 
làm hàng container cho tàu trên 
100.000DWT. Khu Phú Mỹ, Mỹ 
Xuân làm hàng tổng hợp, container 
cho tàu 80.000DWT. Khu Long 
Sơn làm cảng chuyên dùng cho 
ngành lọc hóa dầu. Ngoài ra, nơi 
đây còn có gần 5km cảng tổng hợp 
tiềm năng để triển khai khi có nhu 
cầu. Đến năm 2020, khi hệ thống 
cảng BR-VT xây dựng hoàn thành 
thì sẽ thu hút vốn đầu tư rất lớn, ước 
khoảng 2.500 triệu USD và 55.000 
tỷ đồng. 

Hiện nay, các nhà đầu tư đang 
quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án 
để mau chóng đưa công trình vào 
hoạt động. Chính sự quyết tâm của 
các nhà đầu tư đã khiến cho hoạt 

động thi công xây dựng khu vực 
cảng Cái Mép sôi động cả một vùng 
sông nước. Những bãi đầm lầy, sú 
vẹt nay đã trở thành một đại công 
trường tấp nập. Với thời gian dự 
kiến xây dựng từ 1 đến 2 năm cho 
mỗi giai đọan của dự án, chắc chắn 
trong tương lai không xa, 21km 
chiều dài dọc sông Thị Vải đã được 
qui hoạch xây dựng cảng nước sâu 
sẽ là một vệt liên hoàn các cầu cảng 
và nơi đây sẽ là một thành phố cảng 
lớn. Khi đó, ngành công nghiệp 
cảng sẽ thực sự là đòn bẩy thúc đẩy 
kinh tế khu vực nói chung và địa 
phương BR-VT nói riêng phát triển 
nhanh, mạnh.

N.H.L 

Về khía cạnh chiến lược, 
chính sách ngoại giao, quan 
hệ quốc tế và truyền thông 

trong vấn đề Biển Đông, Trung 
Quốc đã hoàn toàn bại trận. Dường 
như không một quốc gia nào ủng 
hộ lập trường cũng như lối hành xử 
của nước này. Bài viết 
của Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Đông 
Á, Đại học Quốc 
gia Singapore, Trịnh 
Vĩnh Niên trên Liên 
hợp Buổi sáng phân 
tích về nguyên nhân 
thất bại cũng như đối 
sách cho Trung Quốc 
trong vấn đề Biển 
Đông.

 Thời gian gần đây, 
mọi người đều vô 
cùng ngạc nhiên khi 

THẤT BẠI TẠI BIỂN ĐÔNG
NHƯNG TRUNG QUỐC VẪN

ĐẮM CHÌM TRONG GIẤC MỘNG
   Đinh Thị Thuphát hiện ra rằng, đã bao nhiêu năm 

nay, song song với sự trỗi dậy của 
Trung Quốc là chuỗi “liên hoàn bại 
trận” của chính nước này trong các 
vấn đề về Biển. Đặc biệt bắt đầu từ 
năm ngoái, xu hướng này ngày càng 
hiện ra rõ ràng hơn.

Trung Quốc đã nỗ lực theo đuổi 
chiến lược “Trỗi dậy hòa bình” 
(phát triển hòa bình) ngay sau công 
cuộc cải cách mở cửa. Trên rất 
nhiều phương diện, Trung Quốc 
đã từ bỏ chính sách chủ nghĩa đơn 
phương vốn đã tuân thủ từ rất lâu 
trước đó, đồng thời phát triển quan 
hệ hữu nghị đa phương với các nước 
ASEAN. Khu vực tự do thương mại 
Trung Quốc - ASEAN cũng đã bắt 
đầu có hiệu lực. Trong vấn đề tranh 
chấp Biển Đông, Trung Quốc đã đề 
xuất chủ trương “Gác tranh chấp 
chủ quyền, cùng khai thác chung”. 
Những biện pháp này xét từ góc độ 
lý thuyết đến thực tiễn áp dụng đã 
hình thành nên sách lược và kim 
chỉ nam ngoại giao “Giấu mình 
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chờ thời” của Trung Quốc suốt từ 
thời Đặng Tiểu Bình đến nay. Thế 
nhưng rất nhiều người đã cảm nhận 
ra rằng, trên rất nhiều vấn đề có liên 
quan, nếu như Trung Quốc không 
thể trực diện đối mặt thì sẽ góp 
phần đẩy chính sách của họ đi theo 
hướng ngược hẳn lại.

Sự quan tâm chú ý của toàn bộ 
khu vực Châu Á và cộng đồng 
quốc tế cho tới thời điểm này đều 
tập trung vào vấn đề Biển Đông, 
Biển Đông đột nhiên lại thêm một 
lần nữa trở thành điểm nóng của 
thế giới. Chính quyền Trung Quốc 
dường như lại không hiểu rõ tình 
trạng hiện nay. Đối với Trung Quốc 
mà nói, chính sách Biển Đông về 
bản chất không hề có bất cứ một 
thay đổi nào, chỉ là các nước có liên 
quan tiến hành một loạt các hành 
động không có lợi cho Trung Quốc, 
và phản ứng của Trung Quốc theo 
đó cũng chỉ tương đương với hình 
thức “cứu hỏa” mà thôi.

Trên thực tế, từ rất nhiều năm 
trở lại đây, chính bởi vì nguyên do 
Trung Quốc luôn áp dụng các biện 
pháp bị động đối phó lại khiến cho 
vấn đề Biển Đông ngày một tích tụ 
chồng chất lại, và rồi dẫn đến cục 
diện như ngày hôm nay. Không 
quan tâm Trung Quốc có muốn 
hay không, có nắm rõ tình hình hay 
không, thì Trung Quốc phải đối mặt 
với những thách thức chưa từng có 
trong vấn đề Biển Đông này.

Thứ nhất, Trung Quốc sớm đã 
hoàn toàn thất bại tại cuộc chiến 
công luận quốc tế. 

Trong nhiều năm qua, khi Trung 
Quốc vẫn còn đắm chìm trong 
thuyết “Trỗi dậy hòa bình” do chính 
họ tạo dựng nên, thì các quốc gia 
có liên quan đã nỗ lực với tinh thần 
cao nhất và chuẩn bị đầy đủ trên 
trường quốc tế để chờ đợi vấn đề 
Biển Đông sẽ nổi lên như trong dự 
tính đã có sẵn. Xét trên hệ thống 
kiến thức (luật pháp), Trung Quốc 
hiện nay thật khó khăn để tìm ra 

được bất kỳ một lực lượng hỗ trợ có 
hiệu quả nào cho họ. Về xu hướng 
các giới truyền thông báo chí không 
đứng về phía Trung Quốc đã hình 
thành như hiện nay thì Trung Quốc 
cũng không có quyền phát biểu tại 
đây. Các nhà bình luận cho rằng 
dùng “Chính sách cứng rắn” để mô 
tả thái độ của Trung Quốc trong 
tranh chấp Biển Đông là chưa đầy 
đủ, chính xác phải gọi đó là “mang 
tính chất tranh cướp” mới đúng. 
Trên thực tế, cách nhận thức tương 
tự như vậy của Trung Quốc đã trở 
nên khá phổ biến trong cộng đồng 
quốc tế. Bản thân Trung Quốc lại 
quả quyết cho rằng họ không làm 
gì mà lại bị đối xử “oan uổng” như 
vậy, đây chính là căn nguyên khiến 
Trung Quốc bị mất quyền phát biểu 
trong cuộc chiến công luận quốc tế 
này.

Thứ hai, Trung Quốc cũng thua 
trận trong cuộc chiến chiến lược. 

Các nước liên quan đều có những 
chiến lược khá rõ ràng trong vấn đề 
tranh chấp Biển Đông, cụ thể bao 
gồm các chiến lược như chủ nghĩa 
đa phương tại khu vực, quốc tế hóa, 
chính trị hóa đại quốc. Thế nhưng 
chiến lược của Trung Quốc nếu 
không dám đối mặt với sự thực thì sẽ 
là nhập nhằng không rõ ràng. Trung 
Quốc từ chối chi tiết hóa vấn đề, sử 
dụng khái niệm “phản đối quốc tế 
hóa” vô cùng vĩ mô này nhằm che 
lấp vấn đề cụ thể. Trên thực tế, tranh 
chấp Biển Đông đã được đa phương 
hóa, quốc tế hóa từ rất lâu rồi, hơn 
nữa sẽ rất nhanh tiến đến giai đoạn 
“chính trị hóa đại quốc” trong thời 
gian tới. Trung Quốc chỉ là không 
dám thừa nhận sự thực hiển hiện ra 
trước mắt này mà thôi.

Thứ ba, nếu tình hình vẫn tiếp 
diễn như vậy, Trung Quốc sẽ bị 
ràng buộc để cuối cùng rơi vào 
tình trạng mất chủ quyền trong 
cuộc chiến. 

Như đã đề cập ở phần trên, từ 

năm ngoái cho đến năm nay, chính 
sách Biển Đông của Trung Quốc về 
bản chất không hề có bất cứ một 
thay đổi nào, mà chủ yếu chỉ là một 
số hành động mang tính chất phản 
ứng lại. Thế nhưng cho đến thời 
điểm này, bất cứ nước nào cũng 
đều cho rằng Trung Quốc chính là 
nguyên nhân phát sinh của mọi vấn 
đề. Tình hình thực tế là, các nước 
khác có liên quan vẫn đang xúc tiến 
các hoạt động và hành động trong 
khu vực tranh chấp Biển Đông, đặc 
biệt là trong việc phát triển nguồn 
năng lượng.

Trung Quốc chìm đắm trong 
“giấc mộng”.

Đã nhiều năm nay, trong vấn đề 
tranh chấp Biển Đông (cũng như 
trong nhiều vấn đề khác), Trung 
Quốc dường như luôn sống trong 
“giấc mộng” mà chính bản thân họ tự 
vạch ra. Nhìn từ góc độ chiến lược, 
Trung Quốc không phải là không có 
cơ hội để chiếm ưu thế trong vấn đề 
Biển Đông này, mà thay vào đó lại 
tự động vứt bỏ những ưu thế đáng lẽ 
họ chiếm được... Điều đáng tiếc là, 
những hành động của, Trung Quốc 
không những không chiếm được sự 
đồng cảm của các nước liên quan 
đến tranh chấp mà cuối cùng dẫn 
đến kết quả hoàn toàn ngược lại, 
gây tổn hại cho chính lợi ích quốc 
gia của mình.

Vậy thì, kết quả cuối cùng sẽ như 
thế nào đây? Trung Quốc liệu sẽ từ 
bỏ chăng? Trong giới báo chí truyền 
thông vô cùng phát triển như ngày 
hôm nay, phạm vi xu hướng thỏa 
hiệp mà các nhà cầm quyền có thể 
áp dụng được ngày một nhỏ,càng 
không cần nói đến chuyện từ bỏ. 
Nếu tình hình này vẫn cứ tiếp diễn 
thì cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn đến 
các cuộc xung đột xảy ra.Tuy nhiên 
xung đột trong thời gian này sẽ vô 
cùng bất lợi đối với Trung Quốc.

Vấn đề đã xuất hiện rồi, thì phải 
có cách đối phó lại. Nhiệm vụ đầu 
tiên cần phải làm là tìm hiểu rõ tại 



NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 31 

sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? 
Ngoài các vấn đề xuất phát từ chính 
bản thân Trung Quốc thì còn có một 
số nguyên nhân quan trọng khác 
nữa. Đối với các nước có liên quan 
mà nói thì đây là sản phẩm phát sinh 
từ “môi trường quốc tế” và “môi 
trường nội bộ”.

Đầu tiên đề cập đến môi trường 
quốc tế. Đối với các quốc gia có liên 
quan thì nhân tố quan trọng nhất 
trong môi trường quốc tế không thể 
không nhắc đến sự trỗi dậy kinh tế 
của Trung Quốc và kéo théo sau 
đó là hiện đại hóa nền quốc phòng, 
quân sự cũng như từ đó tác động 
đến cục diện địa chính trị của toàn 
bộ khu vực Châu Á. Các quốc gia 
có liên quan đã bắt đầu cảm thấy 
rằng thời gian không còn đứng về 
phía họ nữa. Mặc dù Trung Quốc 
luôn nhấn mạnh về sự “trỗi dậy hòa 
bình” của mình, thế nhưng họ lại bị 
coi là đã áp dụng chính sách chậm 
trễ kéo dài thời gian trong vấn đề 
Biển Đông nhằm chờ thời cơ cho 
đến khi tình hình quốc tế thuận lợi 
sẽ ra tay giải quyết tranh chấp. Do 
vậy, đối với các quốc gia có liên 
quan thì vấn đề Biển Đông bắt buộc 
phải được giải quyết theo hướng có 
lợi cho họ trước khi Trung Quốc 
thực sự trỗi dậy, nếu không, đợi cho 
đến khi Trung Quốc đã trỗi dậy rồi, 
tia hy vọng sẽ trở nên vô cùng mong 
manh. Cũng chính vì thế, bắt buộc 
phải thông qua bất cứ biện pháp nào 
để đẩy mạnh hành động, hối thúc 
phát triển theo khuynh hướng có lợi 
cho bản thân họ.

Đối với Trung Quốc mà nói, môi 
trường các nước lớn chủ yếu đề cập 
đến những biến đổi chính trị trong 
phạm vi giữa các nước này, đặc 
biệt là biến đổi trong mối quan hệ 
với các nước lớn như Mỹ. Trong 
vấn đề Biển Đông, không quản có 
muốn hay không thì Trung Quốc 
chắc chắn vẫn phải đối mặt với Mỹ. 
Thế nhưng trong quan hệ hai nước 
Trung-Mỹ thì dù Trung Quốc đã 
hao tâm tổn trí rất nhiều nhưng vẫn 

không biết nên làm như thế nào để 
có thể hòa nhập được cùng Mỹ, đặc 
biệt là mối quan hệ với Mỹ trong 
khu vực Châu Á. Rất nhiều người 
đã từng nghĩ rằng mục tiêu chủ yếu 
của Mỹ trong sự hiện diện tại Châu 
Á này là nhằm đối phó với Trung 
Quốc, thế nhưng trên thực tế lại 
không hề đơn giản như vậy. Lý do 
Mỹ tồn tại ở khu vực Châu Á không 
chỉ để đối phó với riêng một Trung 
Quốc, mà còn liên quan đến vấn đề 
địa chính trị khác. Ví dụ, nếu không 
có nhân tố Trung Quốc thì Mỹ vẫn 
đương nhiên tìm ra được lý do để 
tạo ra không gian sinh tồn tại Châu 
Á. Bất luận là khu vực Đông Bắc Á, 
Đông Nam Á hay Nam Á, mối quan 
hệ phức tạp đan xen giữa các nước 
đều cần có sự hỗ trợ sức mạnh của 
Mỹ để cân bằng lực lượng.

Trung Quốc không tạo dựng 
không gian cho Mỹ.

Rất nhiều các quốc gia Châu Á 
đều cần sự hiện diện của Mỹ chính 
là do kết quả không hành động 
của Trung Quốc. Ví dụ, trong vấn 
đề Triều Tiên thì ngoài Triều Tiên 
ra, hầu hết tất cả các nước Châu Á 
đều bất mãn với cách hành xử của 
Trung Quốc. Tất nhiên là cũng có 
những điểm khó xử riêng nhưng 
không thể vì thế mà chứng minh 
rằng cách hành xử của Trung Quốc 
là hợp lý được. Quan hệ giữa Trung 
Quốc và Nhật Bản thường xuyên 
liệt vào trạng thái căng thẳng. Hiện 
nay cùng với sự trỗi dậy của Ấn Độ 
thì mối quan hệ giữa Trung Quốc 
và Ấn Độ cũng hàm chứa rất nhiều 
những nhân tố không xác định. Mặc 
dù Trung Quốc và các nước khu vực 
Châu Á luôn có các lĩnh vực hợp tác 
chung, thế nhưng những cuộc xung 
đột dường như phát sinh ngày một 
phức tạp hơn. Dù thế nào đi chăng 
nữa, trong việc giải quyết các vấn 
đề khu vực Châu Á thì Mỹ vẫn là 
quốc gia duy nhất đã từng nhiều lần 
thông qua các cuộc trải nghiệm, hơn 
nữa, tính quan trọng của nhân tố 

Trung Quốc mặc dù ngày một tăng 
lên nhưng chưa hề thông qua bất kỳ 
một cuộc trải nghiệm nào cả. Trong 
bối cảnh như vậy, Mỹ vẫn chính là 
môt quốc gia đạt mức độ tin tưởng 
và được dựa dẫm cao nhất. Điều 
này cũng được thể hiện trong vấn 
đề Biển Đông, những nước có liên 
quan hy vọng có sự can thiệp của 
Mỹ tại khu vực xảy ra tranh chấp 
này, nhằm nâng cao tính chắc chắn 
của họ trong vấn đề Biển Đông. 
Chính vì thế mà dẫn tới xu thế 
“chính trị hóa đại quốc”...

Ở đây còn có môi trường nội bộ 
của chính bản thân Trung Quốc. 
Phiên họp Đảng Cộng sản Trung 
Quốc lần thứ mười tám sẽ được 
tổ chức vào năm sau. Trong thời 
gian này, nhiệm vụ chính của chính 
quyền Trung Quốc là giải quyết 
công việc nội bộ, sự ổn định sẽ trấn 
áp tất cả mọi vấn đề khác. Có một số 
quốc gia phán đoán rằng trong thời 
kỳ này thì Trung Quốc sẽ không thể 
đưa ra những điều chỉnh lớn nào về 
chính sách đối ngoại được cả. Điều 
này cũng có nghĩa rằng, trước khi 
một thế hệ lãnh đạo mới được thành 
lập, Trung Quốc sẽ không thể có 
chính sách mới và quan trọng nào 
trong lĩnh vực ngoại giao, hay nói 
rằng phần lớn các chính sách đối 
ngoại được đưa ra tất nhiên đều 
mang tính chất phản ứng là chủ yếu. 
Cách phán đoán này khiến cho các 
nước có liên quan đến tranh chấp sẽ 
nhận thấy rằng đây là cơ hội để tiến 
hành áp dụng những phương pháp 
triệt để hơn cho họ.

Trung Quốc sẽ làm gì khi đối 
mặt với tình thế hiện tại này? Được 
coi là một quốc gia lớn đang trong 
quá trình trỗi dậy, Trung Quốc chắc 
chắn sẽ đóng vai trò ngày càng 
quan trọng trong các vấn đề về khu 
vực. Tình thế tại Biển Đông đối với 
Trung Quốc mà nói, mặc dù “ngày 
thế giới tận thế” vẫn còn cách xa vô 
cùng, nhưng họ bắt buộc phải thay 
đổi tính bị động đã tồn tại cho đến 
thời điểm hiện tại này để chuyển 
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sang tính chủ động hơn. Điều đặc 
biệt quan trọng phải nói đến rằng, 
vấn đề hiện nay của Trung Quốc 
không phải là vấn đề về nguồn tài 
nguyên, mà là chiến lược, chính 
sách và cách huy động nguồn lực. 
Đơn giản mà nói chính là vấn đề về 
đường lối tư duy của Trung Quốc. 
Trong tranh chấp “Nam Hải” (Biển 
Đông), Trung Quốc phải có một 
đường lối tư duy rõ ràng, minh 
bạch.

Cần phải suy ngẫm lại đường 
lối tư duy đã cũ của Trung Quốc.

Khi đề cập đến đường lối tư duy 
mới thì cần phải suy ngẫm lại đường 
lối tư duy đã cũ của Trung Quốc. 
Vấn đề cốt lõi trong đường lối tư 
duy truyền thống của Trung Quốc 
chính là phản đối “quốc tế hóa” 
trong tranh chấp Biển Đông. Xét 
trên cơ sở lý thuyết, điều này đương 
nhiên là không sai. Nhưng vấn đề 
phát sinh nằm ở chỗ khái niệm đưa 
ra này không những không miêu tả 
được tình huống khách quan của 
quá trình tranh chấp Biển Đông mà 
lại càng khó khăn hơn khi áp dụng 
đường lối tư duy này để có thể tìm 
ra được biện pháp giải quyết. Điều 
này liên quan đến nhiều cấp độ bên 
trong các vấn đề chính.

Thứ nhất là chủ nghĩa song 
phương. Trung Quốc yêu sách gác 
tranh chấp chủ quyền cùng khai 
thác chung. Thế nhưng cho đến 
nay chính sách này vẫn chỉ dừng 
lại ở trạng thái khẩu hiệu, lý thuyết 
suông. Để có được mối quan hệ với 
các nước ASEAN, bản thân Trung 
Quốc không hề có kế hoạch khai 
thác Biển Đông nào cả, mà ngược 
lại chính là các nước có liên quan 
trong những năm gần đây tiến hành 
tăng cường khai thác. Thế nhưng 
Trung Quốc không phải đề xuất ra 
chủ trương cùng khai thác chung, 
mà chính xác phải nói là chủ trương 
khai thác đơn phương. Trong vấn 
đề cùng khai thác chung, các quốc 
gia có liên quan hoặc là không tự 

nguyện hoặc là tinh thần tự nguyện 
không cao. Hay nói toạc ra thì Trung 
Quốc không có đủ sức mạnh cũng 
như cơ chế quyền lực để thúc đẩy 
các quốc gia có liên quan công nhận 
và đi đến chấp nhận yêu sách cùng 
khai thác chung mà Trung Quốc đã 
đề xuất.

Thứ hai là chủ nghĩa đa 
phương, chính là mối quan hệ giữa 
Trung Quốc và các nước ASAEN. 
Vấn đề tranh chấp Biển Đông chủ 
yếu biểu hiện trong “Tuyên bố ứng 
xử trên Biển Đông” mà Trung Quốc 
cũng đã ký kết. Thế nhưng văn bản 
này lại không mang bất cứ tính chất 
ràng buộc pháp lý nào. Văn bản tuy 
đã được ký kết rất nhiều năm qua 
nhưng không có bất cứ một quốc gia 
nào đạt hiệu quả trong việc thúc đẩy 
cho văn bản trở thành một tài liệu 
mang tính ràng buộc pháp lý được. 
Nên nói rằng chính bản thân Trung 
Quốc cũng không nỗ lực thực hiện 
đầy đủ nhiệm vụ của mình trong đó. 
Điều quan trọng của vấn đề nằm ở 
chỗ Trung Quốc vẫn tuân thủ chủ 
nghĩa song phương và phản đối đa 
phương hóa trong tranh chấp Biển 
Đông. Thế nhưng bản chất thực sự 
của rất nhiều vấn đề trong tranh 
chấp Biển Đông lại là đa phương, 
cho nên việc phản đối chính sách đa 
phương hóa đã thể hiện rõ thái độ 
của Trung Quốc không dám đối mặt 
với sự thực này. 

Thứ ba là quốc tế hóa. Các quốc 
gia có liên quan đã đưa vấn đề tranh 
chấp Biển Đông giao phó cho Liên 
Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. 
Trung Quốc tỏ ý không chấp nhận 
cho lắm, bởi vì nếu cầu cứu đến 
Liên Hợp Quốc hoặc các tổ chức 
quốc tế thì khả năng bại trận của 
Trung Quốc sẽ lớn hơn cơ hội chiến 
thắng rất nhiều lần. Như đã thảo 
luận trong phần trên, Trung Quốc 
đã thua trận trong cuộc chiến công 
luận quốc tế rồi, sẽ không còn bao 
nhiêu người có thể thông cảm cho 
lập trường của Trung Quốc được 
nữa.

Thứ tư là chính trị hóa đại quốc. 
Các quốc gia có liên quan trong khu 
vực Đông Nam Á hy vọng sẽ có sự 
can thiệp của Mỹ tại đây, điều này 
là dễ hiểu. Thế nhưng mức độ can 
thiệp của Mỹ sẽ sâu nông như thế 
nào thì còn phải xem lợi ích quốc 
gia của chính họ trong vấn đề này. 
Nhân tố Mỹ trong khu vực Đông 
Nam Á đã luôn tồn tại từ trước tới 
nay, hay nói cách khác Mỹ đã luôn 
là một bộ phận cấu thành trong cấu 
trúc khu vực này. Trên thực tế, lợi 
ích của Mỹ tại khu vực Đông Nam 
Á này còn thâm căn cố đế hơn nhiều 
so với lợi ích của Trung Quốc. Ngay 
từ thời kỳ khi mới bắt đầu chiến 
tranh lạnh thì Mỹ đã không ngừng 
thiết lập mối quan hệ với các nước 
trong khối ASEAN, còn Trung 
Quốc chỉ mãi cho đến sau thời kỳ 
cải cách giải phóng đất nước mới 
bắt đầu xây dựng mối quan hệ mang 
tính thực chất với các nước này. 
Mối quan hệ giữa Mỹ và các nước 
Đông Nam Á là toàn diện trên các 
lĩnh vực còn Trung Quốc thì chủ 
yếu chỉ dựa trên lĩnh vực kinh tế, 
còn những lĩnh vực khác mới đang 
thuộc thời kỳ sơ khai. Do vậy, việc 
chính quyền Trung Quốc phản đối 
“chính trị hóa đại quốc” cũng chính 
là nguyên do khiến cho nước này 
không nhận ra bản chất thật của vấn 
đề tranh chấp.

Khi suy ngẫm đến các nhân tố đã 
được nêu ở phần trên, mọi người sẽ 
thật dễ dàng để trả lời câu hỏi rằng 
“Trung Quốc nên đi những bước 
tiếp theo như thế nào đây?”, cũng 
có thể xem xét đánh giá từ nhiều 
góc độ như sau.

Trước tiên, Trung Quốc cần 
đặt mình đứng từ góc độ của các 
quốc gia láng giềng hoặc các nước 
có liên quan đến tranh chấp trong 
vấn đề Biển Đông để suy xét vấn 
đề. Trong suốt thời gian dài đến 
nay, chính quyền Trung Quốc luôn 
tuyên truyền lập trường với những 
nguyện vọng tốt đẹp của họ ra thế 
giới trong và ngoài nước, ví dụ như 
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những khái niệm gọi là “trỗi dậy 
hòa bình”, “phát triển hòa bình” và 
“láng giềng tốt”, v.v... Những điều 
này rất quan trọng nhưng không bao 
giờ có thể coi là đủ được cả, bởi vì 
chính Trung Quốc đã coi nhẹ cách 
nhìn nhận của các nước xung quanh 
đối với sự trỗi dậy của họ như thế 
nào, hay mối quan tâm của các 
nước đó ra sao trước sự trỗi dậy của 
Trung Quốc. Chỉ cho đến khi thấu 
hiểu được mối lo lắng của các nước 
láng giềng này rồi, thì Trung Quốc 
mới hoạch định ra những chính sách 
thiết thực có hiệu quả được. Nếu 
không, không quan tâm nguyện 
vọng của Trung Quốc có như thế 
nào đi chăng nữa, hay đại loại giống 
như những khái niệm gọi tương tự 
như là “sự trỗi dậy hòa bình” v.v... 
thì cuối cùng vẫn biến thành những 
lời Trung Quốc tự nói và tự nghe.

Thứ hai, Trung Quốc bắt buộc 
phải phân định rõ ràng giữa vấn đề 
an ninh hàng hải và tranh chấp chủ 
quyền trên Biển Đông. Mối quan 
tâm của cộng đồng quốc tế đặc biệt 
là Mỹ nói riêng chính là vấn đề an 
ninh hàng hải, việc Mỹ can thiệp 
vào vấn đề Biển Đông cũng chính 
xuất phát từ căn nguyên này ra. Đối 
với vấn đề này, Trung Quốc cần căn 
cứ vào tình hình thực tế, thừa nhận 
và nhấn mạnh rằng an ninh hàng hải 
là mối quan tâm của tất cả các bên 
tham gia, đồng thời cũng là trách 
nhiệm của tất cả các bên. Trung 
Quốc phải tình nguyện gánh vác 
trách nhiệm này cùng với các quốc 
gia khác như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ 
hay các quốc gia ASEAN. Trên thực 
tế, vấn đề an ninh hàng hải quốc tế 
vẫn luôn do Mỹ đảm nhiệm từ trước 
tới nay. Mặc dù Trung Quốc đã bắt 
đầu có năng lực và sức mạnh trong 
vấn đề này, thế nhưng khả năng 
gánh vác được trách nhiệm thì vẫn 
còn quá là xa vời đối với chính họ, 
cho dù chỉ là vấn đề liên quan đến 
an ninh hàng hải trong khu vực mà 
thôi. Trong lĩnh vực này, hai nước 
Trung, Mỹ có không gian để có thể 

hợp tác cùng với nhau rất lớn, mà sự 
hợp tác như vậy cũng phù hợp với 
lợi ích quốc gia của chính bản thân 
Trung Quốc. (Đương nhiên ở đây 
đề cập đến một vấn đề còn cơ bản 
hơn, đó là việc Trung-Mỹ sẽ hợp 
tác như thế nào để xây dựng nên hệ 
thống an ninh trong khu vực Châu 
Á-Thái Bình Dương. Mà điều này 
đòi hỏi thể hiện trong một bài lập 
luận khác biệt nữa).

Quản lý và kiểm soát sẽ chính là 
các lựa chọn.

Thứ ba, một cấp bậc tiếp theo nữa 
là mối quan hệ giữa Trung Quốc và 
tổng thể khối ASEAN. Việt Nam, 
Philippin, Malaysia và Bruney là 
những nước thành viên ASEAN có 
tuyên bố chủ quyền một phần hoặc 
toàn bộ đối với một số đảo trên Biển 
Đông. Điều này quyết định đến sự 
cân nhắc của Trung Quốc về lợi 
ích tổng thể của khối ASEAN cũng 
như mối quan hệ giữa Trung Quốc 
và tổng thể ASEAN. Mặc dù cho 
tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc 
không sẵn sàng chấp nhận chủ 
nghĩa đa phương, thế nhưng cuối 
cùng thì họ bất đắc dĩ cũng phải 
thừa nhận, hơn nữa sự chấp nhận 
này càng sớm bao nhiêu thì sẽ càng 
có lợi cho Trung Quốc bấy nhiêu. 
Hãy giả thiết một chút rằng, nếu 
như “Tuyên bố ứng xử trên Biển 
Đông” ngay từ những năm trước 
đã có tính ràng buộc pháp lý rồi thì 
cục diện Biển Đông sẽ không đến 
nỗi phát triển như thời điểm hiện 
tại thế này. Không còn nghi ngờ gì 
nữa, nếu Trung Quốc chấp nhận chủ 
nghĩa đa phương, thì “Tuyên bố ứng 
xử trên Biển Đông” sẽ vẫn là một 
lối vào đầy thuận tiện.

Thứ tư, một cấp bậc cuối cùng 
là nên đối diện với vấn đề tranh 
chấp chủ quyền như thế nào. Đây 
là vấn đề vô cùng thiết yếu, Trung 
Quốc nên từ bỏ chủ nghĩa song 
phương truyền thống và chấp nhận 
chủ nghĩa song phương mới, cũng 
có nghĩa là một chủ nghĩa song 
phương mới nằm trong cấu trúc của 

chủ nghĩa đa phương. Điều này nói 
lên rằng, Trung Quốc và các nước 
có liên quan đến tranh chấp sẽ có 
thể tiến hành các cuộc họp thảo luận 
song phương dưới hình thức cấu 
trúc đa phương giữa Trung Quốc 
và ASEAN khi bàn bạc nghiên cứu 
về vấn đề Biển Đông. Dưới hình 
thức cấu trúc đa phương như vậy, 
các quốc gia không liên quan đến 
tranh chấp Biển Đông sẽ không tỏ 
rõ thái độ ủng hộ đối với bất cứ một 
bên nào, lập trường trung lập sẽ là 
lợi ích lớn nhất của tất cả các bên. 
Đồng thời khuôn khổ này cũng tạo 
động lực lớn giúp cho các nước có 
liên quan đến tranh chấp có thể tiến 
hành thương lượng thảo luận với 
Trung Quốc.

Vấn đề Biển Đông ngày càng trở 
nên phức tạp gay gắt. Muốn một 
bước giải quyết nhanh gọn vấn đề 
này là không điều không thể xảy ra 
được. Nếu không giải quyết được 
vấn đề tồn tại, thì phương án quản 
lý và kiểm soát sẽ trở thành những 
cách lựa chọn hợp lý. Nhưng muốn 
quản lý và kiểm soát được vấn đề 
tranh chấp Biển Đông thì cần bắt 
buộc phát triển một loạt các cơ 
chế pháp lý. Mặc dù Trung Quốc 
hiện nay đang nằm trong tình thế 
bị động, thế nhưng không gian mà 
Trung Quốc có thể hoạt động được 
lại vô cùng lớn. Là một quốc gia lớn 
có trách nhiệm thì Trung Quốc cũng 
nên tìm kiếm các giải pháp để quản 
lý và kiểm soát vấn đề tranh chấp 
trên Biển Đông bắt đầu ngay từ 
trong bối cảnh khu vực thậm chí mở 
rộng ra quốc tế. Nếu Trung Quốc 
không thể thay đổi đường lối tư duy 
truyền thống một cách có hiệu quả 
thì không gian hoạt động của Trung 
Quốc trong vấn đề này sẽ ngày càng 
bị thu hẹp nhỏ lại.

Đ.T.T
(dịch từ tiếng Trung của báo Liên 

hợp buổi sáng)



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

34 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Luật Khoa học và Công nghệ 
đã được Quốc hội khoá X, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

08 tháng 06 năm 2000 và có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2001. Sau hơn 6 năm, Luật CGCN 
đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp 
thứ 10 thông qua ngày 22 tháng 11 
năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 07 năm 2007. Như vậy 
là vào thời điểm Việt Nam ra nhập 
WTO, về lĩnh vực khoa học và công 
nghệ (KH&CN) cùng với Luật Sở 
hữu trí tuệ, Luật Tiêu chuẩn và qui 
chuẩn kỹ thuật và sắp tới là Luật 
Chất lượng sản phẩm hàng hoá. Có 
thể nói, về cơ bản chúng ta đã và 
sẽ có những công cụ pháp lý cần 
thiết để tạo điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp, các tổ chức 
KH&CN nâng cao năng lực nghiên 
cứu, ứng dụng và phát triển các 
công nghệ mới cũng như gia tăng 
việc tìm kiếm, lựa chọn và thực 
hiện việc mua bán, chuyển giao 
công nghệ. Trong phạm vi, khuôn 
khổ của chuyên đề này, chúng tôi 
muốn tập trung phân tích về mối 
quan hệ có liên quan giữa hai lĩnh 
vực KH&CN và đặc biệt là hoạt 
động phát triển công nghệ, tạo ra 
công nghệ mới từ kết quả nghiên 
cứu khoa học trên cơ sở ươm tạo 
công nghệ (chuyển giao công nghệ 
(CGCN) theo chiều dọc giữa tổ 
chức nghiên cứu khoa học với 
doanh nghiệp) và hoạt động mua 
bán, chuyển giao các công nghệ đã 
được thương mại hoá (CGCN theo 
chiều ngang giữa doanh nghiệp với 

doanh nghiệp). Mặt khác, đối chiếu 
và so sánh một số qui định giữa 
Luật KH&CN và Luật Chuyển giao 
công nghệ đã thấy có một số khái 
niệm, quan điểm và nội dung còn 
có sự khác biệt, thiếu sự thống nhất 
trong văn bản qui phạm pháp luật 
cũng như trong quá trình thực hiện, 
triển khai luật vào cuộc sống.

Sau đây là một số vấn đề chính 
mà chúng tôi thấy cần phải trao 
đổi do nhận thấy có sự không phù 
hợp giữa Luật KH&CN và Luật 
CGCN, đồng thời cũng đề xuất 
một số nội dung cần phải thay đổi 
trong quá trình bổ sung, sửa đổi 
Luật KH&CN để đáp ứng đòi hỏi 
của hoạt động KH&CN và theo kịp 
yêu cầu đổi mới công tác quản lý 
KH&CN.

1. VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 
VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Theo Luật KH&CN, phạm vi 
điều chỉnh bao gồm các qui định 
về tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt 
động KH&CN; tổ chức thực hiện 
các hoạt động KH&CN. Theo đó 
các thuật ngữ khoa học được hiểu 
là hệ thống các tri thức về các hiện 
tượng, sự vật, qui luật của tự nhiên, 
xã hội và tư duy; còn công nghệ 
được hiểu là tập hợp các phương 
pháp, qui trình, kỹ năng, bí quyết, 
công cụ, phương tiện dùng để biến 
đổi các nguồn lực thành sản phẩm. 
Trong phạm vi chuyên đề này, 
chúng tôi xin chỉ bàn sâu về vấn 
đề công nghệ. Thực tế hiện có rất 
nhiều thậm chí có đến hàng trăm 

các định nghĩa về công nghệ tuỳ 
theo góc độ, quan điểm cũng như 
lĩnh vực cần định nghĩa về công 
nghệ, tuy nhiên trong một văn bản 
luật chung về KH&CN thì cách giải 
thích, định nghĩa như Luật KH&CN 
là chưa thật đầy đủ và tổng quát 
cho tất cả các loại hình hoạt động 
thuộc các lĩnh vực nghiên cứu, sản 
xuất, kinh doanh. Trong quá trình 
xây dựng Luật CGCN, đã có nhiều 
ý kiến đề nghị mở rộng khái niệm 
công nghệ cho tới cả các lĩnh vực 
kinh doanh, dịch vụ do việc phát 
triển và tăng trưởng rất mạnh của 
khu vực dịch vụ. Khái niệm công 
nghệ không chỉ còn được hiểu là 
công nghệ sản xuất sản phẩm mà 
còn được sử dụng phổ biến trong 
các ngành ngân hàng, giáo dục, du 
lịch và đặc biệt là trong hoạt động 
thương mại. Do Luật CGCN chỉ 
khoanh lại định nghĩa về công nghệ 
trong phạm vi sản xuất sản phẩm, 
hàng hoá chủ yếu trong lĩnh vực 
sản xuất công nghiệp, nông lâm 
nghiệp và thuỷ sản. Cho nên thiết 
nghĩ, Luật KH&CN cần mở rộng 
khái niệm công nghệ để có thể bao 
quát được tất cả các lĩnh vực, hoạt 
động có liên quan đến khoa học, 
công nghệ nói chung. Theo Luật 
CGCN, phạm vi điều chỉnh chủ yếu 
là qui định về hoạt động CGCN bao 
gồm hoạt động CGCN được hiểu 
đó là qui định về việc mua bán, 

PHÂN TÍCH CÁC QUI ĐỊNH
VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VỚI LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  Nguyễn Bảo Hùng
Nguyên Vụ phó vụ Pháp chế - Bộ 
KH&CN
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chuyển nhượng quyền sở hữu công 
nghệ hoặc chuyển giao quyền sử 
dụng công nghệ từ bên có quyền 
chuyển giao sang bên nhận công 
nghệ và hoạt động dịch vụ CGCN 
được hiểu là hoạt động hỗ trợ quá 
trình tìm kiếm, giao kết và thực 
hiện hợp đồng CGCN bao gồm 
hoạt động đánh giá, định giá, giám 
định công nghệ, môi giới, tư vấn, 
xúc tiến CGCN. Do vậy, sẽ có một 
khoảng trống mà cả hai luật đều đề 
cập không rõ hoăc khá mờ nhạt đó 
là hoạt động phát triển công nghệ, 
hoàn thiện công nghệ, đổi mới công 
nghệ. Đây là những hoạt động nằm 
ở ranh giới giữa nghiên cứu khoa 
học và sản xuất kinh doanh nhưng 
có lẽ cần được qui định rõ trong 
Luật KH&CN về quá trình và các 
mô hình ươm tạo công nghệ để tạo 
ra các công nghệ cao, mới; qui định 
về hoạt động nghiên cứu phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên 
cứu đề xuất các giải pháp hợp lý 
hoá sản xuất. Mặt khác cũng cần 
xem xét lại các khái niệm về triển 
khai thực nghiệm và sản xuất thực 
nghiệm gắn liền với các khái niệm 
mới về ươm tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp KH&CN, dịch vụ 
KH&CN.

2. VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ VÀ ƯƠM TẠO 
CÔNG NGHỆ

Theo Luật KH&CN, hoạt động 
KH&CN bao gồm hoạt động 
nghiên cứu khoa học và hoạt động 
phát triển công nghệ. Sau giai đoạn 
nghiên cứu ứng dụng là giai đoạn 
phát triển công nghệ với hai phương 
thức chính là triển khai thực nghiệm 
và sản xuất thử nghiệm. Triển khai 
thực nghiệm là hoạt động ứng dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học để làm 
thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ 
mới, sản phẩm mới. Còn sản xuất 
thử nghiệm là hoạt động ứng dụng 
kết quả triển khai thực nghiệm để 
sản xuất thử ở qui mô nhỏ nhằm 
hoàn thiện công nghệ mới, sản 

phẩm mới trước khi đưa vào sản 
xuất và đời sống. Có thể nói đây 
là những ý tưởng tốt nhằm hướng 
tới việc chuyển giao, gắn kết giữa 
nghiên cứu và sản xuất trên cơ sở 
tạo ra công nghệ mới, sản phẩm 
mới từ hoạt động nghiên cứu tại các 
tổ chức KH&CN. Cơ quan quản 
lý nhà nước về KH&CN có thẩm 
quyền quyết định việc sử dụng, 
chuyển giao, chuyển nhượng kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. Thực chất của các 
qui định này là nhằm tăng cường 
chuyển giao công nghệ theo chiều 
dọc từ các Viện, trường sang các 
doanh nghiêp sản xuất, kinh doanh. 
Tuy nhiên, hiện nay việc tạo ra công 
nghệ mới đang có các mô hình khác 
nhằm tạo ra nhiều hàng hoá công 
nghệ cho thị trường công nghệ. 
Theo Luật CGCN thì hoạt động hỗ 
trợ nhằm tạo ra và hoàn thiện công 
nghệ từ các ý tưởng hoặc từ các kết 
quả nghiên cứu khoa học theo mô 
hình ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp công nghệ là phù hợp 
với xu thế chung của thế giới và 
khu vực. Hàng năm trên thế giới có 
rất nhiều doanh nghiệp mới ra đời 
từ các kết quả R-D, từ các sáng chế, 
giải pháp hữu ích xuất phát từ các 
trung tâm, viện nghiên cứu, trường 
đại học nhưng Luật CGCN chỉ đề 
cập đến các khái niệm này trong 
phần giải thích từ ngữ mà không 
có các điều khoản nào qui định về 
vấn đề này. Do vậy, hoạt động ươm 
tạo công nghệ, vườn ươm công 
nghệ phải được nghiên cứu và bổ 
sung vào Luật KH&CN. Theo Hiệp 
hội Vườn ươm doanh nghiệp công 
nghệ quốc gia của Mỹ, vườn ươm 
công nghệ là một tổ chức liên kết 
giữa cơ quan nghiên cứu với sự hỗ 
trợ của nhà nước trên cơ sở tạo ra 
các lồng ấp với môi trường hết sức 
thuận lợi nhằm nuôi dưỡng trong 
một thời gian nhất định các doanh 
nghiệp khởi sự từ những công nghệ 
có triển vọng với điều kiện là đáp 
ứng được các yêu cầu về thị trường, 

đặc tính sản phẩm và thiết kế, thử 
nghiệm sản xuất.

3. VỀ HỢP ĐỒNG KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ

Theo Luật KH&CN, nhiệm 
vụ KH&CN, hoạt động dịch vụ 
KH&CN được thực hiện thông qua 
hợp đồng KH&CN, bao gồm hợp 
đồng nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; hợp đồng dịch 
vụ KH&CN và hợp đồng CGCN. 
Nhưng cũng theo Luật KH&CN, 
dịch vụ KH&CN là các hoạt động 
phục vụ việc nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ; các hoạt 
động liên quan đến sở hữu trí tuệ, 
CGCN; các dịch vụ về thông tin, tư 
vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, 
ứng dụng tri thức KH&CN. Như 
vậy là có sự chồng chéo, không 
rõ ràng về các loại hợp đồng giữa 
Luật KH&CN với Luật CGCN. 
Theo Luật CGCN, liên quan đến 
hoạt động CGCN thì có hai loại 
hợp đồng được qui định rất cụ thể 
là hợp đồng CGCN và hợp đồng 
dịch vụ CGCN. Trong bối cảnh 
chung hiện nay, thiết nghĩ rằng 
Luật KH&CN cần phải nghiên cứu 
sửa đổi các qui định về các loại hợp 
đồng khoa học và công nghệ để phù 
hợp với bản chất, chức năng, nhiệm 
vụ và phạm vi của hoạt động khoa 
học và công nghệ trong nền kinh 
tế thị trường với xu thế là khuyến 
khích đầu tư của toàn xã hội, kể cả 
đầu tư nước ngoài cho sự nghiệp 
khoa học công nghệ. Như vậy là 
phải có sự nghiên cứu để làm rõ 
về các loại hợp đồng nghiên cứu 
khoa học, hợp đồng phát triển công 
nghệ. Nếu chúng ta coi chính hoạt 
động nghiên cứu khoa học cũng 
chính là hoạt động cung ứng dịch 
vụ R-D cho các doanh nghiệp nhằm 
cải tiến, đổi mới, hoàn thiện công 
nghệ cũng như việc giúp cac doanh 
nghiệp trong quá trình tiếp thu công 
nghệ trong CGCN thì sẽ qui định 
về các loại hợp đồng khoa học công 
nghệ theo các hình thức cung ứng 
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dịch vụ R-D cho doanh nghiệp, đó 
là loại hợp đồng nghiên cứu khoa 
học (kể cả dạng các doanh nghiệp 
đặt hàng nghiên cứu), hợp đồng 
hợp tác nghiên cứu kỹ thuật và phát 
triển công nghệ và các loại hợp 
đồng dịch vụ khoa học khác. 

4. VỀ VẤN ĐỀ QUYỀN SỞ 
HỮU, QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI 
VỚI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Theo Luật Khoa học và Công 
nghệ, tổ chức, cá nhân đầu tư cho 
việc thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ là chủ sở hữu kết quả 
nghiên cứu đó; tổ chức, cá nhân 
trực tiếp thực hiện, tạo ra kết quả 
là tác giả của công trình đó. Đối với 
các kết quả được tạo ra bằng ngân 
sách nhà nước thì cơ quan quản lý 
nhà nước về khoa học và công nghệ 
có thẩm quyền quyết định việc sử 
dụng, chuyển giao, chuyển nhượng 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ đó. Điều đó có 
nghĩa là trong cái vòng luẩn quẩn 
của việc ngăn cách giữa hoạt động 
nghiên cứu và ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh 
có vấn đề về phương thức quản lý 
khoa học và công nghệ; việc Nhà 
nước mà đại diện là cơ quan quản lý 
nhà nước về khoa học và công nghệ 
phải lo kinh phí cho các tổ chức 
khoa học công nghệ rồi sau đó lại 
lo tìm cách đưa các kết quả nghiên 
cứu vào từng địa chỉ để ứng dụng 
là không thể chấp nhận được trong 
tình hình thực tế hiệh nay khi mà 
đất nước ta đã chính thức ra nhập 
WTO và nền kinh tế Việt Nam đã 
từng bước đang chuyển đổi theo cơ 
chế thị trường. Trong Luật CGCN, 
với những đề xuất mạnh dạn, những 
người tham gia xây dựng dự thảo 
luật đã cố gắng đề xuất ý tưởng Nhà 
nước giao quyền chủ sở hữu công 
nghệ đối với kết quả nghiên cứu 
và phát triển công nghệ được tạo 

ra bằng ngân sách nhà nước cho tổ 
chức chủ trì nghiên cứu và phát triển 
công nghệ đó. Chỉ trong trường hợp 
chủ sở hữu công nghệ không sử 
dụng và không thực hiện CGCN thì 
cơ quan quản lý nhà nước về khoa 
học và công nghệ có thẩm quyền sẽ 
chuyển giao quyền sử dụng kết quả 
nghiên cứu và phát triển công nghệ 
cho tổ chức khác. Có thể nói đây là 
một trong những điểm mới có tính 
khuyến khích rất cao đối với các tổ 
chức nghiên cứu, các viện, trường 
đại học trong hoạt động nghiên cứu 
hướng vào khu vực sản xuất, kinh 
doanh; phù hợp với xu thế chung 
của các nước khi họ giao quyền sở 
hữu cho các tổ chức chủ trì tạo ra 
công nghệ đó thì ngay lập tức các 
văn phòng CGCN thuộc các viện 
nghiên cứu, trường đại học đã xuất 
hiện với nhiệm vụ cấp phép công 
nghệ cho các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước.

Về việc phân chia thu nhập đối 
với các kết quả R-D cũng như các 
công nghệ được tạo ra bằng nghân 
sách nhà nước cũng là một chủ đề 
cần bàn bởi vì vấn đề này không 
được đề cập rõ ràng trong Luật 
Khoa học và Công nghệ. Tại Điều 
27 qui định về việc khuyến khích 
ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, Luật 
chỉ nêu chung chung là chủ sở hữu, 
tác giả và nhười ứng dụng thành 
công kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ được 
hưởng lợi ích từ việc ứng dụng 
vào sản xuất và đời sống; còn theo 
Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 
17 tháng 10 năm 2002 của Chính 
phủ qui định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Khoa học và công 
nghệ, tại điều 33, khoản 3 đã có 
hướng dẫn về lợi nhuận thu được 
khi chuyển nhượng, chuyển giao 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ được tạo ra 
bằng ngân sách nhà nước như sau: 
Tác giả được nhận tối đa 30% giá 
thanh toán CGCN; tác giả và tập 

thể tổ chức áp dụng thành công kết 
quả khoa học và công nghệ được 
bên sử dụng kết quả khoa học và 
công nghệ thưởng trị giá tối đa 30% 
thu nhập tăng thêm sau thuế trong 
thời hạn 03 năm; đối với người môi 
giới cho việc ứng dụng kết quả 
khoa học và công nghệ được hưởng 
tối đa 10% giá thành thanh toán 
CGCN. Nhìn chung đây vẫn chỉ 
là những hưỡng dẫn chung, không 
phản ánh đúng bản chất hoạt động 
nghiên cứu, đầu tư chất xám và 
không khuyến khích việc tái đầu tư 
và góp phần phát triển cơ sở hạ tầng 
khoa học công nghệ của các tổ chức 
nghiên cứu khoa học công nghệ. Về 
vấn đề này, Luật CGCN đã có qui 
định hợp lý và có tính khuyến khích 
cao đối với việc phân chia thu nhập 
từ hoạt động CGCN được tạo ra 
bằng ngân sách nhà nước theo các 
nguyên tắc:

- Tập thể, cá nhân tạo ra công 
nghệ được hưởng tỷ lệ phần trăm 
trên giá bán của sản phẩm do công 
nghệ đó tạo ra trong thời hạn tối 
đa là 10 năm, nếu tổ chức chủ trì 
nghiên cứu và phát triển công nghệ 
sử dụng công nghệ đó để sản xuất 
sản phẩm.

- Tập thể, cá nhân tạo ra công 
nghệ được hưởng từ 20% đến 
35% số tiền thu được từ hợp đồng 
CGCN.

- Sau khi trả thù lao cho tập thể, cá 
nhân tạo ra công nghệ, chủ sở hữu 
công nghệ được sử dụng 50% thu 
nhập còn lại cho đầu tư nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; 
50% còn lại dành cho quỹ phúc lợi, 
khen thưởng.

Như vậy một trong những nội 
dung mà Luật Khoa học và Công 
nghệ cần sửa đổi là xem xét lại 
những qui định về phân chia thu 
nhập từ việc tạo ra kết quả R-D trên 
cơ sở tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động ứng dụng và chuyển 
giao, chuyển nhượng các kết quả 
R-D và đặc biệt là việc khuyến 
khích hợp tác nghiên cứu, ứng dụng 
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các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật và các giải pháp hợp lý hoá 
sản xuất.

5. VỀ NỘI DUNG ỨNG DỤNG 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ TRONG DOANH 
NGHIỆP

Theo Luật Khoa học và Công 
nghệ, doanh nghiệp khi ứng dụng 
công nghệ được tạo ra trong nước 
sẽ được cơ quan quản lý nhà nước 
về khoa học và công nghệ xác nhận 
về mặt công nghệ để được hưởng 
ưu đãi khi vay tín dụng tại ngân 
hàng. Trong trường hợp doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ được 
tạo ra trong nước mà nhà nước là 
chủ sở hữu công nghệ đó thì được 
miễn khoản thanh toán CGCN cho 
nhà nước, nhưng doanh nghiệp 
phải thanh toán cho tác giả tối đa 
30% giá thanh toán CGCN; ngoài 
ra doanh nghiệp với danh nghĩa là 
bên sử dụng kết quả khoa học và 
công nghệ sẽ thưởng cho tác giả và 
tập thể tổ chức áp dụng thành công 
tối đa là 30% thu nhập tăng thêm 
sau thuế trong thời hạn 03 năm. 
Có thể nói cách qui định theo Luật 
Khoa học và Công nghệ là không 
sát với thực tế của hoạt đông sản 
xuất, kinh doanh; bởi vì nếu quả 
thật các nhà khoa học cũng như tổ 
chức nghiên cứu phát triển có được 
các kết quả khoa học công nghệ có 
giá trị, có khả năng đổi mới hoặc 
hoành thiện công nghệ nhằm góp 
phần làm tăng sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp thì không thể nào 
có thể đàm phán để có được một 
hợp đồng CGCN theo đúng nghĩa 
của nó. Về vấn đề này thì Luật 
CGCN đã có qui định mang tính 
khả thi hơn nhiều. Đối với công 
nghệ được tạo ra bằng ngân sách 
nhà nước thì tác giả của các kết quả 
khoa học công nghệ nếu tiến hành 
đăng ký bảo hộ dưới dạng các sáng 
chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí mạch 

tích hợp bán dẫn… sẽ được hưỏng 
mức thù lao theo qui định của Luật 
Sở hữu trí tuệ như sau: Chủ sở hữu 
các đối tượng sở hữu công nghiệp 
phải trả cho tác giả tối thiểu là 10% 
số tiền làm lợi mà chủ sở hữu thu 
được do sử dụng sáng chế và các 
đối tượng khác như đã nêu ở trên 
hoặc phải trả 15% tổng số tiền mà 
chủ sở hữu nhận được trong mỗi 
lần nhận tiền thanh toán do chuyển 
giao quyền sử dụng các đối tượng 
sở hữu công nghiệp đó; nghĩa vụ 
trả thù lao cho tác giả được kéo dài 
trong suốt thời hạn bảo hộ theo luật 
định. Trong trường hợp công nghệ 
không có thành phần được đăng ký 
bảo hộ sở hữu công nghiệp thì tác 
giả công nghệ được hưởng một tỉ lệ 
phần trăm trên giá bán sản phẩm do 
công nghệ đó tạo ra trong thời hạn 
tối đa 10 năm, nếu tổ chức chủ trì 
nghiên cứu và phát triển công nghệ 
sử dụng công nghệ đó để sản xuất 
sản phẩm hoặc được hưởng từ 20% 
đến 35% số tiền thu được từ hợp 
đồng CGCN. Như vậy vấn đề này 
cần được xem xét để sửa đổi trong 
Luật Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, việc qui định về các 
biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá 
sản xuất trong doanh nghiệp là rất 
quan trọng và cần thiết, tuy nhiên 
các hoạt động khoa học công nghệ 
này ở doanh nghiệp lại không được 
qui định cụ thể. Tại phần giải thích 
từ ngữ, hoạt động khoa học và công 
nghệ được hiểu bao gồm nghiên 
cứu khoa học, nghiên cứu và phát 
triển công nghệ, nghiên cứu phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hoá sản xuất và các hoạt động 
khác nhằm phát triển khoa học và 
công nghệ. 

6. VỀ DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ

Theo Luật Khoa học và Công 
nghệ, dịch vụ khoa học và công 
nghệ được xác định là các hoạt động 
phục vụ việc nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ; các hoạt 
động liên quan đến sở hữu trí tuệ, 
CGCN; các dịch vụ về thông tin,tư 
vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, 
ứng dụng tri thức khoa học và công 
nghệ. Trong khi đó, Luật CGCN đã 
xác định phạm vi điều chỉnh đối với 
hoạt động dịch vụ CGCN bao gồm 
môi giới CGCN, tư vấn CGCN, 
đánh giá công nghệ, định giá công 
nghệ, giám định công nghệ và xúc 
tiến CGCN. Đối với các loại hình 
dịch vụ CGCN được xác định rõ 
là các tổ chức, cá nhân kinh doanh 
dịch vụ CGCN phải tuân theo các 
qui định của Luật Doanh nghiệp và 
phải có Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh dịch vụ CGCN. Như 
vậy có nghĩa là hoạt động dịch vụ 
CGCN thuộc khu vực kinh doanh vì 
mục đich lợi nhuận, phục vụ công 
việc đầu tư, sản xuất kinh doanh; 
việc cung ứng và sử dụng dịch vụ 
này dựa trên cơ sở giao kết hợp 
đồng dịch vụ CGCN và tuân theo 
qui định của Luật CGCN, Bộ Luật 
dân sự, Luật thương mại và các 
qui định khác của pháp luật có liên 
quan. Còn chỉ riêng đối với hoạt 
động dịch vụ giám định công nghệ, 
do có tính đặc thù đối với khu vực 
kinh tế nhà nước nên Luật CGCN 
có qui định dịch vụ giám định là 
hoạt động kinh doanh khi nó được 
cung ứng theo yêu cầu của một hoặc 
các bên tham gia ký kết hợp đồng 
CGCN; hoặc không phải là hoạt 
động kinh doanh khi nó được trưng 
cầu theo đề nghị của cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền. Trong 
khi đó thì Luật Khoa học và Công 
nghệ chưa làm rõ các hoạt động, 
các loại hình dịch vụ khoa học công 
nghệ theo đúng bản chất, tính chất, 
chức năng và nhiệm vụ của nó đối 
với khu vực sản xuất kinh doanh. 
Theo Luật Khoa học và Công nghệ 
thì dịch vụ khoa học chỉ là các hoạt 
động phục vụ việc nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ có 
nghĩa là bản thân hoạt động nghiên 
cứu khoa học, triển khai R-D không 
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phải là các hoạt động dịch vụ phục 
vụ trực tiếp các yêu cầu cải tiến, đổi 
mới công nghệ từ các doanh nghiệp 
đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Trong xu thế chung của các 
nền kinh tế thị trường hiện nay, hệ 
thống đổi mới quốc gia được xác 
định bao gồm nhiều yếu tố, nhân tố 
đổi mới trong đó đặc biệt là yếu tố 
đổi mới công nghệ. Đổi mới công 
nghệ thông thường bao gồm các 
bước sau: nhập công nghệ để thoả 
mãn các nhu cầu tối thiểu của nền 
kinh tế; tổ chức cơ sở hạ tầng kinh 
tế tối thiểu để tiếp thu công nghệ 
nhập khẩu; tạo nguồn công nghệ từ 
nước ngoài thông qua lắp ráp sản 
phẩm; phát triển công nghệ thông 
qua CGCN, mua licence; thích nghi 
và cải tiến công nghệ nhập khẩu 
thông qua hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ. 
Như vậy là quá rõ về vai trò, vị trí 
của hoạt động khoa học công nghệ 
trong nước nhằm làm gia tăng bằng 
được năng lực công nghệ của các 
doanh nghiệp cũng như năng lực 
cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế 
quốc gia; có thể nói rằng chính hoạt 
động nghiên cứu khoa học theo yêu 
cầu, theo đơn đặt hàng của doanh 
nghiệp hoặc giao kết hợp tác, liên 
doanh, liên kết cùng nghiên cứu đổi 
mới công nghệ theo yêu cầu của 
doanh nghiệp giữa doanh nghiệp 
và các tổ chức nghiên cứu khoa học 
là hoạt động cung ứng và sử dụng 
dịch vụ khoa học và công nghệ chứ 
không phải chỉ các hoạt động phục 
vụ việc nghiên cứu khoa học mới 
là dịch vụ khoa học và công nghệ. 
Theo quan điểm của Trung quốc, 
dịch vụ khoa học và công nghệ 
được tập trung thể hiện rõ nhất là 
ở việc cung cấp các kết quả nghiên 
cứu R-D cho khu vực doanh nghiệp 
nhằm đẩy mạnh việc tăng năng suất 
và chất lượng sản phẩm trên cơ sở 
ký kết các loại hợp đồng đặt hàng 
giữa các doanh nghiệp và tổ chức 
nghiên cứu, viện, trường đại học. 
Đối với Việt Nam, chúng ta cũng 

đang trong quá trình chuyển đổi 
nền kinh tế từ chế độ bao cấp, kế 
hoạch hoá quan liêu sang nền kinh 
tế trị trường do vậy việc đẩy nhanh, 
chuyển mạnh các viện nghiên cứu 
ứng dụng và phát triển công nghệ 
sang hoạt động theo cơ chế doanh 
nghiệp là hết sức cần thiết nhằm 
thúc đẩy và khuyến khích phát triển 
dịch vụ khoa học và công nghệ, tiến 
tới xoá bỏ dàn ranh giới ngăn cách 
giữa khu vực nghiên cứu và sản 
xuất.

Qua việc nghiên cứu và phân 
tích một số vấn đề có liên quan 
giữa Luật Khoa học và công nghệ 
và Luật CGCN, căn cứ vào quá 
trình thực hiện, triển khai Luật 
Khoa học và Công nghệ vào đời 
sống cũng như quá trình xây dựng 
Luật CGCN, trong phạm vi báo cáo 
chuyên đề này, một số kiến nghị đề 
xuất nhằm góp phần hướng tới việc 
sửa đổi, bổ sung để Luật Khoa học 
và công nghệ cho phù hợp hơn với 
tình hình phát triển kinh tế-xã hội 
của Việt Nam. Những kiến nghị cụ 
thể :

a. Về phạm vi điều chỉnh và phần 
giải thích từ ngữ, đề nghị xem xét, 
bổ sung, sửa đổi về các khái niệm:

- Công nghệ
- Phát triển công nghệ
- Sáng kiến
- Kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật
- Dịch vụ khoa học và công nghệ
b. Về những hoạt động liên quan 

đến triển khai thực nghiệm và sản 
xuất thử nghiệm, cần bổ sung các 
qui định về loại hình ươm tạo công 
nghệ; bởi vì trong quá trình hoàn 
thiện công nghệ bắt nguồn từ các 
kết quả R-D thì việc hoàn thiện 
công nghệ mới là một khâu rất quan 
trọng để có được hàng hoá công 
nghệ cung cấp cho thị trường công 
nghệ, CGCN. 

c. Về hợp đồng khoa học và công 
nghệ đối với các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ, hoạt đông dịch 
vụ khoa học và công nghệ cần được 
nghiên cứu, bổ sung để phù hợp 

với chung của hoạt động khoa học 
và công nghệ trong nền kinh tế thị 
trường, bao gồm:

- Hợp đồng nghiên cứu khoa học
- Hợp đồng đặt hàng nghiên cứu 

cải tiến kỹ thuật và công nghệ
- Hợp đồng dịch vụ khoa học và 

công nghệ
d. Về quyền tác giả và quyền sở 

hữu các kết quả nghiên cứu khoa 
học, đề nghị nên có hướng sửa đổi 
theo Luật CGCN là đối với kết quả 
được tạo ra bằng ngân sách nhà 
nước thì qui định giao quyền sở 
hữu cho tổ chức chủ trì thực hiện 
tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học 
đó và khuyến khích chủ sở hữu sử 
dụng hoặc chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu khoa học vào khu vực 
sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, 
về phân chia lợi nhuận thu được 
khi chuyển giao, chuyển nhượng 
kết quả nghiên cứu khoa học cần 
nghiên cứu lại trên cơ sở đề ra các 
nguyên tắc để đảm bảo quyền và 
lợi ích hợp pháp của tác giả cũng 
như của tổ chức chủ trì thực hiện 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động chuyển giao kết quả 
nghiên cứu khoa học đối với quá 
trình ươm tạo công nghệ và CGCN 
vào sản xuất, kinh doanh.

e. Về hoạt động dịch vụ khoa học 
và công nghệ, đề nghị cần phải có 
các nghiên cứu kỹ và sâu hơn nhằm 
làm rõ và nêu bật được bản chất, 
đặc thù của các loại hình dịch vụ 
chất xám này trong khu vực dịch vụ 
nói chung. Trong bối cảnh chung 
và cùng với việc chúng ta cố gắng 
thúc đảy phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ thì dịch vụ khoa 
học công nghệ ngày càng có vai 
trò to lớn và có những đóng góp 
tích cực trong việc phát triển đầu 
tư, sản xuất kinh doanh. Do vậy đề 
nghị khi sử đổi, bổ sung Luật Khoa 
học và công nghệ cần phải có một 
chương riêng để qui định về vấn đề 
này.

 N.B.H 
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Săn bắt cá không chủ đích (bycatch), các hóa chất gây ô 
nhiễm môi trường và sự náo động của thuyền bè đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới loài cá heo Hector.

6. Cá hàng chài đầu to (Humphead wrasse)
Cá hàng chài đầu to còn được gọi là cá Napolean, đây 

là một trong những loài cá lớn nhất cư ngụ tại những dải 
san hô ngầm, có thể tìm thấy chúng ở những dải san hô 
trên khắp các hòn đảo Thái Bình Dương và một phần Ấn 
Độ Dương.

Ồ, Napolean là loài cá lưỡng tính đấy! Chúng sẽ chuyển 
đổi giới tính từ giống cái sang giống đực trong quá trình cơ 
thể đạt tuổi trưởng thành (khoảng 9 năm tuổi). Các yếu tố 
kiểm soát thời gian thay đổi giới tính chưa được biết đến.

Vì cá hàng chài mất một thời gian dài mới đạt tuổi thành 
thục giới tính, do đó chúng sẽ sinh sản chậm. Với cơ thể to 
lớn, những ngư dân sẽ dễ dàng dự đoán được vị trí cá hàng 
đầu to làm tổ đẻ trứng để đánh bắt chúng, đe dọa tới các 
thế hệ sau của loài cá này.

7. Tôm (Krill)

Sinh vật nhỏ xíu này đóng một vai trò quan trọng trong 
hệ sinh thái đại dương. Nó là nguồn cung cấp thức ăn cho 
nhiều loài động vật biển từ cá hồi đến cá voi xanh. Chúng 
bị con người khai thác làm thức ăn cho cá nuôi.

8. Rùa quả đồng (Loggerhead sea turtles)
Giống như 6 loại rùa biển khác, rùa quả đồng (còn được 

gọi là rùa đầu to) được liệt kê ở mức “nguy cơ tuyệt chủng” 
trong đạo luật các loài đang cấp (Mỹ).

Bị mắc vào các ngư cụ là kẻ thù tệ hại nhất của rùa biển, 
nhưng mất môi trường sống và biến đổi khí hậu cũng là 
nguyên nhân đẩy các loài rùa biển đến bên bờ vực tuyệt 
chủng.

9. Lợn biển (Manatee)
Lợn biển là động vật khổng lồ, hiền hành, ăn thực vật. 

Dân số lợn biển lớn nhất là ở Floria nhưng ngay cả tại đây 
cũng chỉ còn ít hơn 3.000 cá thể trưởng thành đang tồn tại.

Ngoài nguyên nhân nước đóng băng vào mùa đông 
2010 đe dọa tới lợn biển và các sinh vật biển khác ở Florida, 
thì tảo độc (gây ra bởi con người làm ô nhiễm nguồn nước), 
mất môi trường sống và va chạm các thuyền cũng ảnh 
hưởng tới sự sống còn của chúng.

13 LOÀI SINH VẬT BIỂN NGUY CẤP NHẤT
Báo The Daily Green (Mỹ) vừa giới thiệu 13 loài sinh vật 

biển nguy cấp nhất, từ loài tôm nhỏ bé đến cá voi khổng 
lồ. Mặc dù đang bị đe dọa nhưng những loài này lại chưa 
được bổ sung vào danh sách các loài được bảo vệ tại hội 
nghị (lần thứ 15) Công ước về buôn bán các loài động thực 
vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng quốc tế (CITES) vừa 
kết thúc hôm 25-3 ở thủ đô Doha, Quatar.

 1. Cá ngừ vây xanh (Bluefin tuna)
Cá ngừ vây xanh là loài cá có giá trị nhất thế giới đang 

gặp nguy hiểm lớn. Theo Ủy ban quốc tế về bảo tồn cá ngừ 
Đại Tây Dương (ICCAT), hiện chỉ còn khoảng 25.000 con cá 
ngừ vây xanh trưởng thành. Các nhà bảo vệ môi trường hi 
vọng nhận được sự bảo vệ loài cá này nhiều hơn tại cuộc 
họp CITES nhưng mọi nỗ lực đã bất thành, trong khi cuộc 
họp CITES 3 năm mới tổ chức 1 lần.

Kẻ thù lớn nhất của cá ngừ vây xanh chính là do chúng 
ta đánh bắt quá mức, bao gồm việc các trại cá ngừ đã bắt 
sống chúng và nuôi dưỡng trong nhiều tháng trước khi 
được xuất khẩu.

2. Chim cánh cụt chân đen (Cape penguin)
Chim cánh cụt chân đen hoặc cánh cụt “đần độn” là 

loài cánh cụt đặc hữu của châu Phi, có tên khoa học là 
Spheniscus demersus, tiếng gọi bầy của loài chim này khá 
đặc biệt, giống như một con lừa hí.

Tại sao cánh cụt chân đen và nhiều loài chim biển khác 
đang bị đe dọa? Nguyên nhân là do mất môi trường sống 
(nơi làm tổ), dầu tràn và đánh bắt cá quá mức (nguồn thức 
ăn chính của chúng).

3. San hô (coral)
Đừng quên san hô là một động vật biển đấy! Trong thực 

tế, san hô là một phần quan trọng trong hệ sinh thái đại 
dương. San hô là nơi trú ngụ, sinh sản và đẻ trứng cho các 
sinh vật biển khác.

Quá trình axit hóa đại dương, đánh bắt cá thương mại 
bằng lưới rà là những mối đe dọa chính tới san hô.

4. Cá voi xám (gray whale)
Đây là loài duy nhất trong số các loài cá voi có bướu trên 

lưng của chúng. Loài cá voi có chiều dài cơ thể khoảng 15m 
này cũng đáng chú ý với những tiếng kêu rền rĩ, gầm gừ, 
cú va chạm mạnh và những âm thanh đặc biệt khác. Cá voi 
xám sống tại bán đảo Baja California (Mexico) được cho là 
thân thiện. Loài động vật này còn được biết đến trên thế 
giới là hung dữ trong lúc những bà mẹ cá voi bảo vệ đứa 
con mới sinh.

Trải qua nhiều thế kỷ săn cá voi quá mức đã làm cá voi 
xám sống ở Bắc Đại Tây Dương tuyệt chủng, còn ở tây bắc 
Thái Bình Dương thì đang trong tình trạng “cực kỳ nguy 
cấp”. Một tin tốt là nhờ việc hạn chế đánh bắt cá tại đông 
bắc Thái Bình Dương đã giúp cá voi xám sống tại khu vực 
này sinh sôi và được các nhà khoa học loại khỏi danh sách 
các loài đang nguy cấp của Mỹ vào năm 1994.

5. Cá heo Hector (Hector’s dolphin)
Chỉ còn khoảng 7.400 cá thể cá heo Hector trưởng thành 

được tin là còn sống ở ngoài khơi bờ biển New Zealand. 
Hiện cá heo Hector được liệt kê ở mức “nguy cấp” trong 
Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).
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10. Hải cẩu sư Địa Trung Hải (Mediterranean monk 
seal)

Theo Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), hải cẩu sư 
hiện tại chỉ còn khoảng 6 bầy sống cô lập trải dài từ Bồ Đào 
Nha đến Senegal.

Săn bắt, phá hủy môi trường sống, ô nhiễm và sự suy 
giảm trữ lượng cá đã đe dọa tới loài hải cẩu này. Ngoài ra, 
các loài hải cẩu khác có thể bị đe dọa bởi sự nóng lên toàn 
cầu, đặc biệt là môi trường sống Bắc cực và Nam cực đang 
thay đổi nhanh chóng.

11. Cá hồi Chinook (Chinook salmon)
Cá hồi, hải sản phổ biến nhất và là đối tượng được ưa 

thích của những người đam mê môn thể thao câu cá. Cá 
hồi Chinook sống trải dài từ Alaska đến California đang suy 
giảm nghiêm trọng do ô nhiễm, sự nóng lên toàn cầu và do 
đánh bắt không chủ đích.

12. Cá heo Vaquita (Vaquita)
Loài cá heo nhỏ Vaquita là một trong số những động vật 

có vú ở biển có nguy cơ tuyệt chủng nhất. Hiện còn ít hơn 
600 cá thể trưởng thành sống trong vùng vịnh Mexico của 
California.

Việc xây đập trên sông Colorado (chảy vào vịnh Mexico) 
đã ảnh hưởng phần nào tới môi trường sống của chúng. 
Không những thế, bị mắc vào lưới đánh cá và đánh bắt 
không chủ đích cũng góp phần lâm nguy cho cá heo 
Vaquita.

13. Rái cá biển Bắc (Northern sea otter)
Rái cá biển Bắc được tìm thấy ngoài khơi bờ Tây nước 

Mỹ (từ Alaska đến Washington) có dân số khoảng 77.000 
con, trong khi rái cá biển nam sống ở ngoài khơi bờ biển 
Califorina có dân số ít hơn khoảng 3.000 con.

Trong quá khứ, mối đe dọa lớn nhất đối với rái cá biển 
là buôn bán thương mại lớp lông dày của chúng làm dân 
số giảm xuống đáng kể từ nhiều hơn 1 triệu con, có lúc chỉ 
còn ít hơn 2.000 con. Còn mối đe dọa hiện tại đến rái cá 
biển là sự tràn dầu, dịch bệnh, mất môi trường sống, mắc 
lưới đánh cá, thức ăn của chúng như trai, cua, sò, hến suy 
giảm do bị con người đánh bắt.

My Lăng

CẢI THIỆN VIỆC KHAI THÁC DẦU VỚI KỸ THUẬT MỚI

Bản đồ chính xác của một mỏ dầu lớn dưới lòng đất 
đã được phát triển để hướng những nỗ lực của các kỹ 

sư vào việc đưa dầu từ lớp đá lớn vào những giếng để từ 
đó dầu có thể được bơm lên để dự trữ hoặc vận chuyển.

Các nhà nghiên cứu thuộc MIT đã phát triển công nghệ 
có thể xây dựng một bản đồ có tiềm năng làm tăng đáng 
kể lượng dầu khai thác từ các mỏ.

Công nghệ mới sử dụng công nghệ hình ảnh số của JPEG 
để tạo ra những bản đồ hoàn chỉnh trông giống như thật 
của những mỏ dầu dưới lòng đất sử dụng những tính toán 
những giếng dầu rải rác. Những bản đồ này là công cụ đầu 
tiên cung cấp chi tiết đầy đủ về một mỏ dầu để hướng 
việc khai thác dầu trên thực tế.

Behnam Jafarpour, sinh viên mới tốt nghiệp MIT, hiện là 
giáo sư về kỹ thuật xăng dầu tại Đại học Texas A&M, cho 
biết: “Những nghiên cứu mô phỏng của chúng tôi chỉ ra rằng 

phương pháp mới này có tiềm năng cải thiện những công 
nghệ hiện hành và cung cấp những dự đoán về sản lượng của 
mỏ dầu. Hy vọng với việc dự đoán tốt hơn sẽ là tiền đề cho việc 
hoạt động hiệu quả hơn và tăng sản lượng khai thác dầu”.

Jafarpour và Dennis McLaughlin, Gioa sư về Quản 
lý nguồn nước tại MIT, đã công bố hai bài báo mô tả kỹ 
thuật và sẽ xuất hiện trên tạp chí Society of Petroleum 
Engineering số tới, bài báo thứ 3 đã xuất hiện trên tạp chí 
Computational Geosciences số tháng 6 năm 2008.

Cấu trúc không gian của sự hình thành địa chất cho phép 
việc xây dựng bản đồ thuộc tính của đá. Tuy nhiên JPEG 
nén rất nhiều điểm ảnh trong một bức ảnh chi tiết xuống 
thành một vài thông tin chỉ cần đến dung lượng rất nhỏ. 
Trong ứng dựng mô phỏng mỏ dầu do các nhà nghiên cứu 
MIT phát triển, cơ chế tương tự được sử dụng để cung cấp 
những mô tả ngắn gọn về thuộc tính đá của mỏ dầu. Kỹ 
thuật mới sử dụng dữ liệu về tỷ lệ và áp suất dòng chảy dầu 
từ những giếng dầu để hình thành nên bức ảnh thực về bề 
mặt bên dưới của mỏ dầu.

Việc chiết xuất xăng dầu rất đắt tiền và không hiệu quả 
- đôi khi chỉ 1/3 dầu trong một mỏ được chiết xuất. Vì vậy 
các kỹ sư dựa rất nhiều vào các kỹ thuật khai thác ví dụ như 
làm tràn nước để huy động dầu. Để hướng dẫn và kiểm 
soát công việc này, họ thực hiện những dự đoán thời gian 
thật về những biến đổi dưới bề mặt, bao gồm độ bão hòa 
và áp suất dầu, nhưng họ thường làm việc một cách mò 
mẫm. Thuộc tính đá cần để thực hiện những dự đoán này 
(ví dụ như suất dẫn lỏng của đá ở một độ sâu nhất định) 
không thể quan sát hoặc đo đạc.

Thay vào đó, các kỹ sư suy luận thuộc tính địa chất gián 
tiếp từ dữ liệu địa chấn và những đo lường thực hiện ở 
những giếng dầu rải rác.

McLaughlin, người chỉ dạo dự án cho biết: “Trong mỏ dầu 
bình thường, cần đến hàng triệu điểm ảnh để có thể mô tả 
đầy đủ đường dưới bề mặt phức tạp vận chuyển dầu đến các 
giếng. Thật không may mắn rằng số lượng địa chấn và quan 
sát giếng dầu sẵn có để xác định giá trị của những điểm này 
thường rất hạn chế. Những phương pháp chúng tôi đã phát 
triển lấy thêm nhiều thông tin từ những đo đạc hạn chế đó để 
cung cấp dự đoán tốt hơn về những đường dưới bề mặt và 
lượng dầu di chuyển bên trong”.

Trong quá trình hồi phục dầu kéo dài 36 tháng, phương 
pháp của McLaughlin và Jarfarpour đã xác định chính xác 
những xu hướng và thuộc tính chính của suất dẫn lỏng của 
một mỏ dầu, chứng minh rằng kỹ thuật mới này chính xác 
và hiệu quả.

Jafarpour cho biết: “Bước tiếp theo của chúng tôi – đã 
trong quá trình thực hiện – là kiểm tra ý tưởng này ở những 
mỏ dầu thực và đánh giá tác động của nó đối với việc khai 
thác dầu dưới điều kiện thực tế”

Nghiên cứu do Công ty xăng dầu quốc tế Shell tài trợ.

LOẠI BỎ VIRUS H1N1 BẰNG CÔNG NGHỆ 
PLASMACLUSTER ION 

Công nghệ lọc khí Plasmacluster Ion được viện Pasteur 
chứng nhận giúp loại bỏ 99% hoạt động virus H1N1 

trong không gian có thể tích tương đương 25m3.
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Vấn đề thanh lọc không khí nơi sinh sống ngày càng trở 
nên cấp thiết khi hàng loạt các mầm bệnh nguy hiểm lây 
lan qua đường hô hấp xuất hiện. Cùng những kết quả được 
viện Pasteur chứng nhận, Sharp đã phát triển công nghệ 
Plasmacluster Ion với khả năng loại bỏ 99% hoạt động 
virus cúm H1N1 trong không gian có thể tích tương đương 
25m3. Đây là lần đầu tiên một công nghệ lọc khí thành 
công trong thực nghiệm này có thể áp dụng rộng rãi đến 
từng gia đình.

Thanh lọc không gian sống đang trở thành ưu tiên hàng 
đầu để chăm sóc sức khỏe cá nhân và gia đình. Phần lớn 
vì môi trường sống ngày càng ô nhiễm và tiềm ẩn nhiều 
mối nguy hại đối với sức khỏe, nhất là ở các thành phố lớn 
như Hà Nội và TP HCM. Trong đó, vô số các tác nhân gây 
bệnh có thể tồn tại như vi khuẩn, vi nấm, các chất gây dị 

ứng, và nhất là các virus cúm nguy hiểm như H1N1. Theo 
thống kê của Bộ Y tế, các bệnh về đường hô hấp có tỷ lệ lây 
nhiễm cao nhất trên toàn quốc. Trong năm 2010, nguyên 
nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi 0-4 là nhiễm trùng 
đường hô hấp.

Trong những nỗ lực nghiên cứu và phát triển các 
phương pháp lọc khí nhằm bảo vệ sức khỏe con người, các 
nhà khoa học, viện nghiên cứu trên khắp thế giới đã đạt 
được những kết quả nhất định. Thế nhưng, hiệu quả vẫn 
chỉ dừng lại ở khả năng triệt để áp chế các mầm bệnh trong 
không gian thử nghiệm 1m3.

Tiên phong trong việc áp dụng công nghệ Plasmacluster, 
Sharp phối hợp cùng Viện Pasteur chứng nhận thành công 
khả năng loại bỏ 99% hoạt động vi rút H1N1 trong vòng 
66 phút với mật độ ion cao. Đặc biệt, không gian được sử 
dụng để thực nghiệm có thể tích lên đến 25m3, tương 
đương với không gian sống thông dụng như phòng khách, 
phòng ngủ, bếp. 

Như vậy, sau chứng nhận do Đại học Bách Khoa Hà Nội 
cấp năm 2010 cho khả năng diệt 96,5% vi rút cúm gia cầm 
H5N1 trong dung dịch, công nghệ Plasmacluster một lần 
nữa khẳng định hiệu quả loại trừ các mầm bệnh của mình.

Với khả năng tích hợp vào các thiết bị như máy điều hòa, 
tủ lạnh, máy lọc khí,… công nghệ này có thể áp dụng khắp 
mọi nơi trong cuộc sống thường ngày. Ở các nước tiên tiến 
trên thế giới, công nghệ này không những được sử dụng 
thông qua các sản phẩm gia dụng của Sharp, mà còn có 
mặt tại phòng chờ ga tàu, sân bay, siêu thị hay các tòa nhà. 
Tháng 6, tập đoàn Sharp đã công bố doanh số sản phẩm 
tích hợp công nghệ Plasmacluster đã cán mốc 40 triệu đơn 
vị bán ra. 

Với hiệu quả cao và phương thức áp dụng rất đơn giản, 
công nghệ Plasmacluster của Sharp là lựa chọn để mỗi 
người trong chúng ta đều có thể tích cực bảo vệ sức khỏe 
cho bản thân và gia đình mình.

Phương Thảo

Kết quả thử nghiệm loại bỏ hoạt động vi rút cúm H1N1 trong không 
khí.

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC
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CÁC SỰ KIỆN KHOA HỌC NỔI BẬT NĂM 2012 
Cộng đồng khoa học toàn cầu sửng sốt và hân hoan khi 
một loại hạt vật chất giống ‘hạt của Chúa’ được phát 
hiện, và đây cũng là một trong những sự kiện khoa học 
nổi bật trong năm 2012.

TÌM RA HẠT GẦN GIỐNG “HẠT CỦA CHÚA” 
Từ thập niên 60 tới nay, 

vài nghìn nhà khoa học đã 
tham gia nỗ lực tìm kiếm 
hạt Higgs, thứ tạo ra khối 
lượng cho vật chất trong 
vũ trụ nên còn được gọi 
là “hạt của Chúa”. Nếu con 
người có thể chứng minh 
sự tồn tại của hạt Higgs, 
đây sẽ là thành tựu khoa 
học vĩ đại nhất trong vòng 
100 năm. Vì thế giới khoa 
học ngóng tin về hạt Higgs 

trong suốt 5 thập niên qua. 
Thế rồi vào ngày 3/7, Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử 

châu Âu (CERN) thông báo các nhà vật lý của họ đã tìm ra 
một loại hạt có những tính chất vật lý giống hạt Higgs. Khối 
lượng của loại hạt mới lớn hơn 133 lần so với hạt proton 
trong nguyên tử. Thông báo của CERN gây nên một cơn 
địa chấn trong giới khoa học, song nó cũng tạo ra một làn 
sóng hoài nghi. Mặc dù nhóm nghiên cứu của CERN khẳng 
định rằng xác suất nhầm lẫn chỉ là 1/2 triệu, giới phân tích 
nhận định các nhà vật lý sẽ còn phải tiếp tục dành thêm 
thời gian và công sức để chứng minh hạt mới chính là “hạt 
của Chúa”.

“CỖ MÁY TRONG MƠ” CỦA MỸ ĐÁP XUỐNG SAO HỎA 
Vào lúc 1h30 sáng 6/8 

theo giờ miền đông nước 
Mỹ, Curiosity – tên của 
thiết bị thăm dò tự hành 
hiện đại nhất mà Mỹ từng 
chế tạo với kinh phí lên 
tới 2,5 tỷ USD – thực hiện 
thành công cú hạ cánh 
ngoạn mục xuống bề mặt 
sao Hỏa. Các quan chức 
của Cơ quan Hàng không 

vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định cú đổ bộ của Curiosity là 
nhiệm vụ phức tạp và căng thẳng nhất mà họ từng thực 
hiện.

NASA từng đưa ba robot tự hành lên sao Hỏa, song 
Curiosity là cỗ máy to và phức tạp hơn nhiều so với ba 
robot kia. Chỉ riêng thiết bị lớn nhất của nó đã có khối 
lượng gấp 4 lần robot đầu tiên bay lên sao Hỏa vào năm 
1997. Nhiệm vụ chính của Curiosity là tìm hiểu dãy núi có 
độ cao hơn 5 km trong hố Gale trong hai năm. Nó sẽ leo lên 
dãy núi để nghiên cứu các khối đá có niên đại vài tỷ năm và 
tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của vi khuẩn trong lịch 
sử của sao Hỏa.

LỊCH CỔ NHẤT CỦA NGƯỜI MAYA KHÔNG DỰ BÁO TẬN 
THẾ

Nền văn minh Maya cổ đại sử dụng kiến thức về chiêm 
tinh và thiên văn uyên thâm của họ để xây dựng lịch. Các 
nhà chiêm tinh thường phân tích các chu kỳ và tiên đoán 
các sự kiện trong tương lai. Sự kết thúc của một chu kỳ thời 
gian trong bộ lịch của người Maya khiến con người của thế 
giới hiện đại nghĩ rằng nó báo trước sự diệt vong.

Tháng 5 vừa qua, các nhà khảo cổ làm việc tại khu phế 
tích Xultun người Maya ở phía đông bắc Guatemala phát 
hiện dạng lịch có niên đại chừng 1.200 năm của người 
Maya trong một phòng có diện tích hơn 18 m2. Theo các 
nhà khảo cổ, đây chính là dạng lịch cổ nhất của nền văn 
minh Maya mà giới khoa học từng phát hiện. Sau khi phân 
tích một phần nội dung của lịch cổ, các nhà khảo cổ khẳng 
định rằng, khác với những tin đồn, dạng lịch cổ nhất của 
nền văn minh Maya không hề có ngày cuối cùng, nghĩa là 
các nhà chiêm tinh của họ không hề tiên đoán ngày thế 
giới diệt vong.

SAO KIM ĐI QUA MẶT TRỜI
Vào ngày 5/6, sao Kim đi ngang qua mặt trời. Đây là sự 

kiện thiên văn hiếm chỉ xảy ra đúng một lần trong khoảng 
thời gian từ năm 2005 tới năm 2117, nghĩa là hiện tượng 
tương tự sẽ chỉ xuất hiện sau 105 năm nữa. Thời gian sao 

Kim di chuyển qua đĩa mặt 
trời là 6 giờ 40 phút.

Trong thế kỷ 17 và 18, 
giao hội của sao Kim giúp 
các nhà thiên văn đo đạc 
chính xác khoảng cách từ 
trái đất đến mặt trời. Ngày 
nay, các nhà thiên văn sử 
dụng giao hội để tìm kiếm 
hành tinh quay quanh các 
ngôi sao ngoài hệ mặt trời.

MỘT CHỦNG NGƯỜI MỚI LỘ DIỆN 
Hồi tháng 8, viện Turkana tại Kenya thông báo họ phát 

hiện một chủng người mà giới khoa học chưa từng biết. 

Hình minh họa hạt Higgs phân 
rã và tạo ra hai tia gamma trong 
máy gia tốc hạt lớn tại Thụy Sĩ. 
Ảnh: MSNBC.

Hình người được vẽ trên một bức tường trong căn phòng mà các 
nhà khảo cổ phát hiện trong khu phế tích Xultun tại Guatemala. Ảnh: 
National Geographic.

Cảnh tượng sao Kim di chuyển 
qua đĩa mặt trời hôm 5/6. Ảnh: 
NASA.

Curiosity là thiết bị thăm dò tự 
hành tối tân nhất và đắt tiền nhất 
mà người Mỹ từng chế tạo. Ảnh: 
Fox News.
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đất và toàn lãnh thổ Việt Nam trong mọi điều kiện thời tiết 
bằng công nghệ radar hiện đại, xây dựng và xử lý các dữ 
liệu vệ tinh phục vụ giám sát và cảnh báo sớm thiên tai, các 
thảm hoạ môi trường, nghiên cứu và phòng chống biến 
đổi khí hậu toàn cầu.

Dự án này là một phần cho thấy các chuyển biến tích 
cực trong môi trường hoạt động khoa học ở Việt Nam thời 
gian gần đây, từ các đề xuất chính sách đến cơ chế thu hút 
nhân tài. 

NĂM 2012: GẦN 600 TỔ CHỨC KH&CN ĐƯỢC CHUYỂN 
ĐỔI SANG CƠ CHẾ TỰ CHỦ

Thông tin được cung cấp tại Hội nghị cán bộ, công chức 
Khối Cơ quan Bộ năm 2012 do Bộ KH&CN tổ chức vào 

ngày 12/12 tại Hà Nội.
Báo cáo tại Hội nghị, thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến 

cho biết, trong tổng số 585 tổ chức KH&CN công lập thuộc 
diện chuyển đổi đã có 267 tổ chức được phê duyệt đề án 
chuyển đổi; số còn lại đang xây dựng và trình cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt đề án. Nhiều tổ chức KH&CN 
được chuyển đổi đã phát huy hiệu quả trong hoạt động, 
có nhiều sản phẩm, kết quả nghiên cứu được thương mại 
hóa phục vụ kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, nhận 
được nhiều đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều doanh nghiệp KH&CN 
được hình thành ngay trong hoặc bên cạnh các trường 
đại học, các viện nghiên cứu. Các doanh nghiệp này đều 
làm chủ công nghệ, có năng lực khai thác hiệu quả. Vì vậy 
doanh số ngày càng tăng, mặc dù gặp nhiều khó khăn từ 
cơ chế đến tác động tiêu cực do tình hình kinh tế khó khăn. 
Một số doanh nghiệp KH&CN, đặc biệt trong lĩnh vực công 
nghệ cao có tốc độ tăng trưởng (về giá trị tài sản và doanh 
số) lên tới vài trăm và vài ngàn lần (sau 3-5 năm) so với thời 
điểm thành lập ban đầu.

Hiện Bộ KH&CN đang tập trung tạo lập môi trường pháp 
lý, đảm bảo cho thị trường vận hành hiệu quả thông qua 
hệ thống pháp luật về thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, 
tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, đồng thời, thúc đẩy 
cung - cầu công nghệ và các định chế trung gian, đặc biệt 
là quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp trong đầu tư đổi mới 
và chuyển giao công nghệ.

Homo floresiensis, tên của 
chủng người này, thấp hơn 
nhiều so với người hiện đại 
và từng chung sống với tổ 
tiên của chúng ta cách đây 
gần hai triệu năm. Phát 
hiện cho thấy, châu Phi 
từng là một nơi đông đúc 
do sự hiện diện của nhiều 
chủng người.

Loài người bắt đầu tiến 
hóa ở châu Phi từ khoảng 2,5 triệu năm trước. Giới khảo cổ 
tính toán được khoảng thời gian này nhờ những công cụ 
đá đầu tiên mà họ phát hiện. Người hiện đại, Homo sapien, 
là chủng người duy nhất sống tới ngày nay. Song trên thực 
tế một số chủng người khác từng xuất hiện rồi biến mất 
trên địa cầu.

VŨ HÀ VĂN NHẬN GIẢI THƯỞNG TOÁN QUỐC TẾ 

Đối với giới khoa học trong nước, sự kiện nhà toán học 
Vũ Hà Văn được giải thưởng quốc tế là một niềm vui lớn, 
chứng minh tài năng toán học của những người Việt Nam. 

Tại Đại hội Toán tối ưu ở Berlin, Đức tháng 8 vừa qua, giáo 
sư, tiến sĩ Vũ Hà Văn cùng hai người khác đã được trao giải 
thưởng Fulkerson. Đây là giải thưởng dành cho các công 
trình xuất sắc trong lĩnh vực Toán học rời rạc do Hội Toán 
tối ưu thế giới và Hội Toán học Mỹ trao tặng ba năm một 
lần, bắt đầu từ năm 1979.

XÂY TRUNG TÂM VŨ TRỤ HÀNG ĐẦU TẠI ĐÔNG NAM Á 
Dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Việt Nam chính thức 

khởi công tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc với quy mô lớn 
nhất Đông Nam Á. Dự án là một phần đặc biệt quan trọng 
trong “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ 
trụ năm 2020” do Trung tâm vệ tinh quốc gia , thuộc Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai. Nó cũng là 
một trong những dự án được đầu tư lớn nhất trong lĩnh 
vực khoa học công nghệ của Việt Nam trong 35 năm qua.

Trung tâm Vũ trụ Quốc gia là nơi sản xuất ra các vệ tinh 
dùng radar, loại công nghệ có thể chụp ảnh toàn bộ trái 
đất với độ phân giải rất cao và đặc biệt chụp được ở bất kỳ 
thời tiết nào. Khi hoạt động, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là 
nơi nghiên cứu, sản xuất, làm chủ vệ tinh nhỏ quan sát trái 

Đại diện của Việt Nam ấn nút chính thức khởi công Trung tâm vũ trụ 
Việt Nam. Từ trái qua phải: ông Châu Văn Minh cùng hai Thứ trưởng 
Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Văn Lạng và Lê Đình Tiến. Ảnh: 
Hương Thu.

Hình minh họa chủng người 
Homo floresiensis. Ảnh: Guardian.

Nhà toán học 
Vũ Hà Văn. 
Ảnh: vnmath.com
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HỘI ĐỒNG KH&CN TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI “SỨC KHOẺ, 
TÂM LÝ – TÂM THẦN CỦA HỌC SINH THPTCS TẠI TỈNH BÀ 
RỊA – VŨNG TÀU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

Ngày 14/9/2012, Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
tổ chức Hội đồng KH&CN tuyển chọn đề tài “Sức 

khoẻ, tâm lý – tâm thần của học sinh THPTCS tại tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu thực trạng và giải pháp”. Tham gia tuyển 
chọn lần này có 2 hồ sơ, hồ sơ thứ nhất của TS. Nguyễn 
Minh Đức và Th.S Nguyễn Thanh Giang (Liên hiệp Khoa 
học Kinh tế - Kỹ thuật – Môi trường Miền Nam) đồng 
chủ nhiệm đề tài và hồ sơ thứ hai của BS CKI. Ngô Thành 
Phong (Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm 
chủ nhiệm.

Dân số Việt Nam gần 80 
triệu người, trong đó trẻ em 
dưới 16 tuổi chiếm 50% và 
kết quả khảo sát gần đây 
cho thấy có 19,46% học 
sinh trong độ tuổi từ 10 - 16 
gặp trục trặc về sức khỏe 
tâm thần, cũng trong độ 

tuổi này số ca tự tử liên quan đến sức khỏe tâm thần chiếm 
10%. Ngoài ra những rối loạn hành vi như đua xe, ngất tập 
thể, tự tử tập thể, bạo lực học đường khiến chúng ta phải 
giật mình lo lắng. 

Theo nghiên cứu của Bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT 
năm 2011, riêng huyện Châu Đức tỷ lệ học sinh từ 12 – 15 
tuổi có vấn đề sức khoẻ tâm thần là 20,91%. Các em rơi vào 
tình trạng lo âu và trầm cảm dẫn tới thiếu hứng thú trong 
học tập, vui chơi, suy nghĩ không hợp lý, thiếu thực tế và 
dẫn đến các hành vi lệch lạc, quấy nhiễu cuộc sống của các 
thành viên trong gia đình và xã hội.

Đề tài nghiên cứu này thực sự cần thiết cho việc dự 
phòng sớm các tổn thương về sức khoẻ tâm trí, hạn chế 
các rối loạn tinh thần nặng ở học sinh trung học cơ sở, giảm 
bớt gắng nặng cho xã hội và góp phần xây dựng một lực 
lượng lao động trẻ có chất lượng trong tương lai, cung cấp 
nguồn nhân lực cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Sau khi nghe hai chủ nhiệm đề tài trình bày, Hội đồng 
nhất trí chọn hồ sơ của của BS CKI. Ngô Thành Phong (Bệnh 
viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đủ điều kiện để triển 
khai thực hiện.

XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI 
BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG TẠI 
TỈNH BR – VT”

Ngày 14/9/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội đồng KH&CN xét duyệt 

đề tài “Thực trạng và giải pháp đối với bệnh tâm thần 
phân liệt trong cộng đồng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, do 

BS CKI. Ngô Thành Phong 
và BS. Bùi Thị Bê (Bệnh 
viện tâm thần tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu) đồng chủ nhiệm 
đề tài.

Bệnh tâm thần phân liệt 
(TTPL) là một bệnh lý của 

não, có những biến đổi sinh học phức tạp, chịu tác động 
mạnh của môi trường tâm lý xã hội không thuận lợi. Bệnh 
TTPL là một bệnh phổ biến trên thế giới và ở nước ta tỷ lệ 
người mắc bệnh từ 0,3 - 1% dân số. Bệnh có thể chữa được 
hoặc thuyên giảm tốt nếu được phát hiện sớm, chữa trị kịp 
thời, hợp lý.

Việc triển khai dự án sẽ đánh giá được tỷ lệ người mắc 
bệnh trong cộng đồng từ đó có cơ sở vững chắc để xây 
dựng đề án điều trị cho bệnh nhân TTPL ở tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. Hạn chế được việc chuyển bệnh nhân lên tuyến 
trên điều trị, đưa người bệnh sớm có cuộc sống hoà nhập 
gia đình và xã hội. Vì vậy, Hội đồng nhất trí đồng ý cho triển 
khai thực hiện đề tài.

HỘI ĐỒNG KH&CN XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP NĂM 2012

Ngày 20-9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội 
đồng KH&CN xét duyệt đề án tham gia chương trình 

Khoa học - Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2012 
“Xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong chăn nuôi công 
suất 160m3/ngày/đêm của Công ty cổ phần Minh Nghĩa 
tại ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR – 
VT.

Công ty cổ phần Minh 
Nghĩa đầu tư trang trại 
chăn nuôi gia súc (nuôi 
lợn) với tổng diện tích 7,7 
ha tại ấp ấp Phước Lộc, xã 
Phước Hội, huyện Đất Đỏ, 
tỉnh BR – VT với tổng đàn 
là 5.000 con heo thịt, trung 

bình mỗi tháng suất 1.000 con. Trước đây, công ty đã đầu 
tư xây dựng hầm Biogas để xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường nhưng không đạt yêu cầu. Do đó trong quá trình 
hoạt động, nước thải từ chăn nuôi làm ảnh hưởng đến môi 
trường xung, nhất là những hộ dân sinh sống gần đó. 

Vì vậy, công ty quyết định đầu tư xây mới hệ thống xử 
lý nước thải công suất 160m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý 
nước thải đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo vệ môi trường, 
hướng đến phát triển kinh tế trang trại xanh. Vì vậy, Hội 
đồng đồng ý xét duyệt hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ – ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG 
HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI LỚN TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ THUỘC 
HUYỆN XUYÊN MỘC

Ngày 5/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức 
Hội đồng KH&CN xét duyệt đề tài “Xây dựng mô 

hình quản lý – điều trị bệnh tăng huyết áp ở người lớn 
tại tuyến y tế cơ sở thuộc huyện Xuyên Mộc” do BS. CKII 

Hồ Văn Hải làm chủ nhiệm 
đề tài.

Bệnh tăng huyết áp (THA) 
ở nước ta tăng rất nhanh, 
tuy nhiên, tỷ lệ người bị 
THA được điều trị đúng còn 
rất thấp. Với dân số hiện nay 



TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH

ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 45 

HỘI ĐỒNG KH&CN XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI “THỰC TRẠNG VÀ 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA 
HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỈNH BR – VT

Ngày 7/11/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội đồng KH&CN xét duyệt 

đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng 
dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án nghiên cứu 
khoa học và phát triển Công Nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
giai đoạn 2001 – 2010”. Do ông Phạm Ngọc Vũ (Sở Khoa 
học Và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm chủ nhiệm 
đề tài.

Những năm gần đây, việc 
triển khai các đề tài, dự án 
khoa học trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa –Vũng Tàu đã mang 
lại những kết quả nhất 
định, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương. 
Việc triển khai các đề tài, dự 

án đã góp phần đưa các giống cây, con mới, các tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao thu nhập, 
góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Tuy nhiên, 
không ít đề tài dự án sau nghiệm thu chưa được áp dụng 
vào thực tiễn; thiếu các cơ chế chính sách đầu tư cho các đề 
tài, dự án sau nghiệm thu…Vì vậy hiệu quả ứng dụng của 
các đề tài, dự án vào thực tiễn chưa cao. 

Do vậy thực hiện đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng 
cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự 
án nghiên cứu khoa học và phát triển Công Nghệ tỉnh BR 
- VT giai đoạn 2001 – 2010” với 150 đề tài, dự án là hết sức 
cần thiết. Với mục đích nghiên cứu, khảo sát, điều tra đánh 
giá một cách cụ thể, chi tiết, tìm ra những khó khăn vướng 
mắc trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, từ đó đề xuất 
các biện pháp quản lý có hiệu quả hơn. Vì vậy Hội đồng 
thống nhất thuyết minh đề tài đạt yêu cầu nghiệm thu. 

Đề tài được thực hiện, hy vọng mang lại những thay 
đổi quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thử 
nghiệm và ứng dụng vào thực tiễn các đề tài, dự án khoa 
học, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong sản xuất từ các 
thử nghiệm thành công của các đề tài, dự án.

HỌP XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN NGHÀNH KH&CN TỈNH BR – VT

Ngày 6/12/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội đồng KH&CN xét duyệt 

đề tài “Lịch sử hình thành và phát triển nghành Khoa học 
& Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do TS. Hồ Sơn Diệp 
(Trường ĐH KHXH&NV) và KS. Nguyễn Kim Trường (Sở 
Khoa học & Công nghệ tỉnh BR –VT) đồng chủ nhiệm đề 

tài.
Đây là một đề tài rất mới 

nghiên cứu theo hướng lịch 
sử ngành, xét về góc độ sử 
học thì đề tài này càng mới 
hơn. Khả năng đóng góp 
của đề tài cho khoa học là 

khoảng 87 triệu người, Việt Nam ước tính có khoảng 7,3 
triệu người bị THA và nếu không có biện pháp dự phòng, 
quản lý hữu hiệu thì đến năm 2025 sẽ có khoảng 11 triệu 
người Việt Nam bị THA. Tăng huyết áp nếu không được 
điều trị đúng và đầy đủ sẽ có rất nhiều biến chứng nặng nề, 
thậm chí có thể gây tử vong hoặc để lại các di chứng ảnh 
hưởng đến sức khỏe, sức lao động của người bệnh và trở 
thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

BS. CKII Hồ Văn Hải nhấn mạnh, dự án chú trọng vai trò 
của Trạm y tế xã, ấp trong việc quản lý – điều trị THA. Tạo 
điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân trong việc đi lại điều trị 
bệnh tại nơi sinh sống, từ đó giúp bệnh nhân tuân thủ điều 
trị bệnh tốt hơn. Kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng cho 
việc triển khai mô hình quản lý điều trị bệnh THA thích hợp 
tại các huyện, thị trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội đồng đồng ý triển khai đề tài và thống nhất đổi tên 
đề tài thành “Hiệu quả của mô hình quản lý – điều trị bệnh 
tăng huyết áp ở người lớn tại y tế xã, ấp huyệnXuyên Mộc”.

HỘI ĐỒNG KH&CN TUYỂN CHỌN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ CÁ 
NHÂN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI “NHỮNG BIẾN ĐỔI VĂN HOÁ 
XÃ HỘI Ở BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG QUÁ TRÌNH CNH 
– HĐH”

Ngày 4/10, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội 
đồng KH&CN tuyển chọn đơn vị chủ trì và cá nhân 

thực hiện đề tài “Những biến đổi văn hoá xã hội ở Bà Rịa – 
Vũng Tàu trong quá trình CNH – HĐH”. Có hai hồ sơ tham 
dự xét duyệt, gồm ThS. Hoàng Hương (Phân viện Văn hoá 
Nghệ thuật Việt Nam tại Tp.HCM” chủ nhiệm đề tài và TS. 
LêThị Mai (Đại học Tôn Đức Thắng) được trình Hội đồng 
KH&CN xét duyệt.

Trong quá trình CNH – 
HĐH đang diễn ra ngày 
càng mạnh mẽ, kéo theo đó 
là sự biến đổi về văn hoá – 
xã hội trong cộng đồng dân 
cư ngày càng mạnh mẽ. BR 
– VT cũng từng bước thay 
đổi trên tất cả các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội, quá trình ấy làm thay đổi sâu sắc đời sống 
văn hóa của cư dân nơi đây. Do đó, việc nghiên cứu những 
biến đổi về văn hoá - xã hội trong thời kỳ hội nhập là một 
công việc cấp bách. Từ đó đánh giá kịp thời thực trạng và 
cả những tác động của nền kinh tế thị trường lên mọi mặt 
của đời sống xã hội.

Theo đó, đề tài hướng đến việc xây dựng đời sống văn 
hoá mới ở BR – VT theo hướng CNH – HĐH, phù hợp với 
truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc. Phát huy những 
thế mạnh và khắc phục những biến đổi theo hướng tiêu 
cực. Góp phần định hướng chiến lược xây dựng một BR – 
VT phát triển kinh tế hài hoà với những giá trị văn hoá nhân 
văn, bền vững.

Hội đồng KH&CN xét duyệt đã nghe ý kiến của các ủy 
viên phản biện và chọn ThS. Hoàng Hương, thuộc Phân 
viện Văn hóa Nghệ thuật Việt nam tại Tp.Hồ Chí Minh đủ 
điều kiện thực hiện đề tài.
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rất lớn. Lịch sử ngành giúp tái dựng lại lịch sử hình thành và 
phát triển của ngành Khoa học & Công nghệ trên các bình 
diện: tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế vận hành và hoạt 
động; mà còn tổng kết, đánh giá những thành tựu, hạn chế 
của ngành từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm 
và xây dựng những giải pháp, đề xuất, kiến nghị, tạo cứ 
liệu khoa học để ngành Khoa học & Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu phát triển đúng hướng trong thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày nay.

Đề tài sẽ có đóng góp lớn cho việc xây dựng chủ trương, 
chính sách phát triển ngành Khoa học & Công nghệ, đồng 
thời phổ cập hơn việc nghiên cứu khoa học ra toàn dân, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế trí thức 
của tỉnh nhà. Đề tài thực sự cần thiết, mang tính cấp bách, 
có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao vì vậy Hội đồng KH&CN 
xét duyệt đồng ý đề tài đạt yêu cầu triển khai. 

LỄ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THÍ ĐIỂM CHỐNG XÓI LỞ BỜ 
BIỂN BẰNG CÔNG NGHỆ MỀM STABIPLAGE TẠI LỘC AN, 
HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Sáng ngày 20/12/2012, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đã 
diễn ra lễ bàn giao công trình thí điểm chống xói lở bờ 

biển bằng công nghệ mềm Stabiplage tại Lộc An, huyện 
Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do ông Vương Quang 
Cần – Phó Giám Đốc phụ trách Sở KH&CN và ông Nguyễn 
Thanh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ làm chủ trì.

Dự án đầu tư xây dựng 
công trình thí điểm xử lý 
chống xói lở bờ biển bằng 
công nghệ Stabiplage 
tại vùng Lộc An, huyện 
Đất Đỏ do Sở KH&CN làm 
chủ đầu tư phối hợp với 

công ty Espace Pur (Cộng hoà Pháp) đưa vào sử dụng từ 
15/11/2011, đến nay công trình đã phát huy tác dụng, đáp 
ứng được các mục tiêu đặt ra. Hiện tượng xói lở bờ biển 
được ngăn chặn; đặc biệt, tại khu vực Lộc An 2 bãi biển đã 
được tái tạo trở lại, các đụn cát ven biển đang dần được 
phục hồi và ngày càng được tôn cao.

Hiện tại, khu vực Lộc An 2, cát đã phủ đầy và dầy gần như 
toàn bộ các công trình Stabiplage. Theo tính toán sơ bộ, bãi 
biển đã được nâng cao hàng mét và dải đồi cát ven biển 
trong chạy suốt chiều dài 900m bãi biển đã được bảo vệ, 
tái tạo và bồi tụ cao lên khoảng 2m so với trước thời điểm 
triển khai dự án.

Phát biểu tại lễ ký kết ông Nguyễn Thanh Dũng – Chủ 
tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết: Trước kia khi dự án chưa 
được triển khai tại vùng biển Lộc An, tình trạng xói lở bờ 
biển tại đây diễn ra hết sức nghiêm trọng. Nhất là vào mùa 
mưa bão và triều cường huyện phải huy động lực lượng rất 
lớn để dùng bao cát chắn rất vất vả nhưng hiệu quả không 
được như ý muốn, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của 
người dân. Từ khi Dự án đầu tư xây dựng công trình thí điểm 
xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ Stabiplage đưa 
vào hoạt động, Lộc An đã cải thiện rất nhiều về hiện tượng 
xói lở bờ biển. Vào mùa mưa bão và triều cường người dân 
yên tâm không còn lo lắng tình trạng sụt lún bờ như trước 

nữa. Đây là một điều hết sức vui mừng cho địa phương, 
người dân cùng chung tay với chính quyền bảo vệ công 
trình hoạt động tốt và phát huy hiệu quả hơn nữa.

Trên suốt chiều dài bờ biển khoảng 1.500m gồm khu 
vực từ Lộc An 1 đến Lộc An 2, đã hình thành một bãi biển 
phẳng liền với dải đồi cát ven biển liên hoàn, có khả năng 
phục vụ phát triển cho du lịch và các mục đích kinh tế - 
xã hội. Ngoài ra, nhờ tái tạo được bãi biển và dãi đồi cát 
ven biển kết hợp với khu vực đầm phá bên trong đã làm 
cho vùng bờ Lộc An trở thành hệ sinh thái đầm phá ven 
biển có giá trị và là vùng đệm quan trọng có chức năng 
bảo vệ vùng bờ, góp phần vào sự phát triển bền vững của 
địa phương.

Có thể nói, đến thời điểm này, công trình thí điểm xử lý 
chống xói lở bờ biển bằng công nghệ Stabiplage tại vùng 
Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được thực 
hiện thành công và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cũng 
như bảo vệ môi trường cho địa phương. Vì vậy, cần tiếp tục 
nghiên cứu, triển khai và nhân rộng việc ứng dụng công 
nghệ Stabiplage cho những vùng biển của tỉnh có diễn 
biến tương tự như ở Lộc An.

HỌP NGHIỆM THU DỰ ÁN “THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI 
CUA ĐỒNG THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT VÀ RUỘNG 
LÚA”

Ngày 25/12/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã 
tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu dự án “Thử 

nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao 
đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu” do bà Nguyễn Thị Dáng (Hội nông dân tỉnh) làm chủ 
nhiệm dự án.

Cua đồng là thực phẩm sạch, ngon, bổ, rẻ, được nhiều 
gia đình chọn làm thực phẩm ưu tiên trong bữa ăn gia 
đình. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ trong địa bàn tỉnh còn rất 
lớn, đặc biệt vào mùa khô. Giá cua đồng trong mùa khô 
năm 2011 đã lên tới trên 80.000đ/kg.

Dự án đã chọn ra 5 hộ tại huyện Xuyên Mộc để xây 
dựng thí điểm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm. Nhìn 
chung nuôi cua cần vốn đầu tư ít và công chăm sóc cũng 
khỏe hơn. Đặc biệt là nuôi cua ít gặp rủi ro dịch bệnh. Sau 
khoảng 3 tháng nuôi là có thể đặt rập để bắt cua theo kiểu 
tỉa thưa dần, lựa những con chắc thịt, đủ gạch để bán. Mấy 
năm nay giá cua luôn ở mức cao nên người nuôi cua cũng 
có thu nhập khá.

Dự án “Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương 
phẩm trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu” đã được Hội Nông dân tỉnh tổ chức thực 
hiện thành công. Dự án đã xây dựng được quy trình công 
nghệ nuôi cua đồng phù hợp với điều kiện của tỉnh, giúp 
nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo có thể áp dụng vì 
đây là nghề mới đầu tư ít và thu hiệu quả đáng kể. Từ đó 
nhân rộng mô hình nuôi cua đồng thương phẩm luân canh 
trong ao đất và ruộng lúa trên địa bàn tỉnh. Dự án góp 
phần giải quyết việc làm cho các hộ tham gia dự án, tạo 
ra mô hình làm ăn mới có hiệu quả cho bà con nông dân 
nghèo học tập, vì vậy Hội đồng khoa học kết luận dự án đạt 
yêu cầu nghiệm thu.

Hồng Hà (TTTH&TTKH-CN)

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH
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Nghe cái tên bài rờn rợn, tỏa 
đầy mùi tử khí, mùi nghĩa 
địa ở giữa cõi trần ai, bạn 

đọc chắc sẽ rùng mình: Khỉ! Cái lão 
già này lại muốn cà khịa, lại muốn 
vu vạ, có bé xé ra to, gây mất ổn 
định đời sống văn hóa vốn rất thanh 
bình, tĩnh lặng đến mức …buồn tẻ! 

Đừng có dung tục sách! Sách 
không phải là một mớ giấy lộn. 
Bên trong cái vỏ phàm tục là vời 
vợi một cõi tinh thần. Mà vẻ đẹp 
tinh thần thì cao khiết và siêu thoát 
lắm, không thể tiêu diệt hay vùi dập 
được. Ngày xưa, Tần Thủy Hoàng 
từng đốt sách, nhưng ông ta cũng 
chỉ đốt được cái xác giấy mà thôi, 
còn giá trị đích thực của những áng 
văn chương thì vẫn tươi rói, vẫn 
mơn mởn ngự trị trong trái tim và 
trong tâm hồn người đọc. Người 
đọc vẫn nâng niu, bảo vệ và gìn giữ 
hết đời này đời khác rồi truyền lại 
cho các thế hệ mai sau. Nhờ thế, 
đám hậu thế chúng ta hôm nay mới 
có được những di sản đồ sộ của 
nhân loại. 

Bạo chúa đến như những Tần 
Thủy Hoàng mà còn không “giết” 

nổi những cuốn sách thì làm sao lại 
có những nấm mồ chôn sách? Vô lý 
lắm!

Đúng là vô lý thật. Nhưng có điều, 
những việc vô lý vẫn diễn ra bày ra 
khắp mọi ngả. Những kẻ tàn bạo 
xưa không đốt nổi sách, nhưng rồi 
chính chúng ta lại biến sách thành 
những nấm mồ. Nhìn đâu cũng thấy 
những nấm mồ sách. Đó là các Thư 
viện. Những “ngôi đền” thiêng sinh 
ra để tôn vinh sách, tôn vinh văn 
hóa đọc. Người phát hiện ra những 
ngôi mộ lộ thiên này, không phải 
tôi mà là nhà thơ thiên tài Chế Lan 
Viên, Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Văn học Nghệ thuật. Nhà thơ cảnh 
báo: “Coi chừng, nếu không khéo, 
chúng ta sẽ biến thư viện thành 
những nấm mồ chôn sách”. Nhà 
thơ độc đáo, nói như Hoài Thanh, 
“người đã nhô lên như một ngọn 
tháp chàm kinh dị”, ngọn tháp kỳ vĩ 
ấy, đã khuất trong niềm thương tiếc 
của chúng ta vào năm 1989. Sự bất 
cập mà ông cảnh báo, tưởng chỉ xảy 
ra trong cõi của ông ở thế kỷ trước, 
ai dè hôm nay, trong thập kỷ thứ hai 
của Thế kỷ hai mươi mốt rồi, cô con 

gái rượu của ông, nhà văn nổi tiếng 
Phan Thị Vàng Anh lại tiếp tục cảnh 
báo trong tập tản văn đặc sắc “Nhân 
trường hợp chị Thỏ Bông” với bút 
danh Thảo Hảo. Bàn về những bất 
ổn của thư viện, Phan Thị Vàng Anh 
lại ước: “Tôi chỉ muốn thành kẻ 
cắp”. Một khát vọng rất “sốc”. Mà 
thôi, ta hãy nghe chính chị giãi bày: 
“Ở thư viện tôi đến đọc, nội quy ghi 
rõ: Sáng: từ 7h30 đến 11h30. Chiều: 
từ 13h30 đến 16h30. Và chỉ cấp thẻ 
cho những người có công ăn việc 
làm đàng hoàng, có cơ quan chứng 
nhận, hoặc không thì cũng phải là 
sinh viên, học sinh; tức toàn là bọn 
không thể đến thư viện vào cái giờ 
thư viện mở cửa được. Nội quy ngặt 
nghèo trái khoáy khiến thư viện trở 
thành một chốn riêng của bọn mọt 
sách (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, 
cả về phương diện con người lẫn 
côn trùng). Vắng vẻ tới mức các chị 
thủ thư coi đây như một chốn không 
người, bàn với nhau chuyện con tao 
tuần sau thi rồi, con mày thi chưa; 
chuyện mẹ chồng tao hôm qua đi 
ăn giỗ bị ngã sái cả chân. Cho nên, 
cách đây hai tháng, đọc cái tin có 
một anh nhân viên thư viện ăn cắp 
sách tuồn ra ngoài, không phải để 
bán theo kiểu giấy vụn, mà để bán 
theo diện sách quý, cho các nhà 
sách cũ, thì tôi thấy thế... cũng 
được. Ăn cắp đành rằng là xấu, tôi 
biết chứ. Nhưng dẹp cái chuyện anh 
nhân viên kia bỏ tiền bán sách vào 
túi riêng kia qua một bên, thì cái 
hành động của anh này tôi lại nghĩ 
có thể là... đáng khích lệ, nếu chỉ 
xét trên phương diện chuyển một 
vật từ-vô-dụng-sang-hữu-dụng. Ít 
ra, nhờ có anh, mấy bộ tạp chí cổ 
mới có cơ hội được người yêu sách 

NHỮNG NẤM MỒ CHÔN SÁCH
   Trần Đăng Khoa

Thư viện vắng người đọc
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sờ tới một cách tự do. ( Bạn sẽ chặn 
lại, bảo tôi "phản động" rồi, sách 
đang nằm trong thư viện công, chui 
vào tủ sách riêng, người dân không 
được đọc một cách bình đẳng nữa, 
mà là việc đáng khích lệ sao?) Thật 
ra, cái lý của tôi dựa trên một bài 
báo cách đây 5 năm của ai đó mà tôi 
được đọc: cảnh người người sánh 
vai trong nhà sách, trước những đầu 
sách mới, và phải móc tiền ra mua, 
hoàn toàn không phản ánh được 
tình trạng "bình đẳng trước sách". 
Chỉ khi nào, sau giờ hành chính, anh 
thợ máy ham đọc đã tắm rửa thơm 
tho được ngồi đàng hoàng trong thư 
viện; chị kế toán trốn người yêu có 
thể lẩn quẩn giữa các kệ sách đến tận 
10h tối, hoặc anh kỹ sư thất nghiệp 
không có nhiệm sở nào (nhận đóng 
dấu làm thẻ) vẫn giết thời gian được 
cả ngày dài trong thư viện..., thì khi 
đó chúng ta hẵng nói là có sự bình 
đẳng trước sách. Ðằng này, hệt như 
những truyện thần thoại luôn luôn 
có ba cửa ải ngăn hiệp sĩ đi tìm công 
chúa, gần như thư viện nào cũng có 
sự bất hợp lý của nội quy là con 
rồng phun lửa thứ nhất, thủ thư khó 
tính là bầy rồng khạc lửa thứ hai, sự 
lề mề của thủ thư khi đi tìm sách là 
cú quật đuôi của con rồng thứ ba. 
Sách như gái già trong nhà đá, thà 
được một chú bất lương rình lúc 
rồng ngủ thì kéo ra ngoài, còn hơn 
cao sang bất đắc dĩ không hít được 
khí trời. 

Thế cho nên, thưa anh ăn trộm 
sách, 

Giờ thì anh hẳn đã y án, nhưng 
tôi chắc anh đang ngậm ngùi. Anh 
ngậm ngùi cho cái thân anh. Ai bảo 
anh ăn cắp. Lại là ăn cắp cái thứ 
cồng kềnh, ai (ngoại trừ thư viện) 
có được cũng khoe ra, tự hào, nên 
dễ lộ. Tôi thì tôi ngậm ngùi cho cả 
anh và đám sách kia. Phải như anh 
chỉ ăn cắp và đem đến phát không 
cho các nhà sách cũ, thì anh đã là 
hiệp sĩ. 

Và đám sách kia, nếu nhanh chân 
một tẹo, thì đã thoát khỏi thư viện, 

giang hồ tơi tả ngoài chợ đời một tí, 
mà được tiếp xúc với nhiều người, 
nhiều giới, cũng còn hơn”.

Tôi phải dẫn ra cả một đoạn 
khá dài để “nói có sách, mách có 
chứng”. Cám ơn Phan Thị Vàng 
Anh đã nói “trắng phớ” ra một sự 
thật đắng chát. Không phải ngẫu 
nhiên mà tôi quấy bạn đọc trong 
suốt hai số báo liền, bàn về Sách và 
Văn hóa đọc, và khép lại câu chuyện 
bằng chính câu chuyện chẳng lấy 
gì làm vui vẻ này. Ở các nước, thư 
viện luôn rộng mở, đặc biệt mở cả 
ngoài giờ hành chính để ai cũng 
đọc sách được. Trong thư viện Lê 
nin ở Matxcova, không thiếu bất kỳ 
mọi loại sách gì, kể cả sách tiếng 
Việt và tiếng các nước. Ở ta, sách 
hay lại khó tìm trong thư viện. Bây 
giờ người tự in sách rất nhiều. Có 
tác giả nghiệp dư, viết còn chưa 
sạch chữ, nhưng mỗi năm có thể 
ra hàng chục đầu sách. Sách không 
bán được thì đưa vào thư viện, với 
‘chiết xuất” rất cao, nhân viên thư 
viện sẵn sàng nhập sách với giá trên 
trời ghi ở ngoài bìa để hưởng phần 
trăm “chiết xuất”. Đấy cũng là lý 
do khiến bạn đọc muốn tìm giá trị 
đích thực của sách không muốn vào 
thư viện nữa. Đó là chưa kể còn có 
cả một loạt hệ thống thư viện nhà 
trường, giờ cũng đã thành kho chứa 
đồ phế thải. Có thư viện còn không 
có cuốn sách nào. Những thày cô 
không đủ khả năng đứng trên bục 
giảng hoặc bị kỳ luật, thì đưa xuống 
giữ thư viện. Trong khi đó sách giáo 
khoa, sách đọc thêm năm nào cũng 
in lại và in thêm đủ các chủng loại, 
chủ yếu bổ xuống đầu học sinh, 
biến giáo dục thành thị trường kinh 
doanh đắc địa, không phải cạnh 
tranh mà vẫn “thắng đậm”. Ở nước 
Nga, nơi tôi theo học suốt sáu năm 
trời, thư viện của trường M. Gorki 
là một biển sách khổng lồ. Ngoài 
sách văn chương là sách công cụ, 
bên cạnh sách giáo khoa là sách 
đọc thêm. Sinh viên học sinh không 
phải mua sách giáo khoa hay sách 

đọc thêm mà xuống thư viện mượn. 
Đọc xong, thi xong thì trả thư viện 
để có sách phục vụ các thế hệ sau. 
Ai để mất sách hoặc làm hỏng sách 
thì phải mua trả hoặc đền tiền. Nhân 
viên thư viện được chọn lựa cẩn 
trọng. Chỉ những người thật giỏi, 
vững chuyên môn, nghiệp vụ mới 
được chọn làm công tác thư viện. 
Họ thật sự là những chuyên gia có 
sự hiểu biết rất sâu rộng chứ không 
phải là mấy anh mấy chị thủ kho chỉ 
bí bơ mỗi việc giữ sách. Tôi nhớ có 
lần, để viết một bài luận về Triết, 
tôi cần trích một câu nói của V. I. 
Lê nin. Nhưng sách của V. I. Lê nin 
mênh mông bể sở những 55 tập, mà 
tập nào cũng dày và nặng. Không 
biết câu nói ấy nằm trong cuốn sách 
nào. Tôi ú ớ nói đại khái ý của V.I 
Lê nin bằng mấy câu tiếng Nga giả 
cầy, nào ngờ cô thủ thư nhoẻn cười 
rất duyên dáng. Rồi ngay lập tức, cô 
đưa cho tôi cuốn sách dày bịch mà 
tôi cần tìm, và lạ hơn nữa, cô lật qua 
lật lại mấy trang đã ra ngay đọan tôi 
cần trích. Tài tình như một nhà ảo 
thuật.

Ôi! Nước Nga “của tôi”! Tôi chợt 
hiểu vì sao, trong giới học đường 
người Việt xa xứ vẫn lưu truyền 
một câu cửa miệng: “Muốn giàu 
đi Đức - Muốn kiến thức đi Nga!”. 
Không biết đến bao giờ chúng ta 
mới có được một hệ thống thư viện 
nhà trường và những cô thủ thư như 
thế? Và rồi, tôi lại chợt giật mình, 
nhớ đến bài thơ “Lão đày tớ” của 
Tố Hữu. Bài thơ rất chân thành, kể 
chuyện một lão già khốn khổ nghe 
chuyện nước Nga, muốn ước tới cõi 
thần tiên, mà cứ như một kẻ viển 
vông, toàn mơ ước hão huyền: 

Cậu bảo: Cũng không xa
- Nước Nga! 
- Ờ nước ấy!
Và há mồm khoan khái
Lão ngồi mơ nước Nga!

T.Đ.K


