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Tấm gương đạo đức sáng ngời
GS.TS. HOÀNG CHÍ BẢO

Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng mác-xít sáng tạo kiệt xuất của cách mạng
Việt Nam trong thế kỷ XX. Tư tưởng của Người không chỉ là sự vận dụng mà
còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin phù hợp với điều kiện, hoàn
cảnh lịch sử của Việt Nam, phản ánh tinh thần thời đại, xu thế vận động và
phát triển của thế giới hiện đại và đương đại.

1. Tấm gương đạo đức trong chỉnh thể
tư tưởng - đạo đức và phong cách của Hồ
Chí Minh. Tư tưởng của Người hợp thành
một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc
và phương pháp ở tầm chiến lược và sách
lược về cách mạng và con đường cách
mạng Việt Nam. Đó là cách mạng giải phóng
dân tộc, chống đế quốc thực dân và phong
kiến, xóa bỏ ách áp bức, bóc lột và nô dịch
của chúng, giành lại độc lập cho Tổ quốc,

tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho đồng bào
mình và cho các dân tộc đang bị đế quốc
thực dân thống trị. Khát vọng tự do và quyền
làm chủ của nhân dân trong một xã hội công
bằng, bình đẳng, dân chủ với thể chế pháp
quyền là một trong những điểm nổi bật, nhất
quán của tư tưởng Hồ Chí Minh. Động cơ
thúc đẩy Người hành động không mệt mỏi
để thực hiện, là: lòng yêu nước, thương dân
vô hạn. Suốt đời, Người phấn đấu và theo
Khoa học & Kỹ thuật
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đuổi hệ giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Đó là những giá trị cốt yếu của phát triển.
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Cách mạng Tháng
Mười Nga và thời đại được Người giác ngộ,
đem lại cho Người niềm tin khoa học và
lập trường cách mạng kiên định, đó cũng
là nguồn sáng chiếu rọi cuộc hành trình tư
tưởng - lý luận và tranh đấu trong thực tiễn
của Người trên “Đường cách mệnh”1. Bởi
thế, với Hồ Chí Minh: giải phóng là điều kiện,
tiền đề của phát triển, giải phóng dân tộc để
phát triển dân tộc, độc lập dân tộc phải gắn
liền với chủ nghĩa xã hội. Đặt giải phóng dân
tộc lên hàng đầu, trên lập trường của giai
cấp công nhân; đặt cách mạng giải phóng
dân tộc trong quỹ đạo của cách mạng kiểu
mới - cách mạng vô sản, do Đảng kiểu mới Đảng Cộng sản cách mạng chân chính lãnh
đạo; xác định cách mạng Việt Nam là một
bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới,
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, từng bước
quá độ tới chủ nghĩa xã hội, đó là sự lựa
chọn của Hồ Chí Minh và là chủ kiến, chủ
thuyết phát triển của Người2.
Với Hồ Chí Minh, cách mệnh là phá cái
cũ lỗi thời, lạc hậu đổi ra cái mới tiến bộ,
phát triển. Cách mệnh trước hết phải có
Đảng. Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt. Đảng
không có chủ nghĩa giống như người không
có trí khôn. Chủ nghĩa chân chính nhất, cách
mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin (Mác-Lê-nin).
Người cách mệnh, Đảng cách mệnh phải
giác ngộ, phải theo đuổi chủ nghĩa đó đến
cùng. Cách mệnh do Đảng lãnh đạo phải
có lực lượng, Công - Nông là gốc của cách
mệnh, phải đoàn kết toàn dân thành lực
lượng to lớn thì cách mệnh mới thành công.
Đoàn kết là một tư tưởng chiến lược, nổi bật,
xuyên suốt đường lối và phương pháp cách
mạng của Hồ Chí Minh. Theo Người, thắng
lợi của cách mạng không chỉ dựa vào thiên
thời, địa lợi mà quan trọng, quyết định nhất
là nhân hòa, cho nên mọi quyết sách, việc
làm và hành động phải thuận lòng dân, hợp
với ý nguyện của dân, không làm điều gì trái
ý dân. “Vì dân” là mục đích của cách mạng,
là lẽ sống của người cách mạng. Việc gì có
lợi cho dân thì quyết làm cho bằng được.
2
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Việc gì có hại tới dân phải quyết tránh cho
bằng được. Phục vụ nhân dân là phục tùng
chân lý cao nhất. Suốt đời làm công bộc tận
tụy, làm đầy tớ trung thành của nhân dân là
lựa chọn lẽ sống cao thượng nhất.
Là một điển hình mẫu mực của sự nhất
quán giữa nhận thức và hành động, giữa nói
và làm, đã nói là làm và sống theo phương
châm: nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành
động, Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng kiệt
xuất về một lãnh tụ của dân, suốt đời vì dân,
gắn bó máu thịt với dân, dấn thân và dâng
hiến cả đời mình trong cuộc đấu tranh vì độc
lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc và nhân
dân. Tận trung với Nước, tận hiếu với Dân
để tận hiến, dâng hiến cả cuộc đời và sự
nghiệp cho dân tộc, cho cả nhân loại. Đó là
sự cao thượng, vĩ đại của Hồ Chí Minh. Bởi
thế, Người sống mãi trong lòng dân và trong
trái tim nhân loại. Không một chút riêng tư,
Người suốt đời đấu tranh chống chủ nghĩa
cá nhân, kẻ thù nguy hiểm nhất; thứ “giặc
nội xâm”, “giặc ở trong lòng”, làm hư hỏng
không ít người cách mạng, làm suy yếu Đảng
như thực tế đã xảy ra, làm cho dân mất niềm
tin, kết cục là thất bại và đổ vỡ. Bài học đau
đớn, phải trả giá đắt ở Liên Xô, Đông Âu
cách đây 1/4 thế kỷ vẫn còn nguyên tính thời
sự và ý nghĩa cảnh báo. Điều đó cho thấy
đạo đức cách mạng của người cách mạng,
của Đảng cách mạng, nhất là khi Đảng đã
cầm quyền quan trọng biết nhường nào.
Qua đó, thấy được sự mẫn cảm đặc biệt,
tầm nhìn xa trông rộng của Hồ Chí Minh về
vấn đề hệ trọng này.
Năm 1927, khi viết tác phẩm “Đường
cách mệnh” - đặt nền móng tư tưởng lý
luận, đồng thời chuẩn bị về chính trị và tổ
chức cho việc thành lập Đảng, Người đã đặt
lên hàng đầu vấn đề “Tư cách của người
cách mệnh”, trong đó nổi bật yêu cầu “phải
giữ chủ nghĩa cho vững”, “phải ít lòng tham
muốn về vật chất”. Di chúc để lại cho đồng
bào, đồng chí trước lúc đi xa, Người căn dặn
“Trước hết nói về Đảng”, phải: giữ gìn đoàn
kết thống nhất như giữ gìn con ngươi của
mắt mình; ra sức thực hành dân chủ rộng
rãi trong Đảng; thật sự cần kiệm liêm chính,
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chí công vô tư, thật sự xứng đáng là người
lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành
của nhân dân. Người còn căn dặn “đầu
tiên là công việc với con người”, Đảng và
Chính phủ phải có kế hoạch và chính sách
thật cụ thể, đúng đắn để chăm lo đời sống
của dân, miễn thuế nông nghiệp cho bà con
nông dân, giáo dục truyền thống dân tộc và
cách mạng, chăm lo cuộc sống cho các gia
đình chính sách, những người có công với
nước, quan tâm tới sự tiến bộ, trưởng thành
của phụ nữ, thanh niên, v.v. Tình thương
yêu của Người dành cho tất cả mọi người,
mọi cảnh đời, mọi số phận, không sót một

Việt Nam hòa quyện với tinh hoa văn hóa
nhân loại và tinh thần thời đại.
2. Tấm gương đạo đức sáng ngời trong
cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
Trong cuộc hành trình 30 năm tìm đường,
nhận đường và chọn đường đi cho sự phát
triển của dân tộc Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc
đã giác ngộ chủ nghĩa Mác, đã đến với nguồn
sáng Lê-nin, tìm thấy trong “Luận cương
về quyền tự quyết của các dân tộc” do V.I.
Lê-nin khởi thảo con đường mà bấy lâu nay
Người vẫn hằng mong mỏi tìm kiếm. Người
đã nhận thấy chân lý, nhận ra “con đường
giải phóng” - “con đường cứu sống chúng

Trưa 15.2.1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm xã Nam Chính (Nam Sách)
xã có phong trào vệ sinh khá nhất tỉnh Hải Dương. Ảnh: baohaiduong.vn
ai. Nhân ái - Vị tha - Bao dung là những đặc
trưng nổi bật của đạo đức, nhân cách Hồ
Chí Minh, hiện thân sinh động và cảm động
nhất về một “Con Người lý tưởng”, hài hòa
Chân - Thiện - Mỹ, kết tinh và thăng hoa
những phẩm chất tốt đẹp nhất của dân tộc

ta”, “cái cẩm nang chỉ dẫn hành động”. Ánh
sáng từ Mác-Lê-nin đến Cách mạng Tháng
Mười Nga và thời đại mới đã tạo nên bước
ngoặt trong cuộc hành trình lịch sử của
Người. Từ một người yêu nước, thương
dân vô hạn, với tinh thần dân tộc sâu sắc,
Khoa học & Kỹ thuật
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Nguyễn Ái Quốc trở thành một người cộng
sản, thấm nhuần lý tưởng cộng sản và chủ
nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, suốt
đời tranh đấu cho độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội. Sự nghiệp vĩ đại ấy thúc đẩy
Người dấn thân và hy sinh, một lòng một
dạ vì sự nghiệp cách mạng, mà sâu xa là vì
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của nhân dân,
từ dân tộc mà đến với thế giới nhân loại, từ
yêu nước mà đến với chủ nghĩa xã hội và
chủ nghĩa cộng sản.
Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách
mạng, tranh đấu quên mình, hy sinh cả cuộc
sống riêng tư vì sự nghiệp mà Người tự nhủ
và căn dặn những người cách mạng - những
học trò xuất sắc của Người thuộc thế hệ đầu
tiên lập Đảng. Cả cuộc đời và sự nghiệp,
Hồ Chí Minh đã làm tất cả vì Dân, vì Nước;
trong gian lao khó nhọc, cả lúc hiểm nguy
thử thách khi bị giam cầm, đọa đầy trong
lao tù của chế độ Tưởng Giới Thạch, mất
liên lạc với Đảng, với dân, Người vẫn một
lòng kiên trinh với lý tưởng, giữ trọn niềm
tin với nghị lực phi thường vượt lên hoàn
cảnh. Trước sau như một: “Cả đời tôi chỉ có
mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ
quốc, và hạnh phúc của quốc dân”3. Đồng
thời, Người không ngừng phấn đấu với một
ham muốn tột bậc làm cho Tổ quốc được
độc lập, dân tộc được tự do, đồng bào có
hạnh phúc - hạnh phúc bình dị mà vĩ đại:
có cơm ăn, áo mặc, được học hành. Tấm
gương đạo đức ấy không gì có thể mờ phai.
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là
đạo đức chiến đấu và hy sinh, từ dấn thân
đến dâng hiến, suốt một đời gần dân, vì dân,
thấu hiểu cuộc sống của dân và thấu cảm
lòng dân. Trả lời nhà báo Cộng sản Cu Ba,
Người nói: “Tôi tự nguyện dâng hiến đời tôi
cho dân tộc” và “Mỗi người có một nỗi đau
riêng, mỗi gia đình có một nỗi khổ riêng. Gộp
tất cả nỗi đau khổ đó lại thành ra nỗi đau khổ
của bản thân tôi!”. Lời nói chân thành tự trái
tim Người có sức lay động muôn triệu trái
tim.
Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên
và công chức “dân là chủ và dân làm chủ”.
4
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Phải dân chủ chứ không được “quan” chủ,
là đầy tớ công bộc của dân chứ không lên
mặt “quan” cách mạng. Theo Người, đối
với nhân dân của mình, họ là những người
chủ đích thực chứ không phải thần dân, và
Người “không phải là vua”4 mà là đầy tớ,
công bộc của dân, “kính trọng lễ phép với
dân”, “gần dân, học dân, hỏi dân, hiểu dân,
tin dân để thương dân và suốt đời chỉ vì dân
mà sống mà tranh đấu”. Bày tỏ lòng biết
ơn, lời cảm ơn trước tình cảm thương mến
của mọi tầng lớp nhân dân dành cho mình,
Người nói: “Từ trước đến giờ tôi đã là người
của đồng bào thì từ giờ về sau, tôi mãi mãi
thuộc về đồng bào”. Đó là điển hình cho tình
yêu, sự thủy chung của lãnh tụ vì dân.
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
không chỉ ở chỗ Người nêu gương đạo đức
trong tranh đấu, từ chống giặc ngoại xâm
đến chống “giặc nội xâm” mà Người còn nêu
gương suốt đời trong thực hành cần kiệm
liêm chính, chí công vô tư để toàn tâm toàn
ý phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Là
Chủ tịch Nước, ở cương vị nguyên thủ quốc
gia, đồng thời là Chủ tịch Đảng5, Người là
tấm gương sáng ngời về cần, kiệm, liêm,
chính, tuyệt đối không màng danh lợi, đứng
ngoài vòng danh lợi, chỉ luôn coi mình là một
người lính vâng lệnh quốc dân đồng bào,
làm tròn nhiệm vụ do dân ủy thác. Khi chủ
trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ (ngày
03/9/1945), Người đưa ra sáu vấn đề cấp
bách phải làm ngay để lo cuộc sống cho
dân6. Đặc biệt, Người chủ trương: “mở cuộc
vận động kêu gọi các thành viên chính phủ”
nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân, cứ 10 ngày nhịn
một bữa không chết đâu nhưng dân thì có
bữa cơm bữa cháo, mỗi bữa là một bơ gạo,
góp chung lại cứu dân nghèo và tôi xin làm
trước tiên”. Người còn cẩn thận đến mức
nếu đến ngày quy định nhịn ăn mà Người có
việc phải tiếp khách thì Người sẽ nhịn bù vào
hôm sau. Đã nói là làm, từ việc nhỏ đến việc
lớn, lời nói đi đôi với việc làm, làm gương
và nêu gương cho mọi người. Tấm gương
ấy của Người làm cảm động muôn người;
là tấm gương sống, quý hơn hàng trăm bài
diễn văn tuyên truyền. Bởi thế, Chính phủ
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do Người đứng đầu thực sự là Chính phủ,
là Nhà nước của dân, vì dân, hành động vì
dân bởi rất mực thương dân.
Đạo đức Hồ Chí Minh có sức lay động,
cảm hóa muôn triệu đồng bào trong nước và
thu hút sự ngưỡng mộ, kính trọng của bạn
bè quốc tế. Ngày đầu tiên trong hoạt động
của Nhà nước (03-9-1945), Người đã có thư
gửi quốc dân đồng bào, công bố lịch tiếp
dân, tiếp đại biểu các giới đồng bào và các
đoàn thể, “từ văn hóa giới, công giáo, công
hội, thương giới, thanh niên, phụ nữ, công
chức, Phật giáo, cho đến nông hội, Hoa kiều
và các cháu nhi đồng”7. Trong đó, nêu rõ:
“Xin gửi thư nói trước để tôi sắp xếp thời giờ
rồi trả lời bà con, khỏi mất thời giờ chờ đợi

mắt của dân làm ra. Người lên án gay gắt
và nghiêm trị theo luật pháp những hành vi
tham ô, tham nhũng, coi đó là bất liêm, bất
chính, bất nghĩa, phải trừng trị như trừng
trị một tội ác. Người nói cho cán bộ, công
chức rõ, đồng bào đem mồ hôi nước mắt
để làm ra tiền của, để trả lương cho ta. Nếu
lười biếng và vô trách nhiệm trong công việc
hàng ngày là lừa gạt dân chúng. Người lấy
mình làm gương, chú trọng giáo dục đạo
đức cho cán bộ đảng viên, công chức và rèn
luyện kỷ luật công vụ, xiết chặt kỷ cương,
nề nếp hành chính, sớm thành lập thanh
tra chính phủ để kiểm soát hoạt động của
bộ máy và hành vi công chức. Những biện
pháp ấy đều chỉ vì mục đích “phục vụ dân”
và “bảo vệ dân”.

Bác Hồ và những bữa cơm giản dị. Ảnh: vungtau.baria-vungtau.gov.vn
mất công”. Người nêu yêu cầu “mỗi đoàn
không quá mười vị, mỗi lần không quá một
tiếng đồng hồ”8. Tôn trọng dân chủ, thiết tha
lắng nghe tiếng nói của người dân như vậy,
đó thực sự là đạo đức, là văn hóa đạo đức
trong chính trị của Hồ Chí Minh.
Hiếm có vị chủ tịch nước nào như Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Sống đạm bạc, đến mức
khắc khổ trong cái ăn, cái mặc hằng ngày;
bởi thương dân mà tiết kiệm, bởi lãng phí
là không thương dân, bởi mỗi đồng tiền bát
gạo mà ta tiêu dùng đều do mồ hôi, nước

Tấm gương Hồ Chí Minh còn được thể
hiện ở đức trung thực, khiêm tốn, vị tha,
nhân ái, khoan dung, thấm nhuần chất nhân
văn trong tham chính và cầm quyền, trong
ứng xử với người, với việc, mà cao hơn tất
cả là tình thương yêu dành cho dân chúng
mãi không bao giờ thay đổi. Khi gửi thư
chúc mừng thượng thọ một cụ già 80 tuổi
(lúc đó Người đã 60 tuổi) mà Người xưng
hô là cháu: “Cháu xin thay mặt Chính phủ
chúc thọ Cụ. Chúc Cụ sống lâu muôn tuổi
để cùng con cháu kháng chiến kiến quốc tới
Khoa học & Kỹ thuật
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ngày thắng lợi”. Người lấy tiền tiết kiệm của
mình để mua nước ngọt gửi ra trận địa cho
bộ đội đang trực chiến giữa những trưa hè
nóng nực. Người viết thư loan báo cho đồng
bào rõ: để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã hy
sinh vì Tổ quốc và những gia đình có công
với nước, Người sẽ nhận tất cả con liệt sĩ là
con mình, v.v. Mỗi một chiến sĩ ngã xuống
trên chiến trường, Người như đứt từng khúc
ruột. Người rộng lòng bao dung khoan thứ,
kiềm chế ngay cả những lúc Người không

huân chương. Người đã trở về với thế giới
người Hiền gần nửa thế kỷ, nhưng không
lúc nào ta cảm thấy Người đi xa, Người vẫn
ở bên ta như động viên, nhắn nhủ, thúc giục
để ở đời thì phải thân dân, làm người thì phải
chính tâm, xứng đáng là đầy tớ trung thành,
công bộc tận tụy của dân. Tấm gương đạo
đức ngời sáng Hồ Chí Minh còn sáng mãi
trong cuộc đời, trong dân tộc và thế giới, còn
sống mãi với thời gian.

Bác Hồ với các anh hùng và chiến sĩ thi đua miền Nam. Ảnh: sggp.org.vn
hài lòng trước những việc làm sai, những
người làm hỏng. Người căn dặn “phê bình
việc chứ không phê bình (với ý xúc phạm)
người”. Trong Di chúc, Người căn dặn “phải
có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, phê
bình có lý có tình, ứng xử có tình có nghĩa,...
Người để lại muôn vàn tình thương yêu cho
đồng bào, đồng chí và không quên gửi lời
chào bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới,
v.v.
Một con người, một nhân cách, với tấm
gương đạo đức sáng ngời như thế mà lại
tự thấy mình chưa xứng đáng, từ chối nhận
6

Khoa học & Kỹ thuật

Như thế, nhà tư tưởng Hồ Chí Minh còn
đồng thời là nhà đạo đức học Hồ Chí Minh,
Anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ
kiên cường đấu tranh cho tự do, cho phẩm
giá con người, người bạn lớn của nhân dân
các dân tộc trên thế giới, nhà văn hóa kiệt
xuất. Thực hành biền bỉ và nêu gương mẫu
mực về đạo đức ở đời và làm người, đó là
tư tưởng mà cũng là đạo đức, đó là phương
pháp mà cũng là phong cách Hồ Chí Minh
mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang
ra sức học tập và làm theo.
Tấm gương đạo đức sáng ngời của Hồ
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Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân
tộc, của Đảng ta, là niềm tự hào của mọi
thế hệ người Việt Nam, là sức mạnh tinh
thần, trở thành động lực thúc đẩy chúng ta
trong đổi mới, hội nhập để phát triển. Tấm
gương đó tỏa sáng trong tư tưởng, đạo đức
và phong cách của Người, trở thành giá trị
chuẩn mực và định hướng giá trị trong giáo
dục và thực hành đạo đức cho các thế hệ
người Việt Nam hôm nay và mai sau. Đạo
đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
còn có ảnh hưởng và hiệu ứng rộng rãi trong
đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc
trên thế giới, bởi những người bạn bè, anh
em của Việt Nam với tất cả tấm lòng chân
thành, tin cậy đều dành cho Người sự khâm
phục, ngưỡng mộ và kính trọng. “Việt Nam Hồ Chí Minh”, “Việt Nam - Bác Hồ”, từ lâu đã
được các bạn bè quốc tế của chúng ta cất lên
tiếng nói, tiếng gọi trìu mến, thân thương khi
đến Việt Nam - Tổ quốc của Người, khi đến
thăm nơi ở và làm việc của Người tại Thủ đô
Hà Nội, “ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị, ngát
hương thơm cây cỏ hoa vườn nhưng tâm
hồn lộng gió bốn phương thời đại” (Phạm
Văn Đồng). “Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ” đã
từ lâu trở thành từ vựng quen thuộc, không
chỉ là biểu tượng của nhà chính trị lỗi lạc mà
sâu xa, rộng lớn hơn là nhà văn hóa lớn,
biểu trưng cho văn hóa đạo đức, cho văn
hóa nhân cách Việt Nam trong thời đại Hồ
Chí Minh.
Sự thật ấy của lịch sử, tự nó đã bác bỏ
tất cả những gì mà những kẻ thù địch đang
ra sức xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt
Nam, mưu toan hạ thấp giá trị Hồ Chí Minh,
gieo rắc những giả tượng xuyên tạc bản
chất, cố tình ngụy tạo, với ác ý thâm độc
gây ra những hoài nghi về đạo đức và tấm
gương đạo đức của Người, nhất là đối với
những người trẻ tuổi sinh ra và lớn lên trong
thời hiện tại, không có những trải nghiệm
thực tiễn trong quá khứ như các lớp cha anh
của họ. Cũng có những kẻ cơ hội, xu thời,
đã từng thụ hưởng những ân huệ đầy tình
nghĩa của chế độ dân chủ cộng hòa do Hồ
Chí Minh sáng lập, chỉ vì lòng dạ không còn
trong sáng nữa, mang nặng những thiên

kiến chủ quan, chủ nghĩa cá nhân, hám
danh, vụ lợi và vị kỷ mà cố tình xuyên tạc sự
thật hoặc đồng lõa với những kẻ xuyên tạc.
Họ chẳng thể vấy bẩn được ai mà tự vấy
bẩn chính mình, tự hạ thấp mình mà thôi.
Lịch sử vốn công minh, khách quan.
Trí tuệ của nhân dân là sáng suốt. Dư luận
thế giới là rộng lớn. Những ai có lương tri
và trọng phẩm giá con người đều nói tiếng
nói trung thực, có cốt cách của học thức và
văn hóa trong cảm nhận, đánh giá về Hồ
Chí Minh. Và đây là dòng chủ đạo, tự nó đã
có sức mạnh phủ định và phê phán những
giọng điệu lạc lõng xuyên tạc về Việt Nam,
về Đảng và Bác Hồ.
H.C.B
________________
- Đây là một trong năm tác phẩm của
Người được xếp hạng Bảo vật quốc gia.
1

- Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (chủ biên) Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại
Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H. 2017.
2

- Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb
CTQG, H. 2011, tr. 272.
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- Người nói với những người giúp việc
trong mỗi buổi sáng đi tập thể dục, khi nhìn thấy
Người đều xuống xe đạp để chào: “Bác có phải
là vua đâu mà các cô các chú cứ “hạ mã” thế!”.
4

- Đại hội II (1951), Đại hội III (1960) đều
bầu Người là Chủ tịch Đảng.
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- Chống giặc đói, giặc dốt, như chống giặc
ngoại xâm; ra sắc lệnh bãi bỏ tất cả các thứ thuế
phi lý và phi nhân là tàn tích của chế độ thực
dân để lại; khẩn trương soạn thảo Hiến pháp
dân chủ để xác lập quyền làm chủ của người
dân; xây dựng nền văn hóa mới, tuyên bố tự do
tín ngưỡng, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu
là tàn tích của chế độ thực dân phong kiến để lại
và thực hành đại đoàn kết.
6

- Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb
CTQG, H. 2011, tr. 9.
7

8

- Sđd, Tập 4, Nxb CTQG. H. 2011, tr. 9.
(Nguồn: baotanghochiminh.vn)
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TRÍ THỨC QUẢNG TRỊ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG
NGUYỄN TRÍ ÁNH
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

Đ

ại hội đảng bộ các cấp nhiệm
kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Đại hội Đảng bộ các cấp lần này tiến
hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35
năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020
với những thành tích đáng tự hào. Đồng chí
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng nhiều lần nhấn mạnh: Có thể nói, đất
nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm
lực, vị thế như ngày nay. Tuy nhiên, hiện tại
chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó
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khăn, thách thức: Đó là nền kinh tế - xã hội
nước ta tuy đã có bước phát triển nhưng
chưa thực sự vững chắc, chưa tương xứng
với tiềm năng, lợi thế, chưa phát huy đầy
đủ giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của
dân tộc và con người Việt Nam. Tình hình
chính trị, an ninh quốc tế diễn biến nhanh
chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó
lường, gây mất ổn định. Công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn một số
yếu kém, bất cập. Trong khi đó, việc nắm bắt
cơ hội, vượt qua thách thức của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động
của biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi
trường... đang là những thách thức rất lớn
đối với nước ta. Các thế lực thù địch, phản
động ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước,
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của
chúng ta với âm mưu, thủ đoạn ngày càng

DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC
tinh vi, nham hiểm hơn, nhất là trên lĩnh vực
chính trị, tư tưởng… Chính vì vậy, đại hội
đảng bộ các cấp sẽ có phải quán triệt quan
điểm: Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên
nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm của các
cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là
người đứng đầu. Phát huy dân chủ rộng rãi,
tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất

hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Với
vai trò và vị trí là lực lượng nòng cốt sáng
tạo và truyền bá trí thức; là nguồn lực đặc
biệt quan trọng của địa phương thiết nghĩ
đội ngũ trí thức Quảng Trị ít nhất phải góp
phần làm tốt hai công việc sau đây:
Thứ nhất, là tham gia ý kiến đóng góp
xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII và báo cáo chính trị trình Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (gọi chung là “văn
kiện”)

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội;
củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng
viên và nhân dân đối với Đảng; Tôn trọng
quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực
tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự
báo để xác định mục tiêu, phương hướng,
nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả
trước mắt và lâu dài; Gắn công tác chuẩn bị
và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong
trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi
toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động
giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp,
bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có

Có thể khẳng định rằng: Văn kiện là vấn
đề trung tâm của mỗi đại hội; thể hiện một
cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí
tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ
chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân; là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách
nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng
của đảng bộ và định hướng phát triển của
địa phương, cơ quan, đơn vị. Hơn ai hết,
đội ngũ trí thức là những người có kiến thức
rộng, am hiểu thực tiễn sẽ phát huy vai trò tư
vấn và phản biện xã hội sẽ góp phần cùng
với cấp ủy Đảng các cấp bám sát Cương
Khoa học & Kỹ thuật
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lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng
lớn của Đảng và tình hình thực tế để đánh
giá và bàn định mục tiêu, phương hướng,
nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu
quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Thảo luận, để
đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự
thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
và dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp
trên trực tiếp không chỉ là một trong những
tiêu chí đánh giá thành công đại hội mà là
góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.
Để làm được điều đó, đội ngũ trí thức
Quảng Trị với trách nhiệm và quyền lợi
của mình hãy dành thời gian thỏa đáng để
nghiên cứu các dự thảo và các tài liệu liên
quan; đồng thời thông qua quần chúng nhân
dân trên địa bàn nơi cư trú, nơi công tác…
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ nhất là
những vấn đề đã được văn kiện thể hiện để
ý kiến của mình vừa có hàm lượng khoa học
cao vừa mang tính thực tiễn, đáp ứng yêu
cầu của cuộc sống đang đặt ra. Thông qua
hoạt động này sẽ góp phần tạo sự thống
nhất tư tưởng, hành động trong đội ngũ trí
thức; tin tưởng tuyết đối vào sự lãnh đạo
của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; góp
phần xây dựng đưa Quảng Trị trở thành tỉnh
khá vào năm 2025.
Vấn đề thứ hai không kém phần quan
trọng trí thức là người tiên phong đưa nghị
quyết vào cuộc sống.
Con đường của trí thức là từ “tri” đến
“hành” và “tri hành hợp nhất”. Cái biết “năng
lực nghiên cứu, sáng tạo” phải đem phụng
sự cuộc đời. Bởi vậy, khi đã có chủ trương,
hướng đi đúng phải hành động ngay; không
những là hành động cá nhân mà mỗi trí thức
phải là vệ tinh dẫn dắt cộng đồng biến quyết
tâm chính trị được bàn định tại đại hội Đảng
thành hiện thực trong đời sống nhân dân.
Nhìn lại 10 năm (2011-2019) vừa qua
Liên hiệp Hội đã tập hợp nhiều chuyên gia,
cán bộ quản lý, khoa học, công nghệ tổ chức
tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên
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50 dự án/đề án qui hoạch, phát triển kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh và các ngành, địa
phương; 30 đề án qui hoạch xây dựng nông
thôn mới cho các xã trên địa bàn tỉnh. Trong
đó có một số đề án/dự án như: Quy hoạch
tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Quảng Trị
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội Huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030; Điều chỉnh bổ sung
quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh
Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030; Quy hoạch phát triển Bưu chính,
Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh
Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030; Quy hoạch Xây dựng Vùng tỉnh
Quảng Trị; Quy hoạch thăm dò, khai thác,
sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm
2020, có tính đến năm 2030; Qui hoạch bảo
vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với
biến đổi khí hậu đến năm 2020, tầm nhìn
đến 2030; Quy hoạch phân vùng chức năng
vùng Bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030; Dự thảo Chương trình
hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết
số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
Đề án “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp,
doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2018-2021; Điều chỉnh
quy hoạch chung Thành phố Đông Hà đến
năm 2030, định hướng đến năm 2050; Quy
hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia
cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
đến năm 2030, định hướng đến năm 2040;
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế
Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1, giai đoạn
2; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng
đến năm 2035 và Địa chí Quảng Trị... Phát
huy kết quả này, trong thời gian tới đội ngũ
trí thức Quảng Trị trong ngôi nhà chung Liên
hiệp Hội sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn
nữa, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân,
toàn quân đưa nghị quyết của Đảng vào
cuộc sống./.
N.T.A
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ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

Lựa chọn hợp lý trong phát triển năng lượng tái tạo
Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC TÙNG
PTP Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương Quảng Trị

Với đặc điểm địa hình, khí hậu, thời tiết, nước ta có khá dồi dào các nguồn
năng lượng tái tạo như phát triển các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện
từ nhiên liệu sinh khối (củi, rơm rạ, trấu bã mía), điện từ khí sinh học (các hầm
ủ phân động vật,...). Các nguồn này, ngoài ưu điểm có thể tái sinh lâu dài, còn
góp phần đáng kể vào hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải ô
nhiễm. Chúng đang được nhiều nước khai thác, sử dụng với mục tiêu phát triển
năng lượng bền vững. Đặc biệt tiềm năng bức xạ mặt trời nước ta rất lớn, ước tính
tiềm năng kỹ thuật để phát triển điện mặt trời ở Việt Nam có thể lên tới gần 340.000
MWp.

Q

uảng Trị là tỉnh có tiềm năng
bức xạ mặt trời lớn nhất khu vực
Bắc Trung bộ, có số giờ nắng
trung bình khoảng 2.200÷2.500 giờ/năm
và cường độ bức xạ ổn định cao trung bình
khoảng gần 4,5÷5 kWh/m²/ngày, với nắng
quanh năm, là nguồn tài nguyên to lớn trong
quá trình phát triển bền vững các dự án điện
năng lượng mặt trời.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã
có một nhà máy điện năng lượng mặt trời
LIG-Quảng Trị với công suất 49,5MWp do
Công ty Cổ phần LICOGI 13 làm Chủ đầu tư
đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2019. Đang
triển khai xây dựng 02 dự án Điện năng
lượng mặt trời Gio Thành 1 với công suất
50MW do Công ty Cổ phần Năng lượng Gio
Thành làm chủ đầu tư và dự án Điện năng
lượng mặt trời Gio Thành 2 với công suất
50MW do Công ty Cổ phần Đầu tư SECO
làm chủ đầu tư và theo đề nghị của các Nhà
đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ

trương cho nghiên cứu 18 dự án với tổng
công suất 1.570 MW và đề nghị Bộ Công
Thương xem xét, bổ sung quy hoạch theo
quy định; Trong đó có các dự án điện mặt
trời nỗi trên các hồ thủy lợi như hồ Bảo Đài,
hồ Hà Thượng, Trúc Kinh, hồ Ái Tử, hồ Triệu
Thượng…
Sản xuất điện mặt trời áp mái (ĐMTAM)
hòa lưới hộ gia đình và doanh nghiệp là một
hướng sản xuất hiệu quả nhờ vốn đầu tư
thấp và hình thức đầu tư mang tính xã hội
hóa. Hiện nay, toàn tỉnh có 94 hệ thống điện
năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới đã hoàn
thành lắp đặt và đấu nối vào lưới điện hạ áp
với tổng công suất lắp đặt là 1.176,05 kWp.
Công ty Điện lực Quảng Trị là doanh nghiệp
đi đầu trong việc đầu tư lắp đặt điện mặt trời
áp mái hòa lưới, đã lắp đặt trên mái tất cả
các nhà điều hành sản xuất với 19 hệ thống,
tổng công suất lắp đặt là 532,35 kWp. Các tổ
chức, hộ gia đình đầu tư lắp đặt 75 hệ thống,
với tổng công suất lắp đặt là 643,7 kWp.
Khoa học & Kỹ thuật
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Điện mặt trời được lắp đặt với quy mô
nhỏ trên mái nhà dân, mái tòa nhà thương
mại, mái công xưởng, nhà máy (đối với
những mái nhà có sẵn)... với quy mô vài kW
tới cỡ dưới 1 MW được gọi là ĐMTAM, nguồn
ĐMTAM có cấu tạo khá đơn giản: các tấm
pin mặt trời thông dụng có công suất môdul
panel khoảng trên 350 -:- 470 Wp được thiết
kế kiểu panel với kích thước 1956 x 992 x
50 mm, diện tích khoảng trên 1,9 m2. Quang
năng từ mặt trời sẽ qua tấm panel chuyển
hóa thành dòng điện một chiều. Tấm panel
được nối qua đường cáp tới bộ chuyển đổi
dòng một chiều - DC sang dòng xoay chiều
- AC, sau khi được điều chỉnh về tần số 50
Hz và nâng lên điện áp hạ áp (380V), hoặc
trung áp (22kV) và đảm bảo các thông số kỹ
thuật khác, điện sẽ được đưa vào lưới điện
công cộng hoặc/ và cung cấp cho tiêu dùng
trong nhà.

diện tích đất do ĐMTAM được lắp đặt trên
mái nhà, các vị trí đã được xây dựng và sử
dụng vào mục đích hữu ích khác; ĐMTAM
giúp tăng cường chống nóng hiệu quả cho
các công trình hiện hữu, nhất cử lưỡng tiện;
Vì ĐMTAM có quy mô nhỏ, lắp đặt phân
tán nên được đấu nối vào lưới điện hạ áp
và trung áp hiện hữu, không cần đầu tư
thêm hệ thống lưới điện truyền tải tốn kém;
ĐMTAM được lắp đặt nhiều ở các mái nhà
trong thành phố, trong khu công nghiệp nên
có tác dụng làm giảm quá tải lưới điện truyền
tải từ các nguồn điện truyền thống, thường
đặt ở xa các trung tâm đông dân. Hiện mô
hình phát điện phân tán đang được khuyến
khích phát triển còn có mục đích làm giảm
bớt quy mô các trung tâm nguồn điện, giảm
nguy cơ khi sự cố ở trung tâm nguồn điện
lớn sẽ gây thiếu hụt lượng công suất lớn,
gây sụt điện áp, tần số lưới điện và có thể

Mô hình Điện mặt trời áp mái hòa lưới của hộ gia đình tại thành phố Đông Hà.
Nếu ta có diện tích mái nhà khoảng
20 m2 thì có thể lắp đặt được 10 panel pin
mặt trời, công suất điện cực đại thu được
khoảng trên 4 kWp, đủ dùng cho các thiết
bị điện thông dụng trong một gia đình. Diện
tích mái rộng bao nhiêu thì có thể lắp đặt
được công suất lớn bấy nhiêu.
Điện mặt trời áp mái hòa lưới là loại
hình nguồn điện có nhiều ưu điểm so với
mô hình ĐMT tập trung, cụ thể: là không tốn
12
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rã lưới; và ĐMTAM với quy mô nhỏ, thích
hợp để khuyến khích nhiều cá nhân, tổ chức
tham gia đầu tư kinh doanh với vốn không
lớn, đạt mục tiêu xã hội hóa - huy động các
nguồn vốn phát triển nguồn điện, giảm gánh
nặng ngân sách Nhà nước.
Đối với mô hình điện mặt trời áp mái
kết hợp các trang trại sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao, bên dưới làm nông nghiệp
còn bên trên thì lợp pin mặt trời, vừa sản
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xuất điện phục vụ chính nhu cầu của trang
trại, vừa bán điện lên lưới tạo thêm nguồn
cấp cho lưới điện quốc gia. Không như điện
mặt trời mặt đất (ground - mounted) chỉ sản
xuất và bán điện lên lưới đơn thuần, thì điện
mặt trời kết hợp làm nông nghiệp công nghệ
cao sẽ tạo ra lợi ích kép. Với diện tích đất
bình quân 1 héc ta, có thể đầu tư gần 1MWp
điện mặt trời lắp trên 6.000m2 nhà kính hoặc
mái nhà trang trại để làm nông nghiệp bên
dưới như trồng nấm, trồng rau hoặc các loại
cây phù hợp, hoặc nuôi bò cao sản, nuôi gà,
nuôi heo, nuôi dế…; Với thời gian xây dựng
nhanh (dưới 2-3 tháng), công trình được
đưa vào sử dụng ngay sẽ nâng cao hiệu quả
đầu tư và rút ngắn thời gian hoàn vốn của
các công trình điện mặt trời trên mái nhà.
Với giá bán điện là 8,38 UScents/kWh, thời
gian hoàn vốn trung bình của một dự án vào
khoảng 5-6 năm. Bên cạnh đó, việc lắp đặt
điện mặt trời trên mái nhà sẽ giúp tiết kiệm
chi phí tiền điện phải trả, do việc giảm bớt
sử dụng từ nguồn điện lưới, đồng thời việc
lắp đặt các tấm pin mặt trời còn giúp làm mát
tòa nhà, giảm công suất sử dụng máy lạnh.
Về lâu dài, chủ đầu tư có thể có thêm nguồn
thu bổ sung từ tiền bán sản lượng dư, phát
ngược lên lưới điện. Tuy nhiên, các doanh
nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể muốn triển
khai thực hiện mô hình này cần lưu ý một số
vấn đề sau:
Thứ nhất, Dự án ĐMTAM là dự án điện
mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt
trên mái nhà của công trình xây dựng và có
công suất không quá 01 MWp, đấu nối trực
tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện
áp từ 35kV trở xuống, căn cứ Điều 3 Luật
Xây dựng 2014 xác định: “Công trình xây
dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức
lao động của con người, vật liệu xây dựng,
thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết
định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới
mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt
nước và phần trên mặt nước, được xây dựng
theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm
công trình dân dụng, công trình công nghiệp,
giao thông, nông nghiệp và phát triển nông

thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công
trình khác”. Công trình xây dựng phải kiên
cố được sử dụng cho mục đích chính khác
với mục đích sản xuất điện mặt trời. Chủ
đầu tư dự án phải chứng minh mục đích của
công trình xây dựng bằng việc cung cấp các
hồ sơ, bản vẽ thiết kế hoặc giấy phép xây
dựng hoặc các hồ sơ thủ tục có liên quan
đến việc đầu tư xây dựng, hoạt động kinh
tế… của công trình khi thỏa thuận đấu nối và
đề nghị bán điện cho ngành điện.
Thứ hai, Do đây là một khoản đầu tư
tính trên hơn 20-30 năm, do đó từ thiết kế
nhà kính, khung giàn phải được tính toán
đạt độ bền cao, cần phải được thiết kế
chuyên nghiệp, chắc chắn, tránh rủi ro gió
bão, lốc xoáy có thể gây thiệt hại lớn cho
nhà đầu tư. Dây dẫn điện và thanh ray, bát
kẹp nhôm và các phụ kiện khác cũng cần
dùng loại chuyên dụng với độ bền ngoài trời
trên 30 năm.
Thứ ba, Do các dự án này phải được
bảo vệ chống mất trộm, và sau này nông
nghiệp tưới tiêu gây ẩm ướt bên dưới, nên
phần dây dẫn điện phải cách ly tốt, tốt nhất
là đi âm và gom về 1 khu tập trung lắp đặt
các bộ hòa lưới để bảo quản và bảo vệ.
Thứ tư, Do dự án làm ở các khu đất
rộng, nên hệ thống bảo vệ tuyệt đối không
nên cắt giảm, phải có đầy đủ bảo vệ quá
dòng, ngắn mạch, chống sét từ tầng DC tới
lan truyền AC…
Thứ năm, Các khách hàng cần vay vốn
ngân hàng cũng cần có báo cáo kinh tế kỹ
thuật và thiết kế chuyên nghiệp, được thi
công bởi nhà thầu uy tín và sử dụng các
thiết bị xuất xứ rõ ràng, để làm cơ sở thẩm
định cho vay từ các ngân hàng sau này.
Các dự án điện mặt trời áp mái được
thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều
giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ
điện đo đếm 2 chiều. Ngày 06/4/2020, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích
phát triển các dự án ĐMT tại Việt Nam, theo
Quyết định này, giá mua điện mặt trời áp mái
Khoa học & Kỹ thuật
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1.943 đồng/kWh, (chưa bao gồm thuế giá trị
gia tăng) tương đương 8,38 UScent/kWh.
Giá mua điện được điều chỉnh theo biến
động của tỷ giá đồng Việt Nam với USD, do
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào
ngày cuối cùng của năm trước, để tính tiền
điện thanh toán cho các năm tiếp theo. Giá
mua điện này áp dụng cho hệ thống điện mặt
trời áp mái có công suất không quá 1MW,

hòa lưới cho hộ gia đình và doanh nghiệp.
Vì vậy, để phát triển chương trình năng
lượng mặt trời áp mái năm 2020, đề nghị
các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục phối
hợp tuyên truyền quảng bá về lợi ích của
phát triển ĐMTAM; tổ chức các buổi hội thảo
để cung cấp nhiều nội dung thiết thực nhằm
thúc đẩy phát triển các dự án điện mặt trời.
Cụ thể như tiềm năng bức xạ trên địa bàn

Một mô hình Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp Điện mặt trời áp mái hòa lưới.
đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện
có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, có thời
điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ
số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019
đến 31/12/2020 và được áp dụng trong 20
năm kể từ ngày vào vận hành phát điện.
Phát triển năng lượng tái tạo được tỉnh
xác định là một trong những chiến lược
phát triển lâu dài của tỉnh Quảng Trị. Những
năm qua, tỉnh đã tạo điều kiện để thúc đẩy
phát triển lĩnh vực này với các dự án lớn về
điện gió ở Hướng Hóa, điện mặt trời ở Gio
Linh. Và một hướng sản xuất năng lượng tái
tạo hiệu quả hơn đang được ngành Công
thương tỉnh quan tâm triển khai thực hiện là
phát triển điện năng lượng mặt trời áp mái
14

Khoa học & Kỹ thuật

tỉnh, các chính sách khuyến khích liên quan,
hướng dẫn thủ tục đấu nối lưới điện, cơ chế
mua bán điện từ hệ thống điện mặt trời; giới
thiệu công nghệ - kỹ thuật lắp đặt và chia sẻ
kinh nghiệm từ các dự án điện mặt trời đã
triển khai trong thực tế… Qua đó, giúp các
tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt các cơ chế
khuyến khích phát triển, cơ chế tài chính,
khả năng thu hồi vốn nhanh, quy trình vận
hành cũng như tiện ích đem lại trong phát
triển các dự án điện mặt trời nói chung và
điện mặt trời áp mái hòa lưới nói riêng, góp
phần tiến tới việc chủ động đảm bảo nguồn
cung cấp điện quốc gia./.
N.Đ.T
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CHĂN NUÔI TỈNH QUẢNG TRỊ:

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
ĐÀO VĂN AN
Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị

Quảng Trị, với hơn 70 ngàn hộ chăn nuôi
nhưng chủ yếu vẫn là chăn nuôi nông hộ,
nhỏ lẻ, phân tán, kỹ thuật lạc hậu, chuồng
trại gắn liền với nơi sinh hoạt của gia đình,
không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch
bệnh nên luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh
bùng phát và dễ bị tổn thương khi thị trường
bất ổn. Năm 2019, Quảng Trị chịu ảnh hưởng
nặng nề của Dịch tả lợn Châu Phi với 10.798
hộ chăn nuôi tại 119 xã, phường, thị trấn của
9 huyện, thành phố, thị xã và huyện đảo Cồn
Cỏ có lợn bị bệnh dịch, tổng số lợn phải tiêu
hủy là 54.547 con, trọng lượng tiêu hủy hơn
2.953 tấn; Dịch Lở mồm long móng ở lợn và
trâu bò gia tăng làm 1.459 con trâu bò mắc
bệnh và phải tiêu hủy 1.428 con lợn các loại,
bên cạnh đó các loại dịch bệnh khác trên vật
nuôi cũng xuất hiện nhiều như: tiêu chảy, tụ
huyết trùng, thương hàn, niu-cát-xơn,…
Tuy nhiên, những khó khăn thách thức
đó cùng với những chính sách đúng đắn của
tỉnh là điều kiện để ngành chăn nuôi tổ chức
lại sản xuất từng bước chuyển sang chăn
nuôi theo hướng trang trại công nghiệp, bán
công nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng
dụng công nghệ cao gắn với an toàn dịch
bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Bước
đầu hình thành được mối liên kết giữa người
chăn nuôi với các doanh nghiệp tạo bước
đột phá trong chuyển dịch cơ cấu trong kinh
tế nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, toàn
tỉnh có 78 trang trại chăn nuôi nuôi lợn, bò
và gia cầm, trong đó có 04 hợp tác xã chăn
nuôi, 48 trang trại chăn nuôi gia công (liên

kết với các công ty thức ăn chăn nuôi), 64
trang trại đã được cấp giấy chứng nhận
trang trại, 03 trang trại chăn nuôi đã được
cấp giấy chứng nhận VietGAPH (01 trại gà,
02 trại lợn) tạo ra sản phẩm chất lượng cao,
bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần vào
sự phát triển ổn định ngành chăn nuôi. Hàng
năm cung cấp ra thị trường khoảng 40.000
tấn thịt hơi xuất chuồng, năm 2019 mặc dù
chịu nhiều ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi nhưng vẫn cung cấp ra thị trường
40.375 tấn thịt hơi xuất chuồng, đạt 100,9%
kế hoạch.
Để ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển
ổn định, vững chắc góp phần đảm bảo an
sinh xã hội, đảm bảo nhu cầu thực phẩm
cho người tiêu dùng trong điều kiện dự báo
những năm tới bệnh Dịch tả lợn châu Phi
vẫn diễn biến phức tạp do chưa có thuốc
và vắc xin phòng bệnh; bệnh lở mồm long
móng gia súc, bệnh cúm gia cầm, bệnh lợn
tai xanh,... vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát dịch
cao tại các ổ dịch cũ và ở đàn vật nuôi không
được tiêm phòng vắc xin.
Định hướng chăn nuôi của tỉnh Quảng
Trị trong thời gian tới đó là: Phát triển chăn
nuôi hiện đại, bền vững theo hướng trang
trại công nghiệp, xa khu dân cư, ứng dụng
công nghệ cao, đảm bảo an toàn sinh học,
an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo
vệ môi trường gắn với các chuỗi liên kết từ
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Trước mắt
trong năm 2020, phấn đấu đàn trâu 22.200
Khoa học & Kỹ thuật
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con, đàn bò 60.000 con (trong đó tỷ lệ bò
lai trên 55%), đàn lợn 220.000 con, đàn gia
cầm 3.600.000 con; sản lượng thịt hơi xuất
chuồng đạt 40.500 tấn trở lên.
Để thực hiện định hướng phát triển
chăn nuôi của tỉnh Quảng Trị trong thời gian
tới cần tập trung thực hiện đồng bộ những
giải pháp sau:
1. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch
phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị theo
hướng hiện đại, bền vững; đẩy mạnh chuyển
đổi cơ cấu vật nuôi nhằm ổn định sản xuất,
nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm
chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái
cơ cấu ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Trị theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững gắn với việc xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm
2025.
2. Tăng cường công tác thông tin tuyên
truyền Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các
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văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn
nuôi, Luật Thú y; tuyên truyền Nghị quyết
số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của
HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông
nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định
hướng năm 2030; Nghị quyết số 03/2017/
NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh
về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con
nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh
tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn
2017-2020, định hướng đến năm 2025.
Tuyên tuyền về các mô hình chăn nuôi
ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền về
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Lở mồm
long móng gia súc, bệnh cúm gia cầm, bệnh
lợn tai xanh,... để người dân chủ động tổ
chức sản xuất, ứng phó thiên tai, dịch bệnh,
đồng thời nâng cao ý thức tự giác trong việc

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Ảnh. Võ Minh Hoàn
phát hiện, báo cáo dịch và chấp hành các
biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
3. Khuyến khích từng hộ, từng trang trại,
doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã chăn
nuôi thực hiện đa dạng hóa các loại vật nuôi
nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế, mang
lại hiệu quả kinh tế cao góp phần đảm bảo
sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Triển khai,
thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, kê khai
hoạt động chăn nuôi với UBND xã, phường,
thị trấn theo quy định pháp luật.
Khuyến khích hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
chuyển đổi sang chăn nuôi trang trại quy
mô nhỏ hoặc quy mô vừa cách xa khu dân
cư, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch
bệnh, an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô
nhiễm môi trường. Hình thành các nhóm tổ
hợp tác, hợp tác xã sản xuất chăn nuôi.
- Đối với chăn nuôi lợn: Chỉ thực hiện
tái đàn, tăng đàn lợn tại các trang trại, gia
trại đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, an

toàn dịch bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho
các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi đầu tư xây
dựng mới các trang trại chăn nuôi quy mô
lớn ứng dụng công nghệ cao đảm bảo an
toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn
thực phẩm và bảo vệ môi trường gắn với
chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản
phẩm. Khuyến khích phát triển các trang trại
chăn nuôi lợn nái công nghiệp quy mô lớn
nhằm chủ động con giống tại chỗ cho sản
xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Có chính
sách khôi phục các trại lợn đực giống khai
thác tinh phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo
và khuyến khích người chăn nuôi gây dựng
lại đàn lợn nái địa phương với các giống
nái ngoại và nái lai năng suất cao như:
Landrace, Yorkshire, Duroc,... nhằm chủ
động cung cấp con giống lợn chất lượng tốt,
giá cả phù hợp với người chăn nuôi.
- Đối với chăn nuôi trâu, bò: Khuyến
khích chuyển đổi chăn nuôi trâu bò nhỏ lẻ,
Khoa học & Kỹ thuật
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phân tán sang chăn nuôi trang trại tập trung
thâm canh kết hợp với trồng cỏ đảm bảo an
toàn dịch bệnh; Khuyến khích phát triển và
nhân rộng các mô hình chăn nuôi bò thịt vỗ
béo nhằm rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao
sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Xây dựng,
phát triển các vùng chăn nuôi bò nái sinh
sản thâm canh; tổ chức chọn lọc đàn bò nái
sinh sản hình thành các vùng giống nhân
dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng đàn bò
bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với các
giống bò nhóm Zebu, BBB, Droughmater,
Charolais... tạo ra các giống bò thương
phẩm kiêm dụng hướng thịt có năng suất
cao, chất lượng tốt.

Tổ chức tốt công tác tiêm phòng các
loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đạt 80%
tổng đàn trở lên.

- Đối với chăn nuôi gia cầm: Khuyến
khích phát triển theo hướng trang trại tập
trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao
đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh,
an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư
phát triển trang trại chăn nuôi gia cầm (thịt,
trứng) quy mô lớn theo hướng hợp tác, liên
kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Phát
triển các mô hình chăn nuôi nông hộ quy
mô nhỏ và vừa các giống gà lông màu thả
vườn, đồi; chăn nuôi gà hữu cơ tạo ra sản
phẩm có giá trị kinh tế cao. Rà soát, nâng
cấp các cơ sở ấp nở gia cầm trên địa bàn
nhằm đảm bảo nguồn giống chất lượng cho
nhu cầu chăn nuôi của địa phương.

5. Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn
nuôi; thực hiện cơ giới hoá, tự động hóa
các khâu trong sản xuất chăn nuôi; ưu tiên
nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ cao vào sản xuất chăn nuôi; xây dựng
và nhân rộng mô hình chăn nuôi hữu cơ,
an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao,
chăn nuôi chuồng kín, trại lạnh, con giống
năng suất cao, chất lượng tốt,... nhằm nâng
cao năng suất chăn nuôi, giảm thiểu thiệt hại
do dịch bệnh gây ra.

- Khuyến khích phát triển các loại vật
nuôi đặc sản nhằm tận dụng ưu thế của
từng địa phương như: lợn Vân Pa, gà Cu
roang, gà Cùa,... và một số mô hình chăn
nuôi mới như: thỏ, bồ câu Pháp, vịt biển,...
4. Chủ động triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia
cầm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp
và PTNT. Đặc biệt là các loại dịch bệnh nguy
hiểm trên vật nuôi như: bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi, Lở mồm long móng gia súc, cúm
gia cầm, lợn tai xanh,...

18

Khoa học & Kỹ thuật

Thực hiện tốt “Tháng vệ sinh, tiêu độc
khử trùng” theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp
và PTNT và theo diễn biến tình hình dịch
bệnh cụ thể của địa phương tối thiểu 2 lần/
năm.
Tăng cường công tác kiểm soát giết
mổ đảm bảo an toàn thực phẩm cho người
tiêu dùng và kiểm dịch vận chuyển vật nuôi
từ địa phương này sang địa phương khác
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch
bệnh gây ra bằng con đường vận chuyển.

6. Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, vay
vốn tín dụng, thủ tục cấp giấy chứng nhận
đầu tư,... nhằm thu hút các doanh nghiệp
đến đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng
trang trại quy mô lớn ứng dụng công nghệ
cao đảm bảo an toàn dịch bệnh và bảo vệ
môi trường. Thúc đẩy hợp tác liên kết với
doanh nghiệp, liên kết hộ chăn nuôi theo mô
hình tổ hợp tác, hợp tác xã trong chuỗi từ
sản xuất đến tiêu dùng./.
Đ.V.A
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RỪNG TRỒNG NGUYÊN LIỆU GỖ LỚN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
Bài và ảnh: HOÀNG QUẢNG HÀ
Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị

* Trồng rừng và trồng cây rừng gỗ lớn
Đến năm 2019, diện tích rừng trồng
trong tỉnh đạt trên 110.000 ha, và rừng trồng
cây Keo đạt trên 86.000 ha, góp phần nâng
độ che phủ của rừng trong toàn tỉnh, đạt
trên 50,1%. Từ những năm 1990, việc trồng
rừng với nhiều loài cây bản địa và các loài
cây Keo (Keo tai tượng, Keo lá tràm, Keo
lưỡi liềm,…) được trồng trong các Chương
trình 327, 773, và trồng cây phân tán ở tỉnh
Quảng Trị. Từ năm 2005 đến nay, cây Keo
lai (các dòng: BV-10, BV-16, BV-32, BV73,
BV75, BV584…) có xu hướng phát triển
mạnh ở Quảng Trị.
Trên cơ sở trồng rừng và bảo vệ rừng
trong khoảng gần 30 năm qua, ngành sản
xuất gỗ và các sản phẫm gỗ của Việt nam,
trong các năm gần đây, dần trở thành một

Cây Keo tai tượng (A. mangium) đạt (D1,3) là
52cm, bình quân tăng trưởng đường kính: 2,22,6cm/năm trong 18-20 năm tại Đông Hà

ngành có năng lực xuất khẩu liên tục tăng,
đạt giá trị xuất khẩu là đạt 9,3 tỷ đô la Mỹ
(năm 2018), tiến tới đạt 11 tỷ đô la Mỹ (năm
2019), trong đó tỉnh Quảng Trị có định
hướng sản xuất đạt lượng gỗ khai thác ổn
định trong khoảng 1,0 triệu m3 khối gỗ rừng
trồng trong các năm sắp tới, và phấn đấu
đạt ổn định trong khoảng 1,5 triệu m3/năm
cho nhu cầu chế biến hiện tại của hơn 200
doanh nghiệp và hộ gia đình, và đạt khoảng
200.000 m3 gỗ có chứng chỉ rừng FSC; vì
vậy Bài viết nhằm đánh giá tổng quát về một
số loài trồng rừng theo định hướng gỗ hợp
pháp và gỗ lớn mà có thể thảo luận sâu rộng
trong tái cấu trúc ngành Lâm nghiệp trong
thời gian tới (có thể theo từng mô hình, từng
dự án hay theo tiểu vùng sinh thái) ở tỉnh
Quảng Trị.

Chế biến gỗ tại Công ty gỗ Mạnh Triều,
Thị trấn Ái tử, tỉnh Quảng Trị
Khoa học & Kỹ thuật
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Trong định hướng trồng rừng gỗ lớn,
cơ quan quản lý nhà nước và các chủ rừng
thường quan tâm đến các chỉ tiêu về: loài
cây, luân kỳ kinh doanh của các loài chính,
và định hướng tạo ra kích cỡ gỗ lớn - có giá
trị cung cấp nguyên liệu hay gỗ thương mại
(như: gỗ có đường kính D 1,3 đạt các mức:
20-30 cm, 30-50 cm, hoặc lớn hơn,…), và
điều cũng rất quan trọng là đáp ứng các nhu
cầu của sản xuất và đối tượng tiêu thụ sản
phẩm, cùng sự phát triển kinh tế xã hội của
địa phương và của đất nước. Tất cả những
yêu cầu vừa nêu, đều cần thiết phải được
điều tra và đánh giá định kỳ 5-10 năm/1 lần,
nhằm xác định được quan hệ cung - cầu
trong sản xuất và tiêu dùng.
Hiện tại, có hai nhóm loài cây gỗ cho
định hướng sản xuất gỗ lớn ở tỉnh Quảng
Trị, gồm có:

(i) Những loài cây gỗ bản địa: đây là
những cây gỗ có luân kỳ kinh doanh từ trung
bình đến dài ngày (thường từ 20 năm - 30
năm - 40 năm) mới có thể khai thác, và đa
số cho sản phẩm gỗ lớn (D,1,3) từ 30-50 cm
trong luân kỳ kinh doanh:
(ii) Những loài cây gỗ mọc nhanh (các
loài Keo, Bạch đàn,…), chủ yếu có xuất xứ
từ Úc (Australia), có thể khai thác trong vòng
7 năm - 12 - năm - 15 năm, hay 18 năm
(hoặc có thể để đến 18 năm mới khai thác,
khi kết hợp tăng lượng CO2 tích luỹ trong các
luân kỳ trồng rừng, nhằm giảm tác động của
biến đổi khí hậu đến trái đất; khi đó, dường
kính khai thác (D 1,3) của cây gỗ khai thác
có thể chỉ trong khoảng: 20-30 cm, hoặc: 3550 cm.

Biểu 1: Tổng hợp nhóm loài cây lựa chọn cho trồng rừng gỗ lớn ở Quảng Trị
Luân kỳ, D 1,3
định hướng
TT

Loài cây

Luân kỳ
(Năm)

Đường
kính
(D1,3)
dự kiến

Đề xuất
quy
hoạch
(diện
tích)

Địa điểm
(hay
vùngsinh
thái)

Ghi chú

I

Nhóm cây gỗ bản địa

1

Tarrietia javanica
(Cây Huỷnh)

>20-30

>30 cm

5-10%

Vùng đồi

- Nguồn địa phương
- Ván xẻ, đóng
Thuyền

2

Chukrasia tabularis
(Cây Lát hoa)

>15-30

>30 cm

5-10%

Vùng đồi

Khoảng 20% cây có
thể khai thác sớm

3

Pinus merkusii
(Cây Thông nhựa)

>10-18

>20-30

10%

4

Hopea odorata
(Cây Sao đen)

>30

>30 cm

10%

Vùng đồi

- Nguồn phía Nam
- đóng Thuyền

5

Castanopsis indica
(Cây Dẻ ăn hạt)

>30

>30 cm

5%

Vùng cát

Nguồn địa phương
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6

Syzygium corticosum
(Cây Trâm)

>30

>30 cm

5%

Vùng cát

7

Erythrophloeum fordii
(Cây Lim xanh)

>30

>30 cm

5-10%

Vùng đồi-núi

8

Liquidamba formosana
(Cây Sau sau)

>30

>30

5-10%

Vùng núi

9

Pygeum arboream
(Cây Xoan đào)

>25-30

>30 cm

5-10%

Vùng đồi-núi

- Nguồn địa phương
- Mộc gia dụng

10

Phobe sp.
(Cây Pháo lái)

>15-20

>30 cm

5%

Vùng đồi

- Nguồn địa phương
- Ván xẻ

11

Melia azedarach
(Cây Xoan ta)

>10-15

>30 cm

10-20%

Các vùng

- Nguồn địa phương
- Mộc gia dụng

12

Bischofia javanica
(Cây Nhội)

>30

>30 cm

5-10%

Vùng đồi

Nguồn địa phương

II

Nhóm cây gỗ mọc
nhanh (loài nhập nội)

1

Acacia magium
(Keo tai tượng)

>10-1215-20

>25-50
cm

10-20%

2

Keo lai
(Hybrid Acacia)

>10-12

>20 cm

40-50%

Các vùng

Gỗ thanh ghép

3

Keo lá tràm
(Acacia auriculiformis)

>10-1520

>30-35
cm

10-20%

Các vùng

Mộc cao cấp

4

Bạch đàn (các loài)
(Eucalyptus sp)

10-12

>20-30
cm

10-20%

Các vùng

Làm ván, rui mè

5

Các loài khác

* Tiềm năng tổ chức các Chủ rừng
trồng nguyên liệu gỗ lớn
(i) Đối với các Chủ rừng trồng là các
Công ty Lâm nghiệp
Hiện có ba (03) Công ty Lâm nghiệp,
đang quản lý hơn 20.082 ha rừng được cấp
chứng chỉ FSC, trong đó có hơn 10.000 ha
được chuyển đối sang trồng rừng gỗ lớn,
luân kỳ tối thiểu là bảy (07) năm, và luân kỳ
kinh doanh gỗ lớn là 8-12 năm. Các loài cây
đang được trồng chính là: Keo lai, Keo tai
tượng, Keo lá tràm, hoặc Xoan ta.

Nguồn địa phương
- Nguồn địa phương
- Cửa các loại
Mộc trong nhà

Ván xẻ, thanh ghép

Các vùng

Các cấp ngành trong tỉnh, cần xúc tiến
xây dựng các mô hình chuyển đổi tỷ lệ diện
tích trồng rừng gỗ lớn, bằng loài cây gỗ bản
địa có luân kỳ khoảng 15-20 năm, hay 20-30
năm/chu kỳ, trên đối tượng quản lý rừng là
Công ty Lâm nghiệp; Phấn đấu sớm có mô
hình chuyển đổi thành công với tỷ lệ loài cây
(nêu trong Biểu 1).
(ii) Đối với các Chủ rừng trồng là
Nhóm hộ trồng rừng
Hiện tại, các hộ hay nhóm hộ trồng rừng
đang quản lý 35.000 ha rừng trồng, trong
Khoa học & Kỹ thuật
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tổng số 14.570 hộ trồng cây Lâm nghiệp,
chủ yếu là các loại Keo (Keo lai, Keo tai
tượng, Keo lá tràm), Luân kỳ kinh doanh với
loại gỗ dăm chỉ khoảng 4-5 năm/ Chu kỳ,
loại gỗ nhỏ trong khoảng 6-7 năm/Chu kỳ,
hay gỗ lớn 8-12 năm/Chu kỳ.
Việc chuyển đổi các mô hình hộ trồng
rừng gỗ lớn là cây gỗ bản địa, là không dễ
dàng, do luân kỳ kinh doanh dài, vốn lớn, trong
khi thị trường tiêu thụ không có khả năng kiểm
soát, Vì vậy, nên hỗ trợ những hộ tiên phong
thí điểm trồng rừng gỗ lớn bằng loài cây gỗ
bản địa, chú trọng vào các loài có luân kỳ có
thể rút ngắn trong khoàng 15-20 năm/Chu kỳ,
như cây Xoan ta (Melia azedarach), hay cây
Lát hoa (Chukrasia tabularis).
* Định hướng phát triển rừng trồng
nguyên liệu gỗ lớn
Trong sản xuất gỗ lớn ở tỉnh Quảng Trị,
cần kết hợp chuyển đổi từ chỉ tập trung trồng
cây gỗ mọc nhanh (các loài Keo, các loài
Bạch đàn,…), sang xem xét chú trọng dần
vào các loài cây gỗ bản địa định hướng sản
xuất gỗ nguyên liệu. Trong tỷ lệ diện tích đề
xuất cho các Chủ rừng nên xem xét (Biểu 1),
trước mắt phụ thuộc vào khả năng tổ chức
sản xuất (hiểu biết về sinh thái loài, khả năng
cung cấp giống, xây dựng rừng giống,…),
nhưng cần xem xét đánh giá đầy đủ về nhu
cầu, và hiệu quả sản xuất cho cung cấp gỗ
nguyên liệu sản phẩm tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu. Những điểm cần chú trọng
phát triển đồng bộ là:
(i) Tập trung phát triển vùng nguyên
liệu, trước hết là các loài cây Keo, nâng cao
năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng
sản xuất, phấn đấu chuyển từ rừng trồng
có sản lượng 120-150m3/ha/chu kỳ kinh
doanh (khoảng 6-7 năm), để có nhiều diện
tích rừng trồng sản xuất đạt trên 200 m3/
ha/8-10 năm kinh doanh, nhờ vào việc chú
trọng đến nguồn gốc, chất lượng giống và
áp dụng kỹ thuật canh tác tiến bộ. Phối hợp
với các cơ quan nghiên cứu về giống, tập
trung sản xuất cây giống từ các dòng Keo
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lai có năng suất cao (như: BV523, BV584,
BV434, BV350, có năng suất trong khoảng
30-35 m3/ha/năm), đưa tỉnh nhà trở thành
Trung tâm sản xuất nguyên liệu gỗ đa dạng
và chế biến gỗ ở miền Trung.
(ii) Đến năm 2019, tỉnh có 23.429 ha
rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, trong
đó doanh nghiệp quản lý 20.282,2 ha, và
536 hộ gia đình quản lý 3.147 ha. Vì vậy,
mở rộng diện tích rừng trồng được cấp
chứng chỉ FSC trong những năm tới, góp
phần nâng cao giá trị kinh tế của rừng, ổn
định đầu ra cho các sản phẩm từ rừng, góp
phần giải quyết nguyên liệu phục vụ cho
công nghiệp chế biến hàng hóa trong nước
và xuất khẩu.
(iii) Cần có quy hoạch thành vùng sản
xuất gỗ lớn, gỗ nguyên liệu (cho cây gỗ mọc
nhanh và cây gỗ bản địa) có đường kính D
(1,3) trung bình: 35-40-45-50 cm, trong vòng
15-20 năm, hay 30 năm, thực hiện quy trình
chăm sóc thâm canh (bổ sung phân Lân (P),
Kali (K), tỉa cành, tỉa thưa thích hợp,…), và
xem xét các mật độ khai thác chính, trong
khoảng: 500-1.000 cây/ha (cho cây gỗ bản
địa), và 800 cây/ha (không gian cây: 4m x
3m), 700 cây/ha, hay 900 cây/ha (cho cây
gỗ mọc nhanh).
(iv) Với các loài cây Keo (Keo tai tượng,
Keo lai, hay Keo lá tràm), cần xây dựng quy
trình sản xuất gỗ lớn trong giai đoạn: (iv.a)
10-12 năm, và (iv.b) 15-20 năm, để có thể có
lượng gỗ lớn cho nguyên liệu trong khoảng
20-30 cm, hay 30-50 cm, khi chuyển hướng
chế biến và sử dụng gỗ cho sử dụng trong
nước và xuất khẩu, góp phần gia tăng giá trị
các sản phẩm gỗ trong thời gian tới.
(v) Cần xây dựng rừng giống cho các
loài tiềm năng, và mối liên kết giữa Chủ
rừng trồng với Cơ sở chế, giúp tạo chuỗi giá
trị sản phẩm hàng hóa của các loài cây trồng
rừng gỗ lớn cao và bền vững./.
H.Q.H
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ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG
Bài, ảnh: LÊ AN

T

hực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW
ngày 4/3/200 của Ban Bí thư về
“Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng
công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,
HĐH) đất nước”, thời gian qua, các hoạt
động nghiên cứu, ứng dụng CNSH trong
lĩnh vực nông nghiệp trên đại bàn huyện Hải
Lăng đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày

càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Xác định CNSH là công nghệ còn mới
mẻ đối với lĩnh vực nông nghiệp, Phòng
Nông nghiệp và PTNT huyện Hải Lăng đã
tích cực phối hợp các ban ngành chuyên
môn tìm kiếm đưa vào thử nghiệm áp dụng
trong lĩnh vực nông nghiệp, như: Tham
mưu các chính sách hỗ trợ phát triển nông

Mô hình sản xuất lúa thương hiệu “Gạo Hải Lăng”
Khoa học & Kỹ thuật
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nghiệp; chính sách phát triển đàn bò lai, lợn
nái ngoại; thử nghiệm, nhân rộng các giống
lúa mới. Sử dụng các loại thuốc sinh học,
chế phẩm sinh học; phối hợp với Hội Khoa
học - Kỹ thuật huyện tham gia nghiên cứu
các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án thử
nghiệm, chuyên đề khoa học, trong đó ưu
tiên lựa chọn và ứng dụng CNSH đối với sản
xuất các giống cây trồng, vật nuôi thích nghi
với điều kiện tự nhiên của huyện, xử lí chất
thải chăn nuôi, thủy sản… và đã đạt được
một số kết quả đáng khích lệ; một số đề tài
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông
- lâm - ngư nghiệp đã được triển khai, áp

Đã phối hợp khảo nghiệm, thử nghiệm,
tuyển chọn và làm chủ công nghệ sản xuất
các loại giống lúa chất lượng cao, đặc sản,
thảo dược phù hợp với điều kiện canh tác
của huyện; từng bước thay thế cơ cấu bộ
giống chủ lực trong sản xuất gắn với tổ chức
sản xuất theo vùng tập trung, xây dựng cánh
đồng lớn, cho năng suất, chất lượng và hiệu
quả kinh tế cao; đưa năng suất lúa bình
quân hàng năm toàn huyện tăng cao, đến
nay năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt
62,03 tạ/ha. Bên cạnh đó, đã tích cực đưa
vào sử dụng một số loại phân bón mới ứng
dụng CNSH như: Lân vi sinh, phân hữu cơ

Mô hình sản xuất tiêu hữu cơ
dụng rộng rãi, có hiệu quả vào sản xuất như
“Giải pháp phát triển đàn bò lai trên địa bàn
huyện Hải Lăng đến năm 2020”; “Phát triển
chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Hải Lăng
giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm
2020”; “Giải pháp gắn với thị trường tiêu thụ
sản phẩm rau, củ, quả chủ lực”…
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vi sinh, chế phẩm EM, Bio Plan, Pro Plan,
chế phẩm điều hòa sinh trưởng, chế phẩm
xử lí gốc rạ, thuốc diệt chuột sinh học... đã
góp phần nâng cao năng suất, chất lượng
nông sản, hạn chế sâu bệnh, dịch hại, góp
phần bảo vệ môi trường.

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Việc ứng dụng CNSH trong phát triển
chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo thực hiện
tốt. Một số ứng dụng đã đem lại hiệu quả
rõ nét như: Sử dụng bình khí nitơ để kéo
dài thời gian bảo quản tinh dịch bò; đã tập
trung lai hóa đàn bò để cải thiện tầm vóc đàn
bò cái nền, tăng trọng lượng và giá trị với
giống bò lai Brahman, Droughmaster, BBB.
Đến nay, toàn huyện đã có 3.351 con bò lai,
đạt 69,3% tổng đàn. Những năm qua, huyện
Hải Lăng đã chủ trương phát triển đàn bò lai
theo hướng bán thâm canh, thâm canh quy
mô hộ gia đình với 2 - 3 bò cái lai/hộ kết hợp
với mô hình chuồng bò cải tiến có ngăn dự
trữ rơm khô và trồng cỏ nuôi bò. Bảo tồn và
phát triển những cá thể lợn nái Móng Cái
có năng suất tốt vừa phát triển đàn nái lai
(F1, F2), lợn nái ngoại có nguồn gốc giống
từ Công ty CP (Thái Lan) và lợn siêu nạc
trong chăn nuôi gia trại, trang trại. Hiện nay,
toàn huyện đã có 73 hộ có quy mô chuồng
trại chăn nuôi trên 100 con lợn thịt kết hợp
với nuôi nái lai, nái ngoại. Đã đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ biogas, sử dụng vi sinh vật
để xử lí chất thải từ việc chăn nuôi gia súc
thành khí sinh học (biogas) phục vụ cho nhu
cầu sinh hoạt của các hộ gia đình, góp phần
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Hiện
nay, trên địa bàn huyện có 629 hầm khí biogas đang hoạt động tốt bao bồm 383 hầm
làm bằng vật liệu Composite, 212 hầm xây
và 34 hầm bằng ni long; bên cạnh góp phần
bảo vệ môi trường, các hầm khí biogas này
còn giúp tiết kiệm chi phí khoảng 1 - 1,5 triệu
đồng/hộ/năm. Các mô hình chăn nuôi sử
dụng đệm lót sinh học, đặc biệt là chăn nuôi
gà, sử dụng chế phẩm EM từng bước được
sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi để khử mùi
hôi, vệ sinh chuồng trại, chế biến phân hữu
cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Công tác lựa chọn các loại giống cây
trồng vào sản xuất ở vùng gò đồi ngày càng
phát huy được hiệu quả kinh tế. Theo đó, từ
năm 2005 trở về trước, hầu hết trồng rừng
theo hướng quảng canh, với giống cây keo
lá tràm, keo tai tượng gieo từ hạt nên sản

lượng gỗ, chất lượng rừng thấp. Đến nay
hầu hết diện tích rừng trồng đã được sử
dụng giống từ giâm hom, nuôi cấy mô kết
hợp đầu tư thâm canh nên đã nâng cao sản
lượng gỗ, chất lượng rừng trồng.
Trong lĩnh vực thủy sản đã phát triển
mạnh mô hình nuôi cá chình bằng lồng
nhôm, cá trắm trong khung sắt bọc lưới trên
sông ở các xã Hải Tân, Hải Chánh. Phát
triển mạnh sản xuất cá giống tại các xã Hải
Thượng và Hải Phú để chủ động cung cấp
giống cho người dân trong và ngoài huyện.
Nhiều mô hình nuôi tôm công nghệ cao,
nuôi tôm theo công nghệ vi sinh được người
dân đưa vào áp dụng và mang lại hiệu quả
kinh tế cao.
Song song với đó, Phòng Nông nghiệp
và PTNT còn phối hợp chặt chẽ với Trung
tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên huyện tổ chức các lớp học
nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
như: Kĩ thuật trồng gừng, trồng nấm rơm,
nuôi gà thả vườn, nuôi và phòng trừ bệnh
cho lợn, trồng rau an toàn, chế biến và bảo
quản nông sản...; tổ chức các lớp tập huấn
về kĩ thuật trồng trọt, an toàn sử dụng thuốc
BVTV, IPM, ICM trên cây lúa, cây lạc, phòng
trừ sâu bệnh cây tiêu, cao su; kĩ thuật chăn
nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thuỷ sản, trồng
nấm trên nguyên liệu rơm rạ, sử dụng thuốc
thú y trong chăn nuôi... Các kiến thức sau
khi được tập huấn, học nghề đã được các
học viên áp dụng vào thực tiễn, góp phần
nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả
trong sản xuất.
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT
huyện Hải Lăng Dương Viết Hải cho biết:
Trong thời gian tới Phòng Nông nghiệp và
PTNT tiếp tục xác định việc áp dụng CNSH
là một trong những giải pháp chủ yếu để
thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông
nghiệp huyện, tạo bước đột phá trong sản
xuất, chế biến nông sản, chuyển đổi cơ
cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Theo
đó, lựa chọn và ứng dụng CNSH để tiếp tục
Khoa học & Kỹ thuật
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thử nghiệm, từng bước nhân rộng, nâng
cao hiệu quả sản xuất đối với các giống cây
trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp với điều
kiện của huyện như: Phát triển đàn bò lai,
lợn nái ngoại, cây ăn quả, các giống lúa đặc
sản, rau củ quả và nuôi trồng thủy sản. Phấn
đấu đến năm 2030, các sản phẩm chủ lực,

liệu sẵn có ở địa phương để sản xuất phân
bón vi sinh; bảo quản và chế biến nông sản;
trong đó tập trung vào công nghệ phối trộn
thức ăn cho gia súc, gia cầm; chú trọng việc
ứng dụng các quy trình công nghệ nuôi tiên
tiến, sử dụng bể biogas, đệm lót sinh học xử
lí chất thải đảm bảo môi trường cho chăn

Mô hình trồng rừng sử dụng giống keo lai giâm hom mang lại hiệu quả vượt trội
sản phẩm đặc sản, truyền thống của huyện
được bảo hộ sở hữu công nghiệp, xác lập
chỉ dẫn địa lí, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu
chứng nhận và quản lí, sử dụng có hiệu quả.
Tích tụ ruộng đất để xây dựng cánh đồng
lớn; xây dựng các mô hình sản xuất nông
nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ
quy mô tập trung theo hướng liên kết tiêu
thụ với các doanh nghiệp. Phát triển và áp
dụng CNSH phục vụ chế biến và bảo quản
thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón
chức năng, thuốc sinh học phòng trừ sâu
bệnh... theo hướng tận dụng nguồn nguyên
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nuôi phát triển bền vững; phục hồi, du nhập,
phát triển mới các giống cây trồng, vật nuôi
có hiệu quả ở các địa phương... Đồng thời,
đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ sau thu
hoạch từ khâu bảo quản, sơ chế và chế biến
các sản phẩm cho ngành nông nghiệp như
sấy thóc, bảo quản ném...; từng bước đưa
vào ứng dụng hệ thống kiểm tra chất lượng
nông sản, thực phẩm chế biến đạt tiêu
chuẩn chất lượng hàng hoá, bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng./.
L.A
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KINH NGHIỆM CỦA HUYỆN CAM LỘ

TRONG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
NGUYỄN QUỐC THANH
Trường Chính trị Lê Duẩn

N

gày 16/4/2020 Thủ tướng Chính
phủ ký Quyết định số 520/QĐTTg công nhận huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới
(NTM) năm 2019 và là huyện đầu tiên của
tỉnh Quảng Trị có 100% số xã, thị trấn đạt
chuẩn NTM. Để tiếp tục phát huy thành quả

đã đạt được cũng như hướng tới xây dựng
NTM kiểu mẫu, phát triển bền vững, Huyện
ủy Cam Lộ đã xác định rõ đây là sự nghiệp
của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống
chính trị. Xây dựng NTM phát triển bền vững
giúp cho nông dân có niềm tin, tích cực,
đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng nông thôn

Bộ mặt nông thôn của Huyện Cam Lộ ngày càng khởi sắc. Ảnh Bích Hà
Khoa học & Kỹ thuật

27

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
phát triển giàu đẹp, dân chủ văn minh, làm
cho bộ mặt nông thôn thay đổi. Đời sống vật
chất và tinh thần của người dân ở nông thôn
ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị
ở nông thôn được củng cố và tăng cường.
Dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân
ngày càng được nâng lên.

sản phẩm nông nghiệp...; giai đoạn 2016 2019, ưu tiên tập trung, tổ chức lại sản xuất
theo hướng nâng cao năng suất chất lượng
- chế biến, xây dựng thương hiệu gắn với
thị trường tiêu thụ để nâng cao thu nhập;
xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn;
nâng cao các thiết chế văn hóa giữ gìn bản
sắc dân tộc, giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự
an toàn xã hội.

Đạt được kết quả đó, trước hết công
tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng NTM, Huyện uỷ đã tổ
chức quán triệt các chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước đối với Chương trình
MTQG xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ
cốt cán từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo thành
lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM
các cấp và phân công, phân nhiệm cho từng
thành viên ban chỉ đạo; Ban Thường vụ
Huyện uỷ ban hành Kết luận số 24-TB/HU
ngày 11/7/2011 để chỉ đạo đẩy nhanh tiến
độ xây dựng kế hoạch, đề án Quy hoạch xây
dựng xã NTM; tăng cường sự chỉ đạo của
cấp ủy, chính quyền các cấp; mặt trận, đoàn
thể các cấp tuyên truyền vận động cán bộ,
đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham
gia chung tay xây dựng NTM.

Trong chỉ đạo thực hiện phân công trách
nhiệm và ký cam kết giữa Bí thư Huyện ủy
với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Chủ tịch
UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn, trưởng các phòng ban, trên tinh thần
4 có “Có công việc cụ thể; Có con người cụ
thể; Có địa chỉ cụ thể; Có hiệu quả cụ thể”,
đồng thời hàng năm ngoài việc tập trung chỉ
đạo toàn diện trên tất cả các mặt đời sống
kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, UBND
huyện ban hành chủ đề hành động để tập
trung chỉ đạo có điểm nhấn góp phần quyết
tâm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; năm
2016 nâng cao hiệu lực bộ máy hành chính
với chủ đề “Năm cải cách hành chính”; năm
2017 nâng cao trách nhiệm cán bộ công
chức “Nói đi đôi với làm”; năm 2018, nâng
cao tinh thần quyết tâm thực hiện mục tiêu
kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ “Quyết liệt,
sâu sát, toàn diện và hiệu quả”; năm 2019
quyết tâm hoàn thành các tiêu chí huyện
NTM trước 01 năm “Năm Nông thôn mới”.

Cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của
BCH, BTV Huyện ủy, UBND huyện đã xây
dựng và ban hành 09 đề án trình HĐND
huyện ra nghị quyết thông qua để thống nhất
lộ trình, kế hoạch, giải pháp triển khai chỉ
đạo thực hiện. Xác định là Huyện có điểm
xuất phát thấp, song với quyết tâm trong
quá trình xây dựng NTM dựa vào nội lực là
chính, không để nợ đọng cơ bản, không huy
động quá sức dân. UBND huyện chủ động,
sáng tạo lựa chọn những giải pháp có trọng
tâm, trọng điểm. Giai đoạn 2011 - 2015,
huyện tập trung chỉ đạo các lĩnh vực trọng
điểm, đầu tư từng bước hoàn thiện cơ sở
hạ tầng sản xuất, cơ sở thiết yếu sinh hoạt
ở nông thôn, nâng cao năng suất chất lượng
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Đồng thời sự tham gia tích cực của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội trong xây dựng NTM. Triển khai cuộc vận
động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa
ở cơ sở” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng
“Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tạo ra sự lan
tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Nhờ vậy, trong giai đoạn 2011 - 2019 nhân
dân đã hiến 390.232 m2 đất trị giá 195,116
tỷ đồng để mở rộng 124,8 km đường trục
xã: 136,8 km đường trục thôn: 104,7 km
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đường ngõ; hiến hơn 19.512 cây các loại
(9,756 tỷ đồng), đóng góp 52.000 ngày công
(10,4 tỷ đồng), xóa trên 581 nhà tạm bợ, dột
nát cho hộ nghèo (17,5 tỷ đồng) và di dời
được 3.319 ngôi mộ ra ngoài vùng đất sản
xuất... Chủ trì đề xuất với Ban chỉ đạo xây
dựng NTM huyện xây dựng các bộ tiêu chí
đánh giá khu dân cư kiễu mẫu, vườn mẫu,
đường mẫu; phối hợp, đánh giá công nhận
và gắn biển khu dân cư NTM kiễu mẫu,
vườn mẫu, đường mẫu. Tổng nguồn lực huy
động để thực hiện Chương trình xây dựng
NTM từ năm 2011 đến 2019: 3.017 tỷ đồng
trong đó: Ngân sách nhà nước 1.214,790 tỷ
đồng, chiếm 40,3%; ngân sách Trung ương:
802,402 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 215,899 tỷ
đồng; ngân sách huyện: 180,150 tỷ đồng;
ngân sách xã: 16,339 tỷ đồng.
Điểm nổi bật trong xây dựng NTM ở
huyện Cam Lộ là tạo ra các mô hình kinh
tế - xã hội nổi bật. Mô hình trồng và chế biến
dược liệu cây chè vằng, đến nay với tổng
diện tích trồng lên đến 64,5 ha (tập trung các
xã Cam Chính, Cam Nghĩa và một số xã lân
cận) với 215 hộ tham gia, năng suất bình
quân đạt 4-5 tấn/ha/lần cắt, mỗi năm cắt 2
lứa, giá bán 8-10 ngàn đồng/kg, giá trị thu
được 80-100 triệu/ha. Đây là loại cây trồng
được đánh giá cho hiệu quả kinh tế cao. Mô
hình họ, tộc, không có người vi phạm pháp
luật; mô hình Phật giáo, Giáo xứ huyện Cam
Lộ tham gia bảo vệ ANTQ và xây dựng NTM
của Công an huyện Cam Lộ. Mô hình thu
hút doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực nông
lâm nghiệp để liên kết, sản xuất, chế biến
tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa
bàn. Đến nay, có 5 doanh nghiệp đầu tư sản
xuất, tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa
phương và các vùng lân cận, sản phẩm chủ
yếu tinh bột sắn, cao su, tinh dầu lạc, các
sản phẩm gỗ rừng trồng; trong đó, tạo công
ăn việc làm cho người trồng cao su, thu mua,
vận chuyển trên 2.500 lao động, giá trị khai

thác hàng năm trên 100 tỷ đồng. Nhà máy
viên nén năng lượng và các cơ sở chế biến
gỗ: Vùng nguyên liệu hơn 16.995 ha rừng
trồng sản xuất, sản lượng hàng năm khai
thác đạt 226.600 tấn, giá trị khai thác hàng
năm tạo ra 227 tỷ đồng, giải quyết công ăn
việc làm khu vực nông thôn trên 4.000 lao
động.
Mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp thôn
An Mỹ xã Cam Tuyền, các vườn ươm được
đầu tư bằng các hệ thống tưới tự động, có
vườn ươm cây bố mẹ (cây mô), hàng năm
cung ứng ra thị trường hơn 500 vạn cây
giống các loại, thu nhập hàng năm từ mô
hình 3,0 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm
trên 100 lao động. Mô hình tái chế phế liệu
lốp xe làm bồn hoa, chậu hoa, thùng đựng
rác với các hình thù đa dạng, phong phú với
58,5 km đường hoa, số lượng được sử dụng
trên 2.000 chậu tập trung ở xã Cam Hiếu, xã
Cam Chính, xã Cam Nghĩa, xã Cam Thành,
xã Cam Tuyền. Hiệu quả mô hình là chi phí
thấp, thời gian sử dụng lâu dài. Mô hình
người dân tự giải phóng mặt bằng không
đền bù và đóng góp xây dựng, thắp sáng
các tuyến đường giao thông. Hưởng ứng
phong trào “Thắp sáng đường quê”; Xây
dựng “khu dân cư kiểu mẫu” đến nay trên
địa bàn nhân dân tự đóng góp, xây dựng hệ
thống điện chiếu sáng với hơn 5.460 bóng
đèn, 273 km đường điện, hơn 3.200 cột đèn
ở các tuyến đường.
Với quan điểm chỉ đạo, xây dựng NTM
huyện Cam Lộ đảm bảo thực chất và chất
lượng, lấy thu nhập của người nông dân,
cảnh quan môi trường nông thôn, kiện toàn,
đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống
chính trị, lấy sự hài lòng của người dân
ở cơ sở làm điểm cốt lõi. Xây dựng NTM
nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống
của vùng nông thôn, không chạy theo hình
thức, không huy động quá sức dân, không
để nợ đọng xây dựng cơ bản, người dân
Khoa học & Kỹ thuật

29

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
được phát huy dân chủ trong quá trình triển
khai thực hiện. Xây dựng NTM với phương
châm “Chủ động, quyết liệt, hiệu quả, sáng
tạo” bằng cách làm từ đồng ruộng vào nhà,
từ nhà ra khu dân cư; với sức mạnh dựa vào
con người, đặc biệt “Nông dân, cư dân nông
thôn và cán bộ cơ sở”; huy động đầu tư có
hiệu quả từ mọi nguồn lực; dựa vào sức dân
để lo cuộc sống cho dân, dựa vào sức mạnh
của quần chúng nhân dân làm nên NTM.
Phấn đấu đến 2025 xây dựng 60%-70%
xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Bộ tiêu chí do
tỉnh ban hành); xây dựng huyện Cam Lộ cơ
bản thành huyện “Nông thôn mới kiểu mẫu”;
Thu nhập bình quân đầu người ≥ 65 triệu
đồng/người/năm khu vực nông thôn; Thu
nhập bình quân đầu người toàn huyện ≥ 70
triệu đồng/người/năm; Duy trì tỷ lệ hộ nghèo
≤ 3%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y
tế đạt 100%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng
≤ 4,5%; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ≥
90%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục
học THPT ≥ 98%; Tỷ lệ việc làm qua đào tạo
≥ 75%.
Qua thực tiễn xây dựng NTM ở huyện
Cam Lộ, huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị
đạt chuẩn NTM, có thể rút ra một số kinh
nghiệm như sau:
Trước hết, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở
ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.
Huyện ủy, UBND huyện ban hành và chỉ đạo
thực hiện bộ tiêu chí xây dựng xã, thị trấn và
xây dựng xóm, tổ dân phố NTM phát triển
bền vững giai đoạn 2016-2020. Chương
trình xây dựng NTM của huyện sát với thực
tiễn địa phương, phù hợp với nguyện vọng
của nhân dân, nhất là nông dân, từng bước
phát huy hiệu quả rõ rệt trong đời sống xã
hội. Huyện Cam Lộ lấy thôn, xóm làm đơn
vị cơ sở, gia đình là hạt nhân của cuộc vận
động xây dựng NTM, đây là cách làm sáng
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tạo vận dụng quan điểm của Trung ương,
của tỉnh vào điều kiện cụ thể địa phương.
Xây dựng kế hoạch xây dựng NTM
phát triển bền vững phải cụ thể, chi tiết, xác
định rõ nguồn lực, đảm bảo tính khả thi,
phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá
nhân. Xác định rõ những tiêu chí cần thực
hiện kịp thời, những tiêu chí cần thực hiện
lộ trình. Lấy phương châm “dân biết - dân
bàn - dân làm - dân hưởng thụ” là quan điểm
chỉ đạo xuyên suốt. Đặc biệt, quan tâm đến
những tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao
thu nhập cho người dân. Có kế hoạch huy
động hợp lý các nguồn lực để nâng cao chất
lượng hạ tầng, phục vụ sản xuất; không đầu
tư dàn trải quá khả năng của người dân cũng
như ngân sách các cấp; đồng thời loại bỏ tư
tưởng ỷ lại, trông chờ hỗ trợ của người dân.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị và toàn xã hội; đảm bảo sự
thống nhất trong nhận thức và hành động,
sự đồng thuận cao trong xã hội; phát huy
được nội lực, vai trò chủ thể của cộng đồng
dân cư, trong đó người dân trực tiếp đề ra
lộ trình “xây dựng từ đồng về nhà, từ nhà
ra xóm, từ xóm lên xã”, “xóm chịu trách
nhiệm của xóm, xã chịu trách nhiệm của xã”.
Huyện ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám
sát, kịp thời phát hiện tháo gỡ những khó
khăn từ cơ sở, tiếp thu, sửa đổi phù hợp với
thực tiễn, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm,
phát hiện cách làm hay, ý tưởng sáng tạo
trong nông thôn làm cơ sở nhân rộng, tạo sự
lan tỏa qua phong trào chung sức xây dựng
NTM, đô thị văn minh./.
N.Q.T
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP TỔN THƯƠNG
TẮC HOÀN TOÀN MẠN TÍNH ĐỘNG MẠCH ĐÙI NÔNG
TẠI BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ
Ths.Bs. PHÙNG HƯNG*, Bs. LÊ VĂN TUYẾN*, TRẦN QUỐC TUẤN*
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả ngắn hạn (3-6
tháng) của kỹ thuật can thiệp tổn thương tắc
hoàn toàn mạn tính động mạch đùi nông và
các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị.
Đối tượng và phương pháp: 19 bệnh
nhân được chẩn đoán tắc động mạch đùi
nông mạn tính trên MSCT mạch máu chi
dưới, điều trị bằng can thiệp nội mạch tái
thông tại Đơn nguyên Can thiệp Tim mạch,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị từ tháng
1 - 2019 đến 1 - 2020.
Kết quả: Tỉ lệ tái thông TIMI 2-3 là
94,8%. Tỷ lệ tai biến và biến chứng nặng
thấp, không có bệnh nhân nào tử vong. Thời
gian can thiệp trung bình là 248,42 ± 131
phút, trong đó thời gian ngắn nhất là 60 phút
và thời gian dài nhất là 540 phút. Thời gian
nằm viện trung bình là 8,26 ± 4,67 ngày.
Trong đó thời gian nằm viện ngắn nhất là
3 ngày với tổn thương TASC B, thời gian
can thiệp 140 phút và thời gian nằm viện dài
nhất là 19 ngày. Chỉ số ABI cải thiện ngay
sau can thiệp, trung bình 0,28 sau tái thông.
Quãng đường đi được tăng lên trung bình từ
120m tới 896m sau 3 tháng và 988m sau 6
tháng. Kết quả siêu âm sau 6 tháng cho thấy
tỷ lệ tái thông hoàn toàn là 82%, tỉ lệ tái hẹp
là 5,88%.

Kết luận: Kỹ thuật can thiệp nội mạch
tái thông tổn thương tắc hoàn toàn mạn tính
động mạch đùi nông là kỹ thuật có tỷ lệ thành
công về mặt kỹ thuật và lâm sàng cao. Kết
quả theo dõi ngắn hạn rất triển vọng, đặc
biệt nhấn mạnh vai trò hỗ trợ quan trọng của
việc đặt stent trong tái thông mạch.
PERCUTANEOUS TREATMENT OF
CHRONIC TOTAL OCCLUSIONSOF THE
SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY AT
QUANG TRI HOSPITAL
Abstract
Chronic
total
occlusions
(CTO)
represent a significant proportion of
peripheral vascular lesions [1] with great
treatment variability. The management
of these patients both with intermittent
claudication as with critical ischemia
involves from risk factor corrections to specific
percutaneous surgical [2, 3] or hybrid
interventions in order to reduce pain or save
the limb. The optimal treatment strategy
between
endovascular
and
surgical
intervention [4] is often debated due to the
absence of randomized studies. So we
make this study to analyzes: The clinical
characteristics and risk factors in patients
with femoropopliteal chronic occlusions
treated with percutaneous interventions.
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Assess their short-term (3-6 months)
outcome, comprise of the effectiveness and
safety of this kind of treatment.
Patient
Selection
and
Study
Population: From January 2019 through
January
2020,
19
patients
with
chronic
occlusions
of
the
SFA
were
treated
with
percutaneous
transluminal angioplasty (PTA) or PTA
and stenting according to the guideline of
ESC/ESVS
2017
comprise:
Severe
intermittentclaudication and severe chronic limb
ischaemia. (Fontaine IIB-VI) and SFA total
chronic occlusions on CT scan, patency of
the popliteal artery and at least two lower
limb arteries.
The results
Success rate was nearly 90%, we have
1 case that just had TIMI 1 after stenting
and 1 case residual stenosis after stenting
is about 70% despite of good flow. The ABI
tests results was improved after procedure,
0,28 right after revacularization and keep
increasing after that. The walking distance
grew from 120m to 896m after 3 months and
988, after 6 month. The ultrasound follow
up after 6 months show success rate was
82%. The most common complications post
treatment include: Infection 1 patient (5,2%);
hematoma at puncture site: 1 patient (5,2%).

Conclusion: Endovascular therapy
for treatment chronic total occlusion of the
superficial femoral artery was associated
with high technical and clinical success rate.
The short term result are very encouraging
and underscore the value of stent supported
angioplasty as first line treatment.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tổn thương tắc hoàn toàn mạn tính
(chronic total occlusion - CTO) chiếm một
phần lớn trong các tổn thương mạch máu
ngoại biên với nhiều phương thức điều trị.
Tuy nhiên những tổn thương tắc hoàn toàn
mạn tính (CTO) luôn là một thách thức lớn
với những nhà can thiệp vì độ phức tạp cao
hơn đồng nghĩa với tỷ lệ các biến chứng
trong và sau can thiệp cao hơn. Hiện tại vẫn
chưa có nghiên cứu đối đầu nào so sánh
hiệu quả trong điều trị tái tưới máu giữa hai
phương pháp can thiệp nội mạch và mổ bắc
cầu, việc lựa chọn phương pháp điều trị tối
ưu vẫn đang còn được tranh cãi vì thiếu các
dữ kiện lâm sàng.
Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu
này với hai mục tiêu sau: Khảo sát đặc điểm
lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm bệnh
nhân tắc hoàn toàn mạn tính ở động mạch
đùi nông. Đánh giá kết quả ngắn hạn (3-6
tháng) bao gồm hiệu quả và tính an toàn của
kỹ thuật can thiệp nội mạch tái thông dạng
tổn thương này.

Hình 1. Hình ảnh tổn thương tắc hoàn toàn mạn tính của động mạch (CTO)
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: 19 bệnh nhân
được chẩn đoán BĐMCDMT, điều trị bằng
can thiệp nội mạch tại Khoa Tim mạch, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị từ tháng 01 2019 đến 01 - 2020.
Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: BN
có biểu hiện BĐMCDMT như đau cách hồi,
loét hoại tử chi mạn tính, mất mạch, chỉ số
ABI < 0,9 và chụp cắt lớp vi tính hoặc động
mạch cản quang có tổn thương tắc hoàn
toàn mạn tính động mạch đùi khoeo.

Tiêu chuẩn loại trừ: Đau chi dưới
không do căn nguyên BĐMCDM, tắc mạch
cấp tính do huyết khối, chấn thương.
Nội dung nghiên cứu: BN được hỏi
bệnh, khám lâm sàng, phân chia giai đoạn
bệnh theo phân loại của Fontaine, làm các
xét nghiệm thường quy, các chẩn đoán hình
ảnh để đánh giá tổn thương với các mức
độ A, B, C, D theo hướng dẫn của Hiệp hội
xuyên Đại Tây Dương (Trans Atlantic Inter
Society -TASC). Nếu tổn thương phù hợp
bệnh nhân sẽ được can thiệp nội mạch
(nong bóng, đặt stent). Bệnh nhân được
theo dõi sau 1,3,6 tháng bằng khám lâm
sàng, đo ABI và siêu âm mạch máu.

Hình 2. Quy trình can thiệp tái thông tổn thương tắc hoàn toàn mạn tính

Xử lý số liệu: Theo phương pháp thống kê y học bằng phần mềm SPSS 16.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Đặc điểm tuổi và giới của đối tượng nghiên cứu:
Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu 70,4 ± 12,2. Tuổi thấp nhất 54 và cao nhất 93 tuổi.
Nam 84,2% chiếm tỷ lệ cao hơn nữ (15,8%).
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Giai đoạn bệnh theo phân độ Fontaine:

Biểu đồ 1. Giai đoạn bệnh theo phân độ Fontaine
Bảng 1. Các bệnh lý đi kèm và yếu tố nguy cơ
Số bệnh nhân (n)

Tỉ lệ (%)

Tăng huyết áp

15

78,95%

Đái tháo đường

3

15,79%

Bệnh mạch vành

14

73,68%

Hút thuốc lá

13

68,42%

Biểu đồ 2. Phân loại tổn thương theo giải phẫu
Bảng 2. Số lượng kỹ thuật can thiệp
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TIMI 1

TIMI 2

TIMI 3

Nong bóng

0

5,2%

15,8%

Stent

5,2%

26,3%

47,5%
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Biểu đồ 3. Thời gian can thiệp theo phân loại tổn thương

Biểu đồ 4. Tương quan giữa thời gian nằm viện và phân độ tổn thương
Bảng 3. Tỷ lệ thành công về mặt kỹ thuật
Kết quả sau thủ thuật

N = 19

%

Tái thông hoàn toàn

14

73,68%

Hẹp tồn lưu <30% sau đặt stent < 50%
sau nong bóng đơn thuần

3

15,78%

Thành công

17

89,46%

Bảng 4. Chỉ số ABI trước và sau can thiệp
ABI trung bình

Thay đổi ABI

p

Trước và sau can thiệp

0,28 ± 0,15

< 0,01

Trước và sau 1 tháng

0,30 ± 0,18

< 0,01

Trước và sau 3 tháng

0,31 ± 0,19

< 0,01

Trước và sau 6 tháng

0,26 ± 0,22

< 0,01
Khoa học & Kỹ thuật
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Biểu đồ 5. Quãng đường đi được tối đa
Bảng 5. Kết quả siêu âm sau can thiệp
Đánh giá

N = 17

%

14

82,35%

1

5,88%

< 50% san nong bóng

2

11,76%

Huyết khối

0

0%

Tái thông hoàn toàn
Mức độ hẹp
> 30% sau đặt stent
> 50% sau nong bóng
Hẹp
< 30% sau đặt stent

Tai biến và biến chứng trong và sau
can thiệp:
Nhiễm trùng sau can thiệp: 2 BN (10,5%);
thông động tĩnh mạch: 0 BN; chảy máu ổ
bụng: 0 BN; bóc tách thành động mạch: 0
BN; tụ máu tại chỗ chọc: 1 BN (5,2%); suy
thận cấp: 0 BN; tử vong: 0 BN.
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IV. BÀN LUẬN
Đặc điểm tuổi và giới của đối tượng
nghiên cứu:
Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu
70,4 ± 12,2. Tuổi thấp nhất 54 và cao nhất
93 tuổi. Nam 84,2% chiếm tỷ lệ cao hơn nữ
(15,8%).Tỷ lệ này tương tự trong nghiên
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cứu của Đào Danh Vĩnh [38] và Trần Huyền
Trang [35]. Tỷ lệ nam/nữ = 5,3/1.
Giai đoạn bệnh theo phân độ Fontaine:
BN đến điều trị đa số ở giai đoạn muộn,
với biểu hiện thiếu máu chi trầm trọng, biểu
hiện đau cách hồi chi dưới vừa đến nặng
(giai đoạn IIb) , đau khi nghỉ (giai đoạn III)
hoặc loét hoặc hoại tử chi (giai đoạn IV).
Trong đó loét chiếm tới 31,58%. Không có
trường hợp nào phát hiện trong giai đoạn I
hoặc IIA, lý do thường do tâm lý chủ quan
không khám và tầm soát bệnh thường xuyên
của người dân dẫn đến lúc chẩn đoán bệnh
thường đã ở giai đoạn nặng.
Kết quả này khác với nghiên cứu của
Surowiec SM [39], tỷ lệ giai đoạn I và II là
66,0%, giai đoạn III 16,0% và giai đoạn IV
18,0% [8], chứng tỏ BN ở nước ngoài được
phát hiện và điều trị sớm hơn, ở giai đoạn
mới có đau cách hồi, trong khi đó BN của
chúng tôi nhập viện ở giai đoạn muộn, khi
đã có loét hoặc hoại tử chi.
Các bệnh lý đi kèm và yếu tố nguy cơ:
Trong số các bệnh nhân tắc hoàn động
mạch đùi nông thì có tới hơn 70% số bệnh
nhân tăng huyết áp và có bệnh mạch vành,
có tới gần 68,42% số bệnh nhân hút thuốc
lá.
Phân loại tổn thương theo giải phẫu
Về hình thái tổn thương đùi - khoeo,
chỉ có 1 BN có tổn thương TASC A. Hay
gặp nhất là TASC C, chiếm gần 1/2 số BN
(42,11%). Đây là những tổn thương tắc hẹp
kéo dài trên 15cm. Theo hướng dẫn của Hội
Tim mạch châu Âu (2017 ESC Guidelines
on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases), những tổn thương
có chiều dài dưới 25cm có chỉ định can
thiệp đặt stent (nhóm khuyến cáo IIa). Trong
nghiên cứu của chúng tôi những tổn thương
TASCII D thường nằm ở những bệnh nhân
tuổi cao, có nhiều bệnh phối hợp, nguy cơ
phẫu thuật cao hoặc thân nhân từ chối phẫu
thuật nên chúng tôi vẫn tiến hành can thiệp.

Kết quả điều trị bằng can thiệp mạch.
Trong tổng số các bệnh nhân được điều
trị can thiệp, tỷ lệ đạt được TIMI 3 sau nong
bằng bóng đơn thuần là 15,8%,trong đó với
kỹ thuật đặt stent là 47,5%, trong đó có 1
trường hợp TASC D chỉ đạt được TIMI 1
với việc nong bóng, thậm chí cả với việc đặt
stent sau đó.
Thời gian can thiệp trung bình là 248,42
± 131 phút, trong đó thời gian ngắn nhất là
60 phút và thời gian dài nhất là 540 phút.
Những trường hợp can thiệp kéo dài thường
do có tổn thương ở các tầng khác kèm theo
như tầng chủ chậu hay động mạch dưới gối,
thời gian can thiệp có tương quan chặt chẽ
với phân độ TASC. Cụ thể phân độ TASC
càng cao thì thời gian trung bình can thiệp
càng kéo dài do tăng tính chất phức tạp của
tổn thương.
Thời gian nằm viện trung bình là 8,26
± 4,67 ngày. Trong đó thời gian nằm viện
ngắn nhất là 3 ngày với tổn thương TASC
B, thời gian can thiệp 140 phút và thời gian
nằm viện dài nhất là 19 ngày do bệnh nhân
có biến chứng nhiễm trùng sau can thiệp,
bệnh nhân ổn định hoàn toàn trước khi ra
viện. Như vậy tổn thương càng phức tạp sẽ
có thời gian can thiệp càng kéo dài và thời
gian nằm viện trung bình cũng kéo dài hơn.
Tỷ lệ thành công về mặt kỹ thuật tới
gần 90%, chúng tôi có 1 trường hợp chỉ đạt
được TIMI 1 sau đặt stent và 1 trường hợp
hẹp tồn lưu sau đặt stent tới 70% tuy nhiên
dòng chảy vẫn tốt TIMI 3.
So sánh với nghiên cứu của Trần Huyền
Trang [35] tỷ lệ thành công của chúng tôi cao
hơn (89% so với 82%)
Theo dõi ngắn hạn
Chỉ số ABI cải thiện ngay sau can thiệp,
trung bình 0,28 sau tái thông và tiếp tục tăng
lên sau đó.
Quãng đường đi được tăng lên trung
bình từ 120m tới 896m sau 3 tháng và 988m
sau 6 tháng.
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Kết quả siêu âm sau 6 tháng cho thấy
tỷ lệ tái thông hoàn toàn tới 82%. So sánh
với nghiên cứu của Lê Đức Dũng tỷ lệ tái
hẹp 13,0% [36], Lagana D. trong năm 2008
là 6,7% [37]. Tỷ lệ tái hẹp của chúng tôi là
5,88% thấp hơn các nghiên cứu trước đây
có thể lý giải do hiện nay ngày càng có nhiều
bóng phủ thuốc và stent với công nghệ sản
xuất tiên tiến, tối ưu hơn.
Biến chứng
Nhiễm trùng sau can thiệp: 2 BN (10,5%);
thông động tĩnh mạch: 0 BN; chảy máu ổ
bụng: 0 BN; bóc tách thành động mạch: 0
BN; tụ máu tại chỗ chọc: 1 BN (5,2%); suy
thận cấp: 0 BN; tử vong: 0 BN.
Trong nghiên cứu này, tỷ lệ biến chứng
15,7%. Biến chứng nặng nhất là máu tụ tại
chổ chọc nhưng do được phát hiện và băng
ép kịp thời nên sau đó toàn trạng BN ổn định.
V. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu 19 BN (32 chi tổn
thương) được chẩn đoán BĐMCDMT và
điều trị bằng can thiệp nội mạch tại Khoa
Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng
Trị từ tháng 01/2018 đến 12/2018, kết quả
cho thấy: tổng số 19 kỹ thuật tái thông tổn
thương tắc hoàn toàn mạn tính động mạch
đùi nông được tiến hành với tỷ lệ tái thông
TIMI 2-3 là 94,8%. Tỷ lệ tai biến và biến
chứng nặng thấp, không có BN nào tử vong.
Kết quả này cho thấy kỹ thuật can thiệp
nội mạch tái thông tổn thương tắc hoàn toàn
mạn tính động mạch đùi nông là kỹ thuật có
tỷ lệ thành công về mặt kỹ thuật và lâm sàng
cao. Kết quả theo dõi ngắn hạn rất triển vọng,
đặc biệt nhấn mạnh vai trò hỗ trợ quan trọng
của việc đặt stent trong tái thông mạch./.
P.H, L.V.T, T.Q.T
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KẾT QUẢ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ
LẦN THỨ VIII
XUÂN HÀ

H

ội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh
Quảng Trị được tổ chức định kỳ
2 năm 1 lần với mục đích nhằm
thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của
toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ
thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các
giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
nhà nói chung và cả nước nói riêng.
Hội thi lần thứ VIII (2018-2019) đã thu
hút được 84 giải pháp tham gia của các tổ

chức, cá nhân với số lượng và chất lượng
được nâng cao. Nhiều giải pháp, đề tài đã
thể hiện được tính mới, tính sáng tạo, lợi
ích kinh tế - xã hội, đã góp phần không nhỏ
giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công
việc, áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp
phần tăng năng suất, thu nhập. Cụ thể Ban
Tổ chức đã chọn 25 giải pháp để trao giải,
trong đó có 2 giải Nhì, 9 giải Ba và 14 giải
Khuyến khích.
Hai giải nhì gồm có: giải pháp “Quy trình

Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2019.
Ảnh: Tư liệu.
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quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu”
của nhóm tác giả Nguyễn Vĩnh Trường,
Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Diệu Hạnh
thuộc trường Đại học Nông lâm Huế. Quy
trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ
tiêu trên cơ sở nghiên cứu cơ bản về đặc
tính sinh học tác nhân gây bệnh ở Australia,
nghiên cứu vòng đời bệnh hại ở Việt Nam,
nghiên cứu thực nghiệm quy trình quản lý
tổng hợp bệnh hại và áp dụng ở Quảng Trị
từ 2011-2013 thông qua thực hiện đề tài của
Sở Khoa học và Công nghệ. Quy trình quản
lý tổng hợp bênh chết nhanh hồ tiêu được
nghiên cứu trong nhiều năm qua ở trong
và ngoài nước, sau đó được áp dụng thực
tiễn tại Quảng Trị nói riêng và cả nước nói
chung là một sự sáng tạo mới của nhóm
nghiên cứu trên cơ sở các nghiên cứu cơ
bản, xây dựng chu kỳ bệnh, thử nghiệm, áp
dụng vào thực tiễn ở Quảng Trị, hoàn toàn
có thể áp dụng cho các vùng trồng tiêu khác
trên cả nước và một vài điều chỉnh cho phù
hợp với tập quán canh tác và điều kiện địa
lý. Sử dụng kỹ thuật này giúp người nông
dân kiểm soát được bệnh chết nhanh, nâng
cao năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập
góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn
và miền núi. Đối với giải pháp “Nghiên cứu
thiết kế, chế tạo thiết bị hàn tự động 3 vị trí
ứng dụng công nghệ hàn MiG/MAG” của
tác giả Lê Hồng Sương - Trường Trung cấp
nghề Quảng Trị là một thiết bị được chế tạo
hoàn toàn mới, được áp dụng trong công tác
giảng dạy. Thiết bị có tính thực tế cao, thẩm
mỹ do đó có sức thu hút, lôi cuốn cao tạo
hứng khởi cho người học, giúp người học
rèn luyện tốt tay nghề, hình thành kỹ năng
trong quá trình thao tác, đảm bảo an toàn
lao động cho thiết bị cũng như người vận
hành. Thiết bị được ứng dụng trong sản xuất
thực tế sẽ khắc phục được những tồn tại
mà những thiết bị trên thị trường không khắc
phục được đồng thời giá thành lại rẻ hơn
so với thị trường. Sử dụng công nghệ hàn
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Mig/Mag giúp khắc phục được hiện tượng
ô nhiễm môi trường, khắc phục môi trường
làm việc cho người thợ.
Chín giải ba bao gồm: Giải pháp thứ
nhất “Ứng dụng quy trình canh tác hữu cơ
trong liên kết sản xuất lúa chất lượng cao”
của nhóm tác giả võ Văn Hưng, Trần Thanh
Hiền, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Hữu
Tâm, Lê Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Thạch Sở NN&PTNT Quảng Trị. Đây là mô hình
hoàn toàn không sử dụng phân bón vô cơ và
thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu bệnh, chỉ sử
dụng phân hữu cơ nhưng vẫn cho năng suất
nganh và cao hơn sản xuất truyền thống,
đặc biệt đối với các vùng đất sản xuất liên
tục, năng suất ngày càng cao, vụ sau cao
hơn vụ trước. Mô hình giải quyết được 2 vấn
đề cơ bản về tổ chức sản xuất và an toàn
thực phẩm đồng thời ruộng sản xuất hữu
cơ nên các đối tượng sâu bệnh ít phát sinh
và phát triển. Hai là giải pháp “Cải tiến kỹ
thuật đảm bảo vận chuyển máy X quang di
động và buồng tối từ xe ô tô bán tải từ cộng
đồng” của nhóm tác giả Lê Thanh Vũ, Hồ
Ngọc Tuấn, Hoàng Thị Ngọc Nga, Trương
Thị Vân Anh thuộc Bệnh viện chuyên khoa
Lao và Bệnh phổi tỉnh. Phương pháp sáng
kiến cải tiến kỹ thuật của nhóm đưa ra giúp
cho việc vận chuyển trang thiết bị máy móc
về tại cơ sở một cách dễ dàng, đảm bảo
an toàn và buồng tối di động chi phí thấp
nhất mà có thể thực hiện kỹ thuật xquang
mà không cần thuê hoặc đầu tư các xe ô tô
chuyên sử dụng chụp Xquang lưu động có
giá thành cao. Ba là giải pháp “Đánh giá kết
quả ứng dụng kỹ thuật lọc máu liên tục tĩnh
mạch - tĩnh mạch trong điều trị suy đa tạng
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị” của
nhóm tác giả Lê Văn Lâm, Hà Lâm Chi, Lê
Phước Đức. Việc áp dụng lọc máu liên tục
tĩnh mạch - tĩnh mạch trong điều trị suy đa
tạng giúp giảm số tạng suy và mức độ suy
tạng, từ đó giảm tỉ lệ tử vong của suy đa tạng
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xuống còn 34,88% so với 58% của nhóm
không lọc máu liên tục. Lọc máu liên tục tĩnh
mạch - tĩnh mạch là một kỹ thuật an toàn do
không xảy ra các biến chứng nguy hiểm, các
biến chứng thông thường khác chỉ xảy ra
với tần suất thấp hoặc mức độ nhẹ thoáng
qua. Bốn là “Giải pháp dạy - học tiết tổng kết
chủ đề thơ, truyện trong chương trình THPT
theo hướng trải nghiệm” của tác giả Võ Thị
Ly Hương- Trường THPT Nguyễn Huệ. Giải
pháp này đưa ra kinh nghiệm soạn giáo án
dạy - học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện
trong chương trình THPT theo hướng mới
nhằm mục đích tháo gỡ những khó khăn
cho tác giả và đồng nghiệp trong việc soạn
giảng những tiết dạy đặc thù (không có ở
sách giáo khoa hay bất cứ tài liệu nào), giúp
cho việc dạy - học theo chủ đề đạt hiệu quả
cao. Năm là giải pháp “Hệ thống điều hành
doanh nghiệp thông minh Smart enterprise
operatinh system-VNPT Smart EOS” của
nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Linh, Ngô
Quang Hưng, Nguyễn Chơn Dũng, Võ Viết
Chí, Nguyễn Đăng Thiên - VNPT Quảng
Trị. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp
cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp
đẩy nhanh quá trình số hóa doanh nghiệp,
giảm thiểu chi phí, thời gian quản trị doanh
nghiệp cho xã hội, thúc đẩy ứng dụng công
nghệ 4.0 vào quản trị doanh nghiệp. Sáu là
“Nghiên cứu ứng dụng hệ thống cảm biến
trong điều khiển, theo dõi, giám sát từ xa
quá trình chăm sóc cây nông nghiệp” của
nhóm tác giả Trần Ngọc Lân, Võ Văn Tâm,
Trần Ngọc Tuấn - Công đoàn Sở Khoa học
và Công nghệ. Sản phẩm của giải pháp là
một hệ thống điều khiển tự động các thông
số môi trường phục vụ cho phát triển nông
nghiệp công nghệ cao. Đây là sản phẩm thiết
thực cho nhu cầu phát triển nông nghiệp
ngày càng cao của tỉnh Quảng Trị nói riêng
và của cả nước nói chung. Bảy là giải pháp
“Thiết kế chế tạo đầu đốt viên nén và dăm gỗ
tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

tại nhà máy viên năng lượng Cam Lộ” của
nhóm tác giả Hồ Xuân Hiếu, Lê Văn Tuyển.
Thiết kế và chế tạo thành công đầu đốt viên
nén gỗ và hỗn hợp với dăm gỗ bìa được
áp dụng tại nhà máy viên năng lượng Cam
Lộ đã tận dụng tất cả các phế phẩm trong
quá trình chế biến gỗ nên hiệu quả kinh tế
cao và góp phần chống ô nhiễm môi trường.
Giải pháp này có thể ứng dụng cho tất cả
các đơn vị có hệ thống lò đốt than đá, đốt
củi với Gi cố định như: lò hơi nhà máy Cao
su, lò sấy của nhà máy Tinh bột sắn, lò hơi
nhà máy bia và các nhà máy chế biến nông
sản, các nhà máy sấy gỗ xẽ chi tiết. Tám
là giải pháp của tác giả Lê Thanh Bình với
“Dụng cụ nhổ sắn gọn nhẹ hiệu quả cho mọi
gia đình”. Đây là một sản phẩm gọn nhẹ, chi
phí thấp, giảm được công lao động mang lại
năng suất cao cho người trồng. Chín là “Mở
rộng lề bộ hành cầu trong đô thị bằng giải
pháp sử dụng sườn thép tăng cường cho
các dầm chữ I và T” của nhóm tác giả Trần
Khánh Quân, Trần Ngọc Sơn thuộc văn
phòng Sở Giao thông vận tải. Giải pháp có
thể tận dụng được nguồn vốn dư trong tổng
mức đầu tư xây dựng công trình để đầu tư
thêm các hạng mục cần thiết khác liên quan
đến đường hai đầu cầu cũng như hệ thống
hạ tần kỹ thuật trên cầu như đèn chiếu sáng,
điện trang trí, lát gạch lề bộ hành...
Mười bốn giải khuyến khích thuộc các
lĩnh vực như y dược, giáo dục, công nghệ
thông tin, vật liệu hóa chất năng lượng, cơ
khí, nông lâm ngư nghiệp tài nguyên và môi
trường. Cụ thể gồm các đề tài, giải pháp:
Nghiên cứu điều kiện tối ưu đến sự phát
triển sinh khối của chủng vi sinh vật trong
sản xuất chế phẩm probiotic bổ sung thức
ăn nuôi trồng thủy sản của tác giả Lê Mậu
Bình - Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng và
Thông tin KH&CN; Một số giải pháp kỹ thuật
nâng cao hiệu quả nuôi tôm thương phẩm
của tác giả Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân
Khoa học & Kỹ thuật
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Đính thuộc Trung tâm giống Thủy sản Vĩnh
Thành, Vĩnh Linh; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật
trong việc sử dụng các công thức phân bón
NPK 18:8:16:13S+TE Bình Điền trên cây
cà phê chè (Catimor) tại xã Hướng Phùng,
huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị của nhóm
tác giả Trần Cẩn, Nguyễn Thanh Tùng Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị; Dự án
liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu
chanh leo phục vụ xuất khẩu của nhóm tác
giả Nguyễn Hồng Phương, Trần Minh Tuấn,
Nguyễn Văn Khoa, Võ Xuân Thanh, Trần Thị
Diệu Linh - Chi cục Trồng trọt và BVTV; Đánh
giá kết quả chẩn đoán phù hoàng điểm bằng
chụp hình màu nổi đáy mắt của nhóm tác giả
Bùi Thị Vân Anh, Trần Thị Lệ Hà, Nguyễn Vũ
Long - Trung tâm Mắt tỉnh; Nghiên cứu ứng
dụng Phẫu thuật nội soi trong điều trị bứu
giáp của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Dũng,
Nguyễn Văn Phong, Trương Xuân Nhuận Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Ứng dụng trong điều
trị kéo dãn da cải tiến bằng bộ dây chuyền
dịch và nước của nhóm tác giả Nguyễn Đức
Hạnh, Hồ Mẫn Trường Phú, Nguyễn Minh
Mẫn, Lê Khánh Linh, Đoạn Văn Hùng, Phan
Văn Đấu, Trần Thị Kim Chi thuộc Trung
tâm CTCH_PTTH, CTCT-TK sọ não cơ sở
2 Bệnh viện TW Huế; Giáo dục và bảo vệ
Mổi trường qua sản phẩm thân thiện môi
trường: Cao gội đầu thảo mộc của nhóm tác
giả Nguyễn Thị Diệu Lan, Nguyễn Thị Minh
Thùy, Hoàng Ly Na - Trường TH&THCS
Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh; 3 giải pháp Quản lý hệ
thống lưới điện Quảng Trị hiệu quả bằng các
thiết bị công nghệ hiện đại (Flycam. Camera nhiệt) của nhóm tác giả Bùi Minh Hải,
Nguyễn Xuân Thủy, Trần Quang Linh. Triển
khai giải pháp mạng riêng - PrivateAPN để
nâng cao tính bảo mật cho hệ thống điều
khiển thiết bị đóng cắt của nhóm tác giả
Huỳnh Tấn Thành, Nguyễn Văn Tài, Trần
Quang Linh. Giải pháp chống hiện tượng tự
đứt dây bọc trung áp của nhóm tác giả Bùi
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Minh Hải, Trương Văn Thắng, Nguyễn Xuân
Thủy đều thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị;
Giải pháp Xây dựng môi trường có khả năng
thu thập các thông số sinh trường và phát
triển tối ưu cho một số loại cây để phát triển
khả năng tự xử lý biến cố trong nhà trồng
cây bằng phương pháp học máy của tác giả
Dương Phúc Hiếu - Trường THPT chuyên
Lê Quý Đôn; VNPT SM - StationMonitoring
Hệ thống giám sát nhà trạm thông minh của
nhóm tác giả Trần Hữu Cơ, Lê Quang Hưng,
Võ Viết Chí, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Đăng
Thiên - VNPT Quảng Trị; Máy xay bột đa
năng của tác giả Văn Đức Quynh ở Long
Hưng, Hải Phú, Hải Lăng.
Thành tích từ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
lần thứ 8 là kết quả của quá trình tuyên
truyền, vận động, hỗ trợ từ Ban Tổ chức Hội
thi đặc biệt là nhiệt huyết của những con
người đam mê sáng tạo.
Với kết quả đạt được từ Hội thi Sáng
tạo Kỹ thuật lần thứ VIII đã thể hiện được
khả năng sáng tạo không chỉ có ở đội ngũ
trí thức mà cả những người nông dân, công
nhân trong tất cả các lĩnh vực. Để Hội thi trở
thành phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật
ngày càng sâu rộng, các cấp/ngành, cấp ủy
Đảng, chính quyền, đặc biệt là các huyện, thị
xã, thành phố cần xem sáng tạo kỹ thuật là
một nhiệm vụ quan trọng, từ đó tạo điều kiện
thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động tham gia Hội thi Sáng tạo
Kỹ thuật lần thứ IX (2020-2021) với nhiều
giải pháp chất lượng và hiệu quả hơn./.
X.H

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Kiến trúc của mô hình canh tác thông minh
TS. LÊ QUỐC HẢI
Phó Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị

Mô hình trồng rau kết hợp nuôi cá. Ảnh: doimoisangtao.vn

1. Giới thiệu
Ngày nay, việc chuyển đổi kỹ thuật số
của ngành nông nghiệp được coi là ưu tiên
hàng đầu để bắt kịp với những tiến bộ của
công nghệ thông tin (CNTT). Nông nghiệp
chính xác (Precision Agriculture) hay canh
tác thông minh (Smart Farming) cung cấp
các mô hình tính toán và dữ liệu môi trường
theo thời gian thực giúp người nông dân
thực hiện các thao tác sản xuất và quản lý
quy trình canh tác một cách chính xác và kịp
thời nhất. Ba trụ cột chính của canh tác thông

minh gồm internet vạn vật (IoT-Internet of
Things), thiết bị bay không người lái (UAVUnmanned Aerial Vehicles) và các cảm biến
(Sensors). Nhằm giúp cho cho đội ngũ kỹ
sư, nhà nghiên cứu và các nhà quản lý có
thêm thông tin về kiến trúc kỹ thuật canh tác
thông minh, bài viết này giới thiệu một kiến
trúc mô hình tham chiếu cho hệ thống giám
sát canh tác thông minh dựa trên công nghệ
internet vạn vật (IoT) và mạng cảm biến
không dây (WSNs - Wireless Sensor Networks)được đề xuất bởi Anna Triantafyllou
và cộng sự[1].
Khoa học & Kỹ thuật
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2. Kiến trúc của một hệ thống giám
sát canh tác thông minh
Canh tác thông minh sử dụng công nghệ
thông tin và một loạt các công cụ như định vị
GPS, hệ thống điều khiển, cảm biến, rô bốt,
máy bay, xe tự hành, kỹ thuật xử lý. Nhiệm
vụ của hệ thống canh tác thông minh là thu
thập dữ liệu nhờvào các cảm biến, định vị
vị trí các cảm biến, định tuyến dữ liệu từ
đồng ruộng đến trạm điều khiển để ra quyết
định kiểm soát dựa trên các dữ liệu thu thập
được và hiển thị kết quả thông qua các ứng
dụng trực quan. Kiến trúc chung của một hệ
thống giám sát canh tác thông minh gồm 4
tầng: Tầng cảm biến, tầng mạng, tầng dịch
vụ và tầng ứng dụng (Hình 1).
2.1. Tầng cảm biến
Bao gồm tất cả các loại cảm biến và các
thiết bị thông minh dùng cho việc thu thập dữ
liệu. Các loại cảm biến này có thể đặt ở trong
đất, trên cánh đồng hoặc gắn trên các thiết
bị không người lái UAVs. Những cảm biến

gắn trong đất được sản xuất kháng nước và
thường dùng để thu thập độ ẩm của đất, độp
pH và thành phần hóa học của đất. Các loại
cảm biến gắn trên UAV hoặc gắn trên tháp
theo dõi thường dùng để xác định các tham
số môi trường như độ ẩm không khí, nhiệt
độ, tốc độ gió, bức xạ năng lượng mặt trời,...
Thiết bị phổ biến trên UAV là máy ảnh cảm
biến nhiệt giúp chụp phân lớp các đối tượng
trên cánh đồng.
Mỗi nút cảm biến bao gồm bộ thu phát
vô tuyến, vi điều khiển, mạch điện tử để giao
tiếp với các cảm biến và nguồn năng lượng.
Có nhiều mô hình thương mại của bộ vi điều
khiển được sử dụng trong các ứng dụng
canh tác thông minh như Arduino, Raspberry Pi, Atmega328 và LPC2148. Các
module giao tiếp không dây thường được
sử dụng là Xbee, WSN802G và NRF24L01.
Các nút cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ
liệu của môi trường và cây trồng, vật nuôi để
gửi về hệ thống qua WSNs.

Bảng 1. Model của các loại cảm biến dùng trong canh tác thông minh
Loại cảm biến

44

Model

Cảm biến độ ẩm mặt đất

10-HS,SY-HS-220, FC-28

Cảm biến nhiệt độ

LM35, SHT15, DS18B20

Cảm biến độ ẩm không khí

DHT22, DHT11

Cảm biến đo độ dẫn điện

DFR0300

Cảm biến tốc độ và hướng gió

SEN0170

Cảm biến áp suất khí quyển

BMP180

Cảm biến nồng độ carbon dioxide

CDM4161A, MHZ16

Cảm biến nồng độ pH

MCP1525

Cảm biến ánh sáng

TSL2561, BH1750

Cảm biến bức xạ ánh sáng mặt trời

6450TSR

Cảm biến nhiệt

ThermoMAP
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Tầng ứng dụng

Tầng dịch vụ
Quản lý
logic

Phân tích DL

Xử lý DL

CSDL đám mây
Quản trị DL

HT cảnh báo

Tầng Mạng

Tầng cảm biến

Ruộng cây trồng có
gắn các cảm biến
Hình 1. Mô hình kiến trúc hệ thống giám sát canh tác thông minh
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2.2. Tầng mạng
Bao gồm tất cả các thiết bị công nghệ
dùng để giao tiếp giữa các cảm biến thông
qua môi trường internet. Để triển khai hệ
thống và quản lý thiết bị hiệu quả, hạ tầng
IoT sử dụng mạng thiết bị cảm biến không
dây WSNs. Các giao thức và công nghệ
truyền thông WSNs được sử dụng để kết
nối giữa các nút cảm biến trong mạng và
cung cấp kênh liên lạc giữa các nút điều phối
và các cổng giao tiếp giữa các thiết bị. Mỗi
nút sử dụng một giao thức định tuyến truyền
dữ liệu được thu thập đến nút điều phối.
Các giao thức truyền thông được sử dụng

trong canh tác thông minh bao gồm: Chuẩn
IEEE 802.15.4, ZigBee, LoRa, 6LoWPAN,
Bluetooth Low Energy, RFID. Ngoài ra,
việc giao tiếp giữa các nút cảm biến và các
trạm có thể được hỗ trợ bởi giao thức WiFi,
GSM, GPRS, 2G, 3G, 4G (LTE). Các giao
thức định tuyến trong canh tác thông minh
bao gồm: giao thức định tuyến chủ động:
RPL, DSVD, LEPS; giao thức định tuyến thụ
động: TinyLunnar, AODV, DSR; giao thức
định tuyến phẳng: OLSR, ProtoSense; giao
thức định tuyến phân cấp: APTEEN; giao
thức định tuyến dựa trên vị trí: LORA-CBF;
giao thức định tuyến đa đường...

Bảng 2. Các công nghệ truyền thông dùng trong canh tác thông minh

Công nghệ truyền thông

Tốc độ dữ liệu

Dải tần số

Phạm vi

IEEE 802.15.4

20-30 Kbps

2400/915/868z

10m

IEEE 802.15.4 - ZigBee

20-250 Kbps

2400/915/868z

10-100m

IEEE 802.15.4 - 6LoWPAN

20-250 Kbps

2.4 GHz

10-30m

450 Mbps

2.4GHz 5GHz

100m

64Kbps

900MHz-1800MHz

100m

14.4Kbps-2Mbps

1.6-2GHz

100m

100Mbps-1Gps

2-8GHz

100m

0.3 50 Kbps

433,868,780,915MHz

2-5km

1 Mbps

2.4 GHz 2.485GHz

>100m

400 Kbps

125KHz-915MHz

3m

Wi-Fi - IEEE 802.11
GPRS-2G GSM
3G
4G - LTE
LoRa
Bluetooth LE
RFID

46

Khoa học & Kỹ thuật

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
2.3. Tầng dịch vụ
Tầng dịch vụ có nhiệm vụ xử lý và phân
tích dữ liệu đã thu thập được. Các kỹ thuật
quản trị, khai phá dữ liệu và học máy được
áp dụng để phân tích dữ liệu và cung cấp các
dự đoán chính xác về năng suất cây trồng,
đưa ra các dự báo về tình hình môi trường

và thành phần dinh dưỡng để đề xuất cân
đối các nguồn cung cấp không khí, nước, độ
ẩm và dinh dưỡng cho cây trồng nhằm duy
trì chất lượng và tiết kiệm tài nguyên. Tầng
dịch vụ sử dụng các công cụ phần mềm hiện
đại để đáp ứng đầy đủ các tác vụ được trình
bày trong Bảng 3.

Bảng 3. Các loại dịch vụ sử dụng trong mô hình canh tác thông minh

Loại dịch vụ
Quản lý thông tin

Công cụ

Miêu tả

MySQL Database, manage- Quy trình thu thập, lưu trữ,
ment logic
quản lý và duy trì thông tin
Chiết, làm sạch, chuyển đổi,
mô hình hóa và trực quan hóa
dữ liệu để tìm ra các thông tin
hữu ích cho quá trình ra quyết
định canh tác, sản xuất

Phân tích dữ liệu lớn

Mahoot, IoT platforms

Xử lý dữ liệu

Phân lớp dữ liệu để giảm kích
Các thuật toán phân lớp dữ
thước và loại bỏ thông tin dư
liệu
thừa

Khai phá dữ liệu

Hadoop,
Apache
Framework

2.4. Tầng ứng dụng
Cung cấp các thông tin trực quan của
hệ thống cảm biến giúp cho người nông dân
đánh giá chính xác và có hành động phù hợp
để đảm bảo quy trình sản xuất và chất lượng
mùa màng. Người nông dân có thể tương
tác với các ứng dụng IoT của hệ thống để
quản lý từ xa quá trình canh tác. Các ứng

Spark Truy xuất các mẫu và thông
tin ẩn trong CSDL lớn

dụng như vậy có thể can thiệp đến các quá
trình của nông nghiệp, từ quy trình trồng trọt
và tưới tiêu đến phương pháp bảo vệ và thu
hoạch cây trồng.
Các ứng dụng phổ biến gồm: Ứng
dụng biến đổi tỉ lệ phân bón (Variable Rate
Fertilizer - VRF) tối ưu hóa việc sử dụng các
nguồn dinh dưỡng thông qua việc xác định
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lượng phân bón phù hợp với sức khỏe của
cây trồng dựa trên dữ liệu thu thập được từ
các cảm biến; Ứng dụng phun biến thiên:
thực hiện các bộ điều khiển bật và tắt máy
phun các loại thuốc dựa trên thông tin từ
các công cụ lập bản đồ thực vật; Ứng dụng
Weed Mapping trực quan hóa sự xuất hiện
của cỏ dại trong một loại cây trồng nhất định
dựa trên dữ liệu GPS; Các ứng dụng cảnh
báo/thông báonhắc nhở người nông dân
can thiệp thủ công vào quy trình sản xuất
trong các trường hợp đặc biệt.
3. Kết luận
Canh tác thông minh là xu thế tất yếu của
tương lai ngành nông nghiệp. Việc nghiên
cứu các mô hình canh tác thông minh là rất
cần thiết để nắm bắt kỹ thuật và triển khai
một cách đồng bộ, có tính quy hoạch và hệ

thống. Qua bài viết này, tác giả mong muốn
cung cấp kiến trúc cơ bản và các chi tiết kỹ
thuật của một hệ thống canh tác thông minh
để các kỹ sư, nhà quản lý có cái nhìn tổng
quan hơn và mang tính hệ thống khi triển
khai các mô hình nông nghiệp thông minh
tại địa phương./.
L.Q.H
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
[1] A. Triantafyllou, D. C. Tsouros, P.
Sarigiannidis and S. Bibi, “An Architecture
model for Smart Farming,” 2019 15th
International Conference on Distributed
Computing in Sensor Systems (DCOSS),
Santorini Island, Greece, 2019, pp. 385-392,
doi: 10.1109/DCOSS.2019.00081.

Ảnh minh họa. Nguồn: thethaovanhoa.vn
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HIỆU QUẢ TRỒNG MƯỚP ĐẮNG
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Bài, ảnh: PHAN VIỆT TOÀN
Vụ Đông Xuân 2019-2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển
khai mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu
(CSA) nhân rộng trên cây mướp đắng tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Qua
triển khai cho thấy mô hình đã mang lại hiệu quả rất thiết thực cho bà con
nông dân nơi đây.

Sản phẩm mướp của gia đình bà Thúy.

Trong những ngày này, ngày nào bà
Hoàng Thị Thúy ở Đội 4, thôn Lại An, xã Gio
Mỹ cũng thu hoạch mướp để cung cấp cho
thương lái. Vụ mướp năm nay, gia đình bà

được tham gia vào mô hình nhân rộng CSA
do Trung tâm Khuyến nông triển khai với diện
tích 4 sào. Để diện tích mướp đắng được sai
quả bà Thúy đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến
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bộ khoa học kỹ thuật từ các lần tập huấn của
cán bộ kỹ thuật phụ trách mô hình vào chăm
sóc. Không dùng đến thuốc hóa học nhưng
cây mướp vẫn sinh trưởng, phát triển xanh
tốt. Giàn mướp được bà làm cao trên 1,5m
tạo không gian thoáng đãng để cây có thể

cho vườn mướp. “Sau khi thu hoạch trong
ngày, chiều tối là thương lái vào mua tận nơi.
Hiện nay trung bình mỗi ngày tôi cung cấp
cho thương lái khoảng 1 tạ mướp đắng. Giá
bán thì tùy từng thời điểm đầu vụ hay cuối
vụ, nhưng dao động trong khoảng 15.000

Bà Hoàng Thị Thúy đang thu hoạch mướp đắng. Ảnh: quangtritv.vn
hấp thu ánh mặt trời. Đặc biệt, bà chú trọng
áp dụng các kỹ thuật như bón phân hữu cơ
vi sinh, sử dụng các thuốc phòng trị bệnh có
nguồn gốc sinh học, áp dụng phương pháp
dẫn dụ côn trùng và bắt sâu, sử dụng chế
phẩm sinh học làm từ rượu, gừng, tỏi, ớt
để phòng ngừa sâu bệnh cho mướp. Tận
dụng từ nguồn phân chuồng nuôi bò bà
thường xuyên ủ các đống ủ bằng chế phẩm
trichoderma để tạo nguồn phân hữu cơ bón
50
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đến 40.000 đồng/kg. Tính ra sau khi vụ
mướp kết thúc, sau khi trừ toàn bộ chi phí,
mang lại cho gia đình tôi nguồn thu trên 60
triệu đồng. Lãi hơn rất nhiều nếu cùng diện
tích này mà trồng các loại cây trồng khác”,
bà Thúy nói.
Không chỉ bà Thúy, mà tất cả 40 hộ
dân khi tham gia vào mô hình đều rất phấn
khởi. Với 7ha mướp mà Trung tâm Khuyến
nông triển khai đã khẳng định được hiệu
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quả của mô hình thực hành nông nghiệp
thông minh thích ứng biến đổi khí hậu trên
cây mướp đắng. Đây là cơ sở để người dân
áp dụng và là nơi để bà con nông dân trong

trao đổi, ông Trần Xuân Lộc, Chủ tịch UBND
xã Gio Mỹ cho biết: mướp đắng là cây trồng
phù hợp với vùng đất của địa phương và
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con.

vùng đến tham quan và học tập. Tiếp xúc
với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đắc, Giám
đốc HTX Lại An, cho biết: “Mướp đắng sau
khi gieo 45 - 50 ngày, bắt đầu thu hoạch lứa
mướp đầu tiên, thời gian thu hoạch kéo dài
khoảng 3 -5 tháng tùy theo mức độ thâm
canh của nông dân. Kỹ thuật trồng và chăm
sóc là yếu tố quyết định đến năng suất cây
mướp đắng, do vậy dưới sự hướng dẫn của
Trung tâm Khuyến nông, ban Giám đốc HTX
luôn theo dõi, chủ động có những thông báo
trên hệ thống truyền thanh, hướng dẫn nông
dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng
trừ sâu bệnh ở từng thời điển. Trong đó chú
trọng đến các biện pháp sinh học để tạo ra
sản phẩm an toàn cung cấp cho người tiêu
dùng”.

“Thời gian tới, UBND xã sẽ tập trung các
nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ xây dựng khu
vực trồng mướp đắng tập trung. Đồng thời,
quy hoạch để phát triển loại cây trồng này
thay thế một số cây trồng kém hiệu quả.
Hiện nay, UBND xã đang tiến hành các thủ
tục xây dựng thương hiệu và mã vạch cho
sản phẩm này”, ông Lộc cho hay.

Hiện nay, toàn xã Gio Mỹ có trên 20 ha
mướp đắng. Để mô hình trồng mướp đắng
trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế
của địa phương, thời gian qua, xã Gio Mỹ
đã có những chính sách hỗ trợ người dân
phát triển sản xuất như tổ chức các lớp tập
huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật. Qua

Trong định hướng xây dựng nông thôn
mới, với những mô hình phát triển nông
nghiệp mới. Đây chính là cơ sở để hình
thành các vùng trồng rau quả an toàn, thích
ứng với điều kiện biến đổi khí hậu trong hoạt
động sản xuất nông nghiệp hiện nay, cũng
như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị
trường tiêu dùng trong và ngoài địa phương.
Với những hiệu quả của cây mướp đắng
mang lại cũng như những định hướng sắp
đến của các cấp chính quyền địa phương,
cây mướp đắng sẽ giúp nhiều hộ nông dân
nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống,
cũng như giúp xã Gio Mỹ hoàn thành các
tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới./.
P.V.T
Khoa học & Kỹ thuật
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Nâng cao hiệu quả nuôi Tôm thương phẩm
						

H

iện tại, tỉnh Quảng Trị xác định
tôm là con nuôi chiến lược, nằm
trong 2 con và 6 cây được tỉnh
xác định là nhóm sản phẩm chủ lực có lợi
thế cạnh tranh. UBND tỉnh Quảng Trị đã ban
hành Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày
11 tháng 5 năm 2018 Phê duyệt kế hoạch
hành động phát triển ngành tôm Quảng Trị
đến năm 2025 với mục tiêu tổng thể: Phát
triển ngành tôm Quảng Trị trở thành ngành
sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực của
tỉnh theo hướng sản xuất bền vững, an toàn
dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và
bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó mục
tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: Giá trị
sản xuất tôm đạt 774 tỷ đồng, tăng trưởng
bình quân trong giai đoạn đạt 4,91%/năm;
tổng sản lượng nuôi tôm nước lợ đạt 8.800
tấn (tăng trưởng bình quân đạt 5,29%/năm),
Trong đó, sản lượng tôm Sú đạt 1.400 tấn,
tôm Thẻ chân trắng đạt 7.400 tấn.
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Bài và ảnh: NGUYỄN XUÂN ĐÍNH
Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị

Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần
đưa ra nhiều giải pháp, trong đó việc áp
dụng khoa học kỹ thuật và các công nghệ
mới vào nuôi tôm thương phẩm là hướng đi
quan trọng. Hiện nay, để nuôi tôm đạt năng
suất và hiệu quả cao có rất nhiều giải pháp,
giải pháp tối ưu, rút ngắn thời gian nuôi tốt
nhất đó là nuôi tôm hai, ba giai đoạn. Tuy
nhiên, muốn thực hiện tốt phương pháp nuôi
này, phải tiến hành xây bể hoặc ao ương,
đòi hỏi phải có chi phí cao. Trong khi đó, đại
đa số bà con nuôi tôm trên địa bàn tỉnh chưa
có điều kiện về kinh tế để thực hiện theo Mô
hình này. Trước tình hình đó và trên cơ sở
tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ
thuật; chọn lọc các cách làm mới thông qua
các Mô hình nuôi tôm hiệu quả, cải tiến một
số biện pháp, đặc biệt việc ứng dụng công
nghệ vi sinh để thay thế hoàn toàn việc sử
dụng thuốc kháng sinh.

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
Điểm mới trong quy trình kỹ thuật này
là ngoài ứng dụng công nghệ sinh học trong
nuôi tôm thương phẩm, chúng tôi nghiên
cứu áp dụng một số giải pháp mới để tăng
năng suất, tăng hiệu quả kinh tế trong nuôi
tôm. Đây là hướng đi có ý nghĩa thực tiễn
nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo hiệu

khẩu tôm bố mẹ và cung cấp tôm giống. Khi
chọn được bể tôm có chất lượng tốt bằng
cảm quan, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
bệnh thủy sản. Người nuôi cần xét các bệnh
sau: Bệnh đốm trắng (WSSV), đầu vàng
(YHV), Hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính
(AHPNS), hoại tử dưới vỏ (IHHNV), và bệnh

Phương pháp thả giống bằng hệ thống bể Composit có sục khí.
quả sản xuất. Từ đó, góp phần đưa nghề
nuôi thủy sản phát triển bền vững, nhằm
khắc phục nhược điểm của các quy trình
nuôi tôm thương phẩm trước đây, đó là:
1. Chọn giống và thả giống

hoại tử cơ (IMNV); tôm Sú giống cần kiểm tra
thêm bệnh MBV (mức độ cảm nhiễm MBV
từ 5 - 10% có thể thả nuôi được). Tôm giống
sau khi xét nghiệm đảm bảo không nhiễm
các bệnh trên là tôm giống sạch bệnh, bà
con yên tâm thả nuôi tôm thương phẩm.

- Chọn giống: Chọn con giống ở các cơ
sở có uy tín, có giấy phép hành nghề nhập
Khoa học & Kỹ thuật
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- Kỹ thuật thả giống mới
Bước 1: Lặp đặt hệ thống thùng, xô,
chậu và hệ thống sục khí trước khi thả tôm
giống. Vị trí lắp đặt ở đầu hướng gió, kiểm
tra vận hành thử hệ thống sục khí trước khi
thuần hóa.
Bước 2: Mở bao tôm giống cho vào
thùng, xô, chậu theo công thức trình bày ở
trên. Đo các yếu tố môi trường nước trong
ao nuôi và nước trong bao vận chuyển để
kiểm tra mức độ chênh lệch.
Bước 3: Cho thức ăn Artemia, một ít
thức ăn công nghiệp vào thùng chứa tôm
giống để tôm ăn, hồi phục sức khoẻ trước
khi được thả vào môi trường nuôi

thuần hoá 1,5h - 2h tuỳ theo mức độ chênh
lệch các yếu tố môi trường.
Bước 5: Dùng ống nhựa Ø 49 xi phong
số tôm khoẻ vào hồ nuôi. Số tôm chết và
yếu nằm dưới đáy thùng, chúng ta cho đánh
giá số lượng và loại bỏ.
2. Kỹ thuật xử lý khi tảo phát triển
mạnh
Trước sự nguy hiểm khi tảo phát
triển quá mạnh làm thiệt rất lớn cho
người nuôi, chúng tôi nghiên cứu đưa ra
giải pháp dùng men vi sinh làm giảm mật
độ tảo một cách an toàn, hiệu quả. Biện
pháp xử lý như sau:

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng trên cát. Ảnh: ubmttqvn.quangtri.gov.vn
Bước 4: Cho nước hồ vào thùng chứa
tôm, mối lần bằng lượng nước có sẵn trong
thùng; cứ 10-15 phút chêm nước 1 lần.
Mổi lần chêm nước, chúng ta cho 05 gam
khoáng chất vào thùng chứa tôm. Thời gian
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- Giảm cho ăn từ 02 đến 03 bữa;
- Dùng men vi sinh như: Pond Plus của
Công ty Bayer với liều lượng 200g/1.000m2.
Đánh vào ban đêm kết hợp sục khí mạnh;
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- Ngày hôm sau dùng tiếp men vi sinh
BZT sản xuất tại Mỹ với liều lượng 100
g/1.000m2 hoặc PonDtox của Công ty Bayer
với liều lượng 200g/1.000m2 để xử lý môi
trường đáy ao và khí độc.
- Trong quá trình xử lý, dùng khoáng
chất, Vitamin C đánh vào ao để giúp tôm
chống sốc, tăng sức chống chịu khi môi
trường thay đổi.

4. Kỹ thuật xử lý nước trước khi thải
ra môi trường
Các bước tiến hành xử lý nước trước
khi thải ra môi trường:
Bước 1: Khi thu hoạch tôm xong, giữ
nguyên lượng nước trong ao tiến hành xử
lý như sau :
- Diệt khuẩn trong ao nuôi bằng Chlorine: 30 ppm

3. Kỹ thuật dùng men vi sinh trong
quá trình nuôi

- Sục khí liên lục trong 04 giờ để trộn
đều hóa chất.

* Phương pháp xử lý môi trường
bằng men vi sinh

Bước 2: Ngưng sục khí khoảng 01
ngày, sau đó tiến hành sục khí liên tục trong
vòng 03 - 05 ngày, mục đích để hàm lượng
Chlorine phân hủy và bay hơi nhanh.

Trước khi thả giống khoảng 02 ngày,
chúng ta cho cấy đợt vi sinh đầu tiên để
nhân rộng sinh khối vi khuẩn có lợi đủ để lấn
át vi khuẩn có hại và mầm bệnh tiềm tàng
trong ao. (Dùng men vi sinh của các Công ty
có thương hiệu như: Bayer, Bio...)
Khi tôm được 10 ngày tuổi, chúng ta
cho cấy men vi sinh đợt thứ hai.
Khoảng 10 ngày sau, chúng ta dùng
men vi sinh khoảng 05 ngày/đợt để xử lý
môi trường cho đến khi thu hoạch.
Với cách xử lý này, hàm lượng vi sinh
vật có lợi luôn tồn tại và phát triển với mật
độ cao, hạn chế tối đa các mầm bệnh, xử lý
môi trường một cách triệt để.
* Phương pháp xử lý men vi sinh
đường ruột
Men vi sinh: nên dùng ở giai đoạn sau
khi thả nuôi đươc 10 ngày tuổi và bổ sung
liên tục trong khẩu phần ăn của tôm nuôi.
Các loại men vi sinh đường ruột thường
dùng như: Oli-Mos® Extra của Công ty
Bayer, Biozym của Công ty Bio-pharmachemie,... liều lượng và cách dùng theo hướng
dẫn của nhà sản xuất.

Bước 3: Kiểm tra hết hàm lượng Chlorine, tiếp tục dùng men vi sinh xử lý các mùn
bả hữu cơ còn trong ao.
Bước 4: Sau 07 - 10 ngày, kiểm tra lần
cuối trước khi thải ra môi trường.
Nước sau khi thu hoạch tôm xong, tiến
hành xử lý theo các bước như trên, đảm bảo
an toàn khi thải ra môi trường.
Điểm mới trong quy trình kỹ thuật này
là ngoài ứng dụng công nghệ sinh học trong
nuôi tôm thương phẩm, chúng tôi nghiên
cứu đưa ra một số giải pháp mới để tăng
năng suất, tăng hiệu quả kinh tế trong nuôi
tôm.
Trên đây là một số lưu ý và giải pháp kỹ
thuật về nuôi tôm thương phẩm tại Quảng
Trị, chúng tôi mong muốn chia sẽ và cung
cấp cho bà con những thông tin hữu ích,
kính chúc bà con nuôi tôm thắng lợi./.
N.X.Đ
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NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VỚI CÔNG TÁC
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH,
SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Bài, ảnh: LÊ THỊ XUÂN LIÊN
Hội KHTL-GD QUẢNG TRỊ

T

hực hiện chủ đề năm học 2019 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo:
“Nâng cao trách nhiệm, đạo đức
nhà giáo, tăng cường công tác giáo dục đạo
đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”,
thực hiện nhiệm vụ của Hội khoa học Tâm
lý - Giáo dục về phối hợp các đơn vị để tạo
diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh
nghiệm, đề xuất giải pháp góp phần thực
hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục, đào tạo,
nghiên cứu; Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục
đã phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức hội thảo
khoa học với chủ đề “Nhà trường, gia đình
và xã hội với công tác giáo dục đạo đức, lối
sống cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh
hiện nay” vào tháng 12 năm 2019. Mục đích
của hội thảo là tổ chức một diễn đàn để trao
đổi về khái niệm đạo đức, lối sống nói chung
và đạo đức, lối sống của HSSV nói riêng;
vai trò của nhà trường, gia đình, xã hội trong
giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; phân
tích thực trạng đạo đức, lối sống hiện nay
của HSSV; chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất
các chủ trương, giải pháp về giáo dục đạo
đức, lối sống từ các nhà quản lý, các GV chủ
nhiệm, giáo viên bộ môn, các ban, ngành
đoàn thể, đơn vị, các phụ huynh.
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi
xin điểm qua những nội dung cơ bản mà hội
thảo đã đã đề cập, đồng thời nêu lên một
số vấn đề liên quan góp phần giáo dục đạo
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đức, lối sống cho HSSV trong bối cảnh hiện
nay.
Đạo đức chính là một bộ phận làm nên
nhân cách của mỗi con người. Giáo dục
đạo đức là hoạt động quan trọng trong nhà
trường từ xưa tới nay, bởi nó có ý nghĩa
quan trọng đối với việc đào tạo con người,
quyết định tới sự hưng thịnh, chiều hướng
phát triển của một quốc gia.
Lối sống là tiêu chí đầu tiên, tiêu chí tổng
hợp nhất, thể hiện chất lượng văn hoá và trí
tuệ của một con người. Lối sống không chỉ
là hành vi như cách đi lại, ăn nói, nó là hành
vi hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tư duy, làm
việc và phương cách xử lý các mối quan hệ.
Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, cuộc cách
mạng công nghiệp và hậu công nghiệp làm
thế giới thay đổi và phát triển nhiều lĩnh vực,
nhất là nền kinh tế của nhiều nước trong đó
có Việt Nam. Toàn cầu hóa nhiều lĩnh vực,
hội nhập quốc tế sâu rộng về chính trị, kinh
tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, khoa học
công nghệ, các chuẩn mực giá trị v.v... làm
cho con người cũng thay đổi về nền nếp,
thói quen, phong cách sống và làm việc,
thực hành các giá trị văn hóa, đạo đức, thẩm
mỹ... Môi trường sống có nhiều thay đổi đã
tác động đến đời sống, công việc, tâm lý,
tình cảm, tư duy của mỗi người. Cơ hội và
thách thức đan xen nhau đặt con người vào
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những lựa chọn và quyết định trong những
thời điểm đôi khi là nhạy cảm. Những lựa
chọn và quyết định đó có thể dựa trên sự
hiểu biết; cũng có thể dựa trên tâm lý, tình
cảm, đạo đức, lối sống của mỗi người và vì
thế có thể làm thay đổi vận mệnh một con
người. Chính vì vậy, việc giáo dục đạo đức,
lối sống trong gia đình, nhà trường, xã hội
được quan tâm hơn và đề cập đến nhiều
hơn trong các vấn đề: cơ sở lý luận, cơ sở
thực tiễn, thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp,
chủ trương, chính sách…

quốc. Bộ GD&ĐT đã có nhiều văn bản, chỉ
thị để chỉ đạo, hướng dẫn các trường, các
địa phương về giáo dục đạo đức, lối sống,
kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Nhiều
kết quả về giáo dục đạo đức lối sống được
ghi nhận. Tuy nhiên, một bộ phận HSSV
có những biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối
sống. Tình trạng phạm pháp, xa rời lối sống
tích cực, sống “ảo”, vô cảm, tùy tiện... của
một bộn phận HSSV đã làm dấy lên mối lo
ngại về đạo đức, lối sống của thanh niên nói
chung và HSSV nói riêng.

Những năm qua, việc giáo dục đạo đức,
lối sống cho thế hệ trẻ được Đảng và nhà
nước quan tâm. Tại cuộc họp của Ủy ban
quốc gia về Đổi mới giáo dục - đào tạo giai
đoạn 2016 - 2021 (tháng 7/2019), Bộ trưởng
BGD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nói: Giáo dục
đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ
đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược
và ở chừng mực nào đó có ý nghĩa sống
còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ

Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nêu rõ: Một
bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý
thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng,
thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá
tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị
các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống
lại sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân
tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội
trong giới trẻ diễn biến phức tạp.
Khoa học & Kỹ thuật
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Tình hình trên có nhiều nguyên nhân,
trong đó Sự phối hợp giữa gia đình, nhà
trường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
còn thiếu chặt chẽ. Đạo đức xã hội có mặt
xuống cấp, ảnh hưởng đến sự hình thành
nhân cách, đạo đức của thế hệ trẻ.
Theo Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015
của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong thời
gian tới, công tác giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải
được tiếp tục tăng cường và nâng cao về
chất lượng. Giáo dục lý tưởng cách mạng,
đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là
nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng,
đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích

trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ
thanh thiếu nhi; cùng với nhà trường giáo
dục hình thành nhân cách và trang bị kiến
thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát
triển toàn diện. Xây dựng và nhân rộng các
mô hình gia đình văn hoá, ông bà, cha mẹ,
anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ
chồng hoà thuận, gia đình đoàn kết, thương
yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chống lại
cái xấu, cái ác.
Mặc dù thời gian ngắn nhưng ban tổ
chức đã nhận được 52 bài tham luận đến
từ các trường THPT, THCS, Tiểu học, các
trường Cao đẳng, Trung cấp, các tổ chức
trên địa bản tỉnh. Đáng chú ý là có bài tham

đáng. Đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
văn hoá cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương
lai của đất nước. Phương hướng chung là
Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia
đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn
thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ
trẻ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình

luận của GS.TS Nguyễn Ngọc Phú, PCT
Thường trực Trung ương Hội Khoa học
Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, sự tham gia
của Phòng PC02 - Công an tỉnh Quảng Trị,
Hội Khuyến học Tỉnh, ban Thanh thiếu nhi
trường học Tỉnh đoàn, Trung tâm Sáng tạo Kỹ năng Zuna Edu. Các bài viết đã tập trung
vào 5 nhóm vấn đề chính sau:
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- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn các
thành tố gia đình, nhà trường, xã hội trong
việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV
cũng như các biện pháp phối hợp gia đình,
nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức,
lối sống cho HSSV.
- Vai trò của gia đình, dòng họ trong
giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho
HSSV hiện nay.
- Vai trò của GVCN trong giáo dục đạo
đức, lối sống cho HSSV.
- Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo
đức, lối sống cho HSSV trong bối cảnh hiện
nay ở các cơ sở giáo dục.
- Giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV
thông qua bồi dưỡng năng lực cảm xúc- xã
hội cho giáo viên, rèn luyện tấm gương đạo
đức thầy cô giáo.
Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của
khái niệm đạo đức, lối sống cũng như công
tác giáo dục đạo đức, lối sống được lồng
ghép trong các bài viết đã làm sáng tỏ thêm
nhận thức và kinh nghiệm của các nhà giáo,
CBQLGD, các ban, ngành, đoàn thể cũng
như các lực lượng trong xã hội về chủ đề
này. Đặc biệt, để giúp đỡ việc tháo gỡ khó
khăn trong giáo dục đạo đức, lối sống hiện
nay, một trong những hướng tiếp cận được
các tham luận đề cập đến là nâng cao nhận
thức của gia đình trong giáo dục con cái
thời hiện đại, hoặc nâng cao nhận thức của
chính các giáo viên; từ đó có các hoạt động
cần thiết áp dụng tri thức khoa học về tâm lý
- giáo dục để hiểu việc cần làm, làm những
điều cần thiết một cách đúng đắn, khoa học
cho các đối tượng; kịp thời điều chỉnh, cải
tiến, sáng tạo trong hoạt động giáo dục đạo
đức, lối sống cho HSSV nhằm đạt mục tiêu
đề ra. Điều này chứng tỏ các tác giả đã rất
tâm huyết, trăn trở với những suy nghĩ về
công tác giáo dục đạo đức, lối sống, chia sẻ
những kinh nghiệm của mình ở cơ sở, đề
xuất các giải pháp nhằm thực hiện việc giáo
dục đạo đức, lối sống cho HSSV thời gian
tới hiệu quả hơn.
Để kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh
nghiệm thực tiễn được áp dụng ở nhiều

trường, cơ sỏ giáo dục dụng trên địa bàn
tỉnh, chúng tôi xin đề xuất một số vấn đề sau:
Một là, chia sẻ kinh nghiệm Giáo dục
đạo đức, lối sống của GVCN đến các GV
đã, đang và sẽ làm công tác chủ nhiệm lớp
để họ có thể học hỏi, rút kinh nghiệm và áp
dụng một cách phù hợp trong công tác giáo
dục đạo đức, lối sống cho HSSV.
Hai là, phối hợp chặt chẽ Đoàn thanh
niên, Đội thiếu niên trong việc giáo dục đạo
đức lối sống cho HSSV thông qua sinh hoạt
chủ điểm hàng tháng. Nhiều trường đã có
những hoạt động hết sức phong phú, bổ
ích và thiết thực khi kết hợp giáo dục đạo
đức lối sống vào sinh hoạt chủ điểm. Nếu
kế hoạch này được BGH các trường thống
nhất thực hiện từ đầu năm học thì đây sẽ
là một cơ hội để GVCN, các đoàn thể cùng
phối hợp trong giáo dục đạo đức lối sống có
hiệu quả trên cơ sở vừa tuyên truyền, vừa tổ
chức hoạt động theo nhóm, giáo dục thông
qua trải nghiệm, thể hiện qua các hành vi,
kỹ năng cần thiết của HS theo các lứa tuổi
khác nhau, gắn chặt giáo dục truyền thống
với việc giáo dục các kỹ năng cần thiết, thiết
thực trong cuộc sống.
Ba là, các trường có các khóa tập huấn
giáo dục gia đình, cha mẹ học sinh trong
điều kiện môi trường đã thay đổi, khi khoa
học công nghệ phát triển mạnh, thị trường
lao động đòi hỏi người lao động có những
tố chất, kỹ năng, năng lực mới so với trước
đây mà nếu không được giáo dục rèn luyện
ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì
khó thích ứng được trong tương lai. Sự kết
hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội cần có
những thay đổi về nội dung, phương pháp;
không chỉ là họp phụ huynh đầu hoặc cuối
học kỳ để việc giáo dục đạt hiệu quả cao
hơn trong cả năm học.
Hy vọng trong năm học mới, các cơ sở
giáo dục sẽ có những nội dung và phương
pháp giáo dục hiệu quả về đạo đức, lối sống,
kỹ năng sống cho học sinh sinh viên./.
L.T.X.L

Khoa học & Kỹ thuật

59

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Bài, ảnh: QUANG HIỆP

Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu hàng thủy sản khai thác của nước ta
vào Châu Âu và một số thị trường khác gặp khó khăn do “thẻ vàng” mà Ủy ban
Châu Âu (EC) áp dụng. Để gỡ khó, cùng với cả nước, các cấp chính quyền,
ngành và đơn vị liên quan cùng chủ tàu và bà con ngư dân trong tỉnh đang nỗ
lực triển khai, thực hiện nghiêm túc những quy định được đưa ra để EC rút lại
“thẻ vàng”.

Những bước đi nỗ lực
Nhiều chủ tàu, ngư dân ở các xã vùng
biển của tỉnh đã thu xếp việc vươn khơi
để tham dự hội nghị báo cáo kết quả làm
việc của đoàn thanh tra EC do Sở Nông
nghiệp&PTNT tổ chức. Cùng với đại diện
lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, họ
rất vui mừng khi được biết sau chuyến công
tác, đoàn thanh tra của EC đánh giá cao, ghi
nhận sự cam kết, quyết tâm chính trị cũng
như nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai
các khuyến nghị của EC, chống khai thác
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo
quy định (khai thác IUU). EC khẳng định Việt
Nam có nhiều tiến bộ so với đợt kiểm tra
lần 1 và đang đi đúng hướng. Bên cạnh đó,
đoàn thanh tra của EC chỉ rõ một số điểm
cần sớm khắc phục về khung pháp lí; việc
theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá; quản lí
đội tàu; thực thi pháp luật; truy xuất nguồn
gốc và chứng nhận khai thác hải sản…
Cùng với các địa phương trên cả nước,
thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương,
đơn vị liên quan và ngư dân trên địa bàn
tỉnh đã nỗ lực chống khai thác IUU bằng
nhiều cách khác nhau. Trong đó, việc chỉ
đạo điều hành và hoàn thiện khung pháp lý
được đặc biệt quan tâm. Năm vừa qua, Sở
Nông nghiệp&PTNT đã tham mưu UBND
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tỉnh ban hành 11 văn bản chỉ đạo về chống
khai thác IUU. Sở cũng đã ban hành 21 văn
bản hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị
liên quan, chủ tàu và bà ngư dân. Các đoàn
kiểm tra luôn chú ý nhắc nhở, chấn chỉnh
việc sản xuất của các tàu cá, quá trình cập
cảng, sử dụng nhật ký khai thác thủy sản…
Công tác thông tin, tuyên truyền chống khai
thác IUU được tiến hành thường xuyên, đa
dạng hóa về hình thức.
Để gỡ “thẻ vàng” của EC, các cấp,
ngành, đơn vị liên quan, chủ tàu và bà con
ngư dân trên địa bàn quán triệt, thực hiện
nghiêm túc các quy định chung. Việc kiểm
soát tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển
nước ngoài được chú trọng. Tín hiệu đáng
mừng là thời gian qua, không có tàu cá và
ngư dân Quảng Trị bị bắt giữ vì vi phạm
vùng biển nước ngoài. Các cấp, ngành, đơn
vị liên quan đã quan tâm đến việc vận động
người dân lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá.
Chi cục Thủy sản trang bị máy tính và ti vi
màn hình cỡ lớn để triển khai giám sát và
phân cấp cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
cùng Ban Quản lý Cảng cá theo dõi. Trong
nỗ lực chung, các cấp, ngành, đơn vị liên
quan đã đôn đốc, kiểm soát tàu cá ra, vào
cảng; giám sát việc bốc dỡ thủy sản vào
cảng; yêu cầu chủ tàu thu nộp nhật ký khai
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thác thủy sản, khai báo tàu trước khi cập và
rời cảng…
Đặc biệt, nhằm nâng cao nhận thức
của chủ tàu, ngư dân, các lực lượng chức
năng đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra,
xử lý tàu vi phạm. Ông Nguyễn Hoài Nam,
Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản cho biết,
riêng trong năm 2019, lực lượng chức năng
đã tổ chức 37 chuyến tuần tra, trong đó có

nỗ lực để gỡ “thẻ vàng” của EC nhưng tình
trạng vi phạm quy định vẫn còn diễn ra. Có
nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.
Trong đó, nguyên nhân chính là do nhận
thức của một bộ phận chủ tàu, ngư dân
chưa cao. Một số trường hợp tuy đã hiểu
tầm quan trọng của việc gỡ “thẻ vàng” của
EC cũng như những điều cần làm nhưng
không thay đổi, chuyến biến.

Ngư dân Quảng Trị hiểu nỗ lực của mình trong chống khai thác IUU sẽ là góp phần
giúp gỡ “thẻ vàng” của EC
27 chuyến trên biển và 10 chuyến nội đồng.
Qua đó, có 415 lượt tàu được kiểm tra. Lực
lượng chức năng đã xử lý 15 vụ tàu cá vi
phạm trong lĩnh vực thủy sản, xử phạt 26
triệu đồng. Việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt
nghiêm túc đã góp phần răn đe, giáo dục
những chủ tàu, ngư dân chưa ý thức rõ về
tầm quan trọng của việc thực hiện các quy
định từ EC.
Còn nhiều rào cản
Mặc dù các cấp, ngành, đơn vị liên quan
và phần đông chủ tàu, ngư dân đã có nhiều

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp&PTNT,
năm 2019, số tàu cá nội tỉnh cập cảng chỉ
định còn ít, chỉ chiếm 40%. Số lượng tàu
từ 15m trở lên không chấp hành cập cảng
chỉ định rất lớn. Một thực tế khác là một số
chủ tàu vẫn chưa quen với quy định khai
báo trước khi cập và rời cảng. Các thuyền
trưởng thiếu nghiêm túc trong việc nộp nhật
ký khai thác thủy sản. Năm vừa qua, số
lượng nhật ký nộp cho Ban Quản lý Cảng cá
chỉ đạt 34,55% tàu cập cảng. Tuy đã được
hướng dẫn nhưng các chủ tàu, chủ hàng
Khoa học & Kỹ thuật
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vẫn chưa quan tâm đến việc đề nghị cấp
giấy xác nhận và chứng nhận thủy sản từ
khai thác. Một số chủ tàu, ngư dân cho rằng,
những công việc được yêu cầu nghiêm túc
thực hiện theo quy định của EC là phức tạp,
rối rắm.
Tuy các cấp, ngành, đơn vị liên quan
đã tập trung tuyên truyền, vận động nhưng
nhiều chủ tàu trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chưa
chủ động lắp đặt các thiết bị giám sát hành
trình. Phó Chủ tịch UBND xã Gio Việt, huyện
Gio Linh Trần Thanh Hải cho biết, toàn xã
hiện có 110 tàu, thuyền lớn nhỏ, trong đó
có 40 chiếc trên 90CV. Thời gian qua, phần
lớn các chủ tàu và bà con ngư dân trên địa
bàn đã nghiêm túc thực hiện các quy định
của EC, chống khai thác IUU. Bên cạnh
những nỗ lực, một điểm tồn tại là vẫn còn
30 tàu cá của người dân trên địa bàn chưa
được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
Nguyên nhân là do bà con thiếu kinh phí lắp
đặt. “Thời gian qua, một số hộ ngư dân trên
địa bàn đã vay mượn nhiều để đóng mới,
cải hoán tàu thuyền. Vì vậy, bà con gặp khó
khăn trong việc xoay chạy để lắp đặt thiết bị
giám sát hành trình. Chúng tôi rất mong các
cấp, ngành, đơn vị liên quan vào cuộc để
giải quyết vấn đề này”, ông Hải chia sẻ. Nói
về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
trên tàu, chủ tàu 91379 Võ Thanh Tánh, trú
tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio
Linh cho biết: “Tôi đã có 40 năm bám biển,
vươn khơi nên việc xoay sở để lắp đặt thiết
bị giám sát hành trình không khó. Tuy nhiên,
không phải chủ tàu nào cũng thuận lợi như
tôi. “Cái khó bó cái khôn”, nhiều chủ tàu hiểu
rõ tầm quan trọng của việc lắp đặt thiết bị
giám sát hành trình nhưng không biết phải
làm gì hơn”.
Tại hội nghị báo cáo kết quả làm việc
của đoàn thanh tra EC vừa diễn ra, Phó
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nguyễn
Văn Huân nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc thực hiện các quy định của EC trong
chống khai thác IUU. Ông Huân đề nghị các
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sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và bà con
ngư dân cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn
nữa trong triển khai thực hiện các giải pháp
chống khai thác IUU; chú trọng triển khai
các nội dung của Luật Thủy sản 2017 và các
văn bản liên quan; tiếp tục tổ chức ký cam
kết với các chủ tàu không vi phạm khai thác
trên các vùng biển nước ngoài; duy trì hoạt
động của Văn phòng kiểm soát nghề cá…
Cùng với đó, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp
& PTNT Nguyễn Văn Huân, cũng có những
đề nghị cụ thể gửi chính quyền địa phương,
các đơn vị liên quan. Theo đó, UBND các
huyện ven biển cần chỉ đạo cơ quan chuyên
môn, chính quyền địa phương thông báo về
việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và
thực hiện nghiêm các quy định khai báo tàu
trước khi cập và rời cảng; thu nộp nhật ký
khai thác; xác nhận, chứng nhận thủy sản
từ khai thác; hoạt động tàu cá trên biển… Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp để tiến
hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thủy sản và tăng cường kiểm
soát tàu cá của tỉnh. Về phần mình, Công
an tỉnh cần phát huy hơn nữa hiệu quả của
công tác nắm bắt tình hình thực hiện, kịp
thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm để
răn đe tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển
nước ngoài…
Được biết, vào tháng 6/2020 sắp tới,
đoàn thanh tra của EC sẽ lần thứ 3 sang
Việt Nam để kiểm tra tình hình thực hiện các
khuyến nghị về chống khai thác IUU. Hiện
nay, các cấp, ngành, đơn vị liên quan và ngư
dân Việt Nam nói chung đang dồn sức để
khắc phục những điểm tồn tại, hạn chế trong
việc chống khai thác IUU. Là người trong
cuộc, các cấp, ngành, đơn vị liên quan, chủ
tàu và bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh cần
hành động tích cực, quyết liệt hơn nữa để
góp sức gỡ “thẻ vàng”./.
Q.H
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LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG

Của người Bru-Vân Kiều và Tà Ôi ở Quảng Trị
NGUYỄN THỊ NƯƠNG
Sở VH,TT&DL Quảng Trị

L

ễ hội truyền thống là loại hình sinh
hoạt văn hoá tinh thần, được sáng
tạo, hình thành trong quá trình
sống, lao động và sinh hoạt của cộng đồng
dân cư. Lễ hội truyền thống gắn bó với làng
bản, địa danh, vùng đất như một thành tố
không thể thiếu nhằm thỏa mãn nhu cầu
tâm linh và củng cố ý thức cộng đồng. Nhiều
yếu tố văn hóa tinh thần được lễ hội bảo lưu
và trao truyền từ đời này sang đời khác, trở
thành di sản văn hóa vô giá của dân tộc.
Ngày nay, lễ hội là cầu nối giữa quá khứ với
hiện tại, giúp cho thế hệ hôm nay hiểu được
công lao của cha ông và thêm tự hào về
truyền thống của quê hương, đất nước.
Đối với người Bru - Vân kiều và Tà Ôi
ở Quảng Trị, lễ hội truyền thống của đồng
bào chủ yếu được hình thành từ tín ngưỡng
sùng bái tự nhiên, con người, từ đó nảy sinh
và tích hợp nên các hiện tượng văn hóa dân
gian. Tuy nhiên, cũng như các hiện tượng
văn hóa tinh thần khác, lễ hội ở đây chịu sự
tác động trực tiếp của những yếu tố về địa
lý, kinh tế, lịch sử, xã hội và phương thức
canh tác nương rẫy. Do vậy, nó vừa có nét
tương đồng với văn hóa các dân tộc Việt
Nam nhưng cũng có những sắc thái văn hóa
mang đậm dấu ấn tộc người riêng. Điều đó
đã góp phần tạo nên tính thống nhất trong
đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

Chu kỳ lễ hội của người Bru - Vân kiều
và Tà Ôi thường vào khoảng thời gian từ
tháng 11 năm trước đến tháng 3 dương lịch
năm sau, khi tiết trời chuyển sang hanh khô,
nắng ráo cũng là lúc đồng bào tổ chức các
hoạt động lễ hội truyền thống trong năm.
Hầu hết những lễ hội quan trọng của mỗi
làng xã, mỗi dòng tộc, mỗi gia đình đều diễn
ra trong thời gian này như: Lễ hội Ariêuping/
lễ cải táng của người Tà Ôi, lễ hội mừng lúa
mới, lễ hội Ra pựp tía/tổ chức đám tang lần
thứ 2 cho người đã chết (nghi lễ đưa linh
hồn người chết sang hẳn thế giới bên kia)
của người Bru - Vân kiều...
Chứa đựng và phản ánh nhiều mặt của
cuộc sống, lễ hội truyền thống là chỗ dựa
tinh thần để mỗi người hướng về tổ tông,
dòng tộc, về thế giới tâm linh và gắn bó
với thiên nhiên từ đó thêm thăng hoa trong
cuộc sống, tạo nên không khí vui vẻ, trang
nghiêm vừa trần tục vừa linh thiêng. Vì vậy,
lễ hội nói chung, lễ hội truyền thống nói riêng
có một vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong
đời sống tinh thần của người Bru - Vân kiều
và Tà Ôi ở Quảng Trị.
Thứ nhất, có thể nói, mỗi lễ hội đều thể
hiện nét văn hoá về tín ngưỡng, tâm linh của
đồng bào Bru-Vân Kiều và Tà Ôi. Người ta
tổ chức lễ hội để tạ ơn thần linh, để thể hiện
Khoa học & Kỹ thuật
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Ảnh Võ Minh Hoàn
sự thành kính của con người với các đấng
tối cao cai quản trời, đất, nước mà người
dân thường gọi là Yàng. Lễ hội còn là dịp
để người dân cầu mong thần linh phù hộ
những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mỗi
người, mỗi gia đình và cả cộng đồng như
sức khoẻ, bình an, có mùa màng bội thu...
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Tiêu biểu như Lễ mừng cơm mới của đồng
bào được tổ chức sau vụ thu hoạch. Đây
là nghi lễ nông nghiệp có tính chất tâm linh
nhưng mang ý nghĩa tốt đẹp của một cộng
đồng tộc người sống trên một địa bàn. Nghi
lễ được tổ chức để tạ ơn thần lúa và là lễ hội
mừng mùa thu hoạch mới, đồng thời là nhu
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cầu tâm linh của người dân trong bản trước
vòng quay của mùa vụ, cám ơn ông bà, tổ
tiên đã phù hộ, đã “trông nom” nương rẫy
để có một vụ mùa bội thu, cầu mong mùa
tới lại tiếp tục được mùa. Lễ vật dâng cúng
thần linh thường là lợn hoặc gà. Những năm
được mùa thì người ta tổ chức cúng trâu.
Lễ ăn trâu là lễ hội dân gian phổ biến và tiêu
biểu nhất của đồng bào nơi đây. Theo quan
niệm của người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi,
con trâu là vật hiến tế thần linh. Lễ ăn trâu
thường được tổ chức từ 2 đến 3 ngày vào
những dịp đặc biệt của buôn làng.
Đặc biệt trong đời sống tâm linh của
người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi, lễ hội A riêu
ping/lễ cải táng được hình thành từ quan
niệm con người khi chết đi, sau quá trình
luân hồi, cuối cùng tái sinh trở lại đối với con
cháu của mình. Trong thời gian chưa làm lễ
cải táng, tức là cất bốc, quy tập hài cốt về
ngôi nhà chung của dòng họ, họ cho rằng
hồn của những người chết vẫn còn quanh
người sống, chưa về với tổ tiên, nên người
sống thường ngày vẫn mang đồ ăn thức
uống, chăm sóc, trò chuyện cho đến khi làm
lễ cải táng. Như vậy, giá trị tâm linh chính
là cội nguồn cho sự hình thành những tín
ngưỡng và lễ hội dân gian của người Bru Vân Kiều và Tà Ôi ở Quảng Trị.
Thứ hai, bên cạnh những yếu tố mang
ý nghĩa tâm linh, những lễ hội dân gian của
người Bru-Vân Kiều và Tà Ôi còn là thời
điểm để người dân biểu dương sức mạnh,
phát huy tính cố kết cộng đồng trong làng
bản. Qua thực tế các đợt điều tra, kiểm kê
di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Bru
- Vân kiều và Tà Ôi trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị trong những năm vừa qua chúng tôi nhận
thấy rằng hầu hết các lễ hội truyền thống
đều do cộng đồng sáng tạo và bảo tồn, gìn
giữ. Cộng đồng có vai trò như một điểm tựa
của di sản văn hóa phi vật thể vì tất cả các
thành viên trong các cộng đồng là những
người cùng sáng tạo, gìn giữ và truyền dạy
di sản. Một di sản văn hóa phi vật thể nói

chung hay một lễ hội truyền thống nói riêng
muốn duy trì được sức sống thì nó phải có ý
nghĩa với cộng đồng và liên tục được cộng
đồng đó tái tạo, lưu truyền từ đời này sang
đời khác. Nói cách khác, di sản văn hóa phi
vật thể là do cộng đồng sáng tạo ra và tồn
tại trong không gian sinh tồn/đời sống sinh
hoạt hàng ngày của họ. Việc tổ chức các
lễ hội truyền thống thường không chỉ dành
cho dân làng trên địa bàn nơi tổ chức lễ hội
mà còn thu hút đông đảo bà con dân bản
của các địa bàn lân cận hoặc du khách thập
phương về cùng tham gia. Họ có thể về dự
hội và được tham gia cả phần lễ, phần hội
như giao lưu văn hóa văn nghệ, tham gia
các trò chơi dân gian truyền thống… tạo nên
sự cố kết cộng đồng sâu sắc. Đơn cử như
Lễ hội A riêu ping, lễ mừng cơm mới… đều
thu hút đông đảo người dân tham gia. Người
ta đến với lễ hội không chỉ là để cảm nhận
không khí trang nghiêm, linh thiêng của lễ
hội, để được tham gia các trò chơi dân gian
để giúp rèn luyện sức khỏe mà đến với lễ
hội để anh em, bạn bè có dịp gặp nhau, để
chia sẻ cùng nhau những thăng trầm của
cuộc sống. Lễ hội chính là chất kết dính tạo
nên sự cố kết cộng đồng. Tính cộng đồng
và cố kết cộng đồng là nét đặc trưng cơ bản
và là giá trị văn hóa tiêu biểu nhất của lễ hội
truyền thống người Bru - Vân kiều và Tà Ôi
ở Quảng Trị.
Tính cố kết cộng đồng còn thể hiện ở
việc tổ chức lễ hội, đó là sự đóng góp tiền
bạc của dân làng để mua vật hiến tế, hàng
chục ché rượu cần được huy động, hàng
trăm ống cơm lam được chuẩn bị để dâng
tiến thần linh. Đàn ông, đàn bà mỗi người
được giao một nhiệm vụ như đàn ông tham
gia chuẩn bị và dựng một ngôi nhà nằm
ở khu vực trung tâm dùng để mời các già
làng, trưởng bản lân cận, những vị khách
quý đến tham dự ở lại trong suốt thời gian
lễ hội; phụ nữ tham gia quét dọn địa điểm tổ
chức lễ hội, đường làng, ngõ xóm, chuẩn bị
các nghi thức, nấu nướng... Trong ngày lễ,

Khoa học & Kỹ thuật

65

VĂN HÓA - XÃ HỘI
những giận hờn, những khúc mắc đều được
bỏ qua, hoá giải để tiếp tục cùng nhau xây
dựng, củng cố tình làng nghĩa xóm.
Sau phần lễ là phần hội, mọi người lại
quây quần bên nhau uống rượu cần trong
âm hưởng rộn ràng của cồng chiêng, cùng
nhau nhảy múa và tham gia các trò chơi dân
gian như kéo co, đẩy gậy, thi giã gạo, đi cà
kheo... tất cả tạo nên không khí sinh hoạt
văn hóa vui vẻ, gắn kết yêu thương trong
cộng đồng.

nguồn cội. Hơn thế nữa, thông qua nghi lễ
này, người dân còn muốn giáo dục con cháu
về lối ứng xử đầy tính nhân văn của người
sống đối với người chết.
Thứ tư, lễ hội truyền thống còn là nguồn
cảm hứng và sáng tạo những giá trị văn hóa
của các tộc người. Thời gian diễn ra các lễ
hội là dịp để cộng đồng cùng sáng tạo và
hưởng thụ văn hóa. Họ là những người tổ
chức, sáng tạo, tái hiện các sinh hoạt văn
hóa vốn có của cộng đồng. Ví như trong
lễ hội A riêu ping, để chuẩn bị cho lễ hội,

Một lễ hội truyền thống của người Tà Ôi. Ảnh: dantocmiennui.vn
Thứ ba, không chỉ có giá trị về tâm linh,
cố kết cộng đồng, mỗi lễ hội của đồng bào
còn là dịp để người dân hướng về nguồn
cội. Chẳng hạn như khi thực hiện các nghi
lễ, những người có chức trách trong làng
đã khéo léo răn dạy, chỉ bảo cho các thế hệ
về lịch sử, về vai trò, trách nhiệm của mỗi
người dân trong việc tiếp nối truyền thống
của cộng đồng. Rồi trong những đêm hội,
những người già lại kể cho con cháu nghe
những câu chuyện sử thi, những sự tích để
người dân thấy tự hào và khắc sâu hơn về
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người dân thường làm lại nhà mồ. Nhà mồ
được các nghệ nhân dân gian trong bản tạo
dựng, trang trí cầu kỳ, tinh tế. Tiêu biểu nhất
trong văn hóa nhà mồ là hệ thống tượng
gỗ đa dạng, độc đáo... Bên cạnh đó những
sinh hoạt văn hóa dân gian được trình diễn
trong lễ hội như các điệu múa, âm nhạc của
cồng, chiêng, trống… cũng là những sáng
tạo nghệ thuật. Lễ hội dân gian tổ chức
cũng là thời điểm cho những sinh hoạt văn
hóa nghệ thuật được trình diễn và sáng
tạo. Đó là âm thanh của dàn cồng chiêng
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diễn xướng mang tính tập thể, đã thể hiện
tài năng và sức sáng tạo, những điệu múa
dân gian mang tính khỏe khoắn, hồn nhiên,
đơn giản đã tạo nên sự gắn kết các cá nhân
lại với nhau góp phần tạo nên những giá trị
đặc sắc cho lễ hội truyền thống của các tộc
người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi ở miền Tây
Quảng Trị.
Thứ năm, bên cạnh những vai trò quan
trọng trong đời sống tinh thần thì lễ hội truyền
thống của người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi
còn có vai trò tích cực trong phát triển kinh
tế bởi lễ hội truyền thống chính là sản phẩm
độc đáo của du lịch, tạo nên môi trường du
lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn, nhân tố tạo
nên sự thư giãn, những ứng xử văn hóa.
Lễ hội truyền thống là một dạng hoạt động
văn hoá đặc thù, với những giá trị của nó, tự
thân đã có sức thu hút du khách rất lớn, bởi
vì đó là môi trường góp phần quan trọng tạo
nên niềm cộng cảm, tạo nên bản sắc văn
hoá không trộn lẫn và là tiềm năng du lịch
văn hoá. Khách du lịch muốn tham gia lễ
hội, chiêm nghiệm, trải nghiệm lễ hội để tìm
hiểu, khám phá bản sắc đó.
Lễ hội truyền thống của người Bru - Vân
Kiều và Tà Ôi cũng chính là nền tảng để mở
rộng dịch vụ du lịch, tăng nguồn thu cho địa
phương đó là các dịch vụ tour; dịch vụ di
chuyển, lưu trú, ẩm thực, mua sắm… Đặc
biệt là sự phát triển mạnh của dịch vụ lưu
trú và các loại hình dịch vụ khác phục vụ
nhu cầu của du khách. Và các ngành dịch
vụ phát triển đã tạo ra nhiều công ăn việc
làm cho người dân địa phương, tăng thu
nhập, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân
dân, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm
nghèo cho đồng bào nơi đây.
Trong không khí vui tươi, linh thiêng của
ngày lễ hội làm cho mỗi người như gạt đi hết
những lo âu, phiền muộn của cuộc sống đời
thường, thúc đẩy quá trình lao động sáng
tạo, sống nhân ái và yêu thương nhau hơn.
Vì thế, lễ hội là một sản phẩm đặc biệt, mang
lại giá trị kinh tế cao, là điều kiện thuận lợi
để phát triển kinh tế và giới thiệu, truyền bá

những đặc sắc văn hóa của địa phương cho
du khách thập phương.
Có thể nói, lễ hội truyền thống của đồng
bào Bru - Vân Kiều và Tà Ôi toát lên đầy đủ
những sắc thái của nền văn hóa tộc người.
Người tham dự được chứng kiến những lễ
nghi kỳ thú, được đánh chiêng, múa hát,
uống rượu cần, ăn bữa cơm “cộng cảm”,
cùng vui chơi một cách hồn nhiên và say
sưa trong hơi ấm cộng đồng. Vốn văn hóa
truyền thống của dân tộc như nghệ thuật
tạo hình, nghệ thuật diễn xướng dân gian,
những thuần phong mỹ tục được trân trọng,
bộc lộ và thăng hoa. Thông qua các hoạt
động tế lễ hay các trò diễn sinh động hấp
dẫn như lễ tế, lễ rước… đã góp phần quan
trọng trong việc giữ gìn và bảo tồn bản sắc
của văn hóa dân tộc. Những câu chuyện kể
về công lao của các vị tiền nhân hay sự biết
ơn các vị thần đã giúp đỡ cho dân làng được
truyền lại cho các thế hệ sau thông qua các
hoạt động trong các dịp lễ hội. Và như vậy,
lễ hội đã được người dân bảo tồn một cách
vững chắc trong tâm thức của cộng đồng.
Trong bối cảnh hiện nay, để phát huy
giá trị của lễ hội, cần thiết phải tiếp tục đẩy
mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo tồn và
khai thác lễ hội; phát huy vai trò làm chủ của
nhân dân trong đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích
và tổ chức lễ hội trên cơ sở những biện pháp
quản lý phù hợp, tiêu chí cụ thể để nâng cao
ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư
trong việc giữ gìn, phát huy giá trị của lễ hội,
góp phần vào công cuộc xây dựng nền văn
hóa đậm đà bản sắc của dân tộc.
Mỗi cộng đồng đều có những nét đẹp
văn hóa riêng góp phần tạo nên bản sắc văn
hóa của mỗi dân tộc. Chính vì vậy, gìn giữ và
phát huy những giá trị mang đặc trưng riêng
văn hóa của mỗi dân tộc trong đó có lễ hội
truyền thống của đồng bào Bru - Vân kiều và
Tà Ôi không chỉ là gìn giữ cho mỗi tộc người
mà còn không ngừng làm phong phú thêm
nét độc đáo của cộng đồng 54 dân tộc anh
em sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam./.
N.T.N
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Bài, ảnh: TÂY LONG

Từ quê hương Quảng Trị, Nguyễn Hải Thạch đã vươn đến
nước Mỹ xa xôi và tìm được một công việc mơ ước tại thung
lũng Silicon. Nơi đây, ngày ngày, Thạch miệt mài cống hiến và
ấp ủ hoài bão lớn.

Thắp đuốc mà đi
Nguyễn Hải Thạch (sinh năm 1989) trở
về thăm quê trong những ngày tiết trời se
se lạnh. Thế nhưng, trái tim Thạch cảm thấy
ấm áp lạ lùng. Đồng hành cùng anh trong
chuyến hồi hương lần này là người vợ trẻ,
từng chung trường thời đại học ở Mỹ. Nghe
tin Thạch trở về, nhiều người ghé thăm. Ai
cũng vui khi thấy cậu bé suốt ngày cắm cúi
vào chiếc máy tính hôm nào đã trưởng thành
nhưng vẫn giữ nụ cười hiền và ánh nhìn ấm
áp. Trước đây, những người thân thiết đều
tin có ngày Thạch “làm nên chuyện” nhưng
không ngờ cậu bước chân được vào trường
đại học ở Mỹ, rồi tự thân vận động tìm
thấy một công việc yêu thích tại thung lũng
Silicon, nơi tập trung các công ty công nghệ
hàng đầu thế giới.
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Là con trai thứ hai trong một gia đình có
ba anh em ở khu phố 3, phường 1, thành
phố Đông Hà, từ nhỏ, Nguyễn Hải Thạch đã
được ba mẹ nhắc nhủ phải biết sống tự lập.
Ba mẹ thường nói với Thạch, không ai có
thể soi đường, dẫn lối mãi cho mình, cần
phải tự thắp đuốc mà đi. Lời dạy của mẹ cha
theo Thạch khôn lớn từng ngày. Không chờ
ai thúc giục, cậu luôn tự giác trau dồi kiến
thức, kỹ năng. Niềm đam mê lớn nhất đối
với Thạch chính là tin học. Khi còn ngồi trên
ghế nhà trường, cậu đã tự viết ra một số
phần mềm game online khiến bạn bè thán
phục. Là học sinh lớp chuyên Toán, Trường
THPT Chuyên Lê Quý Đôn nhưng Thạch
dành phần lớn thời gian cho môn Tin học.
Cậu ấp ủ ước mơ một ngày đặt chân đến
giảng đường ở nước Mỹ xa xôi.
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Chính đam mê đã thôi thúc Nguyễn Hải
Thạch có những quyết định táo bạo. Sau khi
đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội và ngồi ghế
giảng đường nửa năm, Thạch quyết định
nghỉ học. Cậu muốn dành thời gian để vừa
học, vừa làm và chuẩn bị hồ sơ xin đi du học
ở Mỹ. Quyết định ấy vấp phải sự phản đối
của không ít người. Không ai ngờ với 5 bộ
hồ sơ gửi đi, cánh cửa của 3 trường đại học
ở Mỹ đã mở ra cho Thạch. Không cân nhắc,

Học ở một đất nước mới chưa bao giờ
là việc đơn giản. Rào cản đầu tiên là ngôn
ngữ. Những ngày mới sang Mỹ, Thạch rất
hoang mang vì không thể hiểu bài giảng.
Cậu bất đắc dĩ trở thành “cái bóng mờ nhạt”
trên giảng đường. Mất gần 2 tháng trau dồi,
Thạch mới tự tin giao tiếp với mọi người.
Nỗi nhớ quê hương, gia đình cũng là thách
thức không nhỏ đối với những du học sinh
như Thạch. Mỗi lần đi trên phố, cậu chỉ ước

Hải Thạch (phía ngoài cùng, tay phải) cùng bạn bè tham gia một sự kiện công nghệ.
Ảnh: NVCC
chàng trai bản lĩnh chọn chuyên ngành khoa
học máy tính, Đại học Drexel để gửi gắm
giấc mơ. Thạch biết, từ năm 2 trở đi, sinh
viên của ngôi trường này được tạo điều kiện
đi học 6 tháng, nửa năm còn lại có thể thử
thách mình tại các đơn vị, doanh nghiệp.
Đây là cơ hội để cậu kiếm tiền, lo liệu phần
nào chi phí học hành.

sao được gặp một người Việt Nam để vơi
nỗi nhớ mong. Chính sự tự lập từ tấm bé
đã giúp Thạch vượt qua mọi khó khăn và cả
những phút yếu lòng để chuyên tâm học tập.
Từ được xem là “cái bóng mờ nhạt”, Hải
Thạch bắt đầu gây chú ý với những thành
tích mà nhiều sinh viên Mỹ và các quốc gia
Khoa học & Kỹ thuật
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khác ao ước. Năm 2011, với sản phẩm mang
công nghệ mang tên HangPlan, cậu giành
giải Nhì cuộc thi “Khởi nghiệp cuối tuần” của
thành phố Philadelphia. Năm 2012, tranh
thủ thời gian nghỉ, cậu về nước, đầu quân
cho công ty một người anh, tham gia phát
triển sản phẩm TimBox (mạng xã hội trên
điện thoại của Việt Nam). Sản phẩm này sau
đó được mang sang Mỹ tham dự triển lãm
khởi nghiệp Techcrunch Disrupt tổ chức tại
San Francisco. Năm 2014, trong một cuộc
thi lập trình của thành phố Philadelphia,

Tìm lối đi riêng
Trong buổi chuyện trò truyền cảm hứng
cho các bạn học sinh, sinh viên Quảng Trị
do Câu lạc bộ Kiến tạo trẻ (LeQinsiDer)
tổ chức tại thành phố Đông Hà, ngồi “ghế
nóng” cùng một số bạn trẻ tài danh, Nguyễn
Hải Thạch để lại dấu ấn với những chia sẻ
rất thật, đi thẳng vào vấn đề, súc tích, đôi khi
khác biệt. Ít khán giả ngồi trong hội trường
biết, giữa đời thường, Thạch là người hay
gây bất ngờ. Điều đó thể hiện ngay ở những

Hải Thạch nhận hoa của của đại diện Câu lạc bộ Kiến tạo trẻ (LeQinsiDer)
Thạch xuất sắc đạt giải “Sản phẩm tài năng
tạo ra bởi sinh viên”. Ngoài ra, cậu còn cùng
những người bạn tham gia nhiều sự kiện lập
trình lớn khác. Đây là những trải nghiệm quý
giá đối với Thạch.
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quyết định, lựa chọn “ít giống ai”, rất táo bạo
trong đời cậu.
Những tháng cuối cùng trên giảng
đường Đại học Drexel, nhiều người gửi lời
chúc mừng khi hay tin Nguyễn Hải Thạch
nắm chắc “chiếc vé” đến thung lũng Silicon.
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Đó là điều mà hầu như sinh viên xuất sắc
nào ở trường cũng mơ ước. Mọi người đều
khẳng định, thành quả ấy xứng đáng cho tài
năng và sự nỗ lực của Thạch. Tuy nhiên,
điều duy nhất khiến bạn bè đặt dấu chấm
hỏi là tại sao trước nhiều lựa chọn, Thạch
lại quyết định vào làm tại Imo.im - một công
ty mới thành lập, chưa nổi danh như những
“ông lớn” khác? “Có nhiều lý do để Thạch
chọn công ty này. Thứ nhất, người sáng lập
ra công ty là một trong 5 nhân viên đầu tiên
của Google. Thứ hai, qua trò chuyện, Thạch
thấy người phỏng vấn mình rất giỏi và cũng
“máu” tham gia các cuộc thi lập trình. Thứ
ba, mình rất tâm đắc khi công ty chọn hướng
đi vì cộng đồng. Đặc biệt, những trải nghiệm
của bản thân trước đó đã mách bảo mình đi
đến quyết định gắn bó với Imo.im”, Thạch lý
giải.
Thực ra, từ lâu, Nguyễn Hải Thạch đã
tính đến chuyện xin vào làm cho một công ty
khởi nghiệp như Imo.im. Năm thứ 3 đại học,
Thạch tìm hiểu, đi phỏng vấn và được nhận
vào thực tập tại Amazon. Đây một trong
những công ty hàng đầu về công nghệ ở
Mỹ. Qua 6 tháng thực tập, Thạch học được
rất nhiều điều quý giá. Tuy nhiên, cậu cũng
nhận ra, nếu vào làm việc ở đây, mình khó
có thể bứt phá. Ở Amazon, mỗi nhân viên là
một “mắt xích”. Vì đã có những chuyên gia
hàng đầu hoạch định chiến lược nên họ phải
làm đúng công việc được phân công. Sự
sáng tạo đôi khi lại trở thành rào cản. “Đứng
trên vai người khổng lồ thì rất thích nhưng
Thạch thấy phù hợp hơn với những công ty
mới thành lập hơn. Ở đó, mình có thể được
thỏa thuê sáng tạo, làm nhiều mảng khác
nhau, tự tin đưa ra chính kiến… Vì thế, đôi
khi mình có thể làm được những việc mà
bản thân cũng không ngờ tới”, Thạch nhìn
nhận sâu sắc.

Ở thung lũng Silicon, một doanh nghiệp
mới thành lập phải đứng trước nhiều sóng
gió. Vì thế, công việc của Nguyễn Hải Thạch
khá áp lực. Là kỹ sư, anh và đồng sự phải
không ngừng vận động, sáng tạo mới có thể
cạnh tranh với các “ông lớn” như: Google,
Facebook… Điều khiến Thạch và các nhân
viên khác của Imo.im rất vui mừng là sản
phẩm IMO chat và gọi điện video trên điện
thoại do anh em trong công ty làm ra gây
ngạc nhiên với nhiều người. Từ con số 500
nghìn người sử dụng ban đầu, đến nay, sản
phẩm đã được hơn 200 triệu người tin chọn.
Cùng với nhiều thắng lợi gây bất ngờ khác,
công ty Imo.im vừa được một tập đoàn lớn
nhắm đến và mua lại. Từ đây, guồng quay
công việc của Thạch càng nhanh hơn.
Đến giờ, Nguyễn Hải Thạch đã thực
hiện được những ước mơ, dự định của mình
trong học tập và công việc. Thế nhưng, chưa
bao giờ chàng trai người Quảng Trị cho
phép bản thân tự thỏa mãn. Sau những giờ
làm việc cật lực, Thạch vẫn dành thời gian
xây dựng những dự án riêng. Từ lâu, anh đã
ấp ủ ước mơ về một công ty riêng, nơi nâng
bước cho các bạn trẻ yêu công nghệ./.
T.L
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Nấm Linh Chi đỏ trên đất Cam Lộ
hỗ trợ nâng cao sức khỏe
Bài và ảnh: THỤC KHANH

D

ẫu không hẹn nhưng cả chị Thái
Thị Nga và chị Nguyễn Thị Lan
ở thành phố Đông Hà cùng nhắc
tới trà linh chi hòa tan của Trạm Nghiên cứu,
thực nghiệm và phát triển nấm trực thuộc
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ của Sở Khoa học và công nghệ
tỉnh Quảng Trị khi nói về những sản phẩm

nông sản sạch, thực phẩm bổ sung dinh
dưỡng và hỗ trợ nâng cao sức khỏe. Nghiên
cứu và thử nghiệm thành công việc trồng
nấm linh chi đỏ vào năm 2012, đến nay,
Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển
nấm đóng tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu
của huyện Cam Lộ đã sản xuất thương mại
sản phẩm nấm linh chi quả thể và trà linh chi

Nấm linh chi đỏ và trà linh chi hòa tan được nuôi trồng, sản xuất ở huyện Cam Lộ
đảm bảo an toàn thực phẩm
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hòa tan đảm bảo an toàn thực phẩm được
người tiêu dùng đón nhận.
Các Dược điển, Dược điển Dược liệu
đã ghi nhận hơn 100 chất hữu cơ, nguyên
tố vi lượng và các vitamin trong nấm linh chi
có hiệu quả cao trong việc điều trị và làm
thuyên giảm nhiều căn bệnh như ung thư,
đái tháo đường, bệnh tim mạch, hô hấp,
bệnh mỡ máu, viêm phế quản, bệnh dạ dày,
ăn uống kém, giảm bạch cầu, chân tay lạnh,
cơ thể đổ mồ hôi, bệnh tiền liệt tuyến, táo
bón, bệnh trĩ cũng như điều hòa huyết áp,
bảo vệ gan, chống ô-xy hóa, chống dị ứng,
giảm cholesterol… Tiến hành nhân giống
tự nhiên và tổ chức ươm trồng nấm linh chi
đỏ theo phương pháp canh tác sạch, Trạm
Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển nấm
đã sản xuất được nấm linh chi quả thể có
thành phần dinh dưỡng giàu hàm lượng
lipit, protein, kẽm, natri, nhôm, calci, kali, sắt,
magie, mangan giúp cơ thể tăng khả năng
miễn dịch và khả năng cung cấp ô-xy cho
máu, có thể phòng và chữa trị nhiều bệnh
do khả năng miễn dịch bị suy giảm như phù
thũng hoặc viêm gan, bài tiết các chất độc,
có tác dụng an thần, trị bệnh thần kinh suy
nhược, mắt kém, chữa viêm thận, kéo dài
tuổi thọ,…
Hướng tới sức khỏe của người tiêu
dùng, Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và
phát triển nấm ứng dụng công nghệ cao
vào ươm trồng, sản xuất nấm linh chi đỏ và
trà linh chi hòa tan theo tiêu chí thực hành
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), đảm
bảo an toàn thực phẩm từ trang trại tới khi
pha thành thức uống. Đó là kết quả của việc
thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm
linh chi đỏ với nguyên liệu được phối trộn từ
mùn cưa của các loại gỗ mềm không có tinh
dầu và độc tố, bã mía không bị mốc được
xử lý tốt với bột nhẹ, cám gạo, cám ngô;
đóng bịch phôi nấm sạch và đạt yêu cầu kỹ
thuật; hấp thanh trùng, cấy giống ở nhiệt độ

và độ ẩm phù hợp luôn ổn định; chất khử
trùng, dụng cụ thanh trùng và que cấy vô
khuẩn; phòng cấy giống và nhà ươm thoáng
mát; nhà trồng nấm sạch sẽ, thông thoáng,
luôn có độ ẩm từ 80% đến 90%, nhiệt độ
dưới 25°C, ánh sáng khuếch tán và chiếu
đều mọi phía, kín gió, có mái che và lưới
dày che chắn côn trùng vào gây hại nấm;
hệ thống tưới phun sương bằng nước sạch.
Trong môi trường nuôi trồng, chăm sóc đạt
các yêu cầu kỹ thuật như vậy nên nấm linh
chi đỏ sinh trưởng tốt ngay tại xã Cam Hiếu,
huyện Cam Lộ với cuống nấm có màu đỏ
hoặc nâu đỏ, mũ nấm hình quạt, lớp bào
tử có màu nâu sẫm đồng nhất trên bề mặt
làm nên quả thể nấm đẹp, chất lượng tốt,
sản lượng khá. Sau khi thu hái, quả thể nấm
linh chi đỏ được vệ sinh sạch sẽ rồi phơi
hoặc sấy khô ở nhiệt độ từ 40°C đến 50°C,
đóng gói chân không và gắn nhãn mác ghi
rõ công hiệu và cách dùng. Với sản phẩm
trà linh chi hòa tan, quả thể nấm được chiết
xuất trong môi trường chân không bằng
hệ thống công nghệ hiện đại giữ được các
dược tính quý giá sau đó sấy khô bằng công
nghệ sấy vi sóng chân không và đưa vào
hệ thống nghiền cho ra thành phẩm, sản
phẩm có dược tính ưu việt hỗ trợ điều trị các
bệnh về gan. Cùng với quả thể nấm linh chi
đỏ thu hái ở địa chỉ đã được Chi cục Trồng
trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị xác
nhận vùng sản xuất đảm bảo an toàn thực
phẩm, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất
lượng của Bộ Khoa học và công nghệ cấp
chứng nhận VietGAP, trà linh chi hòa tan đã
được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
của tỉnh cấp xác nhận công bố phù hợp quy
định an toàn thực phẩm. Hiện nay, nấm linh
chi đỏ quả thể và trà linh chi hòa tan của
Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển
nấm đã được bày bán cùng với nhiều mặt
hàng nông sản đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm do nông dân tỉnh Quảng Trị sản
xuất ở Siêu thị Nông sản hữu cơ Quảng Trị
Khoa học & Kỹ thuật
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Linh chi hòa tan Đất Lửa. Ảnh: sanphamquangtri.com
cũng như ở các thành phố lớn như Hà Nội.
Đặc biệt, Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và
phát triển nấm hiện đang tập trung sản xuất
Trà Linh Chi hòa tan Đất lửa 100% tinh chất
nấm linh chi đỏ, tá dược vừa đủ bằng công
nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến theo quy trình
chế biến khép kín, hoàn toàn tự động đạt
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. “Trà Linh Chi
hòa tan Đất lửa là thực phẩm chức năng
hòa tan được trong nước nên dễ đóng gói
và bảo quản, vì vậy đơn vị đang sản xuất
thành phẩm dạng gói 3 gram, mỗi hộp 25 gói
rất thuận tiện trong sử dụng, hỗ trợ người
tiêu dùng bảo vệ sức khỏe mỗi ngày”, anh
Nguyễn Ngọc Huỳnh - Trưởng Trạm Nghiên
cứu, thực nghiệm và phát triển nấm nói.
Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã
hội là nhu cầu cải thiện và nâng cao chất
lượng sống của con người bằng thực phẩm
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sạch có giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ sức
khỏe ngày càng cao, trong đó có các loại
thực phẩm chức năng đảm bảo an toàn
vệ sinh. Được nuôi trồng, sản xuất theo
phương pháp nông nghiệp sạch và với kỹ
thuật chăm sóc không sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu
chứa các hóa chất độc hại đồng thời ứng
dụng công nghệ cao trong chế biến để sản
phẩm giữ được hương vị tự nhiên, có hàm
lượng acid ganoderic cao là thành phần có
vị đắng quyết định giá trị dược liệu quý, nấm
linh chi đỏ và sản phẩm trà linh chi hòa tan ở
Cam Lộ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe, góp
phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng
đồng./.
T.K
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BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG GIAO DỊCH

Thương mại điện tử
Bài, ảnh: VÕ THỊ HÒE

Trong thời đại công nghệ số, mua hàng trực tuyến hiện nay đang trở thành
xu thế phát triển mới, nhanh và có phần nào lấn át mô hình kinh doanh truyền
thống. Với những tiện lợi đưa lại nên thương mại điện tử (TMĐT) đã nhanh
chóng thu hút sự tham gia của người tiêu dùng (NTD). Tuy nhiên, tham gia
TMĐT cũng có nhiều rủi ro khi NTD không chọn đúng website bán hàng online
có uy tín. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Hội Tiêu chuẩn và Bảo
vệ người tiêu dùng Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các Hội địa phương
và các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch thực hiện nhân Ngày Quyền của
người tiêu dùng thế giới năm 2020 với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong
thương mại điện tử”, góp phần nâng cao nhận thức, giúp NTD chủ động đối
phó, hạn chế thiệt hại, rủi ro khi tham gia TMĐT.

C

hỉ cần vào internet đặt mua hàng
online là có thể mua được vô vàn
thứ hàng NTD cần và đúng giá.
Hàng được ship đến tận nhà mà không cần
phải tốn công sức, thời gian hay chi phí xăng
xe cho việc đi mua hàng tại chợ, trung tâm
thương mại hay siêu thị. Với sự tiện lợi đó
nên mua hàng qua mạng ngày càng được
nhiều NTD lựa chọn, nhất là khách hàng trẻ
tuổi. Em Trần Văn Khánh, (17 tuổi), ở khu
phố Tây Trì, Phường 1, Đông Hà rất thành
thạo trong việc mua hàng qua internet. Gần
như tất cả các đồ dùng của em đều đặt mua
qua mạng như đồ dùng học tập, áo quần,
giày dép, dụng cụ và chất tẩy rửa vệ sinh…
với giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp. Em Khánh
cho biết: “Chọn các trang bán hàng có uy
tín để đặt mua và tìm hiểu loại hàng cần đặt
mua như thế nào cho đúng. Thường các
trang bán hàng online có uy tín thì hàng như
thế nào họ quảng cáo như thế đó, ít khi nói

quá lên. Hơn nữa, mua hàng qua mạng tiện
lợi, khỏi phải ra cửa hàng, mà nhiều hàng ở
thị trường tỉnh mình không có”.
Việc mua, bán hàng online không chỉ
phát triển ở khu vực thành thị mà hiện nay
đã lan về nông thôn, kéo theo dịch vụ giao
hàng nhanh phát triển. Nhiều website bán
hàng qua mạng uy tín nhanh chóng “ăn nên
làm ra” như Sen đỏ, Lazada, Tiki, Shoppee…
Hầu hết các hãng sản xuất, các đại lý, nhà
phân phối các hàng tiêu dùng, điện máy, thời
trang… đều có website giới thiệu sản phẩm
và bán hàng. Điều này đã tạo ra sự thuận
lợi cho NTD có nhiều cơ hội mua sắm tại
thị trường hàng hóa rộng mở, đa dạng trong
cả nước chứ không bó hẹp tại địa phương
đang sống. Bán hàng qua mạng cũng thu hút
sự tham gia của rất nhiều đối tượng chuyên
nghiệp và bán chuyên nghiệp thông qua các
trang mạng xã hội, đem lại nguồn thu nhập
đáng kể cho họ.
Khoa học & Kỹ thuật
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Tuy nhiên, mua hàng qua mạng cũng
tiềm ẩn không ít rủi ro mà thiệt hại lúc nào
cũng về phía NTD. Đối với những website
bán hàng có uy tín thì có quy định cụ thể trong
thể thức giao hàng, đổi, trả hàng, quảng cáo
hàng, thanh toán để NTD tham khảo, lựa
chọn và sử dụng dịch vụ. Nhưng cũng có
những người bán hàng qua mạng (sử dụng
mạng xã hội) đã quảng cáo quá mức về chất
lượng, hình ảnh, kiểu dáng hàng hóa làm
cho nhiều người chưa có kinh nghiệm mua
hàng online nhầm tưởng, đặt mua rồi “tiền

Chị V.T.N ở Khu phố 6, Phường 1, Đông
Hà thấy mẫu váy quảng cáo ở một nickname
trên facebook là “Xưởng chuyên váy giá rẻ”
khá đẹp nhưng giá rẻ liền đặt mua 6 cái với
tổng giá 540 ngàn đồng. 5 ngày sau, chị N
được người giao hàng đưa đến 1 gói hàng,
trên đó có ghi 1 dòng chữ nhỏ là “Trả tiền
trước khi xem hàng”. Chị N. không để ý tới
dòng chữ đó và đã mở ra xem hàng thì trong
đó toàn là đồ cũ, bẩn. Chị N. không trả tiền
mua hàng nhưng người giao hàng bảo “nếu
cô không trả thì cháu phải đền tiền” vì trên

Hàng hóa kinh doanh tại Siêu thị Co.op mart Đông Hà đảm bảo chất lượng.
mất, tật mang”. Đó là chưa kể một số trường
hợp lừa đảo bán hàng qua mạng, quảng cáo
hàng một đường mà giao hàng một nẻo, lợi
dụng người mua thiếu kinh nghiệm hoặc sơ
suất trong khâu nào đó để chiếm đoạt tiền
của khách hàng.
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gói hàng đã có ghi rõ rồi. Gọi lại cho người
bán hàng trên mạng giao dịch lúc đăng ký
mua thì thuê bao không liên lạc được. Chị
N. đành phải trả 540 ngàn đồng và tự hứa:
“Bữa nay về sau không mua hàng trên mạng
nữa”.
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Mua, bán hàng qua internet là giao dịch
thương mại văn minh, hiện đại nhưng cần
có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm. Bởi thế
mạnh của TMĐT là thuận tiện, nhiều loại
hàng hóa, ít tốn thời gian… Nhưng mặt hạn
chế của TMĐT cũng không ít như: Hàng hóa
được “đánh bóng” nhờ kỹ thuật chụp ảnh;
hàng không sờ, nắm tận tay nên không biết
rõ về chất liệu, một số hàng giá trị lớn như
hàng điện máy thì chế độ bảo hành khó
khăn hơn… Vì vậy, NTD cần hiểu rõ và có
kinh nghiệm (như thỏa thuận theo yêu cầu
của mình trước khi đặt hàng) khi tham gia
đặt mua hàng online thì mới tiêu dùng bền
vững được.
Hưởng ứng triển khai kế hoạch của Hội
Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt
Nam về thực hiện chủ đề Ngày Quyền của
người tiêu dùng trong năm 2020, ngành
Công thương và Hội Tiêu chuẩn và Bảo
vệ người tiêu dùng Quảng Trị đã triển khai
những hoạt động trọng tâm vào dịp nhân
Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới
15/3 và cả năm 2020, trong đó cao điểm là
trong các dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên
đán Canh Tý… như: Tổ chức tuyên truyền,
hội thảo, biên soạn cuốn sách “Cẩm nang
tiêu dùng”, tổ chức các cuộc doanh nghiệp
tri ân khách hàng, các phiên chợ hàng Việt…
Công tác tuyên truyền được thực hiện trên
nhiều phương tiện thông tin đại chúng, treo
băng rôn, khẩu hiệu, mít tinh… nhằm thu hút
sự quan tâm của toàn xã hội trong việc bảo
vệ quyền lợi NTD, góp phần xây dựng môi
trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.
Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng Quảng Trị Nguyễn
Văn Hùng cho biết: “Hoạt động tuyên truyền
và hướng dẫn cho người tiêu dùng biết cách
tiêu dùng bền vững là hoạt động thường
xuyên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người
tiêu dùng tỉnh và các ngành liên quan. Hội
cũng có Văn phòng Khiếu nại nhằm giúp giải
quyết các tranh chấp giữa người tiêu dùng
với các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cung
cấp hàng hóa. Vì vậy, người tiêu dùng trong

tỉnh cần đến Văn phòng Khiếu nại để được
hỗ trợ ngay cả khi giá trị tranh chấp không
lớn, mua hàng theo bất cứ hình thức nào”.
Công tác tuyên truyền về bảo vệ NTD
bao gồm rất nhiều nội dung như: Phổ biến
pháp luật, đưa luật và các văn bản liên quan
đến công tác bảo vệ quyền lợi NTD vào trong
cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác thực
thi pháp luật trên địa bàn tỉnh; tuyên tuyền
về chống hàng giả, hàng kém chất lượng;
cách hướng dẫn NTD nhận biết hàng thật và
phân biệt hàng giả, hàng nhái; thông báo về
thủ đoạn vi phạm pháp luật, các hành vi lừa
dối, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng;
công khai thông tin về tổ chức, cá nhân vi
phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng; tuyên truyền về các hoạt động
hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu
dùng thế giới năm 2020… Đồng thời, tích
cực kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp
tổ chức các chương trình khuyến mại, tri ân
các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của
người tiêu dùng thế giới năm 2020 như tặng
quà, giảm giá, hỗ trợ bảo hành, bảo trì sản
phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng
an toàn, tiết kiệm…
Với việc tăng cường tổ chức các hoạt
động bảo vệ quyền lợi NTD nhằm huy động
sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp
nhân dân trong tỉnh đối với công tác bảo
vệ quyền lợi NTD. Qua đó, nâng cao trách
nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan
quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham
gia bảo vệ quyền lợi NTD, nâng cao trách
nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ bảo vệ quyền lợi NTD trong mọi giao dịch
thương mại, trong đó có TMĐT. Hiện nay,
TMĐT có mức tăng trưởng nhanh chóng,
việc kinh doanh và tiêu dùng lành mạnh
bằng phương tiện số không chỉ góp phần
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển mà
còn tác động tạo ra những dịch vụ khác, tạo
thêm việc làm cho xã hội./.
V.T.H
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Xuân Hòa

Nơi đây một thời giới tuyến
Bài, ảnh: NGUYỄN VIỆT HÀ
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị

Làng Xuân Hòa, xã Trung Hải nằm về phía Bắc của huyện Gio Linh. Chính
nơi vùng đất này gắn liền với những câu chuyện của lịch sử với những tên gọi
như: Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Vĩ tuyến 17 với nỗi đau chia cắt hai miền
Bắc Nam. Từ buổi đầu của cách mạng, trong gian khổ hi sinh mất mát, người
dân Xuân Hòa một lòng đi theo cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất,
nhân dân Xuân Hòa đồng lòng, đồng sức để xây dựng hương thôn ngày thêm
đổi mới.

Chuyện xưa tích cũ
Bến Hải - Một con sông lớn của tỉnh
Quảng Trị, chảy từ tây sang đông dọc theo
Vĩ tuyến 17. Ở khu vực nơi có cây cầu lịch
sử mang tên Hiền Lương, phía Bắc là làng
Hiền Lương, huyện Vĩnh Linh, phía Nam là
làng Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio
Linh. Bên cạnh hình ảnh con đò ngược xuôi
của miền sông nước thì làng Xuân Hòa
mang dáng dấp của một làng thuần nông với
những cánh đồng bát ngát, hàng cau thanh
bình, cây đa - bến nước - sân đình.
Theo các cuốn Ô Châu Cân Lục, Phủ
biên tạp lục và Đồng Khánh dư địa chí, làng
Xuân Hòa xưa kia còn có các tên là Thì Hòa,
Thì Thái và Thời Hòa. Đến triều nhà Nguyễn
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đổi tên thành làng Xuân Hòa, thuộc tổng
An Mỹ, huyện Minh Linh, Phủ Quảng Bình.
Từ năm Minh Mạng thứ 17, tức là vào năm
1836 do chuyển 3 tổng An Mỹ, An Xá và Bái
Trời thuộc huyện Minh Linh sang huyện Địa
Linh - thuộc huyện Gio Linh ngày nay, làng
Xuân Hòa đã tách ra khỏi tổng An Mỹ nhập
vào tổng mới có tên là tổng Xuân Hòa.
Sau ngày cách mạng Tháng Tám thành
công, suốt từ năm 1946 cho đến ngày đất
nước thống nhất vào tháng 4/1975, Xuân
Hòa được tách và nhập vào các xã Xuân
Hòa rồi xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Liêm, huyện
Vĩnh Linh; xã Trung Hải, quận Trung Lương
và đến năm 1976 thì thuộc xã Trung Hải,
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

VĂN HÓA - XÃ HỘI
Cụ Nguyễn Minh Anh, một bậc cao niên
ở làng Xuân Hòa, tâm sự: “Để có được một
miền hương thôn xinh đẹp như ngày hôm
nay, tương truyền xa xưa hàng trăm năm
trước vùng đất này thấp trũng, lũ lụt quanh
năm. Các bậc tiền nhân khai canh của làng

sinh hoạt. Giếng được xây bằng đá tổ ong
hoặc đá xanh, dưới đáy kè bằng gỗ trai, trãi
qua cả ngàn năm mà không bị mục. Trên
địa bàn của làng có giếng Cùa, giếng Cồn,
giếng Đập, giếng Trọng, Giếng Xoài, một số
cái giếng còn nguyên trạng hàng năm luôn

Bến sông Xuân Hòa
đã không quản nắng mưa, bền gan nung
chí, cùng nhau biến vùng đất thiên tai địch
họa đơm bông kết trái, dựng xây nên một
miền quê đẹp Xuân Hòa”.
Một trong những cổ vật được dân làng
Xuân Hòa quan tâm gìn giữ đó là hệ thống
các giếng nước được người Chăm Pa cổ
xây dựng từ xa xưa, đến những năm gần
đây người người dân vẫn còn dùng để

được sửa sang, nạo vét. Giếng làng được
xem như các nguồn long mạch tạo nên thịnh
khí cho làng vậy.
Ở phía Nam của làng, ngày xưa dân
làng có trồng một lũy tre có chiều ngang hơn
30 m, dài theo sông, lâu dần những loại hạt
như lim sến, gò, táu từ rừng đổ về tạo thành
rừng nguyên sinh gọi là biền Xuân Hòa. Sau
này, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp
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và Mỹ thì nơi đây đã trở thành căn cứ cách
mạng.
Những năm tháng bi tráng chiến tranh
Trong suốt những năm tháng hai miền
Bắc - Nam của đất nước mang nặng vết
đau chia cắt, cán bộ và nhân dân Xuân Hòa
ngày đêm chiến đấu bám đất giữ làng, luôn

sông Bến Hải, trong đó có Xuân Hòa. Như
chúng ta thấy hiện nay phía khu đất cạnh
cổng làng Xuân Hòa là Cụm tượng đài “Khát
vọng thống nhất”: Tượng đài có diện tích
2.700m2, gồm hai phần: phần bệ đài, với
mặt cạnh là mảng phù điêu, được ghép từ
nhiều khối đá, có kích cỡ khác nhau; phần
tượng đài là hình tượng bà mẹ miền Nam

Đồng lúa Xuân Hòa
đau đáu hướng về miền Bắc, nơi có lá cờ
đỏ sao vàng tung bay trong mưa bom bão
đạn, vững chãi như ngọn hải đăng giữa bão
tố phong ba chỉ đường cho tàu thuyền về
đất liền.
Là nơi địa đầu của giới tuyến, kẻ địch
cũng đã điên cuồng dùng mọi hình thức
từ khủng bố đến mị dân để đàn áp và mua
chuộc cán bộ và nhân dân dọc theo bờ nam
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và người con trai, được tạo trên chất liệu đá
xanh Thanh Hóa. Tượng đài thể hiện một
niềm tin son sắt của đồng bào miền Nam vào
một ngày mai chiến thắng, thống nhất nước
nhà. Tuy nhiên, ngày đó nơi này là Đồn cảnh
sát Xuân Hòa của ngụy quyền. Ông Nguyễn
Văn Biểu, người làng Xuân Hòa cho biết:
“Đồn cảnh sát này có một nhiệm vụ khác là
dò la, trấn áp, đe dọa, chiêu hàng các gia
đình có người thân tham gia hoạt động cách

VĂN HÓA - XÃ HỘI
mạng. Vào ngày 20/1/1967, ta đã đánh Đồn
Xuân Hòa tiêu diệt tên xã trưởng cùng nhiều
tên ác ôn có nợ máu với nhân dân. Chiến
thắng Đồn Xuân Hòa đã tạo lên niềm tin của
quân dân ta và gây ra sự sợ hãi cho địch”.
Cây cầu Hiền Lương có một thời như
một “chiếc khóa” tưởng chừng sẽ được
mở sau 2 năm tổng tuyển cử nhưng lại “im
ỉm đóng” suốt 20 năm lịch sử đau thương
của dân tộc, là chứng nhân cho những chia
ly của những gia đình, của đất nước một
thời bi tráng. Như hai câu ca dao được lưu
truyền trong những năm tháng đằng đẳng
buồn đau này.
“Cách một con sông mà đó thương đây nhớ
Chung một nhịp cầu mà duyên nợ cách xa”
Trong những năm tháng kháng chiến
chống mỹ cứu nước, từ trước và sau Mậu
Thân 1968 cho đến ngày quê hương Gio Linh
hoàn toàn giải phóng vào ngày 2/4/1972,
mảnh đất Xuân Hòa là nơi chứng kiến sự
chiến đấu quả cảm và hy sinh anh dũng của
cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Xuân Hòa. Đế
quốc Mỹ và tay sai đã biến nơi đây thành
một vành đai trắng để ngăn cách miền Bắc
XHCN chi viện cho chiến trường miền Nam.
Ông Nguyễn Minh Châu, nguyên là Chủ
tịch Hội Cựu chiến binh huyện Gio Linh,
người con của Xuân Hòa, kể lại: “Trong
những năm tháng chiến tranh giữ đất quê
hương, đã có nhiều tấm gương liệt anh đã
ngã xuống trên mảnh đất quê hương và mọi
miền tổ quốc. Hiện nay, có một số liệt sỹ vẫn
chưa tìm thấy. Tháng 4 năm 1972, những
chiến sĩ du kích Xuân Hòa cắm ngọn cờ lên
căn cứ Dốc Miếu, đánh dấu việc giải phóng
hoàn toàn Gio Linh, các thế hệ Xuân Hòa rất
đỗi tự hào về truyền thống của quê hương”.

nông đúng nghĩa. Những cánh đồng đồng
rộng lớn được quy hoạch một cánh khoa
học, thuận tiện trong việc sản xuất canh tác
nông nghiệp, Những đường bê tông rộng
rãi đi đến tận ngõ của các ngôi nhà. Thấp
thoáng sau cánh đồng lúa xanh mướt mắt
là hàng dừa trỉu quả và mái ngói của những
ngôi nhà được xây dựng khang trang vững
chãi.
Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì cán
bộ của nhân dân Xuân Hòa cũng luôn quan
tâm đến việc xây dựng một thiết chế văn
hóa lành mạnh, bền vững, nhiều hoạt động
văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao được
quan tâm đầu tư và phát triển. Công tác
khuyến học khuyến tài luôn được các dòng
họ chú trọng. Đã có những người con làng
Xuân Hòa thành tài góp phần vào công cuộc
xây dựng quê hương, đất nước. Người cao
tuổi trong làng luôn là tấm gương mẫu mực
để con cháu noi theo học tập, tu dưỡng đạo
đức. Ông Trần Văn Tâm, Trưởng Thôn Xuân
Hòa chia sẻ: “Cán bộ và nhân dân Xuân Hòa
đang chung sức, đoàn kết xât dựng quê
hương ngày càng giàu đẹp. Phấn đấu hoàn
thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu
trong tương lai không xa”. Tin tưởng một
Xuân Hòa với sức sống mãnh liệt sẽ vững
bước đi tới trong sự nghiệp phát triển quê
hương Quảng Trị và của đất nước.
Tự hào với những truyền thống yêu
nước được lưu truyền bao đời, làng Xuân
Hòa miệt mài thêu hoa dệt gấm những câu
chuyện lịch sử dân tộc trong những điều thật
dung dị và điềm tĩnh như tính cách của dòng
sông lặng lẽ mãi miết trôi xuôi về biển cả.
Để cho các thế hệ hôm nay và mai sau nhớ
đến: Nơi đây - có một địa danh Xuân Hòa
như thế./.
N.V.H

Vĩ Thanh
Về Xuân Hòa hôm nay, bên cạnh những
di tích lịch sử văn hóa đứng trầm mặc với
thời gian là những tươi mới của một làng
quê với sự đổi thay của câu chuyện Tam
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LIÊN HIỆP HỘI
VÀ CÁC HỘI THÀNH VIÊN

HỘI THẢO GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG

Trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày
khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2020,
thực hiện kế hoạch số 167-KH/TU của Tỉnh
ủy, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật
Quảng Trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo văn kiện
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đến dự Hội thảo gồm có các đồng chí
nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo các
Sở, Ban, ngành đại diện cho đội ngũ trí thức
khoa học công nghệ của tỉnh cùng các đồng
chí trong Thường trực, Ban Chấp hành Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
Tại hội thảo các ý kiến tham gia đều
bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung
ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy và gợi ý của
Ban Tổ chức. Đối với dự thảo báo cáo chính
trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
các ý kiến đóng góp, thảo luận tập trung về
tiêu đề, nhận định, khái quát tình hình, kết
cấu, phương pháp và nội dung đánh giá,
các nội dung cụ thể như kết quả đạt được
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trong nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm kỳ
tới, các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình
dự án trọng điểm, các ngành, lĩnh vực đột
phá, các giải pháp chủ yếu. Hầu hết các
đại biểu đều thống nhất với bố cục của dự
thảo, bên cạnh đó một số ý kiến đưa ra đối
với cách viết trong dự thảo chưa thống nhất
về mặt từ ngũ, thuật ngữ, những câu văn
nói cũng được đưa vào dự thảo, các cụm
từ mang tính chung chung như “Phát huy
truyền thống quê hương”, từ “khát vọng”
lặp lại quá nhiều, đề mục không thống nhất.
Trong toàn bộ Dự thảo báo cáo từ phần
đánh giá công tác cán bộ, công tác chính trị
tư tưởng đến phần phương hướng nhiệm vụ
đề cập rất mờ nhạt, hầu như lướt qua công
tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng lý luận
chính trị, quản lý nhà nước góp phần xây
dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Một số chỉ tiêu
chưa chính xác như tỷ lệ độ che phủ rừng
năm 2020 đạt 50,1% nhưng trong dự thảo
chỉ 49,5%...
Phần nguyên nhân của hạn chế, khuyết
điểm, phương hướng nhiệm vụ và các giải
pháp chủ yếu, bài học kinh nghiệm cũng
được các đại biểu tham gia góp ý cụ thể.
Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận
những ý kiến đóng góp của các nhân sĩ, trí
thức khoa học và công nghệ tổng hợp và
báo cáo theo kế hoạch./.
Xuân Hà

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ
THUẬT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ LẦN THỨ III

công tác với chính quyền, các cơ quan, bàn
ngành, liên quan…
Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí trong Ban
Chấp hành. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá
nhân đã được khen thưởng vì có thành tích
xuất sắc trong hoạt động của Hội./.
Khánh Huyền - Lệ Truyền

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ HỖ TRỢ BỘ ĐỘI
BIÊN PHÒNG VÀ CÔNG AN TRONG CÔNG TÁC
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Trong nhiệm kỳ qua, Hội KH&KT thị xã
đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt
nhiệm vụ của mình, đạt được những kết quả
đáng kể trên các mặt công tác. Với 179 hội
viện với 10 phân hội trực thuộc Hội KH&KT
đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong hoạt
động, đạt nhiều kết quả như: Tham gia các
hội thảo khoa học và hoạt động tư vấn, phản
biện, góp phần tư vấn, hoạch định các chính
sách, nâng cao chất lượng, tính khả thi của
một số chương trình, đề án, quy hoạch của
thị xã. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHKT và
CN trên các lĩnh vực; Nhiều đề tài, sáng kiến
tiêu biểu đạt giải cao tại các cuộc thi KHKT
cấp quốc gia, cấp tỉnh và quan trọng hơn là
có giá trị thực tiễn, ứng dụng cao vào thực
tế.

Nhằm hỗ trợ cho lực lượng Biên phòng,
công an trong công tác phòng chống dịch
COVID-19, Sáng 26/3 Phân hiệu Đại học
Huế tại Quảng Trị đã trao gần 35.000ml
dung dịch nước rửa tay khô cho Bộ chỉ huy
Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị và phòng
PA03 Công an tỉnh Quảng Trị.
Ngay khi có chủ trương đóng cửa biên
giới của Chính phủ, Bộ đội biên phòng là
lực lượng ngày đêm căng mình nơi các cửa
khẩu, đường mòn, lối mở dọc tuyến biên
giới, một mặt làm công tác tuyên truyền
phòng chống dịch cho người dân, một mặt
kiểm soát tốt người Việt Nam đi làm ăn ở
nước ngoài trở về nước. Đối với tỉnh Quảng
Trị, các tuyến biên giới chủ yếu là đồi núi,
địa bàn hết sức hiểm trở, các cán bộ, chiến

Đánh giá cao những đóng góp của Hội
Khoa học và Kỹ thuật thị xã Quảng Trị, đồng
chí Phó Bí thư thị ủy Quảng Trị - Nguyễn
Quang Lâm đề nghị hội tập trung kiện toàn
tổ chức Hội, phát triển mạnh mẽ hội viên cả
về số lượng lẫn chất lượng; Không ngừng
đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
của Hội và nâng cao tính năng động, sáng
tạo và hiệu quả; Tích cực chủ động vào các
hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã
hội đối với các dự án, đề tài lớn của thị xã;
Chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp
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sĩ biên phòng tỉnh đang trở thành “lá chắn
sống” lập chốt 24/24, đảm bảo công tác
phòng chống dịch covid-19 tốt nhất.
Chia sẻ với những khó khăn của cán
bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Quảng Trị và để
đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ,
Phân hiệu Đại học Huế đã chủ động tiếp tục
sản xuất điều chế nước rửa tay khô để kịp
thời trao đến tay cán bộ chiến sĩ. Cùng với
30000ml nước rửa tay khô đã được trao tận
tay lực lượng biên phòng, gần 5000ml nước
rửa tay khô cũng đã được trao cho cán bộ
chiến sĩ phòng PA03 Công an tỉnh Quảng
Trị.
Đây là chương trình trao nước rửa
tay miễn phí do Phân hiệu Đại học Huế tại
Quảng Trị thực hiện nhằm hỗ trợ cộng đồng
trong phòng chống dịch Covid-19, tính đến
thời điểm hiện nay đã trao hơn 315.000 ml
nước rửa tay khô cho người dân, học sinh
các trường THPT, cán bộ chiến sĩ công an
biên phòng trong công tác phòng chống
dịch. Bên cạnh đó, Phân hiệu Đại học Huế
tại Quảng Trị đã nhường trụ sở cơ quan làm
việc, bố trí 60 giường loại 120 chỗ cho Ban
Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh
Quảng Trị làm điểm cách ly người nước
ngoài về nước phòng chống dịch./.
Văn Huế

THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY
HOẠCH 3 LOẠI RỪNG
Với mục tiêu gắn quy hoạch 3 loại rừng
với việc đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành
lâm nghiệp, từng bước nâng cao độ che phủ
rừng, phấn đấu duy trì ổn địn 50%, góp phần
bảo vệ môi trường sinh thái, Hội KHKT Bảo
vệ rừng và ĐDSH đã phối hợp với các Hạt
Kiểm lâm thực hiện rà soát quy hoạch 3 loại
rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
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Kết quả, đến nay tại một số huyện như
Đảo Cồn Cỏ, Triệu Phong, TP Đông Hà và
thị xã Quảng Trị đã hoàn thành rà soát, điều
chỉnh cấp xã, phường và đang phối hợp
Hạt tham mưu UBND huyện, thành phố, thị
xã tổ chức hội nghị thông qua số liệu. Một
số huyện còn lại như Vĩnh Linh, Gio Linh,
Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Hải Lăng
đang thống nhất số liệu, bản đồ hiện trạng,
nội dung điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng,

Kiểm tra việc trồng rừng tại Triệu Thượng,
Triệu Phong
bản đồ quy hoạch. Riêng các chủ rừng BQL
RPH LVS Bến Hải, BQLRPH Hướng Hóa Đakrông và BQL Khu BTTN Đakrông chưa
hoàn thành nội dung đề xuất bóc tách diện
tích đất nương rẫy, dân cư... đã canh tác lâu
năm ra khỏi ranh giới theo chỉ đạo của Sở tại
Công văn số 322/SNN-KHTC.
Dự kiến việc rà soát quy hoạch 3 loại
rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn
thành trước ngày 30/6/2020./.
Nguyễn Thị Lành

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
HỘI KHUYẾN HỌC TRAO HỌC BỔNG ĐẾN
HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓ KHĂN

là 1.700.000 đồng/em. Đối với học sinh tiềm
năng được hỗ trợ thêm 10.000.000 đồng.

Nhằm chia sẻ với các em học sinh,
sinh viên hoàn cảnh khó khăn trong thời
kỳ dịch bệnh Covid-19, Hội Khuyến học
Quảng Trị đã trao học bổng để động viên,
giúp đỡ các em.

6 em học sinh lớp 12 của trường THPT
thị xã Quảng Trị và trường chuyên Lê Quý
Đôn được hỗ trợ mỗi em 3.000.000 đồng.
Học sinh tiềm năng được hỗ trợ thêm
8.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng mua
máy tính xách tay để các em ôn thi vào đại
học.

Ngày 24/3, bà Nguyễn Thị Hồng Vân Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã
trao học bổng đến các em học sinh lớp 9 và
lớp 12 tại trường THPT thị xã Quảng Trị và
trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Chia sẻ với các em sinh viên khó khăn
trong thời kỳ dịch bệnh, Hoà thượng Thích
Phước Toàn, Viện chủ Chùa Vạn Đức TP

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân trao học bổng đến các em học sinh THPT
Học bổng do Tổ chức “Vòng tay Thái
Bình” tài trợ với số tiền gần 64 triệu đồng.
Mức hỗ trợ cho học sinh cao hoặc thấp dựa
vào hoàn cảnh và năng lực học tập của mỗi
em.
Với học sinh lớp 9 có cơ hội thi đậu vào
một số trường THPT trọng điểm, mức hỗ trợ

Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ cho 2 em sinh viên
năm 2 có gia đình thuộc diện hộ nghèo, mồ
côi.
Mức hỗ trợ mỗi em 5.000.000 đồng để
các em có thêm điều kiện trong sinh hoạt và
học tập./.
Đăng Đức
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Đất nước ở t rong tim
CHU NGỌC THANH

Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em
Nhưng làm được những điều phi thường lắm
Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm
Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào.
Em thấy không? Trong nỗi nhọc nhằn, vất vả, gian lao
Khi dịch bệnh hiểm nguy đang ngày càng lan rộng
Cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận
Trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy.
Với người láng giềng đang lúc lâm nguy
Đất nước mình không ngại ngần tiếp tế
Dù mình còn nghèo nhưng mình không thể
Nhắm mắt làm ngơ khi ai đó cơ hàn.
Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan
Chính phủ đón về cách ly trong doanh trại
Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương dãi
Để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường.
Với chuyến du thuyền đang khóc giữa đại dương
Mình mở cửa đón họ vào bến cảng
Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn
Mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ.
Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa
“Trong cuộc chiến này sẽ không có một ai bị để lại”
Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi
Khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên.
Từ mái trường này em sẽ lớn lên
Sẽ khắc trong tim bóng hình đất nước
Cô sẽ nối những nhịp cầu mơ ước
Để em vẽ hình Tổ quốc ở trong tim.
Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi tìm
Một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả
Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa
Vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam!
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Giữa mùa đại dịch

VÕ VĂN HOA

1.
Rồi đến một ngày bão sẽ tan
Bây giờ đối mặt với gian nan
Bởi thằng giấu mặt Covid ấy
Man !
2.
Em ở nơi có nguy cơ cao
Anh ở nơi nguy cơ thấp
Trái tim hai phía vẫn đập
Cách ly cách mặt chẳng cách lòng !

Ngựa tạm dừng
Mình tuổi Ngọ
Ngựa tạm dừng
Không đi đâu hết
Vì con Cô rô na
*
Nghiệm suy
Hai mặt của vấn đề
“Ác giả ác báo”
Rồi sẽ quả nhân!
*
Mặt khác
Môi trường trong hơn
Cả thế giới tự điều chỉnh
Tự sắp xếp
*
Trẻ hoá dân số...
Người già chết nhiều
Đời sống gia đình
Gắn chặt hơn
*
Gặp nhau chừ không bắt tay
Xá như người Lào, người Thái
Tạm ngừng tụ tập
Cà phê
*

Chừ giãn cách
Chừ gián cách
Thương những người lính
Bộ đội, Công an...
*
Những người blouse trắng
Đại dịch con (ba, mẹ) chưa về
Thương những người buôn thúng bán mẹt
Thương những em thất nghiệp
*
Cảm động biết bao những người trải lòng
Có chi ủng hộ nấy
Trên các kênh thông tin dễ thấy
Cảm động biết bao ...
*
Cảm động biết bao nhiều đêm em mất ngủ
Đi từng ngõ gõ từng nhà
Vận động bà con ủng hộ người cách ly
Quả bí gói mì...
*
Ngựa tạm dừng
Mình không đi đâu hết
Ở nhà
Ở nhà
Dạy trẻ online...
Khoa học & Kỹ thuật
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Chuyện vui khoa học

1. PHÁT MINH DO... NGỦ QUÊN
Một đêm Carothers - nhà hóa học Mĩ,
sau nhiều ngày đêm làm việc căng thẳng,
đinh chợp mắt ít phút. Nhưng... ông đã ngủ
liền tới sáng. Tỉnh dậy, ông hốt hoảng lo cho
tất cả công sức thí nghiệm: Có lẽ đã tan
thành mây khói? Ai ngờ, khi vừa nhấc chiếc
đũa thủy tinh ở trong bình phản ứng lên, ông
thấy chiếc đũa mềm nhũn và kéo theo một
hỗn hợp có dạng sợi nhỏ mỏng manh óng
ánh rất đẹp. Đó là sợi tổng hợp poliamit đầu
tiên trên thế giới - sợi nilon ngày nay.
2. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH XÁC
Người phát minh ra phương pháp lưu
hóa cao su là Ch.Goodyear. Ông là người
nghèo túng nhưng kiên trì theo đuổi công
việc của mình.
Một hôm có một chủ xưởng máy hỏi
người bạn của mình làm thế nào tìm gặp
được Goodyear, người này bèn bảo:
- Anh cứ tìm người nào mặc quần cao
su, áo cao su, đi giày cao su, độ mũ cao su,
có một cái ví bằng cao su nhưng không có
lấy một đồng xu thì... đó chính là Goodyear.”
3. CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ TÔI ỨNG DỤNG
HÓA HỌC
Năm 1943 Niels Bohr - nhà vật lý học
người Đan Mạch, để thoát khỏi tay bọn Đức
quốc xã, ông phải rời khỏi Copenhangen.
Nhưng trong tay ông còn có hai huy chương
Nobel bằng vàng của các bạn đồng nghiệp
là James Franck (Mỹ) và Max Laue. (Huy
chương Nobel của Bohr đã được đưa ra
khỏi Đan Mạch trước đó).
Không muốn liều mang các huy chương
này theo mình, nhà bác học bèn hòa tan
chúng trong nước cường toan (hỗn hợp
của HNO3 và HCl) vào các chai “không có
gì đáng chú ý” và đặt chúng vào một xó trên
sàn nhà - nơi có nhiều chai lọ bụi bặm bám
đầy.
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Sau chiến tranh, khi trở lại phòng thí
nghiệm của mình, trước tiên Bohr tìm cái
chai quý báu đó và theo yêu cầu của ông,
những người cộng sự đã tách vàng ra rồi
làm lại hai tấm huy chương.
Đáp lại sự cảm kích của các chủ nhân
của hai tấm huy chương, Niels Bohr chỉ nói:
“Đơn giản là tôi ứng dụng hóa học mà thôi”.
4. NGƯỜI LẤY VÀNG TỪ MẶT TRỜI
Nhà vật lý học Kirchhoff trong một buổi
nói chuyện khoa học, ông thuyết giảng về
quang phổ của mặt trời. Ông nói rằng những
vạch đen trong quang phổ mặt trời chứng
tỏ rằng trên mặt trời có vàng. Một ông chủ
nhà hàng cũng có mặt trong buổi nói chuyện
nghe vậy liền hỏi: “Thưa ngài! Liệu vàng ấy
có ý nghĩa gì nếu ta không lấy được chúng”.
Kirchhoff không nói gì cả.
Ít lâu sau, Kirchhoff được nhận huy
chương vàng nhờ phát minh phân tích phổ
mặt trời. Ông bèn đưa cho nhà tư bản nọ
xem và nói: “Ông thấy sao! Dù sao tôi vẫn
lấy được vàng từ mặt trời”.
5. CHUYỆN VỀ MENDELEYEV
Sau khi vợ nhà bác học Mendeleyev qua
đời, ông cưới một phụ nữ khác. Nhưng luật
pháp của nước Nga dưới thời Nga hoàng
bấy giờ không cho phép lập gia đình khi vợ
hoặc chồng vừa chết trong vòng ba năm.
Ông đã nhờ một giáo sĩ làm lễ cho mình mà
không sợ luật pháp hà khắc. Và người mục
sư ấy sau khi giúp Mendeleyev đã bị khai trừ
khỏi giáo hội.
Một vị tể tướng của Sa Hoàng cũng
trong hoàn cảnh của Mendeleyev và cũng
đã làm lễ cưới. Nhưng Sa Hoàng đã hủy bỏ
hôn ước của ông ta. Vị tể tướng thắc mắc
tại sao hôn ước của Mendeleyev lại được
nhà vua chấp nhận. Sa Hoàng trả lời ông ta:
“Bởi vì người như khanh ta có rất nhiều, còn
người như Mendeleyev ta chỉ có một”.
(Sưu tầm: Nguồn Internet)

