Đặc san

Khoa hoïc & Kyõ thuaät
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ

Chúc Mừng

Năm Mới
Tân Sửu

2
0
2
1

Happy New Year
Khoa học & Kỹ thuật

Xuân Tân Sửu

1

TRONG SỐ NÀY

DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC
Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quảng Trị
lần thứ XVII vào cuộc sống
Võ Thái Phong

1

Viết trước thềm Xuân mới - Tân Sửu

4

Nguyễn Trí Ánh

Thực trạng và hiệu quả bước đầu trong “trận chiến” phòng chống Covid-19 tại
tỉnh Quảng Trị
Trần Văn Thịnh

7

Tập trung nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt

12

Thanh Trúc

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Than sinh học và một số ứng dụng trong nông nghiệp

15

Trần Thị Cúc Phương, Nguyễn Thị Phượng
Truy xuất nguồn gốc - tìm ở đâu?

Phan Tuấn Anh

Doanh nghiệp Quảng Trị cần thích ứng với cuộc cách mạng 4.0

18
23

Thanh An
Thông tin và định hướng nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh

26

Tạ Sáu

Đặc san
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Chịu trách nhiệm xuất bản:
ThS. Nguyễn Thái Nhân
Phó chủ tịch Liên hiệp Hội
Ban biên tập:
TS. Lê Quốc Hải
TS. Nguyễn Bình
ThS. Võ Thái Phong
KS. Lê Thanh Nam
CN. Võ Thành Dung
Thư ký:
Nguyễn Thị Xuân Hà

Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị sỏi san hô bán
phần

31

Hoàng Đức Minh
Triệu phong, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển công nghiệp
- tiểu thủ công nghiệp

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Hoàng Thị Hồng Huế

An toàn thông tin cho chuyển đổi số

Thiện Đạt

An toàn thực phẩm ngày Tết - những vấn đề cần quan tâm
Tái đàn lợn theo hướng đảm bảo an toàn sinh học

39

Tuấn Minh
Phan Việt Toàn

Người đi tìm mật ngôn của thơ

Hồ Sĩ Bình

VĂN HÓA - XÃ HỘI

42
46
49
52

Trình bày:
Nguyễn Thị Thùy Trang

Những biến đổi không gian kiến trúc nhà ở nông thôn Quảng Trị dưới tác động
của đô thị hóa
Hoàng Đức Anh Vũ

Cơ quan thực hiện:
Liên hiệp các Hội KH&KT Quảng Trị
204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3553374 - 3563657
Email: lienhiephoiqt@gmail.com

Kết quả thử nghiệm phân bón NPK Bình Điền Quảng Trị trên cây cà phê tại huyện
Hướng Hóa
Thanh Tùng

63

Trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp - những vướng mắc cần tháo gỡ

66

Giấy phép xuất bản:
Số 37/GP-XBĐS ngày 21/02/2020 của
Cục báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
In tại: Công ty TNHH Sông Lam, 47 Lê Thế Hiếu,
Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
In 300 bản
Nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2020
Bìa 1: Chợ Đông Hà.
Khoa
học Hoàn.
& Kỹ thuật
Ảnh:
Võ Minh
2

Xuân Tân Sửu

55

Nguyễn Thị Lành
Cải cách hành chính từ con người
10 năm thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tây Long
Nguyễn Văn Hùng

68
71

Thực trạng về công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị chế biến dăm gỗ và sản
xuất ván ghép thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Phong Lan

76

Hò giã gạo ở Quảng Trị

80

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Một số hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội - Tổ chức thành viên

Y Thi

84

DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII
VÀO CUỘC SỐNG
VÕ THÁI PHONG
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Trị

Đ

ại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh
Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020 - 2025 đã thành công tốt
đẹp. Thành công của Đại hội là niềm tin và
kỳ vọng để Quảng Trị bước vào giai đoạn
phát triển mới.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, bên cạnh
những thuận lợi, có không ít khó khăn, thách
thức nhưng Đảng bộ và Nhân dân, trong đó
có đội ngũ trí thức Quảng Trị phát huy truyền
thống quê hương; khai thác lợi thế và tiềm

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Thành Dũng
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năng của tỉnh nhờ vậy đã hoàn thành mục
tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc
lần thứ XII của Đảng.
Với sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ
trí thức Quảng Trị, nhiệm kỳ qua, lĩnh vực
khoa học và công nghệ của tỉnh đã có nhiều
tiến bộ, góp phần quan trọng vào sự phát
triển kinh tế - xã hội. Nhiều tiến bộ kỹ thuật,
mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật được
áp dụng trong sản xuất đạt kết quả cao. Các
cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng
các quy trình, công nghệ vào sản xuất đối
với các loại cây trồng, con nuôi mới, quý,
có giá trị kinh tế cao được hình thành, bước
đầu mang lại hiệu quả. Công tác hướng
dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương xây dựng
và phát triển thương hiệu được chú trọng,
nhằm đưa sản phẩm của Quảng Trị đến
với thị trường trong nước và thế giới. Yếu
tố năng suất, chất lượng, hàm lượng khoa
học và công nghệ trong sản phẩm hàng hoá
ngày càng tăng.
Là tổ chức của đội ngũ trí thức, Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tập hợp
nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý, khoa học,
công nghệ đã tiến hành tổ chức tư vấn, phản
biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH)
hàng chục dự án/đề án qui hoạch, phát
triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, các
ngành, địa phương1. Thông qua hoạt động
TVPB&GĐXH Liên hiệp Hội đã tập hợp,
phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong
việc cung cấp cho các cơ quan đặt yêu cầu
tư vấn có thêm cơ sở, luận cứ khoa học độc
lập, khách quan khi phê duyệt, tổ chức thực
hiện các chương trình dự án, đề án quan
trọng về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học
và công nghệ của tỉnh2; đồng thời qua đó
khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của
Liên hiệp Hội.
Bước vào thời kỳ mới, Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII đã đề ra mục tiêu tổng quát
“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống
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chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy ý
chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng
hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Khơi
dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội,
thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đẩy
mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư, tạo thuận lợi cho kinh tế tư
nhân phát triển mạnh mẽ. Phát triển các lĩnh
vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của Nhân dân. Tăng cường
tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn
định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã
hội. Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh
có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình
cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong
nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào
năm 2030”.
Đây là quyết tâm chính trị của Đảng bộ
nhưng cũng là khát vọng của Nhân dân.
Đối với một đời người, cái gì khiến người
ta trẻ? không phải tuổi tác, cũng không phải
sức vóc; Đối với một quốc gia, dân tộc bí
quyết nào khiến nó trở nên hùng cường và
bất diệt ? không phải to hay nhỏ, càng không
phải sinh ra trước hay sau… mà trên tất cả
đó chính là khát vọng! Dù một đời người hay
tới cả một quốc gia, dân tộc, không có khát
vọng nhất định sẽ không có gì như mong
muốn cả! Một khát vọng bùng cháy thì dù
trước hay sau luôn luôn là điểm xuất phát
cho mọi thành công. Lịch sử nhân loại xác
định rằng, không có một thành công nào của
bất cứ ai, của bất cứ quốc gia, dân tộc nào
trải từ thiên cổ tới bây giờ, không được bắt
đầu và lớn lên từ hoài bão, từ khát vọng.
Dân tộc Việt Nam ta từ trong trường kỳ lịch
sử mấy ngàn năm thăng trầm, còn mất của
mình không nằm ngoài quy luật ấy của muôn
đời, của mọi thời.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra
mục tiêu phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành
tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung
bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm
trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả
nước vào năm 2030, là khát vọng phát triển.
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Chúng ta biết rằng, con đường đi đến
mục tiêu đó không ít khó khăn, thách thức.
Đó là những diễn biến phức tạp khó lường
trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế;
là những thách thức về an ninh phi truyền
thống, nhất là biến đổi khí hậu, nước biển
dâng, dịch bệnh, tranh chấp biển đảo; là
những hạn chế về tính bền vững, về năng
lực cạnh tranh của nền kinh tế đất nước; là
nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xã
hội, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, quan
liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, đảng
viên chưa bị đẩy lùi,... Cùng với đó, đến thời
điểm này Quảng Trị vẫn còn là tỉnh nghèo,
khó khăn; cơ sở hạ tầng lạc hậu, quy mô
nền kinh tế nhỏ; sức cạnh tranh thấp; thu
nhập bình quân đầu người chỉ bằng khoảng
79% mức trung bình của cả nước; chất
lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu
cầu. Chất lượng tăng trưởng chưa thực sự
bền vững, động lực tăng trưởng còn thiếu
bền vững và chưa thể thu hẹp khoảng cách
so với khu vực và cả nước. Cùng với đó, vai

trò của công nghiệp nói riêng còn yếu; chưa
có nhiều dự án sản xuất kinh doanh, dự án
công nghiệp lớn, nhất là công nghiệp chế
biến, chế tạo; việc chuyển dịch cơ cấu kinh
tế vẫn còn chậm, chưa rõ định hướng ưu
tiên trong chiến lược phát triển ngành; chưa
xác định được ngành kinh tế biển dựa trên
lợi thế so sánh của địa phương,… Nhưng có
khát vọng phát triển, khát vọng Quảng Trị đi
lên thì chắc chắc mục tiêu ấy sẽ đạt được.

Chú thích:
(1)
Một số đề án, dự án đã được tư vấn, phản
biện: Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh
Quảng Trị đến năm 2020, 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; Quy hoạch phân vùng
chức năng vùng Bờ tỉnh Quảng Trị đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030; 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 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...
(2)
Một số Hội thảo khoa học đã được thực
hiện: “Sáng tạo kỹ thuật phục vụ xây dựng nông
thôn mới tại Quảng Trị lần thứ hai, năm 2015”,
“Hội thảo khoa học quốc tế về Hợp tác nghiên
cứu và phát triển mạng lưới hoạt động an ninh
lương thực, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
trong Tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ ba tại
Quảng Trị - Việt Nam” (2016), “An toàn vệ sinh
thực phẩm trên địa bàn tỉnh” (2017), “Nghiên
cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học trên
địa bàn tỉnh” (2018), “Phát huy vai trò và trách
nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học và công
nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội
của tỉnh” (2018).

Hướng đi đã rõ, quyết tâm chính trị đã
được Đại hội biểu thị cao độ, vấn đề có ý
nghĩa quyết định là mỗi một cán bộ, đảng
viên, người dân, trong đó đội ngũ trí thức
Quảng Trị hãy tiếp tục phát huy truyền thống
anh hùng của quê hương, nêu cao tinh thần
tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng coi
việc triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII là mệnh lệnh từ trái tim, khối óc;
để quyết tâm ấy thành nhận thức, tư tưởng
và có chương trình hành động cụ thể, thiết
thực, sớm trở thành hiện thực cuộc sống./.
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VIẾT TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI

Tân Sửu

M

ùa xuân người ta ít bàn, ít nói đến
công việc mà phần nhiều nghĩ
tới chơi xuân. Câu ca “Tháng
giêng là tháng ăn chơi”, không biết ra đời tự
bao giờ nhưng vẫn còn mãi trong tâm thức
của mỗi người, mặc dù cuộc sống thời công
nghiệp 4.0 đã khác. Vậy nhưng chợt nghĩ
lời của cổ nhân: 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, tôi lại...
Năm 2020 - Canh Tý, năm con Chuột
sắp qua, Tết con “Trâu” sắp đến. Trong 12
con giáp, trâu là con vật gần gũi, gắn bó
với người nông dân, trở thành một biểu
tượng của nền văn minh nông nghiệp lúa
nước. Những câu tục ngữ, thành ngữ “Con
trâu là đầu cơ nghiệp”, “tậu trâu cưới vợ,
làm nhà…”, “ruộng sâu, trâu nái”, “chín đụn
mười trâu”… đã nói lên vị trí, vai trò quan
trọng của con trâu đối với cuộc sống, lao
động sản xuất của người nông dân. Có lẽ
không người Việt nào không biết đến những
câu ca chan chứa này: “Trâu ơi ta bảo trâu
này/Trâu ra ngoài ruộng cấy cày với ta/Cấy
cày vốn nghiệp nông gia/Ta đây trâu đấy ai
6
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Nguyễn Trí Ánh

mà quản công/Bao giờ cây lúa còn bông/Thì
còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”. Có biết bao
nhiêu câu chuyện cảm động về mối quan hệ
giữa con người với loài vật hiền lành này
được lưu truyền trong dân gian.
Từ lúc bé xíu, các cậu bé, cô bé đã biết
chăn trâu, cắt cỏ giúp bố mẹ, vừa kết hợp
mò cua bắt ốc hay đánh bài tam cúc, đánh
thẻ… lớn lên chàng trai, cô gái biết điều
khiển trâu cày bừa, kéo xe, khi về già, sức
khỏe suy giảm các cụ ông, cụ bà lại vẫn tiếp
tục dắt trâu, chăn nghé giúp con cháu.
Trâu cũng là con vật tình nghĩa, thủy
chung, xa cách nhiều năm vẫn nhớ chủ, đi
xa vẫn nhớ đường về, trả công cho người
chăm sóc hậu hĩ, xứng đáng.
Bản tính hiền lành, nhiều khi quá thật thà
nên phải chịu thiệt thòi, song trâu cũng là
một loài vật dũng mãnh, thiện chiến, không
dễ bắt nạt. Với sức khỏe phi thường “ốm
trâu hơn khỏe bò” và cặp sừng lợi hại, trâu là
một chiến binh xuất sắc. Câu chuyện “Trâu
đoàn kết giết hổ” là một bài học về tinh thần
đoàn kết, hiệp đồng sức mạnh để chống lại
kẻ thù. Người nông dân Việt Nam tìm thấy

DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC

Hình ảnh bức tranh Đông Hồ - cậu bé chăn trâu thổi sáo.
Nguồn: tranhtreophongkhachdep.com
trong con trâu sức mạnh quật cường của
một dân tộc yêu hòa bình nhưng thượng võ,
bất khuất, kiên cường. Giai thoại dân gian
cũng kể rằng cậu bé Đinh Bộ Lĩnh thuở nhỏ
chăn trâu đã lấy cờ lau tập trận, sau thành
Vạn Thắng Vương lẫy lừng. “Trâu vàng”
cũng là linh vật, biểu tượng cho Seagam 22
tổ chức tại Việt Nam.
Các nhà nghiên cứu văn hóa, triết học
thường nhắc đến chi tiết Lão Tử cưỡi con
trâu rời khỏi Trung Hoa. Còn Tuệ Trung
Thượng Sĩ Trần Tung, anh ruột Trần Hưng

Đạo thì coi con trâu đất chính là Phật. Các
bậc cao nhân ấy chắc chắn đã tìm thấy ở
con trâu những đặc trưng phù hợp với đạo
lý sâu xa của mình.
Từ xưa, triết lý của ông cha ta: “Hiền
tài là nguyên khí của quốc gia”, “Phi trí bất
hưng”, “Chiêu hiền đãi sĩ”, “Tìm lẽ trị bình,
lấy tuyển nhân tài làm gốc”. Tại Văn Miếu
- Quốc Tử Giám, Hà Nội, trên một tấm bia
Tiến sĩ có ghi: “Các bậc hiền nhân tài giỏi là
yếu tố cốt tử đối với một chính thể. Khi yếu
tố này dồi dào thì đất nước phồn thịnh. Khi
Khoa học & Kỹ thuật
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yếu tố này kém cỏi thì đất nước suy yếu.
Những người tài giỏi là một sức mạnh đặc
biệt quan trọng đối với đất nước”.
Để quyết tâm chính trị của Đảng, ước
nguyện của toàn dân trở thành hiện thực cần
có sự đồng lòng, đồng sức, đồng tâm của
toàn dân nhưng đội ngũ trí thức với tư cách
là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá
trí thức có vai trò đặc biệt quan trọng.
Đội ngũ trí thức Quảng Trị hãy bằng trí
tuệ, tâm sức với những việc làm cụ thể hãy
làm mới mình kề vai, sát cánh, đoàn kết một

8
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lòng; 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. Coi việc
tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là trách
nhiệm chính trị cao cả, là mệnh lệnh từ trái
tim.
Đó chính là hồn xuân của đội ngũ trí thức
Quảng Trị./.
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THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG “TRẬN CHIẾN”

PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN VĂN THỊNH
Phó giám đốc Sở Y tế

Đ

ại dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus Corona
(COVID-19) là một đại dịch bệnh
truyền nhiễm với tác nhân là virus SARSCoV-2, đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.
Dịch bệnh bắt đầu vào cuối tháng 12 năm
2019 với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại
thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung, Trung

Quốc. Ban đầu từ một nhóm người mắc
viêm phổi không rõ nguyên nhân, các nhà
khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên
cứu và phân lập được một chủng coronavirus mới, có trình tự gen giống với SARSCoV trước đây với mức tương đồng lên tới
79,5%. Các ca nghi nhiễm đầu tiên ở Vũ
Hán được báo cáo vào ngày 31 tháng 12

PCT UBND tỉnh Hoàng Nam chỉ đạo thực hành xử trí tình huống khi có trường hợp
nghi mắc covid-19. Ảnh Hồng Hà
Khoa học & Kỹ thuật
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năm 2019. Trường hợp tử vong do SARSCoV-2 đầu tiên xảy ra ở Vũ Hán vào ngày 09
tháng 01 năm 2020. Sự lây nhiễm virus từ
người sang người đã được xác nhận cùng
với tỷ lệ bùng phát dịch tăng nhanh vào giữa
tháng 01 năm 2020. Ngày 11 tháng 3 năm
2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra tuyên
bố gọi “COVID-19” là “Đại dịch toàn cầu”.
Nguồn gốc SARS-CoV-2 lây từ động
vật hoang dã tự nhiên và vật chủ trung gian
truyền vi rút sang người vẫn chưa được xác
nhận. Tuy nhiên, rất có thể nguồn nguyên
thủy của virus này là dơi, vì qua phân tích 33
trong số 585 mẫu động vật thu được chỉ ra
chứng cứ của SARS-CoV-2. Mô tả cây phát
sinh chủng loài được dựng lên từ 15 trình tự
bộ gen tổng thể sẵn có của SARS- CoV-2
và 12 trình tự bộ gen tổng thể tương tự cao
sẵn có trong ngân hàng gen (5 từ SARS,
2 từ MERS và 5 từ Coronavirus tựa SARS
trên dơi). Phân tích bộ gen chỉ ra rằng nucleocapsid và spike glycoprotein có một số vị trí
chịu áp lực chọn lọc dương. Cây phát sinh
chủng loài chỉ ra rằng SARS-CoV-2 tụ hợp
đáng kể với trình tự coronavirus tựa SARS
trên dơi, trong đó có quan hệ họ hàng gần
gũi nhất với trình tự coronavirus tựa SARS
trên dơi cô lập từ loài Rhinolophus sinicus
năm 2015, trong khi phân tích cấu trúc phát
hiện các đột biến ở Spike glycoprotein và
nucleocapsid protein.
Sự lây truyền chủng SARS-CoV-2
ngoài lây truyền từ động vật sang người,
còn lây trực tiếp từ người sang người chủ
yếu qua giọt bắn đường hô hấp và qua
đường tiếp xúc trong phạm vi khoảng 1-2
mét. Vi rút cũng có khả năng lây truyền
qua đường không khí qua khí dung (aerosol), đặc biệt tại các cơ sở y tế và những
nơi đông người và ở không gian kín. Cho
tới nay, lây truyền theo đường phân - miệng
chưa có bằng chứng rõ ràng. Khả năng lây
lan virus giữa người với người khá đa dạng,
có người mắc nhưng không truyền virus, có
người lại có khả năng truyền bệnh cho nhiều
10
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người. Hệ số lây nhiễm cơ bản lây truyền
virus từ người sang người, được ước tính
là từ 2 đến 4. Con số này có ý nghĩa: một
người mắc chủng coronavirus này có thể lan
truyền cho 4 người khác. Có báo cáo đã cho
rằng virus lây nhiễm ngay cả trong thời gian
ủ bệnh. Tuy nhiên, các quan chức tại Trung
tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở
Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ “không có bất kỳ
bằng chứng nào về việc bệnh nhân bị lây
nhiễm virus trước khi khởi phát triệu chứng.”
Điều trị COVID-19: chưa có thuốc điều
trị đặc hiệu, mặc dù những nỗ lực để phát
triển chúng đang được tiến hành, nên chủ
yếu là điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng.
Các biện pháp phòng bệnh chính là phát
hiện sớm và cách ly ca bệnh. Các biện pháp
theo dõi và điều trị chung: Nghỉ ngơi, đảm
bảo thông thoáng; Vệ sinh mũi họng, có thể
giữ ẩm mũi bằng nhỏ dung dịch nước muối
sinh lý, xúc miệng họng bằng các dung dịch
vệ sinh miệng họng thông thường; Giữ ấm;
Uống đủ nước, đảm bảo cân bằng dịch, điện
giải; Đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao thể
trạng, bổ sung vitamin nếu cần thiết. Hạ sốt
nếu sốt cao; Đánh giá, điều trị, tiên lượng
các tình trạng bệnh lý mãn tính kèm theo
(nếu có); Tư vấn, hỗ trợ tâm lý, động viên
người bệnh; Theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu
lâm sàng, tiến triển của tổn thương phổi trên
phim X-quang và/hoặc CT phổi, đặc biệt
trong khoảng ngày thứ 7-10 của bệnh, phát
hiện các dấu hiệu tiến triển nặng của bệnh
như suy hô hấp, suy tuần hoàn để có các
biện pháp can thiệp kịp thời và tại các cơ sở
điều trị cần có các trang thiết bị, dụng cụ cấp
cứu tối thiểu: máy theo dõi độ bão hòa ô xy,
hệ thống/bình cung cấp ô xy, thiết bị thở ô xy
(gọng mũi, mask thông thường, mask có túi
dự trữ), bóng, mặt nạ, và dụng cụ đặt ống
nội khí quản phù hợp các lứa tuổi.
Vắc-xin phòng bệnh COVID-19: Một
số tổ chức trên thế giới đang nghiên cứu
vắc-xin cho bệnh này. Viện nghiên cứu
Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya có
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trụ sở tại Moscow đã chế tạo thành công
vắc-xin ngừa Covid-19 mang tên Sputnik
V, được Bộ Quốc phòng Nga đăng kí vào
11/08/2020. Trung tâm kiểm soát và phòng
ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã bắt đầu phát
triển vắc-xin chống lại coronavirus mới và
đang thử nghiệm hiệu quả của thuốc đối
với bệnh viêm phổi. Liên minh phòng chống

Tính đến 06 giờ ngày 23 tháng 10 năm
2020, theo báo cáo của hệ thống giám sát
bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, bệnh COVID-19
được phát hiện tại 216 quốc gia/vùng lãnh
thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp
mắc. Toàn thế giới: 42.003.060 người mắc,
1.142.874 người tử vong. Tại Việt Nam, ghi
nhận 1.148 trường hợp nhiễm COVID-19,

Lãnh đạo Tỉnh kiểm tra một số khu cách ly phòng chống dịch covid-19
trên địa bàn tỉnh. Ảnh Hồng Hà
dịch bệnh (CEPI) đang tài trợ cho ba dự án
vắc-xin và hy vọng sẽ sớm có vắc-xin . Đại
học Queensland tại Úc đã nhận được 10,6
triệu đô la tài trợ từ CEPI để phát triển một
nền tảng vắc-xin “kẹp phân tử”. Moderna
đang phát triển vắc-xin mRNA với sự tài trợ
của CEPI. Dược phẩm Inovio nhận được tài
trợ từ CEPI và thiết kế vắc-xin trong hai giờ
sau khi nhận được trình tự gen. Vắc-xin này
đang được sản xuất để có thể thử nghiệm
đầu tiên trên động vật.

tại 40 tỉnh, thành phố trong đó: 695 trường
hợp đã được chữa khỏi bệnh; 61 trường hợp
đang được điều trị, trong đó có 35 trường
hợp tử vong.
Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 07 trường hợp
mắc COVID-19 (BN 749, 750, 832, 833, 861,
862 và 904), có 01 trường hợp tử vong (BN
832). Ca bệnh đầu tiên (BN749) liên quan
dịch tễ từ một ổ dịch ở thành phố Đà Nẵng,
ca bệnh thứ 2 (BN 750 là F1 của BN 749),
Khoa học & Kỹ thuật
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ca thứ 3, 4, 5, 7 (BN 832, 833, 861,904 là F1
của BN 750), ca thứ 6 (BN 862 là F1 của BN
832). Ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên BN
749 (07/8/2020) và ngày ghi nhận ca bệnh
cuối cùng BN 904 (23/8/2020). Tính đến
nay, trên địa bàn tỉnh đã qua 60 ngày không
ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Công tác phòng chống dịch trên địa bàn
tỉnh đã triển khai đồng bộ và hiệu quả: sớm
xây dựng kế hoạch, lên các phương án và
kịch bản đáp ứng với các tình huống, tổ
chức thực hành diễn tập trước mùa dịch;
thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng
chống dịch các cấp, các đội đáp ứng nhanh
được thành lập, tập huấn với sự chuẩn bị
sẵn sàng đầy đủ các hóa chất, vật tư, trang
thiết bị phòng, chống dịch; sớm được đầu tư
năng lực xét nghiệm và trang thiết bị (Phòng
xét nghiệm Real - time PCR SARS-CoV-2
đưa vào hoạt động từ ngày 03/4/2020).
Công tác truyền thông được triển khai
sớm, bằng nhiều hình thức như truyền thông
lưu động, truyền thông trực tiếp, trên báo,
Website, làm các chuyên mục, phóng sự,
phát thanh, in cấp phát tờ rơi, poster, băng
rôn, khẩu hiệu… triển khai trên diện rộng và
hoạt động được duy trì thường xuyên.
Đã tiến hành điều tra, xác minh 190
trường hợp nghi ngờ tại cộng đồng, 70 lượt
điều tra xác minh tại các cơ sở Y tế, tổ chức
25 lượt giám sát, xác minh và điều tra dịch
tễ các trường hợp từ vùng dịch trở về. Phát
hiện 07 trường hợp bệnh COVID-19. Truy
vết, xác minh, lập danh sách 778 trường
hợp tiếp xúc gần (F1), 2.783 trường hợp tiếp
xúc với người tiếp xúc gần (F2) với trường
hợp bệnh xác định.
Công tác phân loại, điều trị và tổ chức
cách ly phòng bệnh chặt chẽ, đảm bảo.
Cách ly tập trung 8.451 trường hợp (đến nay
đã kết thúc cách ly: 8.390, hiện còn cách
ly: 61 trường hợp). Cách ly tại các cơ sở y
tế: 274 trường hợp; Cách ly tại nhà: 8.990
trường hợp; Phong tỏa cách ly 07 khu vực
12
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có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 là khu
dân cư các bệnh nhân sinh sống, nơi làm
việc của các bệnh nhân, khu nhà G-Bệnh
viện Đa khoa tỉnh nơi có bệnh nhân từng
điều trị (hiện đã kết thúc cách ly phong tỏa).
Công tác xét nghiệm với số lượng mẫu
đã lấy và làm xét nghiệm 25.244 mẫu bằng
phương pháp Real - time PCR và 12.463
test nhanh tại cộng đồng. Cơ bản đáp ứng
được yêu cầu và tình hình dịch bệnh trên
địa bàn tỉnh, hiện với công suất khoảng 300500 mẫu/ngày và tiếp tục xây dựng Đề án
nâng cao năng lực phòng xét nghiệm sàng
lọc vi rút SARS-CoV-2, đảm bảo công suất
xét nghiệm > 1000 mẫu/ngày.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa
bàn tỉnh được phát hiện và nhanh chóng
khoanh vùng và xử lý, đến nay cơ bản đã
được khống chế. Dịch được phát hiện sớm,
xử lý kịp thời, hạn chế số lượng mắc, không
để lây lan và kéo dài. Sự thành công này
chính là do công tác phòng chống dịch của
tỉnh Quảng Trị đã chủ động, đồng bộ và các
biện pháp đưa ra phù hợp và hiệu quả, đó
là:
Thứ nhất: Huy động cả hệ thống chính
trị trên địa bàn tỉnh tham gia vào công tác
phòng chống COVID-19. Ngay từ đầu của
cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt
của lãnh đạo Đảng và chính quyền từ tỉnh
đến cơ sở trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần tất
cả cùng vào cuộc, “chống dịch như chống
giặc”. Cấp ủy, chính quyền địa phương các
cấp đã có nhiều văn bản chỉ đạo, quyết liệt,
huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị,
sự tham gia của toàn dân. các ban, ngành,
đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ,
chiến sĩ các lực lượng vũ trang…(lực lượng
tuyến đầu) đã phối hợp thực hiện nghiêm
túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ
các nhiệm vụ được giao.
Thứ hai: Đã nắm thế chủ động và sẵn
sàng các kế hoạch, phương án ứng phó
với các tình huống theo diễn biến tình
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hình dịch bệnh. Tất cả các đơn vị, các cấp
đều xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch, kịch
bản và có phương án ứng phó phù hợp với
tình hình dịch bệnh, với địa phương và tùy
từng đặc thù ngành, lĩnh vực, từ biên giới,
cửa khẩu, đường bộ, đường sắt, đường
thủy…với phương châm 4 tại chỗ: Chỉ đạo
tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại
chỗ và hậu cần tại chỗ. Tổ chức thực hành
diễn tập trước các tình huống nguy cơ dịch
xâm nhập qua đường nhập cảnh, tại cộng
đồng, các cơ sở Y tế… Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch các cấp, đội ngũ cán bộ chuyên
môn và các lực lượng phối hợp cơ bản đều
được chủ động.
Thứ ba: Triển khai các giải pháp đồng
bộ theo hướng dẫn cuả Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch quốc gia và Bộ Y tế
và đã có vận dụng linh hoạt phù hợp với
tình hình dịch bệnh và địa phương. Từ
các giải pháp đóng cửa/ nới lỏng kiểm soát
khu vực biên giới, các điểm du lịch, cách ly
y tế, giản cách xã hội, cách ly cộng đồng,
giám sát, thu dung điều trị, khoanh vùng xử
lý ổ dịch, tiêu độc khử trùng, truyền thông…
với phương châm huy động sự vào cuộc
đồng bộ của các cơ quan y tế chuyên môn,
các cơ quan truyền thông và thậm chí là
mỗi người dân. Thực hiện cách ly, khai báo
y tế, khoanh vùng dập dịch. Các lực lượng
đã không quản ngại khó khăn, gian khổ nơi
tuyến đầu đầy hiểm nguy vào cuộc đồng
hành với chính quyền tham gia tích cực vào
phòng, chống dịch bệnh.
Thứ tư: Thông tin minh bạch, thống
nhất và triển khai từ tỉnh đến cơ sở. Có thể
thấy mối quan tâm lớn nhất của người dân
là tình hình diễn biến của dịch COVID-19,
thực hiện thông tin và truyền thông đến từng
địa bàn, cộng đồng… đã giúp mỗi người dân
tiếp cận được nguồn thông tin chính thống,
kịp thời để hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch
bệnh và cách phòng ngừa. Những thông
tin về diễn biến của bệnh được cập nhật
và thông báo công khai, minh bạch cho các

phương tiện truyền thông, giúp người dân
tin tưởng vào chính quyền, cũng như thấy
rõ được mức độ lây lan để có cách ứng phó
hợp lý.
Thứ năm: Thực hiện nhiệm vụ “kép”
vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo
phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Tuân
thủ công tác về phòng chống dịch đồng thời
cần phải tập trung phát triển kinh tế, với
quan điểm tính mạng con người là trên hết,
được cấp uỷ, chính quyền địa phương coi là
nhiệm vụ kép. Trong các giải pháp phòng,
chống dịch, địa phương luôn quan tâm việc
vừa đảm bảo nguy cơ lây lan dịch, đồng thời
đánh giá, nhận định thường xuyên và có giải
pháp phù hợp, không để “ngăn sông cấm
chợ”. Đẩy nhanh tiến độ các biện pháp hỗ
trợ doanh nghiệp và người lao động. Qua
đó làm cho người dân, cộng đồng tin tưởng,
hưởng ứng và đồng hành.
Đến nay, sau 2 tháng trên địa bàn tỉnh
không có ca mắc COVID-19 mới, có thể nói
chúng ta đã rất chủ động và bước đầu đã
phát hiện sớm và khống chế được dịch. Tuy
nhiên hiện nay tình hình dịch bệnh trên thế
giới diễn biến phức tạp, số mắc và tử vong
luôn tăng, chưa có dấu hiệu ổn định. Vắc
xin phòng bệnh hiện đang còn nghiên cứu,
tỷ lệ tử vong do mắc bệnh vẫn còn cao nên
không thể chủ quan, lơ là. Cần chủ động và
tăng cường giám sát, phân tích, nhận định
để đánh giá và lường trước các tình huống
xấu hơn để nó không xấu đi và xấu nhất để
nó không diễn ra. Trên cơ sở các kết quả đạt
được, từ các kinh nghiệm rút ra có hiệu quả
trên thực tiễn tiếp tục xây dựng đầy đủ các
kịch bản phù hợp để ứng phó tình hình dịch
bệnh trong thời gian tới. Đáp ứng phương
châm “kép” là vừa đảm bảo công tác phòng
chống dịch và vừa phát triển kinh tế trong
tình hình mới./.
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Khắc phục hậu quả lũ lụt
Bài, ảnh: THANH TRÚC

S

au bốn trận lũ liên tiếp và một
cơn bão quét qua Quảng Trị trong
tháng 10/2020, tỉnh Quảng Trị bị
thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thế
nhưng, với ý chí “còn da lông mọc, còn chồi
nảy cây”, người dân các địa phương đã
nhanh chóng bắt tay dọn dẹp nhà cửa, trong
khi chính quyền tăng tốc sửa chữa đường

sá, trường học, bệnh viện bị hư hỏng để
phục vụ nhu cầu đi lại, học hành, khám chữa
bệnh để lại bắt đầu một cuộc sống mới.
Thiệt hại nặng nề về người và tài sản
Tại điểm trường lẻ A Đeng thuộc Trường
Tiểu học và THCS A Ngo, huyện Đakrông,
ngay sau khi thời tiết ổn định, thầy cô và các

Khẩn trương khắc phục sự cố các điểm sạt lở giao thông để đảm bảo thông tuyến
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em học sinh đã bắt tay dọn dẹp trường lớp
để có thể sớm trở lại trường. Các em học
sinh không còn sách vở mới, áo quần mới
nhưng vẫn háo hức khi được trở lại trường
sau bao ngày phải nghỉ học. Em Hồ Thị
Thạc, học sinh lớp 6B, điểm trường A Đeng,
Trường Tiểu học và THCS A Ngo phấn khởi
nói: “Nước lũ cuốn trôi hết áo quần, sách
vở, chúng em được các nhà hảo tâm tặng
áo quần, tặng sách vở để có thể sớm trở lại
trường”.
Ảnh hưởng của mưa lũ khiến trên 316
điểm trường bị ngập lụt, thiệt hại rất nặng nề.
Đến thời điểm này, vẫn còn 14 trường, điểm
trường ở ở các xã Hướng Việt, Hướng Lập,
Húc và điểm trường Pa Nho thuộc trường
Tiểu học số 1 Khe Sanh, huyện Hướng Hoá,
học sinh chưa thể quay trở lại trường do
bị hư hỏng, bùn đất vùi lấp. Đối với huyện
Đakrông, có nhiều điểm trường bị hư hỏng,
tốc mái chưa khắc phục được nhưng các
trường đã chủ động bố trí cho học sinh đi
học tại các nhà văn hoá cộng đồng, ghép
lớp để tất cả học sinh đều được đến trường.
Thống kê của UBND tỉnh cho thấy, đợt
mưa lũ kéo dài vừa qua đã làm 52 người
chết, 2 người mất tích và 37 người bị thương.
Toàn tỉnh có 1.129 ngôi nhà bị thiệt hại, trong
đó có 119 hộ gia đình hiện phải di dời nhà ở,
ngoài ra có 108.058 lượt nhà bị ngập nước.
Lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại nặng nề với
468 ha lúa bị ngập úng, 3.468 ha hoa màu,
686,3 tấn hạt giống, 50.720,71 tấn lương
thực bị trôi, ẩm ướt, hư hỏng, 8.700 con
gia súc, 766.840 con gia cầm bị chết, cuốn
trôi… Ngoài ra, rất nhiều các công trình hạ
tầng giao thông, nước sinh hoạt nông thôn,
thủy lợi, đê điều, sạt lở bờ sông, bờ biển,
xây dựng, thông tin liên lạc, hệ thống điện...
bị sạt lở, ngập nước, hư hỏng nặng. Ước
tính giá trị thiệt hại tính đến ngày 31/10/2020
khoảng 3.000 tỉ đồng.

Sớm giúp dân ổn định cuộc sống
Trong gần một tháng qua, Tỉnh ủy, UBND
tỉnh luôn theo dõi sát tình hình mưa lũ, ban
hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa
phương triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp
thời về phòng, chống, khắc phục hậu quả
mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn. Các đồng chí
lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác
đi chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu
quả mưa lũ, động viên, thăm hỏi Nhân dân
ở các địa phương. Trực tiếp chỉ đạo công
tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, khẩn
trương tìm kiếm những người bị mất tích,
yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc
khẩn trương ổn định đời sống người dân,
tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cháu
học sinh sớm được trở lại trường; tuyệt đối
không được để dân đói, dân rét, không có
chỗ ở.
Tại các địa phương, các lực lượng được
huy động tối đa để tập trung vệ sinh môi
trường, không để dịch bệnh bùng phát do
ô nhiễm môi trường sau mưa lũ. Các ngành
chức năng đã triển khai phương tiện, lực
lượng khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đảm
bảo giao thông đi lại thông suốt sau mưa lũ,
các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, các
sự cố mạng lưới điện, hệ thống thông tin liên
lạc cũng được khẩn trương khắc phục để
sớm phục vụ nhu cầu của người dân. Chính
quyền cấp cơ sở chịu trách nhiệm huy động
lực lượng, phương tiện giúp đỡ các hộ gia
đình bị thiệt hại nặng về nhà và các hộ thuộc
đối tượng dễ bị tổn thương (hộ gia đình neo
đơn, tàn tật,…) bị thiệt hại về nhà ở, kịp thời
bố trí nơi ở tạm thời cho các gia đình có nhà
bị hư hỏng nặng, không có nơi cư trú.
Với chủ trương không để bất cứ người
dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, UBND tỉnh
đã phân bổ 10 tấn lương khô, 3.000 tấn
Khoa học & Kỹ thuật

Xuân Tân Sửu

15

DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC
gạo và các phương tiện phục vụ công tác
tìm kiếm cứu nạn nhưu xuồng cứu sinh cơ
động, phao tròn cứu sinh, nhà bạt,... do
Trung ương cấp để các đơn vị, địa phương
kịp thời hỗ trợ Nhân dân tổ chức khắc phục
hậu quả thiên tai. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong
và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ người
dân tỉnh Quảng Trị vượt qua khó khăn, khắc
phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã
hội, đời sống và sức khỏe Nhân dân. Tính
đến ngày 31/10/2020, Ban Cứu trợ các cấp
trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận được số
tiền gần 60 tỉ đồng (đã về tài khoản gần 40 tỉ
đồng) và hàng hóa, nhu yếu phẩm gồm 100
tấn gạo, trên 15.000 thùng mỳ tôm, 4.000
hộp đồ hộp, 1.500 thùng bánh các loại, đèn
pin, thùng đựng nước, thuyền, sách vở, quần
áo cũ ước tính trị giá gần 11 tỉ đồng. Các địa
phương đã tiếp nhận khoảng 100.000 suất
quà với trị giá trên 8 tỉ đồng. Các mặt hàng
này đã chuyển trực tiếp đến các địa phương
bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh, số tiền ủng hộ
của các địa phương đã nộp vào ngân sách
cấp tỉnh 2 tỉ đồng. Về công tác khắc phục
sạt lở, hư hỏng các tuyến đường giao thông
(do tỉnh quản lý) trên địa bàn tỉnh, đến nay 5
tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 126,043km
và các tuyến đường tỉnh cơ bản đã được
khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt.
Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ phân bổ 100
tỉ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ để các
đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức khắc
phục hậu quả, triển khai các hoạt động cứu
hộ, cứu nạn, thực hiện chính sách an sinh
xã hội và sửa chữa các công trình trường
học, trạm y tế, đảm bảo giao thông bước 1
các tuyến đường quan trọng, huyết mạch.
Sửa chữa các công trình thủy lợi, đê điều và
công trình sạt lở cấp bách phục vụ nhu cầu
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sinh hoạt, sản xuất, ổn định cuộc sống của
Nhân dân sau mưa lũ.
Trước những bất thường của biến đổi
khí hậu, tình hình thiên tai sẽ còn diễn biến
phức tạp trong thời gian tới, do đó tỉnh đề
nghị Chính phủ quan tâm đầu tư cho khoa
học công nghệ để công tác dự báo, cảnh
báo chính xác hơn, phục vụ điều hành, chỉ
đạo phòng chống thiên tai đúng đắn, kịp
thời. Cụ thể như tăng mật độ hệ thống quan
trắc tự động, nghiên cứu địa hình địa chất,
xác định vùng nguy hiểm, ẩn chứa nguy cơ
thiên tai nhằm giảm thiểu các tác động đến
một số điểm dân cư, dự báo trước nguy cơ
để di dời dân kịp thời.
Ngoài ra, tỉnh cũng cần được hỗ trợ
nguồn vốn nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng
lực tự ứng phó của cộng đồng. Hỗ trợ xây
dựng nhà tránh lũ quy mô nhỏ cho Nhân
dân vùng thường xuyên bị ngập lụt của tỉnh
để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và
tài sản. Đối với khu vực dân cư ở miền núi,
hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các đơn
vị, địa phương triển khai thực hiện dự án di
dời khẩn cấp dân cư tại các điểm có nguy
cơ cao về lũ quét, sạt lở đất; phấn đấu đến
năm 2025 toàn bộ số hộ dân cần di dời khẩn
cấp được bố trí đến nơi an toàn. Ngoài vấn
đề nhu cầu về nhà ở thì phát triển sản xuất
bền vững cho người dân là vấn đề cần được
quan tâm hơn cả, giúp người dân ổn định tư
tưởng để định cư lâu dài tại nơi ở mới. Chính
vì vậy, cần phải có các chính sách riêng đối
với khu vực miền núi về đào tạo nghề, hỗ trợ
giống, vật tư thiết yếu giúp người dân có tư
liệu sản xuất./.
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THAN SINH HỌC
VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
TRẦN THỊ CÚC PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

1. Than sinh học và một số phương
pháp chế tạo than sinh học
Than sinh học là vật liệu giàu cacbon
được tạo ra từ việc đốt nóng sinh khối
như gỗ, vỏ trấu, rơm rạ, vỏ cà phê, phân
chuồng…với rất ít hoặc không có khí O2 ở
nhiệt độ tương đối (<7000C)[4;6].
Nguyên tắc chung để chế tạo than sinh
học là đốt nóng sinh khối trong điều kiện ít
hoặc không có oxi để loại bỏ các chất khí
dễ bay hơi còn lại chủ yếu là cacbon. Quá
trình này được gọi là sự nhiệt phân hay khí
hóa. Nhiệt phân chỉ để xảy ra các phản ứng
phân hủy hóa học, không để sinh khối bị
cháy. Quá trình nhiệt phân chế tạo than sinh
học xảy ra theo 3 bước: đầu tiên, độ ẩm và
một số chất bay hơi bị giải phóng, sau đó
một số chất không phản ứng bị chuyển hóa
thành các chất dễ bay hơi, khí và than sinh
học, cuối cùng là sự sắp xếp lại về mặt hóa
học của than sinh học [3]. Hiệu quả sản xuất
than sinh học từ sinh khối phụ thuộc nhiều
vào nhiệt độ nhiệt phân, tốc độ gia nhiệt, loại
và thành phần, kích thước nguyên liệu và
điều kiện lò phản ứng...
Một số phương pháp thường được áp
dụng:

Phương pháp thùng phuy [9]: Venkatesh et al. (2010) đã sử dụng thùng phuy
bằng kim loại cũ (thể tích 200L) để chế tạo
lò đốt. Mặt trên của thùng phuy được đục
1 lỗ hình vuông 16cmx16 cm để thoát sản
phẩm bay hơi của quá trình nhiệt phân. Mặt
dưới đáy được đục lỗ với tổng cộng 36 lỗ
ở 2 vòng ngoài có diện tích 4cm2/lỗ và 9 lỗ
phía trong có diện tích 5 cm2/lỗ xếp thành
các vòng tròn đồng tâm để tạo điều kiện lưu

thông không khí đồng đều từ dưới lên.
Hình 1. Than sinh học từ vỏ trấu
Phương pháp bếp lò [2]: vừa tạo ra được
than sinh học vừa sử dụng được năng lượng
của quá trình nhiệt phân tạo ra, tuy nhiên
lượng than thu được ít hơn các phương
Khoa học & Kỹ thuật
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rãi trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như môi
trường, do nó có thể cải thiện tính chất vật
lý, hoá học và sinh học của đất [4].
XiaoXiao Li và cộng sự (2018) đã sử
dụng than sinh học vỏ trấu cho vùng đất
cát, kết quả thí nghiệm cho thấy tổng độ xốp
và mao quản cũng như khả năng giữ nước
và độ dẫn thủy lực của đất tăng tuyến tính
với tỉ lệ than trộn vào đất. Vùng đất cát trộn
than sinh học vỏ trấu theo tỉ lệ 10% đã thúc
đẩy sự nảy mầm của hạt giống và sự tăng
trưởng của lá, cành, rễ của cây con loài cỏ
bentgrass (loài cỏ trồng ở sân gôn) [10].

Hình 2: Lò đốt cải tiến theo phương
pháp thùng phuy
pháp trên đặc biệt là với các cơ sở sản xuất
lớn hơn.
Phương pháp đống [8]: Than sinh học vỏ
trấu được đốt cháy không hoàn toàn (khoảng
60-70% về khối lượng). Vỏ trấu được chất
thành đống, sau đó đốt cháy vật liệu bằng
cách đốt cháy các thanh tre cắm ở giữa, cho
trấu cháy chậm trong 8 giờ, cuối cùng tưới
nước làm mát để ngăn vỏ trấu biến thành
tro.
Nhận xét: với 3 phương pháp chế tạo
than sinh học trên thì người dân có thể tự
làm được ở quy mô hộ gia đình, tuy nhiên
phương pháp đống khó khống chế điều kiện
đốt, chất lượng than không đồng đều và ổn
định, phương pháp bếp lò cho tỉ lệ than ít
do có sự chuyển hóa để thu nhiệt lượng
cho mục đích đun nấu, do đó phương pháp
thùng phuy được xem là phương pháp tốt
nhất.
2. Một số nghiên cứu ứng dụng của
than sinh học trong nông nghiệp
Than sinh học có tiềm năng áp dụng rộng
18
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Nghiên cứu của Chhatarpal Singh và
cộng sự (2018) đã chỉ ra đất nông nghiệp
nghèo dinh dưỡng ở vùng nhiệt đới khi trồng
lúa được bón thêm than sinh học vỏ trấu và
CRS-BIO (một loại vi khuẩn thương mại có
lợi cho nông nghiệp) độc lập hay kết hợp vào
đất đã góp phần đáng kể vào tăng cường
tình trạng dinh dưỡng của đất và năng suất
lúa thể hiện qua số lượng đẻ nhánh, chiều
dài bông lúa [1].
Theo Naba Raj Pandit và cộng sự (2018)
nghiên cứu ảnh hưởng của than sinh học
đối với sự phát triển của cây ngô cho thấy
với việc bổ sung 2% than sinh học làm tăng
đáng kể khả năng giữ nước của đất (từ
29.8± 1.8% đến 35.3 ± 0.2%) và khả năng
giữ nước của thực vật ( từ 20.8 ± 1.9% đến
25.5 ± 0.5%); tỷ lệ độ ẩm của đất tăng lên
gấp 7 lần khi bổ sung 2% than sinh học ở
cả hai mức tưới nước cao nhất (200ml mỗi
ngày, độ ẩm tăng từ 7 - 40% theo thể tích)
và mức tưới nước thấp nhất (40ml mỗi ngày,
độ ẩm tăng từ 1 % đến 7%); sinh khối ngô
cũng tăng từ 67% đến 311% tùy theo tỷ lệ
tưới nước [7].
Zhou và cộng sự (2018) đã nghiên cứu
sự chuyển hóa P và hiệu quả sử dụng nước
trên cánh đồng trồng rau ở đông bắc Trung
Quốc, so sánh hệ thống giảm lượng phân
bón hóa học và tưới nước với hệ thống giảm
lượng phân bón hóa học và tưới nước nhưng
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có bổ sung than sinh học cho thấy hệ thống
có bổ sung than sinh học làm tăng đáng kể
hiệu quả sử dụng nước, giảm độ thấm của
P mà không ảnh hưởng đến năng suất như
hệ thống không có than sinh học [5].
3. Kết luận
Các điều kiện tiến hành đốt khác nhau
ảnh hưởng số lượng và chất lượng than thu
được. Do than có nhiều mao quản, diện tích
bề mặt lớn nên nó tăng cường khả năng giữ
nước, chất dinh dưỡng và tạo nên nơi cư
trú cho vi khuẩn giúp cải tạo chất lượng của
đất. Việc biến phụ phẩm nông nghiệp thành
than sinh học phục vụ nông nghiệp không
chỉ giúp cải tạo đất mà còn giúp quản lý chất
thải rắn hiệu quả, hạn chế sự tạo thành N2O
và CH4 trong đất, giảm phát thải khí nhà
kính./.
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TRUY XUẤT NGUỒN GỐC - TÌM Ở ĐÂU?
PHAN TUẤN ANH
Đặt vấn đề: Nhà sản xuất tất nhiên phải PR sảm phẩm của mình,
thông tin họ mang đến cho khách hàng thường là “sản phẩm của chúng
tôi đảm bảo về chất lượng là sản phẩm sạch/tự nhiên/hữu cơ/… đã được
chứng nhận chất lượng…”. Trên sản phẩm còn có thể có tem chống hàng
giả, tem truy xuất nguồn gốc; Người tiêu dùng khi xem hàng hóa thấy có
đủ các tem nhãn và khi sử dụng các phương tiện để quét thông tin nhà sản
xuất, tên sản phẩm, hình ảnh,… lại có chứng nhận chất lượng… là phần
nào đã yên tâm về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên,
đó mới chỉ là thông tin từ nhà sản xuất và tiếp nhận của người tiêu dùng,
nhưng thực chất những thông tin này là gì và được thể hiện như thế nào?

G

iờ đây khi chúng ta - người tiêu
dùng thông minh cầm trên tay một
sản phẩm điều đầu tiên chúng ta
quan tâm (và cũng đập vào mắt mỗi người)
đó là tên sản phẩm, nơi sản xuất, hạn sử
dụng, v.v… và rất nhiều thông tin khác khiến

chúng ta có cảm thấy tin tưởng về sản phẩm
hay không. Tuy nhiên, nếu có ai đó chợt hỏi
cái này có đúng như vậy không thì phải tìm
câu trả lời ở đâu? Câu trả lời cần có ngay
trên mỗi bao bì sản phẩm. Nhưng để nhận
diện các thông tin này không phải mỗi người

Khách hàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
20

Khoa học & Kỹ thuật

Xuân Tân Sửu

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Hinh ảnh quét MSMV

Hình ảnh quét MSMV chỉ với vài thông tin (minh họa)

trong chúng ta đều hiểu đúng và đủ. Vậy
thông tin như thế nào là đúng và tại sao là
đúng và bao nhiêu là đủ?
Trước hết, sản phẩm có tên cùng với
nhãn hiệu hàng hóa đi kèm, như khi cầm
trên tay lon nước giải khát đập vào mắt
chúng ta là những nhãn hiệu Coca, Pepsi
hay Lavie, Vĩnh Hảo, Thạch Bích… Và trong
thời đại CN 4.0 người ta sẽ xem mã số mã
vạch (MSMV). Vậy MSMV là gì? MSMV bao
gồm hai thành phần: Mã vạch là một dãy
các vạch và khoảng trống song song xen
kẽ được sắp xếp theo một quy tắc mã hóa
nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ
liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng máy quét
có thể đọc được và bên dưới mã vạch là
dãy mã số tương ứng. MSMV được in trực

tiếp lên đối tượng cần quản lý như thương
phẩm, vật phẩm, các thùng hàng để giao
nhận/vận chuyển. Như vậy thực chất MSMV
thực ra chỉ nhằm hỗ trợ công tác quản lý,
kinh doanh của đơn vị sản xuất. Tất nhiên,
nếu sử dụng MSMV đầy đủ đúng cách trên
hàng hoá cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích
như tăng năng suất: nhanh chóng tính tiền,
làm hóa đơn phục vụ khách hàng; Tiết kiệm:
sử dụng ít nhân lực, tốn ít thời gian trong
khâu kiểm kê, tính toán; Chính xác: nhờ
mã vạch, người ta phân biệt chính xác các
loạl hàng hóa mà có khi bằng mắt thường
ta thấy chúng rất giống nhau, tránh nhầm
lẫn khi tính giá, phục vụ khách hàng tốt hơn;
Người dùng thông qua mã vạch có thể biết
về nguồn gốc sản phẩm.
Khoa học & Kỹ thuật
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QR Code nhưng lại là website
Thông tin QR Code của một sản phẩm (minh họa)
(minh họa)
Tuy nhiên, chính người tiêu dùng và các
gốc xuất xứ, kiểm tra tính hợp lệ của mã
nhà sản xuất (đơn vị đăng ký) cũng chưa
vạch đó. Nếu kiểm tra không hợp lệ bước
chắc hiểu đúng lợi ích và sử dụng hiệu quả
đầu có cơ sở để kết luận nghi ngờ đây là
MSMV được đăng ký. Các đơn vị đăng ký
hàng giả, hàng nhái. Mã vạch do cơ quan
nhiều khi đơn giản chỉ làm đẹp sản phẩm,
có thẩm quyền cấp tương ứng với từng sản
đầy đủ trên bao bì còn thực tế cho thấy hầu
phẩm, nhìn chung là một dấu hiệu khó làm
hết các chủ sở hữu chưa triển khai ứng
giả. Tuy nhiên không có gì tuyệt đối, trong
dụng các loại mã số mã vạch trên các đơn vị
thực tế với kỹ thuật ngày càng tinh vi nhiều
giao nhận; vận chuyển; trong trao đổi dữ liệu
loại hàng hóa được làm giả, làm nhái “từ
điện tử (EDI- Electronic Data Interchange);
đầu đến chân” không bỏ sót một chi tiết nào
đặc biệt trong việc phân định các bên đối
thì mã vạch cũng không phải là ngoại lệ. Vậy
tác trong giao dịch sản xuất; kinh doanh.
là chỉ với một kinh phí không lớn sẽ đăng ký
Qua thống kê cho thấy số lượng các doanh
được MSMV và với vài thông tin về doanh
nghiệp ứng dụng công nghệ mã số mã vạch
nghiệp, tên sản phẩm. Thế là chủ sở hữu và
chiếm tỷ lệ thấp; số lượng hàng hoá của Việt
cả người dùng coi đó như một “mác” chống
Nam sử dụng mã số mã vạch chưa nhiều.
hàng giả, thậm chí với các thông tin này để
biết “xuất xứ nguồn gốc” sản phẩm
Vậy thực chất MSMV được đăng ký để
làm gì? Trước tiên đây là phương tiện chống
Tiếp theo sự nhầm lẫn (có thể do không
hàng nhái, hàng giả. Thực tế chỉ đúng một
biết hoặc cố ý lợi dụng) bắt đầu xuất hiện.
phần đây chỉ là bước đầu nhận biết hàng
Người dùng cứ đinh ninh khi quét MSMV với
thật, hàng giả: (i) Xem 3 chữ số đầu tiên của
các thông tin đi kèm thì đây chắc chắn là
mã vạch và đối chiếu với bảng hệ thống mã
hàng thật, còn người sản xuất mặc nhiên coi
vạch quy chuẩn biết được xuất xứ quốc gia
như phương tiện chống hàng nhái hàng giả,
của mặt hàng; (ii). Sau khi biết được nguồn
thậm chí chứng minh “xuất xứ nguồn gốc”.
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Thứ hai: Khi mà trên thị trường loạn các
danh xưng: sản phẩm nguồn gốc tự nhiên,
sản phẩm sạch, sản phẩm theo hướng hữu
cơ, sản phẩm hữu cơ,… thì người dùng bắt
đầu quan tân đến “xuất xứ nguồn gốc” và
thế là tiếp tục các đơn vị sản xuất chứng
minh nguồn gốc của các sản phẩm để người
dùng có thể nhận biết dễ dàng. Với tem truy
xuất nguồn gốc (TXNG) bằng công nghệ QR
Code dán trên các sản phẩm sẽ là một minh
chứng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với
các tên gọi sản phẩm sạch, hữu cơ (và cộng
thêm một thương hiệu A, B nào đó nữa)
khiến người dùng thông minh rất yên tâm,
mà làm sao không yên tâm khi mà thời đại
công nghệ tem dán lên từng sản phẩm và
quét một phát có bao nhiêu thông tin (hơn
trên MSMV nhiều nhé).
Như vậy đó có phải là “nguồn gốc” thật
“xuất xứ nguồn gốc” của sản phẩm không?
Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải biết
TXNG là gì? Và mang lại lợi ích như thế
nào? Truy xuất nguồn gốc là khả năng truy

QR Code truy xuất nguồn gốc
đầy đủ để tìm kiếm thông tin
trong chuỗi sản xuất

nguyên được sản phẩm tại bất kỳ điểm nào
của chuỗi cung ứng. TTXNG giúp cho nhà
sản xuất tự bảo vệ được sản phẩm của
mình, chống hàng giả, hàng nhái; Giúp cho
người mua bảo vệ được quyền lợi của mình,
không phải trả giá đắt cho những sản phẩm
không đúng chất lượng; Giúp Cơ quan quản
lý nhà nước quản lý và quản trị thị trường;
Giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thị
trường thế giới.
Các thông tin truy xuất phải bao gồm:
Nhà sản xuất, Quy trình kỹ thuật sản xuất,
địa điểm sản xuất, quá trình vận chuyển,
nhà phân phối, tên và thông tin sản phẩm,
nhật ký sản xuất, các hồ sơ liên quan trong
quy trình,… thông qua quá trình lưu trữ dữ
liệu của tất cả các đơn vị tham gia vào chuỗi
cung ứng. Muốn thực hiện được việc này đòi
hỏi phải có Hệ thống TXNG có thể thực hiện
bằng phương pháp thủ công như ghi chép,
trao đổi dữ liệu xử lý bằng tay, hoặc cũng có
thể được thực hiện tự động thông qua các
công nghệ hỗ trợ như công nghệ thông tin,

Thông tin đơn vị sản xuất

Vị trí cánh tác với thông tin địa
điểm vị trí, diện tích
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mã số mã vạch… để số hóa, trao đổi, truy
xuất dữ liệu tự động. Và theo xu hướng ứng
dụng công nghệ thông tin sẽ là Hệ thống
TXNG điện tử và áp dụng các công nghệ thu
thập dữ liệu trên nhãn TXNG đang trở nên
phổ biến. Với một quy trình quản lý chặt chẽ
tất cả các thông tin liên quan để truy xuất.
Như vậy có thể khẳng định hiện nay còn
có rất nhiều nhầm lẫn, TXNG không chỉ đơn
thuần chứng minh nguồn gốc sản phẩm
(nhận diện sản phẩm như nhiều người nhầm
khi dùng MSMV) mà phải giúp truy được
nguồn gốc của sản phẩm trong chuỗi giá trị
từng công đoạn (nếu sản phẩm nông sản từ
khâu chuẩn bị đất, nước, phân, giống; trồng,
chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản và
phân phối). Và sẽ giúp người tiêu dùng truy
xuất và kiểm tra được đầy đủ và chính xác
nguồn gốc sản phẩm mình mua.
Kết luận: Để TXNG sản phẩm không
chỉ đơn giản là một con tem TXNG mà nhiều
người hay gọi tem QRCode với CN 4.0
mà yêu cầu sản phẩm phải có đầy đủ các
thông tin truy xuất do nhà sản xuất thường
xuyên cập nhật bởi các sản phẩm làm ra là
không cố định nhất là các sản phẩm nông
sản theo mùa, vụ trong năm. Thực tế hiện
nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm
có tem QRCode và các thông tin (chưa hẳn
đã là thông tin truy xuất) lại luôn cố định - chỉ
là nguồn gốc sản phẩm tất nhiên sẽ không
thể truy nguyên được sản phẩm tại bất kỳ
điểm nào của chuỗi cung ứng. Đó là chưa
kể nhiều điều bất cập khác như việc quản lý
tem (thời gian kích hoạt, thu hồi, hết hạn,…)
tất cả đều không do nhà sản xuất quản lý mà
do đơn vị cung cấp tem (thường sẽ in tem
với các thông tin do nhà sản xuất cung cấp).
Trong khi, đáng lẽ việc quản lý hệ thống
TXNG phải do nhà sản xuất điều hành để
thường xuyên cập nhật và quản lý số lượng
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cũng như loại tem (được kích hoạt, hết hạn,
hoặc thu hồi) và biết được số lượng đã xuất
số lượng đã bán,… Từ đó dẫn đến nhiều
câu chuyện dở khóc dở cười như: Do xuất
bán quá nhiều nhà sản xuất không kịp báo
đơn vị cung cấp tem kích hoạt, thế là con
tem vô tình biến thành tem giả vì không có
một thông tin nào về sản phẩm; hay khi mua
hàng về bán lẻ đã nhận (hay mua) tem để…
dán vào từng sản phẩm; thậm chí do việc
sử dụng con tem để đánh lừa nên người ta
đã làm giả, in thêm tem… để dán lên, thế là
đã có TXNG rồi. Trong khi thực chất TXNG
không phải nội dung ở con tem mà là cả
một hệ thống thông tin TXNG hỗ trợ. Vậy
là vô tình hay cố tình tem TXNG này rút cục
chỉ là cái bình mới trong nội dung đều cũ
và không đầy cũng chưa đủ. Vấn đề TXNG
mấu chốt chính là độ tin cậy tại từng điểm
truy xuất, tức là các bên tham gia trong các
bước sản xuất nông sản (từ vùng nguyên
liệu, sơ chế, thu mua, chế biến, đóng gói,
lưu trữ, bán hàng.v..v) đều phải nhập thông
tin chính xác và có sự giám sát của một bộ
phân thuộc nhà sản xuất. Vậy rút cục vẫn
cần có một Hệ thống TXNG với sự hỗ trợ
của công nghệ thực hiện theo các quy trình,
tuân thủ quản lý từng khâu trong chuỗi cung
ứng và nhà sản xuất luôn thường xuyên
thực hiện đúng và đủ các nội dung để có
các thông tin truy xuất chính xác kịp thời.
Và cuối cùng con người thực hiện vẫn quyết
định tất cả: Người thực hiện phải đáp ứng
đòi hỏi của công nghệ, tuân thủ các yêu
cầu của cả quá trình; Người tiêu dùng cũng
không thể không “thông minh” để nhận diện
sản phẩm và nhận biết nguồn gốc thật sự
của các sản phẩm mình đang cần và khi đó
truy xuất nguồn gốc cũng còn giúp phát hiện
ra thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất
lượng để bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp
tốt hơn./.
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Với cuộc cách mạng 4.0
THANH AN
Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi động trên
phạm vi toàn thế giới, đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã
hội, trong đó lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chịu nhiều tác động nhất. Việt Nam
cũng đang hội nhập sâu rộng với thế giới, những tác động đó ít nhiều cũng ảnh
hưởng trực tiếp các doanh nghiệp Quảng Trị. Trước những thay đổi đó, nếu
doanh nghiệp tỉnh nhà không điều chỉnh để thích nghi thì chắc hẳn chúng ta sẽ
bị bỏ lại phía sau.

Sự vận hành công nghệ 4.0
Nền tảng của công nghệ mới này được
ra đời dựa trên sự kết hợp của Trí tuệ nhân
tạo (AI-Artificial Intelligence), Internet vạn
vật (IoT-Internet of Things), Dữ liệu lớn (Big
data) và Chia sẽ dữ liệu (Block chain)… để
thay đổi cách thức quản trị doanh nghiệp,
nâng cao năng suất chất lượng, tiết kiệm tối
đa chi phí, nâng cao sức cạnh tranh và thậm
chí còn loại đối thủ cạnh tranh và chinh phục
những mục tiêu mới.
Tác động đầu tiên của cách mạng 4.0 là
cách thức quản trị doanh nghiệp. Nền quản
trị doanh nghiệp thời đại mới bao gồm tích
hợp tổng thể từ hệ thống sản xuất thông

minh (từ việc lập kế hoạch, tính toán mua
sắm nguyên vật liệu, vận hành sản xuất, tìm
kiếm kho bãi…) cho đến thương mại điện tử
và dịch vụ gắn kết khách hàng. Việc kết nối
này giúp doanh nghiệp dễ dàng thích nghi,
đáp ứng được nhu cầu thị trường, phát hiện
nhanh các sai sót trong các khâu của quá
trình và dễ dàng thích ứng.
Để vận hành hệ thống này cần có các
máy móc thiết bị tương ứng, đây là những
máy móc hiện đại, công nghệ mới, hiểu
được ngôn ngữ của máy tính, làm việc dưới
sự điều khiển bởi các phần mềm lập trình
sẵn hay hệ thống máy tính. Bên cạnh đó, thì
yếu tố con người (có trình độ công nghệ) là
điều kiện đủ để vận hành hệ thống hiệu quả.
Khoa học & Kỹ thuật
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Công nghệ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã được ứng dụng, triển khai tại nhiều doanh
nghiệp, ngành nghề. Nguồn: kinhtemoitruong.vn
Thách thức đối với doanh nghiệp
Quảng Trị
Quảng Trị hiện có khoảng 8.000 cơ sở
sản xuất công nghiệp, 29.000 cơ sở kinh
doanh thương mại, trong đó số lượng doanh
nghiệp khoảng 2.400 đơn vị. Nhìn chung
năng lực của doanh nghiệp Quảng Trị đa số
là hạn chế. Trong số đó có hơn 98% là doanh
nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, mức vốn chỉ dưới 4-5
tỷ đồng; đa phần doanh nghiệp sản xuất chủ
yếu dựa vào một vài lợi thế địa phương như:
nguyên liệu, lao động; chính sử dụng nhiều
nhân công nên chi phí sản xuất cao, khiến
khả năng cạnh tranh thấp; trình độ khoa học
- công nghệ và đổi mới sáng tạo thấp, chưa
đủ khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng
toàn cầu… Trong khi đó, nền tảng của công
26
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nghệ số, sản xuất thông minh đòi hỏi doanh
nghiệp phải đầu tư một nguồn lực lớn để
thay đổi về công nghệ và có sự chuyển đổi
mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh.
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra
nhiều cơ hội cho doanh nghiệp như thuận
lợi trong quản trị, tăng năng suất, gia tăng
giá trị… nhưng cũng sẽ loại bỏ những doanh
nghiệp non kém, không đủ năng lực đứng
vững trong thị trường. Do đó, các doanh
nghiệp cần phải nhận thức đầy đủ vị trí của
mình, cũng như có kế hoạch cụ thể cho
tương lai.
Khuyến nghị một số giải pháp
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của
cuộc Cách mạng 4.0, từ Trung ương cho

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
đến địa phương đã có những quyết sách để
Việt Nam không bị bỏ lại phía sau trong cuộc
đua này. Ngày 12/8/2020, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số
190-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/
TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một
số chủ trương, chính sách chủ động tham
gia cuộc Cách mạng lần thứ tư. Đây là cơ sở
để tổ chức đưa những thành tựu của khoa
học công nghệ vào đời sống, sản xuất, kinh
doanh.
Từ những chủ trương trên, chính quyền
các cấp cần xây dựng các chương trình, kế
hoạch hành động cụ thể, phù hợp với từng
lĩnh vực, ngành nghề và có bước đi hợp lý
để cụ thể hóa chính sách đó. Với vai trò chủ
đạo, nhà nước cần sớm xây dựng các cơ sở
pháp lý nhằm điều chỉnh các hình thức phát
sinh của kỷ nguyên công nghệ mới.
Nhà nước cũng cần ban hành các chính
sách hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao
năng lực và hội nhập. Bên cạnh việc xây
dựng một số doanh nghiệp hạt nhân chiến
lược trong một số lĩnh vực quan trọng như:
công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, chế
tạo… có khả năng cạnh tranh trên thị trường
thế giới và làm chỗ dựa cho doanh nghiệp
trong nước thì cũng cần đặc biệt quan tâm
đến đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa để
đáp ứng khả năng hội nhập, ứng dụng dần
các công nghệ mới.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút
nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng công
nghệ và tuyên truyền về lợi ích của cách
mạng công nghệ 4.0 cũng là nhiệm vụ quan
trọng của chính quyền cần thực hiện ngay.
Cần có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực hiện có, thông qua các hoạt động
huấn luyện, cập nhật kiến thức, trang bị kỹ
năng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ,
công nghệ thông tin, máy tính để nâng cao
năng suất lao động.

nếu tiếp tục chần chừ không chịu bước chân
vào chuyển đổi số mô hình vận hành, kinh
doanh, sản xuất thì việc bị thay thế và đào
thải là điều đương nhiên. Tuy nhiên, trong
điều kiện hạn chế của doanh nghiệp tỉnh
nhà thì có sự nghiên cứu lộ trình tiếp cận
phù hợp.
Để thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, việc
chuyển đổi nên bắt đầu từ việc ứng dụng
công nghệ mới vào quản lý, điều hành sản
xuất, kinh doanh. Dần dần phát triển những
giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên
số hoá; tích hợp với các hệ thống cảm biến,
hệ thống điều khiển, mạng truyền thông để
kinh doanh và chăm sóc khách hàng; lưu trữ
và sử dụng hiệu quả các dữ liệu lớn dựa
trên điện toán đám mây; thu thập, phân tích
và xử lý dữ liệu lớn để tạo ra những tri thức
mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định và tạo
lợi thế cạnh tranh; phân tích hiệu quả, đánh
giá và áp dụng các dữ liệu thu thập được
từ máy móc và cảm biến, để nhanh chóng
đưa ra quyết định cải thiện an toàn, hiệu quả
hoạt động, quy trình làm việc, dịch vụ và bảo
trì.
Các doanh nghiệp cũng cần phát triển
các kỹ năng mới cho từng cá nhân, coi trọng
công tác đổi mới, sáng tạo, phát triển sản
phẩm mới, gia tăng năng suất, chất lượng.
Đồng thời xây dựng bộ máy hoạt động tinh
gọn, hiệu quả và bố trí lực lượng lao động
đúng việc, đúng người để đảm bảo năng
suất lao động cao nhất.
Với sự chung tay của các cấp chính
quyền, sự quyết tâm của các doanh nghiệp
thì triển vọng phát triển của doanh nghiệp
tỉnh nhà trong cuộc Cách mạng công nghệ
4.0 là rất khả quan và mang lại nhiều hy
vọng mới trong tương lai./.

Đối với doanh nghiệp, trước hết phải xác
định con đường Cách mạng 4.0 là tất yếu,
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THÔNG TIN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KH&CN
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH
TẠ SÁU
Trưởng Phòng Quản lý Khoa học
Sở Khoa học và Công nghệ

T

hời gian qua, hoạt động nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ
(NCKH&PTCN) đã có nhiều bước
chuyển biến tích cực. Việc triển khai nhiệm
vụ khoa học và công nghệ (NVKH&CN) các
cấp chủ yếu bám sát vào kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Một số
NVKH&CN đã cung cấp luận cứ khoa học
phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã
hội của từng ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp,
địa phương đã góp phần nâng cao sức cạnh
tranh của nền kinh tế của tỉnh. Một số kết
quả nổi bật đạt được trong thời gian qua cụ
thể như sau:
Nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn
tập trung vào việc phục vụ xây dựng các
luận cứ khoa học cho các Nghị quyết của
Tỉnh Đảng bộ, làm cơ sở cho việc hoạch
định các chủ trương, chính sách phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu thực
trạng những vấn đề xã hội và kiến nghị một
số chính sách cho một số ngành, lĩnh vực;
Nghiên cứu xây dựng đề án tái cơ cấu kinh
tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng
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của tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng,
hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn
2013-2020; hoạch định chủ trương, chính
sách lớn của tỉnh như: dự báo nhu cầu đào
tạo nguồn nhân lực; các đề tài khoa học
nhân văn như biên soạn Địa chí tỉnh Quảng
Trị là một công trình khoa học lớn: nghiên
cứu khảo cổ cung cấp các luận cứ khoa học
lịch sử xác định vị trí 3 thủ phủ Ái Tử, Trà
Bát, Cát Dinh và khoanh vùng bảo vệ phục
vụ quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa thời
Chúa Nguyễn Hoàng trên đất Triệu Phong;
nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể tỉnh
và đã hoàn thành bộ dữ liệu khoa học về Di
sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Quảng Trị;
nghiên cứu về phát triển loại hình du lịch văn
hóa tâm linh; nghiên cứu phát triển dịch vụ
du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa
tỉnh để đa dạng hoá sản phẩm du lịch, nhằm
thu hút du khách, phục vụ phát triển du lịch
của tỉnh theo hướng bền vững.
Về công nghệ sinh học tiến hành nghiên
cứu, tiếp nhận, hoàn thiện quy trình công
nghệ, ứng dụng công nghệ tế bào để bảo
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tồn, lưu giữ, phát triển và sản xuất các loại
cây lâm nghiệp, cây hoa và cây dược liệu có
giá trị kinh tế cao như: Các dòng keo lai; cây
Ba Kích, Lan Kim Tuyến; các giống hoa Lan
Hồ điệp, hoa Chuông, hoa Cúc, hoa Đồng
Tiền lùn…; sản xuất các giống cây trồng
đảm bảo chất lượng tốt, tính di truyền ổn
định, sạch bệnh và đưa vào sản xuất cho
hiệu quả cao. Đặc biệt cây keo lai đã khẳng
định tính ưu việt của mình trong việc nâng
cao năng suất và chất lượng gỗ rừng trồng,
nhất là trồng rừng theo chứng chỉ FSC. Các
NVKH&CN trong lĩnh vực công nghệ sinh
học cũng đã tập trung nghiên cứu, phân
lập, lựa chọn, lưu giữ, hoàn thiện quy trình
công nghệ và sản xuất thành công nhiều
chế phẩm vi sinh vật phục vụ sản xuất nông
nghiệp và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường
như: Chế phẩm xử lý chất thải, ủ phân hữu
cơ vi sinh (Compo-QTMIC); Chế phẩm
làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi (BioQTMIC); chế phẩm xử lý ao nuôi thủy sản
(Nitro-QTMIC); Chế phẩm bổ sung thức ăn

chăn nuôi (Pro-QTMIC), chế phẩm EM, nấm
đối kháng Trichoderma và Pseudomonas
bằng công nghệ cao, đem lại hiệu quả sử
dụng tốt, được người dân sử dụng rộng rãi;
ứng dụng quy trình công nghệ để chẩn đoán
bệnh cây trồng, vật nuôi bằng phương pháp
tế bào (PCR).
Về nghiên cứu KH&CN phát triển ngành
nông nghiệp đã tập trung nghiên cứu thử
khảo nghiệm cây con mới, mô hình sản xuất
ứng dụng công nghệ cao như dự án ứng
dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân
trắng; dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ trong chăn nuôi bò; dự án ứng
dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng
dịch thể đã được triển khai hỗ trợ nhiều mô
hình nuôi bò-trồng cỏ thâm canh; hơn 70
mô hình trồng nấm linh chi, nấm sò, nấm
mộc nhĩ nhằm chuyển đổi sinh kế cho người
dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự
cố môi trường biển của tỉnh Quảng Trị; đề
tài xây dựng mô hình sản xuất cam hữu cơ
tại vùng K4; các nhiệm vụ nghiên cứu chế

Khảo nghiệm giống lúa của trung tâm giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị. Ảnh Hồ Cầu.
Khoa học & Kỹ thuật

Xuân Tân Sửu

29

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
biến sâu sản phẩm nông sản, dược liệu theo
hướng nâng cao giá trị các sản phẩm mang
tính đặc thù của địa phương như: Xây dựng
vùng nguyên liệu và sản xuất các loại trà hòa
tan gồm: Chè Vằng (TralaVang), Cà gai leoLinh chi (Cagali), Linh Chi (Đất lửa); trà túi
lọc Giảo cổ lam, Thìa canh; các thức uống
bảo vệ sức khỏe gồm: Nhộng trùng thảo,
rượu Đông trùng Hạ thảo; Tỏi đen (Winner),
rượu Tỏi đen; Nghiên cứu, hoàn thiện công
nghệ sấy tiến tiến (sấy lạnh ở nhiệt độ thấp)
để chế biến, bảo quản một số sản phẩm chủ
lực có giá trị kinh tế cao ở địa phương như:
nghệ, hồ tiêu, chuối, bơ,... để nâng cao giá
trị sản phẩm và thương mại hóa. Nhìn chung
các sản phẩm có hàm lượng khoa học cao,
giá trị kinh tế lớn, mang tính đặc thù của địa
phương, có ý nghĩa thiết thực.

địa bàn tỉnh. Nghiên cứu phát triển công
nghệ thông tin phục vụ cho các cơ quan
hành chính nhà nước. Đặc biệt là chuyển
đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước,
Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức chính trị
- xã hội nhằm đảm bảo sự thống nhất, kết
nối liên thông và đồng bộ phục vụ xây dựng
chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số; Hình
thành các hệ cơ sở dữ liệu của Nhà nước,
doanh nghiệp... để phục vụ có hiệu quả việc
giải quyết các thủ tục hành chính công. Đẩy
mạnh hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN
trên các kênh thông tin đại chúng.
Về cơ khí, tự động hóa nghiên cứu lựa
chọn, đưa vào ứng dụng các loại máy móc,
thiết bị cơ giới phục vụ một số khâu trong
sản xuất nông nghiệp, bảo quản và chế biến
lương thực, thực phẩm, chế biến thức ăn

Điện gió, điện mặt trời. Ảnh baodautu.vn
Về công nghệ thông tin và truyền thông
chú trọng phát triển công nghiệp phần mềm,
từng bước đáp ứng nhu cầu phần mềm trên
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gia súc; đổi mới công nghệ theo hướng cơ
giới hóa và tự động hóa trong quá trình điều
khiển; định lượng về đo lường, kiểm tra chất
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lượng trong các ngành công nghiệp có thế
mạnh của tỉnh.
Về năng lượng mới, năng lượng tái tạo,
tiết kiệm năng lượng xây dựng quy hoạch,
phát triển ứng dụng năng lượng mới, năng
lượng tái tạo, nhằm phục vụ nhu cầu điện
cho các xã vùng sâu, vùng xa, các trang
trại vùng gò đồi, vùng cát, khu dân cư và
huyện đảo Cồn Cỏ để cải thiện môi trường
và tiết kiệm điện. Hoàn thành việc xây dựng
quy hoạch phát triển điện gió, điện mặt trời
tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 tầm nhìn đến
năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê
duyệt (Quyết định số 6185/QĐ-BCT ngày
19/6/2015) và đã thu hút được nhiều dự án
đầu tư trên địa bàn.
Về văn hóa, giáo dục và đào tạo trong
toàn ngành đã có hơn 500 đề tài nghiên cứu
khoa học đạt nhiều giải cao trong các cuộc
thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh
trung học cấp quốc gia. Hàng năm, ngành
KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với Liên Hiệp
các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, tổ chức
Đoàn Thanh niên các cấp chỉ đạo trong toàn
ngành tích cực tham gia cuộc thi sáng tạo
kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, cuộc thi sáng tạo trẻ
dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng.
Về Y tế đã triển khai nhiều đề tài thiết
thực mang tính ứng dụng cao, được ứng
dụng tại các bệnh viện tỉnh cũng như tại các
trung tâm y tế huyện. Các nghiên cứu nổi
bật như: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội
soi điều trị sỏi ống mật chủ; đánh giá đặc
điểm lâm sàng và kết quả điều trị dị vật thực
quản bằng ống nội soi mềm; đánh giá kết
quả cắt thận qua nội soi sau phúc mạc trong
thận mất chức năng do bệnh lý lành tính;
đánh giá kết quả điều trị bướu giáp thể nhân
đơn thuần bằng phẫu thuật nội soi; tầm soát
khiếm thính ở trẻ sơ sinh bằng phương pháp
đo âm ốc tai và nghiên cứu phân tầng nguy
cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo
đường type II; đánh giá hiệu quả kỹ thuật
lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới
máy X-quang số hóa xóa nền (DSA) ở bệnh

nhân nhồi máu não cấp,…
Về An ninh - Quốc phòng: Đã tập trung
nghiên cứu các đề tài về an ninh trật tự tại
các khu công nghiệp; phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao.
Mặc dù đã đạt được những thành tựu
nhất định, nhưng nhìn chung các nhiệm
vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ của tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế,
chưa đáp ứng được yêu cầu là nền tảng và
động lực phát triển KT-XH như: Đầu tư cho
KH&CN còn rất thấp, nhất là đầu tư từ khu
vực doanh nghiệp; cơ chế tài chính chưa
phù hợp với tính đặc thù của lao động sáng
tạo. Đặc biệt là việc nghiên cứu những vấn
đề có tính đột phá để khai thác tiềm năng,
thế mạnh phục vụ phát triển KT-XH của
tỉnh; việc bố trí kinh phí để thực hiện chính
sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 31/2027/
NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh chưa đạt theo yêu cầu của
Nghị quyết nêu, chưa đáp ứng được yêu
cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt
được trong thời gian qua, với những cơ hội
và thách thức cho ngành KH&CN, chúng ta
cần định hướng chiến lược về hoạt động
NCKH&PTCN giai đoạn 2021-2025 của tỉnh
theo từng lĩnh vực như sau:
1. Bám sát các mục tiêu chính về Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2021-2025 của tỉnh để định hướng nghiên
cứu phù hợp; huy động nguồn nhân lực
KH&CN bên ngoài tỉnh (các chuyên gia và tổ
chức khoa học trong cả nước...) cùng tham
gia nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh
theo nhiều hình thức, nhằm đa dạng hoá
các sản phẩm khoa học công nghệ trên địa
bàn tỉnh; Tăng tỷ lệ đầu tư ngân sách nhà
nước về nghiên cứu khoa học và nhân rộng
kết quả KH&CN đã khẳng định.
2. Về điều tra cơ bản tiếp tục thực hiện
các nhiệm vụ nghiên cứu về các lĩnh vực
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tiềm năng để cung cấp cơ sở dữ liệu, luận
cứ khoa học phục vụ phát triển nguồn năng
lượng mới, năng lượng tái tạo, nhằmkêu
gọi thu hút các dự án đầu tư xây dựng nhà
máy điện gió, điện năng lượng mặt trời, điện
than, điện khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.
3. Về khoa học xã hội và nhân văn triển
khai nghiên cứu phục vụ xây dựng các luận
cứ khoa học cho các nghị quyết của Đảng
bộ tỉnh, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho
việc hoạch định các chủ trương, chính sách
lớn của tỉnh.
4. Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng,
giao thông vận tải và công nghệ thông tin cần
chú trọng ứng dụng công nghệ mới, công
nghiệp hỗ trợ cho các lĩnh vực cơ khí hóa
trong nông nghiệp, tự động hóa trong công
nghiệp, nghiên cứu về vật liệu xây dựng, vật
liệu mới, Silicát,…; Nghiên cứu xây dựng đề
án đầu tư hạ tầng cơ sở về công nghệ thông
tin theo nội dung KH số 190-KH/TU của Tỉnh
ủy “về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính Trị về một số
chủ trương, chính sách chủ động tham gia
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
5. Về lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào
tạo thông qua việc triển khai các nhiệm vụ
KH&CN để nâng cao trình độ chuyên môn
kỹ thuật của đội ngũ y bác sĩ, đảm bảo sử
dụng máy móc, thiết bị và quy trình chữa trị
ứng dụng công nghệ caotrong ngành y tế,
nhằm phục vụ công tác chữa trị, phòng ngừa
hạn chế tối đa dịch bệnh nguy hiểm lây lan
trong cộng đồng để tăng cường chăm sóc
sức khỏe cho nhân dân. Đề xuất các giải
pháp phát triển ngành giáo dục và đào tạo
về ứng dụng các phương pháp dạy và học
mới; về phát triển nguồn nhân lực trình độ
cao cho một số ngành kinh tế - xã hội; ứng
dụng các mô hình phát triển ngành du lịch
và dịch vụ mũi nhọn
6. Nghiên cứu khoa học phục vụ phát
triển ngành nông nghiệp tập trung vào việc
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thử, khảo nghiệm các giống cây trồng, con
nuôi mới, chất lượng cao; các mô hình sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
phù hợp cho từng vùng sinh thái; tăng tỷ lệ
áp dụng máy móc cơ giới hóa trong sản xuất
nông nghiệp để giải phóng sức lao động;
ứng dụng các công nghệ chế biến sâu sau
thu hoạch; sản xuất các chế phẩm sinh học
phục vụ nông nghiệp để hạn chế dịch bệnh,
cải tạo môi trường; áp dụng các quy trình
sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ
(Organic) để tạo ra nông sản sạch, có chất
lượng và giá trị kinh tế cao, có truy xuất
nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, nhằm tăng sức
cạnh tranh, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm
hàng hóa nông sản và cây dược liệu trên địa
bàn tỉnh.
7. Bên cạnh đó, muốn đưa các kết quả
nghiên cứu KH&CN nhân rộng vào sản xuất
và đời sống thành sản phẩm thương mại
hóa, thì phải liên kết với các tập đoàn, doanh
nghiệp lớn trong cả nước, có cơ chế chính
sách thu hút đầu tư đảm bảo vùng nguyên
liệu đủ để xây dựng các nhà máy sản xuất
hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy
mạnh việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và
công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường đầu
ra, nhằm đưa các sản phẩm hàng hóa tiêu
thụ, xuất khẩu trên thị trường trong và ngoài
nước.
Với những định hướng về hoạt động
nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 nêu trên,
cùng với sự nỗ lực của toàn ngành KH&CN
và sự tham gia tích cực của các tổ chức,
cá nhân; sự quan tâm hỗ trợ của các Sở,
ban ngành, cùng với các địa phương trên
địa bàn toàn tỉnh. Hy vọng rằng trong thời
gian tới, hoạt động nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ của tỉnh Quảng Trị sẽ
đạt được nhiều thành quả khởi sắc và góp
phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của
tỉnh nhà./.

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI
SAU PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ SỎI SAN HÔ BÁN PHẦN
HOÀNG ĐỨC MINH*, NGUYỄN VĂN BÌNH*, TRƯƠNG XUÂN NHUẬN*,
TRƯƠNG VĨNH QUÝ*, PHAN KHÁNH VIỆT*, TRẦN QUỐC TUẤN*
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
Mục đích: đánh giá kết quả ban đầu
phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị sỏi
san hô bán phần.
Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu: 9 bệnh nhân sỏi san hô bán phần
được điều trị bằng phẫu thuật nội soi sau
phúc mạc trong khoảng thời gian từ tháng
6/2014 đến tháng 6/2018 tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng Trị. Tuổi trung bình là 51,2
(31-65 tuổi); 5 nam và 4 nữ (55,6% và 44,4%
tương ứng). Kích thước sỏi trung bình là 5,1
cm (3,2-6,8 cm).
Kết quả: thành công 8/9 trường hợp
(88,9%), 1 trường hợp chuyển mổ mở là do
chảy máu (11,1%). Lượng máu mất ước tính
trong mổ là 20-50 ml. Thời gian phẫu thuật
trung bình là 95,3 phút (70-165 phút). Tất cả
trường hợp đều đặt JJ niệu quản (100%).
Thời gian nằm viện trung bình sau phẫu thuật
là 5,2 ngày (4-7 ngày). Về biến chứng có: 1
trường hợp (12,5%) nhiễm trùng đường tiểu
sau mổ; 3 trường hợp (37,5%) đái máu sau
phẫu thuật.
Kết luận: phẫu thuật nội soi sau phúc
mạc có thể thực hiện được với sỏi san hô
bán phần với kích thước lên đến 6,8 cm. Kết
quả phẫu thuật phụ thuộc vào kinh nghiệm
của phẫu thuật viên và sự lựa chọn bệnh
cẩn thận, đúng đắn.
Từ khóa: Kỹ thuật nội soi sau phúc mạc
mở bể thận, sỏi san hô, điều trị.

ABSTRACT
THE INITIAL EVALUATION OF THE
RETROPERITONEOSCOPIC PYELOLITHOTOMY FOR THE PARTIAL STAGHORN RENAL STONE
Purpose: To evaluate initial outcomes
of retroperitoneoscopic pyelolithotomy for
treating partial staghorn renal stones.
Materials and Methods: 9 patients with
partial staghorn renal stones were treated
by retroperitoneal laparoscopic pyelolithotomy from June 2014 to June 2018. The mean
age was 51.2 years (range 31-65); 5 males
(55.6%) and 4 females (44.4%). The mean
stone size was 5.1 cm (3.2-6.8 cm).
Results: The retroperitoneoscopic pyelolithotomy procedures for treatment of
staghorn renal stones were completely successful in 8/9 cases (88.9%), 1 case (11.1%)
required conversion to open surgery by
heavy bleed. The estimated blood lost was
20-50ml. The mean duration of the procedure is 95.3 mins (70-165 mins). All of cases
(100%) was put the residual stent into the
ureter. The mean post-operation hospital
stay was 5.2 days (4-7 days). About complications: 1 cases (12.5%) of urinary infection;
3 cases (37.5%) of postoperative hematuria.
Conclusions: Retroperitoneal laparoscopic pyelolithotomy could be realized to
remove the partial staghorn renal stones up
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to 6.8 cm in size. Success depends on the
experience of surgeons and judicious selection of cases.
Keywords: Retroperitoneoscopic pyelolithotomy, Staghorn renal stones, Treatment.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên thế giới, sỏi tiết niệu nói chung và
sỏi thận nói riêng là một bệnh lý rất phổ biến,
chiếm tỷ lệ dao động từ 2-14% dân số [5], [8],
[9], [12]. Cho đến ngày nay, trong các loại sỏi
niệu nói chung thì sỏi san hô vẫn là một thử
thách trong niệu khoa do những đặc điểm về
hình thái, sinh bệnh học, hậu quả của chúng
gây ra trên thận và nhiều khó khăn trong điều
trị. Nó thường gây ra các biến chứng tắc
nghẽn gây ứ nước thận, viêm thận bể thận,
giảm chức năng thận, cuối cùng là thận mất
chức năng, thậm chí đe dọa đến tính mạng
bệnh nhân [8], [10], [12].
Trên thế giới, trước kia việc điều trị sỏi
san hô đầu tay vẫn là phẫu thuật mở, cho
đến những năm 80, Chaussy (1980) đã cho
ra đời phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể,
đây là một cuộc cách mạng trong điều trị
bệnh sỏi thận. Bên cạnh đó với sự ra đời của
hàng loạt các phương pháp can thiệp ít xâm
lấn khác như lấy sỏi thận qua da, nội soi niệu
quản tán sỏi ngược dòng, phẫu thuật nội soi
xuyên và sau phúc mạc thì phẫu thuật mở
trong điều trị sỏi san hô đã giảm đi đáng kể.
Lựa chọn phương pháp điều trị sỏi san hô
tuỳ thuộc vào vị trí, tính chất, số lượng sỏi,
tình trạng chức năng thận, trang thiết bị hiện
có và kinh nghiệm của phẫu thuật viên... [8],
[9], [13]. Có nhiều cách phân loại, nhưng
thông thường thì chia sỏi san hô ra làm 2
loại: bán phần và toàn phần [5], [6], [8].
Hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam
đã có nhiều nghiên cứu về phẫu thuật nội
soi xuyên và sau phúc mạc trong điều trị sỏi
san hô và cho kết quả tốt, tỷ lệ tai biến, biến
chứng thấp với tỷ lệ sạch sỏi cao [2], [6],
[10], [12].
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Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị,
phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị sỏi
niệu quản đã được tiến hành từ năm 2007,
đến năm 2011 thì được áp dụng đối với sỏi
bể thận. Kể từ 2013, chúng tôi cũng triển
khai thành công phẫu thuật nội soi sau phúc
mạc trên một số trường hợp sỏi san hô bán
phần.
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá
khả năng thực hiện của phẫu thuật nội soi
sau phúc mạc trong điều trị sỏi san hô bán
phần tại Bệnh viện của chúng tôi.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 7
bệnh nhân được chẩn đoán sỏi san hô và
được điều trị bằng phẫu thuật nội soi sau
phúc mạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng
Trị từ tháng 06 năm 2014 đến tháng 06 năm
2018.
* Tiêu chuẩn chọn bệnh:
- Sỏi san hô bán phần.
Phân loại sỏi san hô [5], [6], [8]:
+ Sỏi san hô toàn phần: sỏi chiếm toàn
bộ bể thận và các đài thận.
+ Sỏi san hô bán phần: gồm sỏi bể thận
và ít nhất một đài thận.
- Bể thận ngoài xoang.
- Khám trước mê có ASA ≤ 3.
* Tiêu chuẩn loại trừ:
- Bệnh nhân có chống chỉ định phẫu thuật
nội soi: có các bệnh lý tim mạch, hô hấp, rối
loạn đông chảy máu, nội tiết...
- Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật sau
phúc mạc.
- Dị dạng đường tiết niệu.
- Sỏi bể thận trong xoang hoặc trung
gian.
- Các trường hợp Viêm thận bể thận
biến chứng do sỏi đang tiến triển hoặc có
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biến chứng nặng (thận mủ, viêm dính quanh
thận, ap-xe quanh thận…).
2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên
cứu mô tả, hồi cứu không đối chứng.
2.3. Nội dung nghiên cứu
Kỹ thuật nội soi sau phúc mạc điều trị
sỏi san hô bán phần
Tư thế bệnh nhân và vị trí kíp mổ
- Bệnh nhân được gây mê nội khí quản,
tư thế như phẫu thuật sỏi thận mở.
- Phẫu thuật viên và người phụ đứng sau
lưng BN, đối diện với màn hình.
- Dụng cụ viên đứng dưới chân bệnh
nhân.
Vị trí đặt Trocars		
- Trocar thứ nhất (camera) (10 mm) được
đặt gần đầu xương sườn XI, dưới xương
sườn XII (hình 1).

Hình 2. Vị trí đặt Trocars
Tuy nhiên vị trí đặt trocars và số trocars
có thể thay đổi tùy theo tính chất của khối u
cũng như thói quen của phẫu thuật viên.
Bơm hơi khoang sau phúc mạc:
- Vị trí trocar đầu tiên còn là vị trí để
tách phúc mạc ra khỏi thành bụng. Rạch da
dài 1,2 cm vị trí đầu xương sườn XI, dưới
xương sườn XII. Cơ và cân ở dưới được
tách bằng dao điện hoặc Kelly cho đến khi
sờ hoặc thấy được cân ngực thắt lưng. Cân
ngực thắt lưng được cắt bằng dao điện hoặc
kéo Metzenbaum. Tiếp theo, ngón tay được
dùng để bóc tách để tạo một khoảng trống
giữa phía sau cân Gerota và cân cơ Psoas.
- Đưa sonde Foley có buộc bao cao su ở
đầu (hoặc sonde dạ dày có buộc ngón găng
ở đầu) vào khoảng trống vừa được tạo.

Hình 1. Vị trí đặt Trocar thứ nhất
- Trocar thứ hai (5 mm) được đặt trên
đường mào chậu đường nách sau.
- Trocar thứ ba (5 mm) được đặt ở vị trí
đường nách trước sao cho 3 trocars tạo ra
một tam giác đều (hình 2).
- Khi cần đặt trocar thứ 4: 5 mm dưới bờ
sườn để vén vào bể thận bóc tách khoang
sau phúc mạc đủ rộng cho thao tác trong khi
mổ.

- Tạo khoang sau phúc mạc bằng cách
hơm hơi qua sonde Foley vào bao cao su đã
tiệt khuẩn (hoặc ngón găng buộc vào sonde
dẫn lưu) khoảng 200 - 300ml (hình 3).
- Sau đó đặt trocar 10mm đầu tù vào
khoang sau phúc mạc vừa tạo xong rồi bơm
hơi đến áp lực 12 - 13 mm.

Hình 3. Bóng tạo khoang sau phúc mạc
bằng ngón găng và sonde dẫn lưu
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- Mở cân Gerota, định vị cơ thắt lưng
chậu để xác định cực dưới thận và niệu
quản. Cực dưới thận được di động và nâng
lên để cho phép tiếp cận bể thận. Dùng kẹp
phẫu tích để phẫu tích vào xoang thận ở
mặt sau đủ rộng đến khi nào thấy được một
phần của sỏi (hình 4).

Quá trình lấy sỏi phải cẩn thận, vì sỏi san hô
thường dính vào niêm mạc bể thận và các
đài thận nên nguy cơ chảy máu có thể xảy
ra (hình 5).
- Lấy sỏi đài thận kèm theo qua vị trí mở
bể thận hoặc mở nhu mô để lấy sỏi đài thận
(hình 6, 7, 8).
- Đặt ống thông nhựa cỡ 8 Fr vào chỗ
rạch bể thận xuống phía dưới niệu quản để
kiểm tra tình trạng thông thương bên dưới
viên sỏi. Đặt sonde JJ thận - niệu quản bàng quang, khâu vắt hoặc mũi rời chỗ mở
bể thận bằng chỉ Vicryl 4.0 (hình 9).
- Lấy sỏi (hình 10), đặt dẫn lưu hố thận,
xả hơi, đóng thành bụng.

Hình 4. Phẫu tích bể thận
- Sau khi phẫu tích bể thận đủ rộng, mở
bể thận, lấy sỏi san hô qua chỗ mở bể thận.

Hình 5. Mở bể thận lấy sỏi

Hình 7. Sỏi đài thận
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Bệnh nhân được hẹn đến khám lại để rút
sonde JJ NQ vào tuần thứ tư sau mổ. Khám
lại sau mổ vào tháng thứ nhất sau mổ. Bệnh
nhân được siêu âm hệ tiết niệu, chụp XQ
hệ tiết niệu không chuẩn bị, thử nước tiểu
thường quy, chụp niệu đồ tĩnh mạch hoặc

Hình 6. Lấy sỏi đài thận

Hình 8. Mở nhu mô cực dưới
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Hình 9. Đặt sonde JJ niệu quản và khâu bể thận

Hình 10. Sỏi san hô thận
chụp niệu quản bể thận ngược dòng nếu
thấy bể thận và đài thận dãn tăng lên sau
lần siêu âm thứ hai hoặc nghi ngờ có hẹp bể
thận - niệu quản.
2.4. Xử lí số liệu
Tất cả các trường hợp nằm trong tiêu
chuẩn chọn bệnh sẽ được ghi nhận vào
phiếu theo dõi và số liệu sẽ được xử lý bằng
phần mềm Excel.
3. KẾT QUẢ
9 bệnh nhân bị sỏi san hô bán phần được
chỉ định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy
sỏi có kết quả như sau:
- Đặc điểm chung:
+ Tuổi: trung bình là 51,2 ± 10,1 tuổi (31-65).
+ Giới: Nam/nữ = 5/4.
+ Vị trí: bên phải chiếm 5 TH (55,6%),
bên trái chiếm 4 TH (44,4%).
+ Kích thước sỏi: trung bình 5,1 ± 1,2 cm
(3,2 - 6,8 cm).

+ Đặc điểm bể thận mang sỏi: 100% bể
thận ngoài xoang.
- Quá trình phẫu thuật:
+ Số trocar sử dụng: Tất cả các trường
hợp đều sử dụng 3 trocar, gồm 1 trocar
10mm và 2 trocar 5mm (100%).
+ Phẫu thuật lấy sỏi thành công: 8/9
trường hợp (88,9%), trường hợp chuyển
mổ mở là do chảy máu động mạch cực trên,
không cầm máu được (11,1%).
+ Mở nhu mô thận kèm theo: có 2/8
trường hợp (25,0%) được mở nhu mô thận
cực dưới để lấy sỏi.
+ Đặt sode JJ niệu quản: 100% các
trường hợp đều được đặt sonde JJ niệu
quản sau phẫu thuật và rút sau 4 tuần.
+ Thời gian phẫu thuật: trung bình là 95,3
± 25,5 phút (70-165 phút).
- Theo dõi sau phẫu thuật:
+ Biến chứng hậu phẫu: Có 1/8 trường
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hợp nhiễm trùng đường tiểu (12,5%); 3/8
trường hợp đái máu (37,5%) sau phẫu thuật
và đều được điều trị nội khoa thành công.
+ Thời gian hậu phẫu trung bình: là 5,2 ±
1,0 ngày (4 - 7 ngày).
+ Tỷ lệ sạch sỏi sau 1 tháng theo dõi: 7/8
trường hợp sạch sỏi chiếm 87,5%.
4. BÀN LUẬN
Mặc dù hiện nay đã có sự phát triển vượt
bậc của các kỹ thuật ít xâm lấn trong điều trị
sỏi thận nhưng sỏi san hô vẫn luôn là một
thử thách khó khăn đối với các phẫu thuật
viên tiết niệu [8], [10], [12].
Phẫu thuật lấy sỏi thận qua da được xem
là lựa chọn đầu tiên đối với điều trị sỏi san
hô, nhưng thường cần nhiều lần, tạo nhiều
đường hầm hoặc kết hợp với tán sỏi thận
ngoài cơ thể mới mang lại kết quả sạch
sỏi cao. Bên cạnh đó thì tỷ lệ tai biến, biến
chứng và tái phát sỏi cũng cao [9], [14], [15].
Trong lúc đó, phẫu thuật nội soi cho kết
quả sạch sỏi cao chỉ trong một lần phẫu
thuật. Thêm nữa, những phẫu thuật đồng
thời như tạo hình khúc nối bể thận - niệu
quản và những phẫu thuật liên quan đến
niệu quản cũng có thể thực hiện đồng thời.
Tương tự như đối với những bệnh nhân có
thận lạc chỗ thì phẫu thuật nội soi cho kết
quả tốt hơn so với các kỹ thuật ít xâm nhập
khác [2], [6], [7], [10].

Theo một nghiên cứu đa trung tâm của
Wang X. và cộng sự (2013) [15] (tổng cộng
363 bệnh nhân) về so sánh sự an toàn và
hiệu lực trong điều trị sỏi thận lớn giữa Phẫu
thuật nội soi (PTNS) và Phẫu thuật lấy sỏi
thận qua da (PCNL) thì cho kết quả như
sau: Thời gian phẫu thuật và thời gian nằm
viện của PTNS có dài hơn PCNL; PTNS là
an toàn, mất máu và các biến chứng sau mổ
là ít hơn so với PCNL (Goel A. (2003) [7],
Tefekli A. (2012) [14]); Biến chứng chảy máu
trong và sau mổ của PTNS là thấp hơn, có
lẽ là do PTNS ít gây tổn thương nhu mô thận
hơn; Tỷ lệ sạch sỏi của PTNS là cao hơn.
Về đường tiếp cận trong PTNS, có 2
đường: xuyên phúc mạc và sau phúc mạc.
Theo một số tác giả thì sử dụng đường
xuyên phúc mạc có ưu điểm là phẫu trường
rộng, dễ thao tác trong trong mổ. Tuy nhiên
nhược điểm là dễ gây tổn thương ruột, nước
tiểu có thể dò vào trong ổ bụng, tắc ruột do
dính về sau [1], [4].
Theo nhiều tác giả khác thì PTNS sau
phúc mạc có nhiều ưu điểm hơn so với xuyên
phúc mạc. Ưu điểm của đường tiếp cận sau
phúc mạc là giảm biến chứng tổn thương
các tạng trong ổ bụng, liệt ruột và dính ruột
về sau. Thêm nữa đường tiếp cận này giúp
dễ dàng bộc lộ bể thận ngay từ đầu. Hạn
chế của đường tiếp cận này là phẫu trường
hẹp, thao tác mổ khó khăn đặc biệt là lúc
khâu phục hồi lại bể thận [1], [4], [11].

Sạch sỏi sau phẫu thuật
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ sạch sỏi sau phẫu thuật là 87,5%.
Bảng 4.1. So sánh kết quả phẫu thuật với các tác giả
Nghiên cứu
Aminsharifi A. [2]
Chander J. [3]
Gaur DD. [6]
Goel A. [7]
Nouralizadeh A. [9]
Pastore AL. [10]
Qin C. [11]
Chúng tôi
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Năm
2013
2009
2002
2003
2012
2014
2014
2019

n
9
184
3
16
13
9
75
9

Tỷ lệ sạch sỏi sau PT (%)
88,9
100
100
100
84,6
88,9
88,0
87,5
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Như vậy kết quả của chúng tôi là tương
tự với các tác giả trong nước và thế giới: tỷ
lệ sạch sỏi sau phẫu thuật nội soi là cao, dao
động từ 80 - 100%.
Ngày nay, nhiều nghiên cứu đã ứng dụng
kết hợp sử dụng kết hợp ống nội soi mềm
trong phẫu thuật nội soi nhằm nâng cao tỷ
lệ sạch sỏi, đặc biệt là trong những trường
hợp sỏi đài thận nhiều viên kèm theo. Ống
nội soi mềm sẽ được đưa qua trocar phẫu
thuật để vào đài bể thận qua chỗ mở bể thận
hoặc qua vị trí mở nhu mô thận. Các viên sỏi
đài thận sẽ được gắp ra ngoài bằng rọ gắp
sỏi (Dormia) hoặc kềm gắp sỏi hoặc tán vụn
sỏi bằng laser [3], [7], [10], [11].

Thời gian phẫu thuật
Thời gian phẫu thuật được tính từ lúc
rạch da đặt trocar đầu tiên cho đến khi khâu
lại lỗ trocar cuối cùng. Thời gian phẫu thuật
trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi
là 95,3 ± 25,5 phút, ngắn nhất là 70 phút,
dài nhất là 165 phút. Ban đầu khi mới triển
khai, thời gian phẫu thuật còn dài, nhưng về
sau khi kỹ năng ngày càng hoàn thiện thì
thời gian phẫu thuật được rút ngắn nhiều,
chỉ khoảng 80 - 100 phút và tai biến, biến
chứng cũng giảm.

Bảng 4.2. So sánh thời gian phẫu thuật với các tác giả
Nghiên cứu

Năm

n

Thời gian PT TB (%)

Chander J. [3]

2009

184

135

Gaur DD. [6]

2002

3

150

Goel A. [7]

2003

16

120

Nouralizadeh A. [9]

2012

13

177

Pastore AL. [10]

2014

9

140 (90-190)

Qin C. [11]

2014

75

96

Chúng tôi

2019

9

95,3 (70 - 165)

Như vậy thời gian phẫu thuật của chúng
tôi là tương tự với các tác giả khác. Đường
cong huấn luyện trong phẫu thuật nội soi
sau phúc mạc là rất quan trọng.
5. KẾT LUẬN
Bước đầu qua nghiên cứu của chúng tôi
cho thấy rằng phẫu thuật nội soi sau phúc
mạc có thể thực hiện được với sỏi san hô
bán phần với kích thước lên đến 6,8 cm. Kết
quả phẫu thuật phụ thuộc vào kinh nghiệm
của phẫu thuật viên và sự lựa chọn bệnh
cẩn thận, đúng đắn.
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VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
HOÀNG THỊ HỒNG HUẾ
Phó trưởng phòng KTHT huyện Triệu Phong

T

riệu Phong là địa phương nông
nghiệp, nhưng trong những năm
qua, huyện đã chú trọng đẩy mạnh
phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công
nghiệp (TTCN), tạo ra sự chuyển biến tích
cực, đóng góp đáng kể vào sự phát triển
kinh tế - xã hội toàn huyện, thúc đẩy chuyển
dịch kinh tế đúng hướng.
Năm 2015, giá trị sản xuất CN - TTCN đạt
385,423 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,6%, thì
đến năm 2020, giá trị sản xuất đạt 792,825
tỷ đồng (gấp 2,1 lần so với năm 2015),
chiếm tỷ trọng 15,1%. Tạo việc làm ổn định
cho trên 4.500 lao động.

Công nghệ máy móc đúc bờ lô
ở xã Triệu Ái

Có được kết quả đó là nhờ Huyện ủy,
UBND huyện đã kịp thời đưa ra các Nghị
quyết phát triển kinh tế sát đúng, trong đó
lĩnh vực phát triển Công nghiệp - TTCN
được xác định là hướng đi mới, góp phần
nâng cao giá trị sản xuất, tăng tỷ trọng và
tạo việc làm mới cho người lao động.
Tuy nhiên, so với sản xuất nông nghiệp,
ngành CN - TTCN vẫn còn phát triển chậm,
sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả
mang lại chưa cao. Trước yêu cầu phát
triển mới, huyện đã đưa ra nhiều giải pháp
để phát triển ngành CN - TTCN, trong đó có
Nghị quyết số 08 “Về phát triển CN - TTCN

Máy trong xay xát, đánh bóng gạo
ở xã Triệu Độ)
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và thương mại- dịch vụ đến năm 2015, có
tính đến năm 2020”, Kế hoạch phát triển
Công nghiệp - TTCN, ngành nghề nông
thôn giai đoạn 2016 - 2020, theo đó hoạt
động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
(KHCN) vào sản xuất Công nghiệp -TTCN
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng
sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường
được đẩy mạnh. Đặc biệt, từ khi tỉnh triển
khai thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQHĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ
trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa
học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2017 - 2025 đã có sự chuyển biến tích cực
trong việc ứng dụng KHCN vào sản xuất, từ
đó tạo ra sức bật phát triển sản xuất.
Trong điều kiện còn khó khăn nhưng
nhiều doanh nghiệp, cơ sở đã đầu tư mở
rộng quy mô, đổi mới công nghệ trang thiết
bị, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất
lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên
thị trường. Ngày 13/4/2018, UBND huyện
đã ban hành Đề án 829/ĐA-UBND về một
số chính sách hỗ trợ phát triển Công nghiệpTTCN, Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn
huyện giai đoạn 2018-2021 với tổng nguồn
kinh phí 2,7 tỷ đồng, hỗ trợ ứng dụng máy
móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, đào tạo
nghề, xây dựng, bảo hộ và phát triển nhãn

Máy CNC xã Triệu Đại
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hiệu, bù lãi suất, phát triển thị trường tiêu
thụ sản phẩm, liên doanh liên kết, bao tiêu
sản phẩm… để tạo điều kiện, khuyến khích
các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư
phát triển công nghiệp - TTCN.
Từ năm 2015 - 2020, từ nguồn vốn
KHCN, Khuyến công Quốc gia, tỉnh, huyện,
huyện Triệu Phong đã hỗ trợ hơn 50 Đề
án ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất
Công nghiệp - TTCN với tổng nguồn kinh
phí 1,805 tỷ đồng. Điều này đã tạo động lực,
niềm động viên, khuyến khích các doanh
nghiệp, cơ sở đầu tư vào lĩnh vực công
nghiệp - TTCN. Nhiều dự án như: Ứng dụng
máy móc vào sản xuất bờ lô, sản xuất bún,
nước đá viên sạch, sản xuất mộc mỹ nghệ,
xay xát… đã tạo việc làm và thu nhập ổn
định cho lao động địa phương.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng và bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ được chú trọng. Từ
năm 2015 đến nay, đã xây dựng 01 nhãn
hiệu chứng nhận (Gạo sạch Triệu Phong),
09 nhãn hiệu tập thể và 07 nhãn hiệu cá
nhân cho các sản phẩm đặc trưng của các
địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản
phẩm trên thị trường.
Trong những năm tới, phát triển công
nghiệp - TTCN sẽ tiếp tục giữ vai trò quan

Cơ sở sản xuất bún Vạn Linh
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Một số sản phẩm tiêu biểu của huyện Triệu Phong

trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của
huyện. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “...
đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đẩy nhanh
tốc độ tăng trưởng kinh tế…” với tốc độ tăng
trưởng bình quân hàng năm ngành Công
nghiệp - TTCN: 18-19%, huyện Triệu Phong
tiếp tục nhân rộng các mô hình, tiến bộ khoa
học đã được khẳng định hiệu quả; khuyến
khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ,

đầu tư các trang thiết bị tiên tiến trên cơ sở
những ngành nghề đã có để tạo ra các sản
phẩm hàng hóa có giá trị cao, mở rộng thị
trường, nâng cao hiệu quả cạnh tranh, phát
triển ngành nghề nông thôn. Chỉ đạo thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31/2017/NQHĐND, ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về
chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các
kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn
tỉnh đến năm 2025./.
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An toàn thông tin cho chuyển đổi số
THIỆN ĐẠT

“Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) ở nước ta góp phần
giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy
công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng
cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá
trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của
nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực
hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH”

C

ùng với sự phát triển và ứng dụng
rộng rãi của CNTT thì mức độ
thiệt hại và những tác động khi
xảy ra sự cố mất an toàn thông tin (ATTT)
trong ứng dụng và phát triển CNTT theo đó
cũng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng
trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội.
Năm 2015, tổng thiệt hại về kinh tế do các
cuộc tấn công mạng gây ra trên toàn cầu là
450 tỷ USD và con số đó tăng lên khoảng
2.000 tỷ USD vào năm 2019. Theo ước tính
của Norton, năm 2015 có 348 triệu hồ sơ cá
nhân bị đánh cắp, 594 triệu khách hàng bị
ảnh hưởng bởi tội phạm mạng; bình quân
mỗi vụ việc phải mất 21 giờ và tốn 328 USD
để khắc phục. Trên thế giới, trung bình mỗi
ngày có 350.000 mã độc mới xuất hiện; nếu
như năm 2018 tổng số mã độc là khoảng
856,62 triệu thì năm 2019 con số đó là
khoảng 981,57 triệu (tăng 15%). Mã độc
cũng đã trở nên phổ biến trên cả các thiết bị
di động; số vụ tấn công sử dụng mã độc trên
di động đã tăng gấp đôi, từ 66,4 triệu cuộc
tấn công vào năm 2017 lên tới 116,5 triệu
cuộc tấn công vào năm 2018.
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Tại Việt Nam, đáng chú ý là sự cố Vietnam
Airlines bị tấn công vào hệ thống điều khiển
không lưu sân bay và cơ sở dữ liệu khách
hàng vào năm 2016 đã làm thay đổi một số
nội dung thông tin và nhiều dữ liệu bị phá
hoại mất vĩnh viễn; vào cùng thời gian đó,
nhiều cuộc tấn công vào tài khoản của các
ngân hàng đã làm thất thoát một lượng tiền
đáng kể. Ngày 30/10/2019, Cục ATTT - Bộ
Thông tin và Truyền thông đã phát đi lệnh
điều phối, ứng cứu sự cố; theo đó, hơn
400.000 địa chỉ IP bị nhiễm mã độc, với
hơn 16 biến thể của chiến dịch tấn công có
chủ đích (APT) vào các hệ thống thông tin
tại Việt Nam; bằng cách lây nhiễm mã độc,
tin tặc có thể đánh cắp thông tin, tấn công
mạng leo thang đặc quyền gây ra nhiều hậu
quả nghiêm trọng. Ngày 04/9/2019, theo
thông tin từ trang Techcrunch: Việt Nam có
50 triệu số điện thoại liên kết với tài khoản
trong 419 triệu hồ sơ người dùng Facebook
bị rò rỉ; Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 về
số hồ sơ bị rò rỉ với hơn 50 triệu hồ sơ và
chỉ sau Mỹ với 133 triệu hồ sơ mà nguyên
nhân chính được xác định là do máy chủ
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chia sẻ dữ liệu không được bảo vệ bằng
mật khẩu dẫn đến việc dữ liệu bị công khai
trên Internet. Cuối tháng 10/2019, sự việc
diễn đàn Raidforums đăng tải dữ liệu của
2 triệu khách hàng được cho là của Ngân
hàng TMCP Hàng hải Việt Nam gây ảnh
hưởng không nhỏ tới ngành tài chính; các
thông tin của khách hàng bị rò rỉ bao gồm:
họ tên, số CMND, nghề nghiệp, email, số
điện thoại, địa chỉ nơi ở, ngày tháng năm
sinh, giới tính… Tại thời điểm xảy ra vụ
việc, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
không xác thực dữ liệu rò rỉ là thông tin từ
Ngân hàng; tuy nhiên, người dùng tỏ ra lo
ngại về việc bảo mật dữ liệu cá nhân khi
tham gia vào lĩnh vực tài chính. Theo đánh
giá của Cục ATTT - Bộ Thông tin và Truyền
thông: nguy cơ, lỗ hổng mất an toàn, an
ninh mạng đang gia tăng với tốc độ 300%
mỗi năm; số liệu thống kê năm 2019 cho
thấy: trung bình cứ mỗi giây trên không
gian mạng có 108 cuộc tấn công mạng và
32 mã độc mới được tạo ra; trong đó đặc
biệt là các cuộc tấn công có chủ đích nhằm
vào các hệ thống tài chính, ngân hàng, các
hệ thống thông tin quan trọng, các hệ thống
IoT, tấn công khai thác thông tin bí mật nhà
nước, thông tin cá nhân.
Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang
bước vào tiến trình chuyển đổi số, phát triển
chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; vì vậy
vấn đề an ninh mạng, ATTT là điều kiện cơ
bản, là yếu tố sống còn, không thể tách rời
và trong nhiều tình huống, an ninh mạng,
ATTT cần phải đi trước một bước. Nhằm
cải thiện chỉ số xếp hạng ATTT của Việt
Nam trên trường quốc tế, ngày 07/6/2019
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ
thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo
đảm an toàn, an ninh mạng; trước đó ngày
25/5/2018 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký
ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về nâng cao
năng lực phòng, chống phần mềm độc hại;
Luật ATTT cũng đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa
XIII thông qua ngày 19/11/2015... tất cả đó

chính là các chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước về ATTT, đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã
hội, bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin,
góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ
quyền và lợi ích quốc gia; phù hợp với điều
kiện kinh tế, xã hội của đất nước trong giai
đoạn hiện nay và các năm tiếp theo... Cùng
với đó, mạng lưới đơn vị chuyên trách về
an toàn, an ninh mạng được phát triển với
sự tham gia của gần 200 cơ quan, tổ chức
tại Việt Nam, trong đó có 22 bộ, cơ quan
ngang bộ, 08 cơ quan thuộc Chính phủ,
63 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/
thành phố, 17 tập đoàn và tổng công ty nhà
nước, 45 ngân hàng/ các tổ chức tài chính,
30 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn
thông, Internet (ISPs) và 08 doanh nghiệp,
tổ chức khác trong xã hội, mạng lưới đặt
dưới sự điều phối chung, thống nhất của
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian
mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục ATTT;
Việt Nam có những chuyên gia hàng đầu
thế giới về an toàn, an ninh mạng đang làm
ở trong nước và nước ngoài (Microsoft,
Google, Facebook v.v…), trong danh sách
100 chuyên gia an toàn, an ninh mạng toàn
cầu được Microsoft vinh danh có 04 chuyên
gia người Việt; ngày 17/4/2019 Liên minh
xử lý mã độc và phòng, chống tấn công
mạng với nòng cốt là Cục ATTT, Hiệp hội
ATTT Việt Nam và 05 doanh nghiệp lớn
gồm Viettel, VNPT, FPT, BKAV và CMC
được hình thành nhằm đẩy mạnh hợp tác
toàn diện giữa cơ quan nhà nước, Hiệp hội
và doanh nghiệp; nhiều hệ thống kỹ thuật
quy mô quốc gia đến nay cũng đã được
triển khai như: Hệ thống theo dõi, phát hiện
xu hướng thông tin trên không gian mạng,
Hệ thống điều phối, xử lý nguồn phát tán
thông tin vi phạm pháp luật, Hệ thống theo
dõi, thống kê tình hình lây nhiễm mã độc,
Hệ thống chia sẻ và giám sát ATTT phục vụ
Chính phủ điện tử...
Với sự quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, sự vào cuộc của các cơ quan,
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tổ chức, cá nhân và cộng đồng; đến nay Việt
Nam đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực
trong công tác bảo đảm an ninh mạng và
ATTT. Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ trên
bảng xếp hạng quốc tế về an toàn, an ninh
mạng toàn cầu do ITU đánh giá, từ thứ hạng
100 năm 2017 lên thứ hạng 50 năm 2019.
Trong bảng xếp hạng do Kaspersky công
bố, Việt Nam cũng được đánh giá là quốc
gia có số lượng mã độc di động thấp thứ 2
Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Năm 2019
cũng là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền
thông công bố xếp hạng mức độ bảo đảm
an toàn, an ninh mạng của các cơ quan, tổ
chức nhà nước, làm cơ sở để các cơ quan,
tổ chức tham chiếu, cải thiện tình trạng của
mình. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025, Việt
Nam nằm trong danh sách 30 nước dẫn đầu
trên thế giới, trong danh sách 10 nước dẫn
đầu khu vực châu Á, trong danh sách 03
nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về an
toàn, an ninh mạng.
Tại Quảng Trị, đến nay 100% máy tính
tại các CQNN trên địa bàn tỉnh có triển khai
các ứng dụng phần mềm thương mại không
có bản quyền như hệ điều hành MS Windows, ứng dụng văn phòng MS Office, trình
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duyệt web IE và các ứng dụng khác; 100%
website các cơ quan nhà nước trên địa bàn
tỉnh được phát triển trên nền tảng phần
mềm mã nguồn mở; hệ thống mạng các cơ
quan nhà nước phần lớn không được đầu tư
triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT... tất
cả đó chính là những kẻ hở giúp tin tặc dễ
dàng tấn công vào hệ thống mạng và các hệ
thống thông tin, cơ sở dữ liệu các cơ quan
nhà nước trên địa bàn tỉnh gây mất ATTT.
Nhằm đảm bảo ATTT trong tiến trình
xây dựng chính quyền điện tử, hướng
tới chính quyền số tại Quảng Trị; ngày
29/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định
số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong
hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh
Quảng Trị; ngày 19/8/2019 Ban Thường
vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chương
trình hành động số 161-CTHĐ/TU về
thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày
25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược
An ninh mạng quốc gia... cùng với đó, ngày
05/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định
số 2015/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế thi
công và tổng dự toán hạng mục Đầu tư
triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an
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toàn, an ninh thông tin, thuộc Dự án Xây
dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, nhiều giải pháp bảo đảm ATTT
được triển khai như Hệ thống firewall tích
hợp IPS chống tấn công Web; Hệ thống
Network Inspector cảnh báo, giám sát
tấn công mạng; Hệ thống bảo mật cho hệ
thống thư điện tử; đặc biệt là hệ thống giám
sát mã độc Bkav Endpoint AI và hệ thống
giám sát thông tin Bkav Total NAC tập
trung được triển khai đến 100% máy tính
của cán bộ công chức cấp tỉnh. Hàng năm,
UBND tỉnh cũng đã bố trí kinh phí triển khai
các lớp an toàn, bảo mật thông tin cho cán
bộ công chức tỉnh; qua đó từng bước cũng
cố đội ngũ nguồn nhân lực ATTT tỉnh phục
vụ xây dựng chính quyền số.
Với những nỗ lực trên, Quảng Trị được
đánh giá cao về đảm bảo ATTT mạng trong
triển khai ứng dụng CNTT. Theo Báo cáo
xếp hạng ATTT mạng của các cơ quan, tổ
chức nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền
thông công bố năm 2019, Quảng Trị nằm
trong top 12 tỉnh/ thành xếp hạng B về đảm
bảo ATTT mạng (mức khá) và không có
tỉnh/ thành xếp hạng A. Trong 6 tháng đầu
năm 2020, Quảng Trị nằm trong top 10 địa
phương triển khai tốt việc chia sẻ dữ liệu mã
độc lên Trung tâm Giám sát an toàn không
gian mạng quốc gia.

Tại chỉ thị số 5858-CT/TW ngày
17/10/2000 của Ban Chấp hành TW, Đảng
ta xác định: Công nghệ thông tin là một trong
các động lực quan trọng nhất của sự phát
triển, cùng với một số ngành công nghệ cao
khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống
kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại.
Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc
gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong
thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới,
đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản
lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương
thức sống, làm việc của người dân, phát
triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng
khắp; Chương trình chuyển đổi số quốc gia
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020
xác định: Lấy bảo đảm an toàn, an ninh
mạng là then chốt để chuyển đổi số thành
công và bền vững, đồng thời là phần xuyên
suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số.
Với quan điểm chỉ đạo đó, Quảng Trị đang
cùng cả nước nỗ lực đảm bảo ATTT trong
lộ trình chuyển đổi số hướng đến xây dựng
chính quyền số tại địa phương./.
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An toàn thực phẩm ngày Tết
TUẤN MINH
Vào dịp tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa và thực phẩm
của người dân tăng cao. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn thực phẩm
(ATTP) các mặt hàng phục vụ Tết đang là vấn đề cần quan tâm hàng
đầu của cơ quan chức năng và người tiêu dùng.

H

iện, trên thị trường ngày càng xuất
hiện nhiều loại hàng hóa, thực
phẩm như: thịt, sản phẩm từ thịt,
bia, rượu, nước giải khát, bánh, kẹo, mứt,
hoa quả… phục vụ tết với nhiều mẫu mã, nơi
sản xuất nên công tác đảm bảo ATTP khó có
thể kiểm soát chặt chẽ. Việc sử dụng phụ
gia thực phẩm, phẩm màu không rõ nguồn
gốc, xuất xứ một cách “vô tội vạ”, quá liều
lượng Bộ Y tế cho phép có thể gây ngộ độc
và đặc biệt ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe
và có thể là nguyên nhân gây bệnh ung thư.
Trước thực trạng này, để đảm bảo ATTP,
Ban Chỉ đạo liên ngành của các cơ quan
chức năng trên cả nước đã đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc
thực hiện điều kiện cơ sở kiến thức sức
khỏe của người dân trực tiếp chế biến thực
phẩm, vệ sinh ATTP trong chế biến, vận
chuyển, bảo quản, kinh doanh sử dụng thực
phẩm và phụ gia thực phẩm, góp phần vào
giảm thiểu ngộ độc thực phẩm.
Cùng với hoạt động tích cực của cơ
quan chức năng, người tiêu dùng (NTD)
cũng cần trang bị những kiến thức ATTP để
tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia
đình. Đối với người sản xuất, chế biến, kinh
doanh thực phẩm, cần thực hiện các quy
định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết
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bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh
doanh; các quy định về áp dụng sản xuất
nông nghiệp sạch; các quy định về chứng
nhận hợp chuẩn, hợp quy, lưu hành sản
phẩm, quảng cáo sản phẩm thực phẩm; quy
định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về
sinh an toàn thực phẩm , quy định về khám
sức khỏe cho người trực tiếp chế biến thực
phẩm, xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP…
Chọn thực phẩm sạch, cách nào?
Vệ sinh ATTP ngày Tết hiện đang là vấn
đề được các bà nội trợ quan tâm hàng đầu
do tình hình thực phẩm bẩn đang ngày càng
phức tạp và tinh vi, những thực phẩm độc
hại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe của mỗi gia đình. Vì vậy, các bà nội
trợ cần quan tâm đến cách chọn thực phẩm
sạch để không mắc nguy cơ ngộ độc thực
phẩm hay các bệnh tiêu hóa.
Cần tránh mua các loại thực phẩm không
rõ nguồn gốc, không có tem nhãn thông tin
nhà phân phối, nhất là đối với bánh kẹo
nhập khẩu. Hãy tìm mua từ những thương
hiệu uy tín từ cửa hàng, siêu thị, trung tâm
thương mại để được kiểm soát chặt chẽ về
chất lượng sản phẩm.
Với các loại hoa quả, tùy theo từng loại
quả để có cách nhận biết khác nhau về mức
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Nông sản sạch Triệu Phong đã được giới thiệu, tiêu thụ tại thành phố Đông Hà.
Ảnh: baoquangtri.vn
độ tươi ngon. Bạn cần quan tâm đến màu
sắc lớp vỏ, trọng lượng và màu sắc ruột quả
có sặc sỡ hay không. Các loại rau, quả tươi
phải giữ nguyên trạng thái tự nhiên, không
dập nát, không có mùi lạ; Với rau, quả ăn
sống phải ngâm, rửa bằng nước sạch, gọt
bỏ vỏ.
Khi mua thủy sản, nên chọn thủy sản còn
tươi, chọn cá, cũng cần lưu ý đến lớp màng
ngoài của thịt cá phải khô ráo, màu sắc đỏ
tươi hoặc đỏ sẫm, óng ả, miếng thịt cá phải
có độ rắn chắc, đàn hồi cao, khi lấy ngón
tay ấn vào không để lại vết lõm khi bỏ ngón
tay ra và không bị dính, và đặc biệt, không
nên ăn hải sản ở những vùng sông, biển bị
ô nhiễm.
Lựa chọn kỹ thực phẩm đóng hộp, đóng
gói sẵn có nhãn ghi đầy đủ nội dung. Không
sử dụng thực phẩm khô đã bị mốc, đặc biệt
là ngũ cốc, hạt có dầu có chứa độc tố vi nấm
nguy hiểm. Mua các loại phụ gia, gia vị đóng
gói sẵn, có nhãn mác của những công ty, xí
nghiệp uy tín trong và ngoài nước.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
trong những ngày Tết
Bên cạnh việc chọn mua thực phẩm cẩn
thận thì việc vệ sinh thực phẩm cũng cần
được lưu ý. Các loại thực phẩm sống như
thịt, cá, hải sản không chỉ rửa với nước sạch
là đủ mà bạn cần dùng thêm muối, giấm
hoặc chanh để loại bỏ tạp chất và khử bỏ
mùi tanh.
Với rau củ quả, thường ẩn chứa nhiều
dư lượng thuốc trừ sâu nên bạn cần ngâm
rau củ quả trong nước sạch khoảng 5-10
phút mới rửa hoặc dùng nước vo gạo, nước
muối pha loãng để ngâm rồi sau đó rửa sạch
nhiều lần dưới vòi nước.
Để có một cái Tết an toàn, bạn cũng
cần quan tâm đến các dụng cụ chế biến
thực phẩm như dao, thớt - nơi tiềm ẩn rất
nhiều vi khuẩn có hại. Nên dùng riêng thớt
cho thực phẩm tươi sống như thịt, cá; thớt
riêng cho rau củ quả và một chiếc thớt để
xắt thực phẩm đã nấu chín. Dao cũng nên
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Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (trái) tham quan gian hàng
tại siêu thị nông sản hữu cơ đầu tiên ở Quảng Trị. Ảnh: nongnghiep.vn
phân biệt nhiều loại như dao cắt thịt, dao cắt
thực phẩm chín, dao cắt rau và dao gọt trái
cây. Sau khi nấu xong, bạn nên vệ sinh sạch
bằng nước rửa chén và lau khô dao thớt,
treo lên giá chứ không nên để chụm lại dễ
gây ẩm mốc, gỉ sét.
Bạn cũng không nên dự trữ quá nhiều
thực phẩm trong những ngày Tết do để lâu
sẽ bị hư hỏng, mất chất nếu bảo quản không
đúng cách. Bảo quản thức ăn sống, chín
riêng biệt phòng tránh nhiễm khuẩn chéo.
Không nên để nhiều thực phẩm trong tủ
lạnh, vì nếu không đủ độ lạnh cần thiết, thực
phẩm sẽ phát sinh vi khuẩn gây bệnh. Bảo
quản thực phẩm bằng dụng cụ chứa đựng
kín để bảo vệ thực phẩm khỏi các loài côn
trùng, loài gặm nhấm và động vật gây hại
khác.
Khi chế biến thức ăn, nên dự tính lượng
thức ăn vừa đủ dùng để không phải hâm lại
thức ăn nhiều lần làm giảm chất lượng và
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không bảo đảm hoàn toàn yêu cầu ATTP.
Cần nấu kỹ thực phẩm với nhiệt độ ít nhất là
70°C và nên ăn ngay thức ăn khi vừa được
nấu chín. Muốn giữ thức ăn quá 5 giờ, cần
phải giữ nóng liên tục trên 60°C hoặc lạnh
dưới 10°C. Các thức ăn chín dùng lại sau 5
giờ, phải được đun kỹ lại.
Trong những ngày Tết, không nên ăn
quá nhiều thức ăn, nhất là những loại thức
ăn có dầu mỡ vì dễ tích tụ năng lượng dư
thừa gây tăng cân và béo phì. Đặc biệt,
người đang có bệnh phải ăn uống theo chỉ
dẫn của y bác sĩ. Nên kết hợp ăn uống hợp
lý với vận động, tập luyện thể dục, thể thao
thường xuyên; Không nên uống rượu, bia
nhiều trong những ngày Tết để bảo đảm sức
khỏe.
Các bạn hãy chú ý bảo vệ an toàn sức
khỏe cho người thân và gia đình trong
những ngày Tết Nguyên đán để có kỳ nghỉ
lễ vui vẻ trọn vẹn./.
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Tái đàn Lợn
Theo hướng đảm bảo an toàn sinh học
PHAN VIỆT TOÀN

T

rong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị
đã tập trung triển khai, thực hiện
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp
phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Sau khi
dịch bệnh đã được kiểm soát, khống chế
nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập
trung tái đàn, tăng đàn lợn để khôi phục sản

xuất và đảm bảo nguồn cung trên thị trường.
Để chủ động thực hiện việc tái đàn an
toàn, hiệu quả thì hiện nay biện pháp hữu
hiệu nhất trong chăn nuôi lợn đó là áp dụng
các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.
Xây dựng các liên kết trong sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi

Trang trại anh Phú đã tái đàn lợn trở lại sau dịch
Khoa học & Kỹ thuật

Xuân Tân Sửu

51

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chăn
nuôi VietGap, chăn nuôi hữu cơ. Tập trung
phát triển, tái đàn lợn đảm bảo các điều kiện
an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
Tại huyện Hải Lăng, UBND huyện cũng
đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT,
Trạm Chăn nuôi và Thú y, chính quyền các
xã, thị trấn và các lực lượng chức năng cùng
phối hợp để hướng dẫn người dân thực hiện
tái đàn lợn theo hướng đảm bảo an toàn sinh
học. Ông Trần Quốc Lượng - Trưởng trạm
Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết sau khi
có hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên, Trạm
Chăn nuôi và Thú y huyện đã phối hợp với
chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền,
hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt
công tác an toàn sinh học cụ thể như: xử lý
môi trường trước khi tái đàn lợn; chọn con
giống có nguồn gốc rõ ràng, có giấy kiểm
dịch theo quy định; thực hiện công tác tiêm
phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định;
tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn.
Từ đầu năm đến nay Trạm Chăn nuôi và
Thú y đã cấp 3.000 lít hóa chất để cấp cho
các xã thị trấn để thực hiện việc tiêu độc,
khử trùng, vệ sinh chuồng trại trước khi các
hộ dân nuôi tái đàn.
Xã Hải chánh, huyện Hải Lăng là điểm
xuất hiện dịch tả lợn đầu tiên của tỉnh Quảng
Trị. Tháng 3 năm 2020 sau khi công bố hết
dịch, thực hiện công tác tái đàn dưới sự
hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn các
hộ dân đã mạnh dạn tái đàn trở lại. Hiện tại
xã Hải Chánh đã có trên 25 hộ dân phát triển
chăn nuôi tái đàn trở lại, với tổng 700 con
lợn trong đó có 251 con lợn nái. Cùng với
đó, UBND xã Hải Chánh đã tạo điều kiện
thuận lợi cho người chăn nuôi đẩy mạnh
việc tái đàn, tăng đàn lợn trở lại trên nguyên
tắc bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch
bệnh theo hướng dẫn của ngành chăn nuôi.
Ông Bùi Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND
xã Hải Chánh cho biết: trong thời gian tới
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UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ban
ngành, đoàn thể ở xã chỉ đạo ở thôn tuyên
tuyên truyền vận động bà con có điều kiện
nhân rộng tái đàn lợn. Việc tái đàn, tăng đàn
lợn phải đảm bảo an toàn sinh học. Hộ chăn
nuôi trước khi nuôi phải đăng ký với UBND
xã để được kiểm tra xác nhận điều kiện nuôi
và hướng dẫn thực hiện các điều kiện an
toàn sinh học trong chăn nuôi lợn. Bên cạnh
đó UBND xã sẽ tham mưu cho Hội đồng
nhân dân xã thông qua chính sách hỗ trợ
khuyến khích về kinh phí để các hộ dân có
điều kiện nhân rộng tái đàn.
Do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu
Phi năm 2019, trang trại của gia đình anh
anh Nguyễn Vĩnh Phú - thôn Mỹ Chánh, xã
Hải Chánh, huyện Hải Lăng đã tiêu hủy 48
con lợn bệnh. Sau một thời gian nghỉ nuôi,
tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng, xử lý
chuồng trại, Hiện nay, trang trại gia đình anh
bắt đầu khôi phục, tái đàn lợn trở lại. “Sau
khi tiêu hủy đàn lợn bị bệnh, gia đình chúng
tôi được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí
để gia đình chúng tôi tái đàn. Trước khi tái
đàn, được cán bộ kỷ thuật của trạm, thú y
xã hướng dẫn những kỷ thuật để tiêu độc,
khử trùng và chăn nuôi lợn an toàn sinh học.
Hiện nay gia đình tôi nuôi được 45 con lợn,
đàn lợn phát triển tốt không có dấu hiệu dịch
bệnh gì xảy ra, đó là tín hiệu đáng mừng để
gia đình chúng tôi có động lực chuyên tâm
vào phát triển đàn lợn trở lại”, anh Phú tâm
sự.
Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang tập trung
hướng dẫn các địa phương quan tâm thực
hiện tái đàn lợn, trong đó chú trọng đến đảm
bảo cơ sở vật chất, ứng dụng biện pháp
chăn nuôi an toàn sinh học thân thiện với
môi trường. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh
Quảng Trị đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi
và Thú y bám sát địa bàn hỗ trợ các địa
phương, hướng dẫn người chăn nuôi thực
hiện việc đăng kí, kê khai hoạt động chăn
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nuôi và kiểm tra giám sát điều kiện chăn
nuôi của các hộ. Tổ chức thực hiện tốt công
tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra
vệ sinh thú y và kiên quyết xử lí nghiêm các
trường hợp vi phạm.
Ông Đào Văn An - Phó Chi cục trưởng
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị
cho biết: Năm 2020 đến nay dịch tả lợn Châu
phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã cơ bản
được khống chế và kiểm soát. Trước tình
hình dịch bệnh ổn định Chi cục Chăn nuôi và
Thú y đã tham mưa cho Sở Nông nghiệp và
PTNT, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành văn
bản chỉ đạo các địa phương tổ chức hoạt
động tái đàn, tăng đàn lợn để đảm bảo nhu
cầu thực phẩm của người tiêu dùng và đời
sống của nhân dân.
Chi cục đã chỉ đạo các Trạm tăng cường
kiểm tra hướng dẫn tái đàn đảm bảo an toàn
sinh học, giúp cho việc vừa tăng đàn vừa
đảm bảo dịch bệnh không xảy ra. “Qua theo
dõi của chúng tôi việc tái đàn đã được thực
hiện tại nhiều địa phương, đặc biệt các hộ
có chăn nuôi lợn nái thì việc tái đàn thuận lợi
hơn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng
25.000 con lợn nái sinh sản. Trước việc phát

triển đàn như vậy Chi cục đã tham mưu cho
Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất với UBND
tỉnh Quảng Trị, xin chủ trương xây dựng đề
án khôi phục lợn nái thêm 25.000 con để
đàn lợn nái trên địa bàn tỉnh đạt khoảng
50.000 con, nhằm thực hiện tốt việc tái đàn
từ nay đến hết năm 2021. Với mong muốn
số lượng lợn nái đảm bảo như trước dịch
bệnh xảy ra, có như vậy mới đảm bảo tái
đàn thành công”, ông An nói.
Tỉnh Quảng Trị có hơn 70.000 hộ chăn
nuôi nhỏ lẻ, việc tập trung phát triển chăn
nuôi tái đàn lợn theo hướng an toàn sinh
học hoàn phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Vì vậy, để hoạt động tái đàn thành công các
địa phương cần tăng cường kiểm soát chặt
chẽ đàn lợn nuôi làm giống, nuôi thương
phẩm trong thời gian tới, hạn chế sự lây lan
bệnh. Các hộ chăn nuôi cần ưu tiên phát
triển chăn nuôi bền vững theo hướng hữu
cơ, chăn nuôi an toàn sinh học, gắn sản
xuất theo chuỗi sản phẩm. Bên cạnh đó cần
chú trọng đến khâu giết mổ, chế biến và tiêu
thụ sản phẩm tạo thuận lợi cho việc tái đàn,
tăng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.

Khoa học & Kỹ thuật

Xuân Tân Sửu

53

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

HỒ SĨ BÌNH

T

heo dõi thi trình Võ Văn Luyến, điều
để lại ấn tượng trong tôi về thơ ca
của anh, là ý thức và khát vọng về
sự cách tân thơ. Sự trăn trở, thôi thúc để
làm mới thơ mình, dù không nói ra, nhưng
đã diễn ra âm ỉ và vô cùng quyết liệt, hầu
như trở thành một ám ảnh của thi sĩ. Anh
không bao giờ muốn mình có những câu thơ
dễ dãi. Viết đối với anh không hề là sự khỏa
lấp, trước trang giấy anh luôn đối mặt với
chính mình bằng sự tự trọng của một thi sĩ
đúng với ý nghĩa cao cả của nó. Với mấy
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chục năm chung sống với thơ, anh đã xuất
bản đến 4 tập thơ (và 1 tập nghiên cứu phê
bình về thơ). Từ tập này sang tập khác thể
hiện một bước chuyển biến, chuyển mình
của diện mạo thơ, anh không hề chạy theo
một trào lưu, một khuynh hướng cụ thể nào
cả kể cả những trào lưu thời thượng mà tự
thân con đường thơ phải đi bởi những suy
tư và những cảm xúc trước cuộc sống mang
lại. Qua từng giai đoạn, anh viết theo lối thơ
truyền thống, thơ tự do, thơ văn xuôi, thơ lục
bát, tứ tuyệt, thơ rời (thơ hai câu)… Những

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
“quy định” về thể loại đối với anh tùy thuộc
vào cảm xúc, vào cấu tứ của người làm thơ
như người vẽ tranh, đi tìm cho mình một
kích cỡ thích hợp để vẽ, miễn sao tranh thể
hiện điều mà họa sĩ gửi gắm.
Mật ngôn của biển, là một sự nhìn lại
những chặng đường của thơ anh, tập hợp
nhiều thể loại. Đó là một chân dung thơ khá
trọn vẹn của Võ Năn Luyến. Tôi không hề có
tham vọng một cách khập khễnh để có thể
cho rằng loại thơ nào là thành công nhất của
anh. Tôi vốn là người thiên hướng về thơ
mang tính ẩn dụ và nỗi ám ảnh khôn nguôi
trước những suy niệm trần thế. Ám ảnh lớn
nhất của Võ Văn Luyến là tham vọng đặt ra
cho bản thân đi tìm căn nguyên của thơ, dẫu
biết rằng đó là một sự vô vọng. Yếu tính của
thơ ca lấy tư duy bằng hình tượng, hình ảnh.
Rất nhiều câu thơ của anh giàu thi ảnh và
ẩn dụ. Viết hai câu thơ mang âm hưởng của
thiền, nhẹ tênh: Ngược xuôi cá dưới dòng
sông/Ta ngồi cất tháng ngày không được gì
(Thơ rời). Đó không chỉ là chuyện câu cá.
Mà nó chính là nhà thơ đi tìm cho mình sự
“gặt hái” tác phẩm và cuối cùng là sự thất
bại như người cất vó suốt ngày tháng mà
không cất được con nào. Bao giờ cũng vậy,
nghệ thuật là khôn cùng, sáng tạo sẽ không
bao giờ đi đến cùng của sự tìm kiếm cái đẹp.
Bởi vậy, với người cầm bút chân chính bao
giờ cũng cho rằng tác phẩm của mình luôn ở
phía trước. Câu thơ làm người đọc nghĩ đến
Ngư ông và biển cả của Hemingway, với
bộ xương cá sau khi đưa vào bờ trong ảo
tưởng của ngư ông về một con cá lớn. Tác
phẩm đối với nhà văn cũng vậy, dự tưởng,
ảo mộng về một tác phẩm lớn của nhà văn
nhưng rồi kết quả chỉ là “bộ xương cá”…
Nhà thơ luôn ngập ngụa bơi chảy trong
dòng suối sáng tạo của mình nhưng rồi phải
hiểu ra anh về phương vô định/ mang niềm
vui chấp chới giữa hư không (Thơ rời). Ngay
cả khi anh đặt tên cho tập thơ Mật ngôn
của biển cũng thể hiện một tâm thế với thơ.

Biển thì mênh mông thăm thẳm, trùng khơi
bát ngát. Con người thì nhỏ bé, ta chỉ tìm
mật ngôn biển theo góc nhìn hữu hạn của
bản thân. Mật ngôn đó trong cách diễn ngôn
mang tính ẩn dụ, biển cũng chính là thơ ca
mà thi sĩ luôn tra vấn đi tìm và khám phá.
Phải chăng đó là ý thức của một người làm
thơ đầy trách nhiệm với con đường mình
đã chọn để sống chết với thơ. Đến đây, ta
lại bắt gặp sự cô đơn tuyệt đối khi phải tự
vấn: Khó an trú nơi nào trong cõi tục/ Ta cầm
lòng đi dạo giữa càn khôn (Thơ rời)… Khuôn
mặt trầm ưu khó biết được điều gì/ Ký tự sấp
ngửa cứ như đang nhai vụng dại (Phía bên
kia con sóng)… Mọi thứ thuộc về văn bản
chỉ còn là những ký tự rất mơ hồ mà người
thơ chợt hoảng hốt nhận ra: ném lộng lẫy
lên màu chiều/ nghe tim mình/ rỗng (Ném)…
đó là tâm trạng hẫng hụt trong ý thức phản
tỉnh của con người khi nhìn lại mình “đời đã
xanh rêu”.
Thơ của Võ Văn Luyến luôn ngập tràn thi
ảnh, thường tạo ra những sự đối lập trong
thủ pháp tu từ theo một thi pháp riêng của
anh, kiểu như nhà văn Ukraina Paustovsky
lấy miêu tả mặt đất để nói về bầu trời, lấy
nắng để tả cơn mưa. Khi anh nói về mẹ:
Mẹ tôi áo vải chân trần/ Bạc màu mưa nắng
thanh xuân ruộng đồng (Giữa cơn mơ con
thấy mẹ về). “Bạc màu” đối lập với “thanh
xuân”. Câu thơ dựng tạo nên một ám tượng
độc đáo.Trúc xinh một mình ca dao bay
mất/ Cau ngõ đứng chờ/ Tóc mai xuống phố
(Tóc mai xuống phố)... mượn cây trúc ca
dao, cau đầu ngõ để ai ơ hờ chờ người con
gái tóc mai... Câu hát bật mầm bồi hồi mắt
chớp/ Gió mặn đắng cánh buồm đau ván
lướt/ Sóng yêu thương gối cát những linh
hồn (Thơ tặng bạn xa quê)... Một chuổi hình
ảnh liên hoàn để tạo ra một trường cảm xúc
day dứt thương xót khi nhớ về người bạn
“tuổi về thơ dại”. Câu thơ đậm đặc chi tiết
hiện thực chỉ để khắc sâu thêm vào nỗi nhớ.
Đặc biệt là mảng thơ về mẹ, về quê, nguồn
cội. Nhặt ở đâu cũng bắt gặp những lấm tấm
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hình ảnh giàu cảm xúc, câu chữ như từ rứt
ruột lấy ra. Những hình ảnh vốn quen thuộc
với người dân quê nhưng lại quẫy đạp đến
da diết, được khoác lên một diện mạo mới
trong thơ. Nụ cười giãn nếp thời gian trên
trán mẹ… Xót cây lúa năm mất mùa đại hạn/
Chân quấn rạ khô vấp ngã mấy lần (Con về
bão giông)… Ngày nắng hạn, gió như quạt
lửa/ truông cát dài bàn chân bỏng đỏ/ nỗi
buồn lặn vào trong/ lặn vào tiếng mọt nghiến
lặng yên (Giấc mơ cánh đồng gió và lửa)…
Nhớ mẹ rồi thương mình không còn tuổi thơ
bên mẹ bằng hình ảnh sâu thẳm trong đêm
khuya thật xa xót trong một âm lượng hết
sức nhỏ chỉ có tác giả đang đối bóng của ký
ức mới nghe thấy, mới nhìn ra. Rõ ràng đó
là sự đối lập giữa tiếng thở dài với khoảng
không vắng lặng đến khủng khiếp của nỗi
cô đơn. Con mọt kêu thâu đêm như ai về
gọi cửa/Con thằn lằn chắt lưỡi tiếc nuối ngày
xanh (Mai ta về người có nhắn gì không?)…
Em hồng. Ta buổi tàn phai/ Mắt xanh bỏ biếc
mơ mai ước chiều hayTưởng đã cũ cơn mưa
bong bóng vỡ/ Biết đâu tóc trắng vẽ ngày
xanh (Thơ rời). Cả hai bài đều sử dụng hình
ảnh đối lập chỉ đều miêu tả cái khoảng cách
không gian và thời gian, sự cách xa nhau
của tuổi tác, với tuổi thơ bất chợt đã nối kết
nhau bằng một trường liên tưởng bất ngờ.
Ngay cả khi cấu tứ về những chủ đề nặng
về lý tính, luận đề anh vẫn ví von mượn hình
ảnh để biểu đạt thâm ý, đã xuất hiện trong
một số bài thơ như: Vấp, Bài học từ cây,
Rộng và chật…
Mật ngôn của biển là tập thơ khi tác giả
bước vào độ chín của tuổi, lúc tự nghiệm
công việc dạy học mấy mươi năm của mình.
Với thơ, cơ hội để nhìn lại những tháng năm
trải nghiệm với văn chương, đau đớn và
hạnh phúc, trăn trở và mơ mộng, khát khao
và thất vọng, đày đọa một tâm hồn thơ đa
đoan ta tập bước lùi/ chú gieo ngọn nắng/ ta
trồng thật thà (Nghĩ từ chú ve con lột xác)…
Anh muốn viết những câu thơ “thật thà”
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những câu thơ ngắn nhưng dồn nén tâm
tư. Anh viết: Tại sao thơ không ngắn hơn để
được sự cô đọng (Tự khúc nửa đêm). Đó là
tiếng kêu thảng thốt của một tiếng chim đập
cánh giữa bầu trời của suy niệm thơ ca.Và
không có gì phải bất ngờ khi dạo sau này
anh viết nhiều loại thơ Hai câu. Đến lúc phải
tiết giảm câu chữ, phải kiệm lời, thơ Hai câu
cũng là một cách làm mới mình. Thơ càng
ngắn, càng tích đọng nhưng lượng thông tin
lại mở ra chiều kích sâu hơn. Và trong loại
thơ này, ta lại bắt gặp nỗi ám ảnh về thời
gian, nó như một quy luật với một người thơ
đã lắm trải nghiệm. Em lộc nõn sau mưa
ngày chớm tuổi/Ta yên hòa vói nắng dõi mờ
xa… Nghe chiều gọi gió nồm lên/Nghe em
ôm mộng về bên kia đồi… Ngày em thắp
nắng gọi mùa/ Ta thành ngơ ngẩn sắc bùa
nhân gian… Ta cũ đi cho ngày thêm sắc
thắm/Nắng cuối ngàn soi bóng bước em
qua… Nghe ngày lên gió về xưa/Nghe tim
trổ ngọn mây thưa tang bồng… Trăng làm
chứng từ sông mê thôi chảy/Thuyền hào
hoa lạc mất giữa sa mù… Nhiều lắm với 36
bài thơ Hai câu những mảnh “rời” mang tâm
trạng như thế. Có điều, nỗi ám ảnh ấy trong
thơ Luyến không thể hiện một cái nhìn của
sự bức bối, chán nản, sầu bi mà bằng một
tâm thế an nhiên của người đã ngộ ra cái lẽ
“thường hằng” của dâu bể đời người. Giọng
thơ cũng vì thế mà tưng tửng, tự trào, đôi khi
nhuốm một chút tếu táo, đùa cợt.
Có lẽ lối viết lúng liếng đẩy đưa, lấp lửng
hình ảnh đầy sức khơi gợi, bằng một ngôn
ngữ thơ giàu hình tượng đã hình thành
phong cách thơ khá độc đáo của Võ Văn
Luyến. Thời buổi mà người làm thơ mọc lên
như nấm sau mưa, việc tạo dựng cho mình
một chân dung thơ không hề dễ dàng nếu
không muốn nói là “một nhiệm vụ bất khả
thi” nên với tác giả Mật ngôn của biển, sự
định hình cho mình một phong cách thơ là
điều đáng trân trọng./.
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Những biến đổi không gian kiến trúc nhà
ThS.KTS. HOÀNG ĐỨC ANH VŨ
Giảng viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
TÓM TẮT
Kiến trúc nhà ở nông thôn Quảng Trị được đúc rút kinh nghiệm qua hàng trăm năm
của cha ông ta trong việc tạo dựng không gian cư trú thân thiện với môi trường, hài
hòa với thiên nhiên và phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Ngày nay, dưới tác
động của quá trình phát triển kinh tế, xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đặc biệt
là quá trình đô thị hóa đã làm cho nhà ở nông thôn truyền thống Quảng Trị còn lại rất ít
và không gian kiến trúc nhà ở nông thôn cũng dần biến đổi để phù hợp với cuộc sống
hiện tại. Nghiên cứu này tập trung nhận diện những biến đổi không gian kiến trúc nhà
ở nông thôn Quảng Trị dưới tác động của đô thị hóa. Từ đó đề xuất một số giải pháp
quản lý quy hoạch, thiết kế xây dựng nhà ở nông thôn Quảng Trị nhằm thích ứng với
quá trình đô thị hóa nông thôn.
1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, quá trình đô
thị hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở các
vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt ở

các vùng ven đô. Đô thị hóa đã làm biến đổi
về cơ cấu sử dụng đất, chuyển dịch ngành
nghề, biến đổi từ cộng đồng làng xóm đến
không gian ở của mỗi gia đình, biến đổi về

Hình 1: Đô thị hóa tác động đến cấu trúc làng xã và không gian kiến trúc nhà ở nông thôn
Quảng Trị. Ảnh: Nguồn internet
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Hình 2: Cảnh quan đường thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh với hai hàng chè tàu xanh ngát.
[Nguồn tác giả]
lối sống sinh hoạt văn hóa xã hội và nhận
thức của người dân.

nhiều đang thu hẹp dần những cánh đồng
lúa của người nông dân.

Quá trình đô thị hóa đã tác động mạnh
mẽ đến hầu hết các mặt khác nhau của đời
sống xã hội ở nông thôn, làm thay đổi dần bộ
mặt xã hội nông thôn Quảng Trị theo hướng
tích cực như: cơ sở hạ tầng phát triển, tạo
ra nhiều việc làm, mức sống của người dân
được nâng lên, đời sống xã hội ở các vùng
nông thôn phát triển… Tuy nhiên phần lớn
quá trình đô thị hóa nông thôn Quảng Trị
vẫn còn tự phát do chưa có định hướng
phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và tổ
chức không gian kiến trúc, quy hoạch một
cách đồng bộ. Hàng loạt quy hoạch được
lập ra vội vàng để giải quyết nhu cầu phát
triển kinh tế, nhu cầu đất ở. Các ngôi nhà
2-3 tầng mọc lên dọc hai bên đường theo
kiểu nhà phố dần lấn át các hình ảnh nhà ở
nông thôn truyền thống. Những khu đô thị
mới, khu công nghiệp mọc lên ngày càng

Dưới tác động của quá trình đô thị hóa,
nhà ở nông thôn Quảng Trị dần biến đổi để
phù hợp với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên,
kiến trúc nhà ở nông thôn hiện nay đang thay
đổi thiếu định hướng; kiến trúc xây dựng
mới thiếu sự nghiên cứu, không hài hòa với
cảnh quan chung, làm mất đi những giá trị
kiến trúc truyền thống của làng quê Quảng
Trị. Chính vì vậy, việc nghiên cứu nhận diện
những biến đổi không gian kiến trúc nhà ở
nông thôn Quảng Trị dưới tác động đô thị
hóa là rất cần thiết nhằm thấy được những
biến đổi tích cực và những hạn chế do ảnh
hưởng của quá trình đô thị hóa. Trên cơ sở
đó, bài viết đề xuất một số giải pháp quản
lý quy hoạch, thiết kế xây dựng nhà ở nông
thôn Quảng Trị nhằm thích ứng với quá trình
đô thị hóa nông thôn.
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2. Nhận diện những biến đổi không
gian kiến trúc nhà ở nông thôn Quảng Trị
Biến đổi về khuôn viên, cảnh quan
Do dân số tăng nhanh và nhu cầu tách
hộ nên nhiều gia đình đã tự chia phần đất
trong khuôn viên cho các con cháu làm nhà
ở. Vì vậy, diện tích đất, mặt nước, cây xanh
trong khuôn viên ở ngày càng bị thu hẹp.

Phong trào bê tông hóa nông thôn đã
diễn ra trong những năm gần đây ở nông
thôn Quảng Trị như: Hệ thống đường làng
được bê tông hóa; nhiều ngôi nhà đã xây
tường bờ rào thay thế cho hàng cây xanh
chè tàu, đổ sân bê tông thay thế cho sân
lát gạch… làm cho cảnh quan trở nên khô
cứng. Do quá trình đô thị hóa, một số ngôi
nhà nằm trong khu vực quy hoạch, mở rộng

Hình 3+4: Hàng rào xây tường khô cứng làm phá vỡ cảnh quan làng quê [Nguồn tác giả]

Hình 5: Nhà rường truyền thống của ông Hoàng Văn Viện, thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền
đã được cải tạo để phù hợp với cuộc sống hiện tại [Nguồn tác giả]
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Hình 6: Nhà ông Hoàng Ngọc Dũng,
Hình 7: Nhà ông Dương Quang Mạnh,
thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu
thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh
Hình 6+7: Kiến trúc nhà mới nằm sát bên cạnh nhà Rường truyền thống thiếu sự nghiên cứu,
không ăn nhập với ngôi nhà truyền thống [Nguồn tác giả]
đường phố nên bắt buộc phải chặt phá hàng
rào bằng cây xanh làm phá vỡ cảnh quan
của làng quê. Xu hướng hàng rào xây bằng
vật liệu kiên cố thay hàng rào cây xanh ngày
càng tăng.
Biến đổi về bố cục mặt bằng
Số lượng nhà Rường truyền thống đang
ngày càng ít đi và hiện đã xuống cấp trầm
trọng. Mặt khác, công năng sử dụng không
còn phù hợp với nhu cầu cuộc sống hiện
tại (nhà thấp, ít phòng, nhiều cột, hiên nhà
nhỏ…) nên những ngôi nhà Rường truyền

để ở như: Thay lại ngói để chống dột; Thay
lại các cấu kiện như rui, mè… đã bị mối mọt,
hư hỏng; Cắt cột và nâng toàn bộ nhà cao
hơn, nâng và lát gạch nền nhà để chống lụt
và tiện nghi trong sử dụng, đổ hiên nhà rộng
hơn bằng vật liệu bê tông cốt thép để che
nắng, mưa…
Xu hướng xây dựng nhà ở nông thôn có
diện tích ngày càng lớn. Nếu như trong năm
1999 tỷ trọng các ngôi nhà có diện tích từ 25
- 36m2 chiếm lớn nhất (52,4%); thì đến năm
2009 tỷ trọng các hộ sống trong các ngôi
nhà có diện tích trên 60m2 chiếm lớn nhất

Bảng tỉ lệ phần trăm số hộ có nhà ở theo diện tích sử dụng ở nông thôn tỉnh Quảng Trị
[Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị]
Năm

Diện tích sử dụng
Dưới 25 m2

25 -36 m2

37- 48 m2

49 - 59 m2

60 m2 trở lên

1999

8,0

52,4

21,6

9,8

8,2

2009

6,5

15,8

14,8

15,1

47,8

2019

5,9

11,2

10,0

10,3

62,6

thống phần lớn được chủ nhà làm nhà thờ
và xây dựng nhà mới nằm sát bên cạnh với
công năng phù hợp với cuộc sống hiện tại
hơn. Nhà Rường được cải tạo, sửa chữa lại
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(47,8%), tăng gần 6 lần so với năm 1999;
đến năm 2019 tỷ trọng các hộ sống trong
các ngôi nhà có diện tích trên 60m2 chiếm

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hình 8: Sự chuyển đổi không gian kiến trúc nhà ông Hoàng Ngọc Dũng, thôn Vĩnh An, xã
Cam Hiếu [Nguồn tác giả]
tỉ trọng càng lớn (62,6%), tăng gần 8 lần so
với năm 1999. Tỷ trọng các ngôi nhà có diện
tích dưới 60m2 có xu hướng giảm mạnh.
Với tác động của quá trình đô thị hóa đã
làm cho không gian kiến trúc nhà ở nông

thôn có nhiều biến đổi, đặc biệt là những nhà
nằm ở trung tâm các làng xã, các trục đường
giao thông. Nhà ở nông thôn xây dựng mới
hiện nay phần lớn được bố trí theo chiều
dọc và phát triển theo chiều cao, không như
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công năng của dạng nhà truyền thống bố trí
theo chiều ngang. Diện tích sân bị thu nhỏ,
không gian chăn nuôi hầu hết không còn
nữa; khu vệ sinh, nhà tắm chuyển sát vào
không gian ở… Ngôi nhà hiện nay không chỉ
có chức năng ở, sinh hoạt và phục vụ sản
xuất nông nghiệp mà còn có các chức năng
khác như kinh doanh dịch vụ và sản xuất.
Sự hình thành các chức năng mới đã làm
cho không gian kiến trúc nhà ở nông thôn
cần có những thay đổi cho phù hợp.

làm mái phong phú hơn như ngói, tôn, fibro
xi măng, kính cường lực.

Biến đổi về bố cục mặt đứng và kết

Các vật liệu xây dựng địa phương truyền
thống như tre, nứa, tranh, lá… dần được
thay thể bởi các vật liệu mới hiện đại có độ
bền cao như kính, sắt thép, bêtông, nhôm...

cấu

Các ngôi nhà 1 tầng theo kiểu truyền
thống dần bị thay thế bằng các kiểu nhà đô
thị, đặc biệt các kiểu nhà chia lô có diện tích
vừa và nhỏ và có xu hướng phát triển theo
chiều cao. Các kiểu nhà này hầu hết không
có thiết kế. Kiến trúc thiếu sự nghiên cứu,
công năng không thích hợp với việc kết hợp
sản xuất kinh tế của gia đình nông thôn,
không phù hợp với môi trường cảnh quan
của làng quê. Hình thức và vật liệu làm mái

Hệ kết cấu nhà ở nông thôn cũng có
những biến đổi. Đối với nhà ở nông thôn
truyền thống sử dụng hệ kết cấu gỗ chịu lực,
hệ tường chịu lực. Ngày nay, hầu hết nhà ở
nông thôn sử dụng hệ kết cấu khung bê tông
cốt thép chịu lực.
Biến đổi về vật liệu xây dựng và màu
sắc

Màu sắc của ngôi nhà nông thôn trước
đây chủ yếu là màu tự nhiên của vật liệu xây
dựng, thường là màu của gỗ và đất, màu
của vật liệu tự nhiên, những gam màu trầm.
Màu sắc của ngôi nhà nông thôn ngày nay
phong phú theo màu sơn, màu gỗ và màu
của các vật liệu hiện đại (gạch trang trí, kính,
nhôm, ngói…).

Hình 9+10: Một số kiểu nhà ở đô thị tại thôn Cát Sơn, xã Trung Giang thiếu sự nghiên cứu
về hình thức kiến trúc và công năng [Nguồn tác giả]
nhà đã có những biến đổi. Hình thức mái
nhà đa dạng hơn với kiểu nhà 1 mái dốc,
nhà 2 mái dốc, nhà 3 mái dốc, nhà 4 mái
dốc, nhà 4 mái kiểu bánh ú, nhà có mái chữ
A, nhà có mái giao nhau phức tạp. Vật liệu
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Như vậy, dưới tác động của quá trình đô
thị hóa, đã làm cho bộ mặt kiến trúc nhà ở
nông thôn có nhiều thay đổi. Có thể nhận
diện những xu hướng biến đổi chính như
sau:

VĂN HÓA - XÃ HỘI
(i) Xu hướng chuyển dịch từ ngôi nhà
truyền thống sang kiểu nhà hiện đại với diện
tích nhà ở ngày càng lớn.
(ii) Xu hướng tăng nhanh các kiểu nhà
ở cá thể tách ra từ gia đình lớn, nhà chia lô
có diện tích vừa và nhỏ và phát triển theo
chiều cao
(iii) Xu hướng các vật liệu xây dựng địa
phương truyền thống được thay thể bởi các
vật liệu mới hiện đại.
3. Một số giải pháp quản lý quy hoạch,
thiết kế xây dựng nhà ở nông thôn
Sự biến đổi không gian kiến trúc nhà ở
nông thôn Quảng Trị là điều không thể tránh
khỏi trong quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên,
nếu để mọi việc diễn ra một cách tự phát,
thiếu kiểm soát như hiện nay thì sẽ có nguy
cơ làm mất đi những giá trị kiến trúc truyền
thống của làng quê. Do đó, cần có các giải
pháp về quản lý quy hoạch, thiết kế xây
dựng nhà ở nông thôn để thích ứng với quá
trình phát triển:
(i) Bộ Xây dựng, các ngành chức năng
cần đưa ra bộ tiêu chuẩn thiết kế nhà ở nông
thôn theo hướng hiện đại và kế thừa các giá
trị kiến trúc truyền thống, thân thiện với môi
trường, đáp ứng được điều kiện tiện nghi
ăn ở, sinh hoạt, học tập và sản xuất kinh tế
hộ gia đình; và những chỉ dẫn cụ thể về xây
dựng nhà ở nông thôn.
(ii) Chính quyền địa phương, các Sở
Ban ngành chức năng cần khảo sát, hoàn
thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu về nhà ở nông
thôn truyền thống Quảng Trị có giá trị cao để
có những giải pháp bảo tồn, kế thừa và phát
huy giá trị.
(iii) Cần có sự quản lý chặt chẽ, cấp giấy
phép xây dựng đối với việc xây dựng nhà
ở nông thôn; quy định về diện tích khu đất,
mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều
cao công trình, khoảng lùi, các công năng

phù hợp với nhu cầu nhà ở nông thôn mới,
tỷ lệ phần trăm diện tích trồng cây xanh, mặt
nước trong khuôn viên khu đất xây dựng
nhà ở. Huy động các tổ chức nghề nghiệp
và các chuyên gia vào nghiên cứu, thiết kế,
ban hành các mẫu nhà ở nông thôn phù
hợp với điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế
xã hội của từng vùng, các yêu cầu, nguyện
vọng của đại đa số người dân.
(iv) Đề xuất 5 loại hình nhà ở nông thôn
mới nhằm kế thừa các giá trị kiến trúc truyền
thống, đáp ứng được điều kiện tiện nghi ở,
sinh hoạt, sản xuất kinh tế hộ gia đình, phù
hợp với quá trình đô thị hóa nông thôn.
Nhà ở thuần nông: Đây là loại hình nhà
ở thể hiện rõ nét nhất đặc trưng văn hóa kiến
trúc nhà ở nông thôn truyền thống nên khi
thiết kế xây dựng cần kế thừa và phát huy
các giá trị cảnh quan, sân vườn, cây xanh,
mặt nước…; kế thừa giá trị tổ chức không
gian nhà ở nông thôn truyền thống, đảm bảo
các yêu cầu về tự cung, tự cấp, phát triển
kinh tế gia đình dựa trên tính cân bằng sinh
thái của mô hình vườn - ao - chuồng truyền
thống; kế thừa các giải pháp thích ứng với
điều kiện tự nhiên và khí hậu địa phương.
Diện tích khuôn viên tối thiểu là 600m2. Mật
độ xây dựng tối đa là 35%.
Nhà ở kết hợp làm dịch vụ, thương
mại: Đây là loại nhà ở dành cho thành phần
dân cư nông thôn đã chuyển sang làm nghề
buôn bán, dịch vụ. Họ gần như tách khỏi các
hoạt động sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu
làm kinh tế dựa vào các hoạt động trong lĩnh
vực dịch vụ như thu mua nông phẩm, làm
đại lý, mở hàng quán kinh doanh… Trong
quy hoạch các cụm dân cư nông thôn, loại
hình nhà ở này được bố trí bám theo các
trục đường làng, đường liên thôn, liên xã,
gần với chợ và trung tâm. Diện tích khuôn
viên tối thiểu là 200m2. Mật độ xây dựng tối
đa là 50%.
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Nhà ở kết hợp sản xuất tiểu thủ công
nghiệp: Đây là loại nhà ở dành cho thành
phần dân cư nông thôn lấy việc sản xuất tiểu
thủ công nghiệp làm nghề chính. Nguồn thu
chính của họ không dựa vào hoạt động sản
xuất nông nghiệp mà dựa trên việc sản xuất
và buôn bán các sản phẩm tiểu thủ công
nghiệp như điêu khắc, mỹ nghệ, dệt tơ lụa,
sơn mài, khảm trai… Diện tích khuôn viên
tối thiểu là 400m2. Mật độ xây dựng tối đa
là 50%.
Nhà ở kết hợp đánh bắt hải sản: Đây là
loại nhà ở dành cho các gia đình sinh sống
bằng nghề đánh bắt hải sản. Loại nhà này
được xây dựng trong làng truyền thống hoặc
các điểm dân cư nông thôn mới, khu vực
dãn dân. Nhà ở gần biển nên cần có các
biện pháp chống gió, bão. Diện tích khuôn
viên tối thiểu là 200m2. Mật độ xây dựng tối
đa là 50%.
Nhà vườn: Đây là loại nhà ở nông thôn
được sở hữu bởi những người có điều kiện
kinh tế khá giả, có nhu cầu mức sống cao,
tiện nghi hiện đại. Dạng nhà này mang đầy
đủ tính chất của biệt thự trong đô thị nhưng
có điều kiện cảnh quan sân vườn tốt hơn
rất nhiều. Do mang tính chất của biệt thự
nghỉ dưỡng nên trong khuôn viên khu đất
và không gian nhà ở cần có đầy đủ các tiện
nghi. Diện tích khuôn viên tối thiểu là 600
m2. Mật độ xây dựng tối đa là 35%.
4. Kết luận
Dưới tác động của quá trình đô thị hóa,
không gian kiến trúc nhà ở nông thôn Quảng
Trị có nhiều biến đổi là điều tất yếu. Trong
thời gian tới, khi mà công cuộc công nghiệp
hóa - hiện đại hóa càng đẩy mạnh, quá trình
đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, đời sống của
người dân càng phát triển thì sự biến đổi về
không gian kiến trúc nhà ở nông thôn Quảng
Trị sẽ còn diễn ra nhanh chóng hơn. Do đó,
để phát triển nhà ở nông thôn một cách bền
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vững, các cấp các ngành cần quan tâm hơn
nữa đến khâu thiết kế quy hoạch, kiến trúc,
đáp ứng được điều kiện tiện nghi ăn ở, sinh
hoạt, học tập và sản xuất kinh tế hộ gia đình,
phù hợp với cuộc sống thực tiễn; đặc biệt
cần kế thừa hình thức kiến trúc và giải pháp
tổ chức không gian truyền thống để tạo nên
một không gian ở bền vững vừa hiện đại
vừa phát huy được giá trị kiến trúc truyền
thống./.
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2. Nguyễn Đình Thi (2011), Kiến trúc nhà
ở nông thôn, NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà
Nội.
3. Lê Thành Vinh (2016), Bảo tồn các giá
trị truyền thống của làng Việt trong quá trình
phát triển, Tạp chí Kiến trúc (12)
4. Hoàng Đức Anh Vũ (2016), Kế thừa
những giá trị kiến trúc truyền thống trong
thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị, Tạp chí
Kiến trúc Việt Nam, (202), 75-77.
5. Hoàng Đức Anh Vũ (2018), Quá trình
biến đổi không gian kiến trúc nhà ở nông
thôn tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc, (8),
84-86.
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Bài, ảnh: THANH TÙNG
Trung tâm Khuyến nông

C

à phê là cây trồng chủ lực của
huyện Hướng Hóa (huyện miền núi
phía Tây tỉnh Quảng Trị). Hiện tổng
diện tích cà phê toàn huyện có hơn 5.300 ha,
trong đó diện tích cho thu hoạch hơn 4.700
ha, sản lượng năm hàng năm đạt bình quân
7.000 tấn nhân sô, tương đương khoảng
48.000 tấn cà phê quả tươi, cho doanh thu
trên dưới 300 tỷ đồng, đã góp phần ổn định
và nâng cao đời sống của người dân trên
địa bàn, nhất là đối với đồng bào dân tộc Pa
Cô, Vân Kiều. Trong những năm qua nhiều
hộ nông dân đã vươn lên làm giàu nhờ việc
trồng cà phê, tuy nhiên đa số nông dân trồng
chủ yếu theo kinh nghiệm, việc áp dụng khoa
học kỹ thuật trong việc chọn giống tốt, công
tác trồng và chăm sóc, bón phân, phòng trừ
sâu bệnh, thu hoạch cho đến công nghệ sau

thu hoạch còn hạn chế nên năng suất, chất
lượng vàgiá trị kinh tế mang lại không cao.
Đặc biệt, về công tác bón phân cho cây cà
phê thường được người nông dân bón phân
đơn (đạm, lân, kali…) và bón không đúng
quy trình, liều lượng và cách bón, mạnh ai
nấy làm, có chừng nào bón chừng đó, bón
rãi trên mặt đất, bón chờ mưa, gây lãng phí,
ô nhiểm môi trường… dẫn đến hiệu quả
bón phân chưa cao. Xuất phát từ tình hình
thực tế và nhu cầu cần phát triển cây cà phê
của tỉnh Quảng Trị một cách bền vững, hiệu
quả. Chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và
tiến hành thử nghiệm sử dụng phân bón
NPK 16:8:16:13S+TE Bình Điền Quảng Trị
cho cây cà phê tại xã Hướng Phùng, huyện
Hướng Hóa. Để nhằm khuyến cáo và phổ
biến nhân rộng loại hình, phương pháp bón

Quy trình thực hiện mô hình thử nghiệm bón phân như sau:
* Các công thức bón phân ở các điểm mô hình thử nghiệm:
Địa điểm

Thôn Hướng Độ

Thôn Xa Ry

Công thức
bón

Lượng bón/
cây/năm

Lượng phân/
năm/ha

100%

0,6 kg

2,4 tấn

50%

0,3 kg

1,2 tấn

Đối chứng

0,35 kg

1,4 tấn

100%

0,6 kg

2,4 tấn

50%

0,3 kg

1,2 tấn

Đối chứng

0,35 kg

1,4 tấn

Ghi chú
Bón mức 100%
(NPK 16:8:16:13S+TE)
Bón mức 50%
(NPK 16:8:16:13S+TE)
Bón theo tập quán sử
dụng phân đơn (Đạm,
Lân, Kali)
Bón mức 100%
(NPK 16:8:16:13S+TE)
Bón mức 50%
(NPK 16:8:16:13S+TE)
Bón theo tập quán sử
dụng
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* Thời điểm và lượng bón trong 3 năm thử nghiệm (2015-2017):
Loại phân

Tháng 5

Tháng 8

Tháng 10

100%

0,18 (30%)

0,24 (40%)

0,18 (30%)

2,4 tấn

50%

0,09 (30%)

0,12 (40%)

0,09 (30%)

1,2 tấn

0,04 (40%)

0,06 (60%)

400 kg

0,09 (60%)

0,06 (40%)

600 kg

0,04 (40%)

0,06 (60%)

400 kg

Phân NPK
Bình Điền
16:8:16:13S+TE
Phân Đạm
Phân Lân

Lượng bón hàng năm (kg/cây)

Công thức
bón

Đối chứng

Phân Kali

Tổng/năm/ha

phân cho đông đảo bà con nông dân sản
xuất cà phê trên địa bàn xã Hướng Phùng
cũng như nhân rộng ra toàn huyện Hướng
Hóa áp dụng thực hiện.

nghiệm”(1), kết hợp các biện pháp kỹ thuật
đồng bộ trong canh tác và chăm sóc cây cà
phê,... nên được đông đảo bà con nông dân
trồng cà phê hưởng ứng và ghi nhận.

* Phương pháp bón phân: hướng dẫn
bón theo 4 bước sau:

Thông qua giải pháp đã trang bị cho
người trồng cà phê có một kiến thức về
sản xuất cà phê nói chung và hiểu biết quy
trình kỹ thuật bón phân, loại phân bón thích
hợp cho cà phê nhằm tăng năng suất, chất
lượng cà phê một cách bền vững, ổn định và
an toàn. Cụ thể:

- Bước 1: Đào một đường rãnh cong
theo tán lá cây, đường rãnh sâu khoảng 1015cm, rộng tùy theo từng năm tuổi cà phê;
bón cách gốc 30 cm.
- Bước 2: Rải phân đều trong vùng vét rãnh.
- Bước 3: Xăm, đảo đều phân và đất.
- Bước 4: Lấp đất lại thật kỹ.

- Nông dân dễ dàng áp dụng các công
thức bón phân.

Các căn cứ để đưa ra công thức mới
trong việc bón phân cho cây cà phê:

- Nông dân có thể lựa chọn công thức
bón phù hợp, tùy theo điều kiện sản xuất,
điều kiện kinh tế của gia đình.

- Căn cứ nhu cầu của cây: Phải bón đủ
để bù lượng dinh dưỡng cây lấy từ đất để
tạo ra năng suất; lượng phân bị xói mòn, rửa
trôi, gió cuốn, cố định trong đất,…

- Thử nghiệm sẽ thích ứng với biến đổi khí
hậu và không gây ô nhiểm môi trường, có thể
bón phân trong mùa mưa hay mùa hạn mà
không sợ bị rửa trôi hay bốc hơi mất phân.

- Căn cứ độ phì đất: Cùng một mức năng
suất, đối với vườn đất tốt bón phân ít hơn,
đất xấu bón phân nhiều hơn.

- Giải quyết được vấn đề môi trường sản
xuất và an toàn sản phẩm do bón phân đúng
lúc, đúng cách, đủ loại và lượng cây cần nên
không gây thất thoát, lãng phí ra môi trường
và không tồn dư trong sản phẩm.

- Căn cứ năng suất: Vườn cà phê năng
suất cao cần bón nhiều phân hơn so với
vườn năng suất thấp.
Đây là thử nghiệm được căn cứ trên nền
tảng “Đặc tính thực vật học cây cà phê; nhu
cầu dinh dưỡng cho sinh trưởng và phát triển
cây cà phê; khoáng hóa và quá trình chuyển
hóa hóa học trong đất; độ phì đất và thực
trạng đất trồng cà phê hiện nay tại điểm thử
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Kết quả các mô hình thử nghiệm:
Kết quả thử nghiệm năm thứ nhất (năm
2015): Với năng suất bình quân cao hơn
khoảng 3-6 tấn quả tươi/ha so với mô hình đối
chứng và giá cà phê thị trường tại thời điểm là
5,5 triệu đồng/tấn thì việc bón phân theo quy
trình kỹ thuật và sử dụng loại phân bón Bình

VĂN HÓA - XÃ HỘI
Điền 16:8:16:13S giúp bà con tăng thêm thu
nhập từ 16,5 - 33 triệu đồng/ha (tương đương
tăng lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/ha) so với
việc bón phân theo tập quán cũ.
Kết quả thử nghiệm năm thứ hai (năm
2016): Với năng suất bình quân cao hơn từ
5,79 đến 10,14 tấn quả tươi/ha so với mô
hình đối chứng và giá bán khoảng 8 triệu
đồng/tấn đã giúp bà con nông dân tăng thêm
thu nhập từ 22,80 - 81,12 triệu đồng/ ha,
(tương đương với tăng lợi nhuận từ 18,30 54,88 triệu đồng/ha)

tìm hiểu, qua đó được đông đảo người dân
chứng kiến và ghi nhận, làm theo. Nên hiện
nay, người dân sẵn sàng tiếp nhận và dần
dần áp dụng rộng rãi trên địa bàn. Đặc biệt,
tại địa bàn xã Hướng Phùng đã có 158 hộ/
6 thôn áp dụng nhân rộng ngay từ năm đầu
tiên (năm 2018) cho 138,3 ha và đem lại hiệu
quả, lợi nhuận cao (lợi nhuận bình quân cao
hơn trước đây là 10 triệu đồng/ ha) và hiện
nay hầu hết tất cả các thôn đã áp dụng thực
hiện loại phân và công thức bón theo mô hình
thử nghiệm đều đem lại hiệu quả cao.

Kiểm tra chất lượng quả cà phê bằng phương pháp cảm quan
Kết quả thử nghiệm năm thứ ba (năm
2017): Năng suất bình quân cao hơn từ 5,91
đến 10,09 tấn quả tươi/ha, giá bán 7 triệu
đồng/tấn thì tăng thêm thu nhập khoảng từ
30 - 65 triệu đồng/ha, (tương đương với
tăng lợi nhuận khoảng từ 13 - 38 triệu đồng/
ha) so với việc bón phân theo tập quán cũ.
Để tiếp tục khẳng định sự thành công của
mô hình thử nghiệm. Các niên vụ cà phê
năm 2018, năm 2019 và hiện nay chúng tôi
đã và đang tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo
và theo dõi các vườn cà phê của nông dân
đang triển khai, áp dụng các công thức bón
phân NPK Bình Điền này tại vườn cà phê của
gia đình mình, như nông dân ở xã Hướng
Tân, thị trấn Khe Sanh, xã Tân Hợp, xã Tân
Liên, xã Hướng Sơn,... đều cho kết quả rất
khả quan và cuối mỗi vụ chúng tôi đều tổ
chức cho nông dân các xã đến tham quan,

Ngoài ra, kết quả của mô hình thử
nghiệm này cũng là cơ sở khoa học, là quy
trình kỹ thuật để các cơ quan chuyên môn
như Phòng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn, Trạm Khuyến nông, Trồng trọt và bảo
vệ thực vật và đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông
nghiệp các cấp có thể áp dụng trong thực
thi công việc (tuyên truyền, chuyển giao, chỉ
đạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân áp
dụng, nhân rộng trong thời gian tới./.

(1) Căn cứ kết quả báo cáo phân tích đất
trồng cà phê tại xã Hướng Phùng, huyện
Hướng Hóa của PGS.TS Hoàng Thị Thái
Hòa và nhóm cộng sự thuộc Trường Đại học
Nông Lâm Huế thực hiện năm 2014.
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Những vướng mắc cần tháo gỡ
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊ LÀNH
Hội KHKT Bảo vệ rừng & Đa dạng sinh học

T

rong những năm qua, thực hiện
chính sách phát triển Lâm nghiệp
và đề án tái cơ cấu ngành Lâm
nghiệp của tỉnh đã thúc đẩy việc trồng rừng
sản xuất trên địa bàn thị xã Quảng Trị, nhờ
đó diện tích rừng trồng đã tăng lên nhanh
chóng, đời sống người dân được nâng cao.
Đến tháng 12 năm 2019, diện tích đất có
rừng thị xã Quảng Trị là 4.660,5 ha; trong
đó rừng tự nhiên là 475,9 ha, rừng trồng là
4.148,7 ha; độ che phủ rừng đạt 58,4%.
Bên cạnh việc trồng rừng theo đúng diện
tích quy hoạch 3 loại rừng thì tại một số
xã, phường (xã Hải Lệ và phường An Đôn)
- thị xã Quảng Trị xảy ra tình trạng người
dân trồng cây lâm nghiệp trên trên đất quy
hoạch chức năng nông nghiệp. Việc làm
này vừa sai mục đích sử dụng đất, vi phạm
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pháp luật về đất đai. Nghiêm trọng hơn ảnh
hưởng đến công tác quy hoạch sử dụng đất
nói chung, đất nông nghiệp nói riêng nhưng
chính quyền các địa phương, ngành chức
năng liên quan còn lúng túng, chưa kịp thời,
kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm.
Trồng rừng mang lại lợi ích cao là vậy,
nên ngoài trồng trên đất lâm nghiệp được
quy hoạch, rất nhiều người dân còn lấn
sang trồng trên đất nông nghiệp vốn được
quy hoạch để trồng cây màu hàng năm. Một
số ít diện tích đất trồng lúa 1 vụ gặp khó
khăn về nước tưới, đất bạc màu cũng được
người dân chuyển sang trồng keo. Ngoài ra,
do hiệu quả kinh tế thấp, giá cả không ổn
định nên một số diện đất trồng cao su trên
đất quy hoạch trồng cây lâm nghiệp cũng
được người dân tự ý chuyển đổi. Theo số
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Trồng cây keo trên đất quy hoạch nông nghiệp tại xã Hải Lệ
liệu thống kê thì đến nay trên địa bàn thị
xã Quảng Trị có là 367,9 ha đất rừng trồng
ngoài quy hoạch 3 loại rừng, trong đó diện
tích trồng mới trên đất chưa có rừng 287,8
ha; trồng lại sau khai thác rừng 32,5 ha và
diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành
rừng 44,3 ha.
Việc để người dân ồ ạt trồng cây keo
lai trên đất nông nghiệp có một phần do
chính quyền buông lỏng quản lý. Ngoài ra,
do là địa bàn rộng, người dân trồng phân
tán nhiều vùng nên công tác kiểm tra, kiểm
soát gặp khó. Một điểm bất cập khác là theo
quy định tại Điều 57; Luật Đất đai năm 2013,
việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây
hàng năm khác sang trồng cây lâm nghiệp
không thuộc các trường hợp phải có ý kiến
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và
cũng không phải hành vi vi phạm hành chính.
Chính “lỗ hổng” về mặt pháp lý này đã gây
lúng túng cho chính quyền các địa phương
trong việc xử lý tình trạng người dân trồng
cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp.
Nhằm lập lại trật tự trong công tác quản
lý đất đai, giải quyết căn cơ vấn nạn trồng
rừng trên đất nông nghiệp, hạn chế những

tác động tiêu cực đến sinh kế của người dân
lẫn môi trường trên địa bàn thị xã nói riêng
và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung,
các xã, phường, huyện, thị xã cần tiếp tục
thống kê cụ thể diện tích, danh sách các hộ
trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp
để yêu cầu cam kết sau khi khai thác chu kỳ
đầu không tái trồng. Quyết liệt xử lý, ngăn
chặn tình trạng người dân tự phát trồng cây
keo, bạch đàn trên đất nông nghiệp. Đối với
những diện tích đất sản xuất nông nghiệp
bạc màu, không có khả năng sản xuất cây
nông nghiệp hoặc sản xuất không hiệu quả
thì tiến hành rà soát, thống kê cụ thể diện tích
và lập kế hoạch trình UBND huyện, thị xem
xét, kiến nghị cấp thẩm quyền cho chuyển
đổi mục đích sử dụng đất phù hợp. Đi đôi
với công tác rà soát, chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, chính quyền các địa phương và ngành
chức năng liên quan cần kiên quyết xử lý,
giải quyết dứt điểm đối với những diện tích
vi phạm và hướng nông dân quay lại sản
xuất đúng mục đích sử dụng đất và phù hợp
với các quy hoạch của ngành nông nghiệp./.
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Cải cách hành chính từ con người
Bài, ảnh: TÂY LONG
Lâu nay, lãnh đạo các cấp chính quyền, ngành, đơn vị trong tỉnh luôn xác
định, để cải cách hành chính đạt kết quả cao, điều tiên quyết là cải cách… con
người. Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị
đã mang lại “lợi ích kép”, vừa góp phần phát hiện, biểu dương các cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vừa giúp
tìm ra những sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính hay.

Đ

ến với cuộc thi Tìm kiếm sáng
kiến, giải pháp cải cách hành
chính tỉnh Quảng Trị năm 2019,
anh Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1986),
chuyên viên Phòng Giám định, Bảo hiểm
xã hội tỉnh rất vui mừng khi sáng kiến của
mình được xếp ở vị trí cao nhất. Gắn bó với
công việc đã 8 năm, anh Hưng nhận thấy
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt
động giám định còn hạn chế, dẫn đến tình
trạng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế. Sau
nhiều suy nghĩ, anh đã cho ra đời sáng kiến
“Xây dựng phần mềm trích xuất các chi phí
bất hợp lý, nâng cao cải cách hành chính
trong công tác giám định và thanh, quyết
toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế”. Sự
nỗ lực của anh Nguyễn Thành Hưng và các
cộng sự trong việc xây dựng mềm đã góp
phần không nhỏ vào việc cải cách hành
chính của ngành Bảo hiểm xã hội, kịp thời rà
soát các chi phí không đúng quy định khám
chữa bệnh. Anh Hưng chia sẻ: “Tốt nghiệp
chuyên ngành kinh tế, không chuyên sâu về
lĩnh vực công nghệ thông tin nên tôi phải nỗ
lực rất nhiều để hoàn thiện phần mềm này.
Liên tục trong 6 tháng, tôi tranh thủ hai ngày
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cuối tuần vào Huế học thêm khóa chuyên
sâu về công nghệ thông tin để có thể giúp
ích công việc. Giải Nhì tại cuộc thi là phần
thưởng rất ý nghĩa đối với tôi”.
Cũng trăn trở với công tác cải cách
hành chính như anh Nguyễn Thành Hưng,
Thượng úy Hoàng Minh Thành (sinh năm
1992), công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông
- Trật tự Công an thành phố Đông Hà đã
thai nghén, cho ra đời giải pháp đơn giản
hóa thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an toàn giao thông. 4 năm trôi
qua, kể từ ngày đầu về công tác tại Công
an thành phố Đông Hà đến nay, Thượng úy
Thành luôn nêu cao tinh thần “Vì dân phục
vụ”. Từ thực tiễn công tác, anh nhận thấy,
các trường hợp vi phạm hành chính trong
lĩnh vực an toàn giao thông phải mất không
ít thời gian, công sức, qua nhiều cửa khác
nhau để nộp phạt. Vì thế, người Thượng úy
trẻ nghĩ ra giải pháp giúp người dân dù ngồi
nhà cũng có thể biết về tình trạng văn bản
xử phạt vi phạm hành chính. Cùng với đó,
họ có thể nộp phạt bằng hình thức thanh
toán điện tử. “Nếu được đưa vào thực tiễn,
tôi tin giải pháp của mình sẽ góp phần đắc
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Trao giải cho các tác giả có sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính hay
lực cải cách hành chính, giúp ích cho người
dân”, Thượng úy Thành khẳng định.
Những năm qua, các cấp chính quyền,
ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh đã triển
khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt 6 nội
dung của công tác cải cách hành chính.
Một trong những nội dung được lãnh đạo
các cấp, ngành, đơn vị đặc biệt quan tâm là
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động. Đây là lực
lượng quan trọng, quyết định sự thành bại
của công tác cải cách hành chính. Nói như
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tổ
chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp
cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị Bùi Hồng
Phương: “Để cải cách hành chính thành
công, trước hết phải cải cách từ con người”.
Hiểu rõ tầm quan trọng của yếu tố con
người trong cải cách hành chính, Giám đốc
Sở Nội vụ Bùi Hồng Phương và các thành

viên trong ban tổ chức, ban giám khảo cuộc
thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách
hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019 rất kỳ
vọng sẽ tìm ra những cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động thực sự trăn trở,
trách nhiệm với công việc, có những sáng
kiến, giải pháp hữu ích. Sự kỳ vọng ấy không
đặt nhầm chỗ. Ngay từ khi khởi động, cuộc
thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách
hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019 đã
nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao.
Nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
đã tham gia cuộc thi với tổng cộng 92 sáng
kiến, giải pháp. Hầu hết những sáng kiến,
giải pháp này được lựa chọn từ các cuộc
thi tại cơ sở. Một số sáng kiến, giải pháp đã
được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu
quả cao.
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Theo Ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng
kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh
Quảng Trị năm 2019, cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động đến với cuộc thi
đều chủ động nghiên cứu, nắm vững các
mục tiêu, yêu cầu đặt ra của cuộc thi. Lĩnh
vực được nhiều người quan tâm nhiều là:
cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công
nghệ thông tin, xây dựng và áp dụng phần
mềm trong thực hiện nhiệm vụ được giao
và ứng dụng cổng dịch vụ công trực tuyến,
mạng xã hội trong quá trình giải quyết các
thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng
cao việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công
trực tuyến… Một số cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động các cơ quan, đơn vị
đầu tư nhiều thời gian, công sức, có bài dự
thi công phu, chất lượng. Phó Giám đốc Sở
Thông tin - Truyền thông, Phó Ban tổ chức
Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng
kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh
Quảng Trị Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Căn
cứ thể lệ cuộc thi và kết quả chấm vòng 1,
chúng tôi đã chọn 14 bài dự thi đạt số điểm
cao vào chấm vòng 2, được chấm độc lập
với 9 ban giám khảo. Từ kết quả chấm điểm,
ban tổ chức cuộc thi đã trình UBND tỉnh ký
quyết định công nhận 8 sáng kiến, giải pháp
đạt giải. Đây là những sáng kiến, giải pháp
được các cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động rất đầu tư”.
Để có sáng kiến, giải pháp hay, cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động của
các cơ quan, đơn vị phải thực sự tâm huyết,
trách nhiệm trong công việc. Gắn bó với
nhiệm vụ chính trị được giao, hơn ai hết, họ
nắm bắt rõ mọi vấn đề mà thực tiễn cải cách
hành chính đặt ra, đặc biệt là những khó
khăn, vướng mắc. Không bàng quan, thiếu
trách nhiệm, các cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động đã trăn trở, nghiên
cứu để việc phục vụ nhân dân được tốt hơn.
Đó là chính là điểm khởi đầu của các sáng
kiến, giải pháp. Từ đây, các cán bộ, công
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chức, viên chức, người lao động phải tìm
tòi, học tập, nghiên cứu mới có những sáng
kiến, giải pháp hay. Đó không phải là công
việc ngày một, ngày hai mà thường mất
nhiều thời gian, công sức. Vì thế, chỉ cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động
đã “tự cải cách” mình mới đủ tâm huyết để
làm. Đáng chú ý có những bạn trẻ mới tốt
nghiệp đại học, chưa có nhiều kinh nghiệm
công tác nhưng đã đưa ra sáng kiến hay.
Cựu sinh viên Học viện Hành chính Quốc
gia Hoàng Thị Diệu Linh chia sẻ: “Hiện nay,
việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch
vụ bưu chính công ích đã được triển khai
nhưng người dân chưa nhận thức được ý
nghĩa, tầm quan trọng của nó. Vì thế, em có
sáng kiến phân công cán bộ chuyên trách
về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính đến làm việc trực
tiếp tại Bưu điện vào ngày thứ 7 hàng tuần.
Sự có mặt của các cán bộ chuyên trách sẽ
giúp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành
tốt hơn; bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên
bưu điện, đặc biệt là làm người dân thêm
yên tâm, tin tưởng”.
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng
Ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến,
giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng
Trị 2019 Bùi Hồng Phương, nếu không có
những cán bộ, công chức, viên chức thực
sự trăn trở, trách nhiệm với công việc thì
chắc chắn không bao giờ có sáng kiến, giải
pháp hay, góp phần cải cách hành chính,
giúp phục vụ nhân dân tốt hơn. Vì thế, biểu
dương, khen thưởng sáng kiến, giải pháp
và người tạo ra nó là điều rất quan trọng.
“Chúng tôi tin và hi vọng các sáng kiến, giải
pháp sẽ được áp dụng hiệu quả vào thực
tiễn. Cùng với đó, mong rằng, các cơ quan,
đơn vị trong tỉnh sẽ tiếp tục phát động các
phong trào, hoạt động kêu gọi cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trăn trở,
tìm tòi, cho ra đời những giải pháp, sáng
kiến cải cách hành chính khác để nâng cao
hiệu quả công vụ”, bà Phương kỳ vọng./.
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10 NĂM THỰC THI
LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
NGUYỄN VĂN HÙNG
Chủ tịch Hội TC&BVNTD Quảng Trị

L

uật Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng đã được Quốc Hội thông qua
ngày 17/11/2010 và có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/7/2011. Gần 10 năm thực
thi các quy định tại Luật BVQLNTD và các
văn bản hướng dẫn Luật đã góp phần đạt
được một số kết quả nổi bật, trong đó đặc
biệt việc hình thành hệ thống văn bản pháp
luật, hệ thống cơ quan quản lý từ Trung
ương đến địa phương; Mạng lưới các Hội
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số
kết quả trong công tác tuyên truyền, nâng
cao nhận thức về bảo vệ người tiêu dùng,
tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, thu hồi sản
phẩm khuyết tật, bảo hành và thực thi các
trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định
của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,
quan trọng vẫn là thay đổi mạnh mẻ về nhận
thức và cách tiếp cận của người tiêu dùng
trong mua bán hàng hóa và bảo vệ quyền lợi
chính đáng của mình.

Với vị trí là đối tượng điều chỉnh trực
tiếp của hệ thống pháp luật bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng, nhận thức và hành động
của các doanh nghiệp đã có sự chuyển biến
rõ nét, thể hiện tính chủ động và hiệu quả,
trong đó nổi bật là việc thực thi các trách
nhiệm về bảo vệ thông tin của người tiêu
dùng, cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch
vụ; thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu,
điều kiện giao dịch chung; Thu hồi hàng hóa
có khuyết tật; Tiếp nhận và giải quyết khiếu
nại của người tiêu dùng.
Các Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
cả nước gia tăng đáng kể, đến nay hầu hết
các Tỉnh thành đều đã có Hội BVQLNTD, tại
mốt số tỉnh thành đã phát triển mạng lưới Hội
xuống cấp Huyện, xã. Hội các địa phương đã
đăng ký là thành viên của Hội BVNTD Việt
Nam, tạo thành một khối tổ chức thống nhất,
cùng hoạt động vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng. Các Hội tham gia tích cực,
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chủ động và hiệu quả vào việc thực hiện các
nội dung BVQLNTD, trong đó tiêu biểu là
tham gia gần 400 hoạt động đóng góp ý kiến
vào các dự thảo văn bản pháp luật; Thực
hiện tư vấn giải quyết gần 14.000 khiếu nại
và tỉ lệ giải quyết thành công trên 80%; Thực
hiện nhiều khảo sát, nghiên cứu nhằm cung
cấp thông tin cho người tiêu dùng và xã hội;
Chủ động kiến nghị, đề xuất các hoạt động
phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong
việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước
về BVQLNTD.
Kết quả thực thi một số nội dung chính
của Luật BVQLNTD của Hội BVNTD Quảng
Trị:
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến
chính sách, pháp luật, kiến thức:
- Ngày 15/3 hằng năm Hội phối hợp
với Liên hiệp các Hội KH&KT, Sở Công
thương, Sở KH&CN, Cục quản lý cạnh
tranh và BVNTD và các hội viên tâp thể tổ
chức Lễ phát động ngày quyền của người
tiêu dùng Việt Nam (2016 - năm chính thức
công bố ngày quyền của người tiêu dùng
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Việt Nam, Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
(2017). Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng
bền vững (2018, 2019) và bảo vệ người tiêu
dùng trong thương mại điện tử (2020) và
tọa đàm kỷ niệm ngày quyền của người tiêu
dùng Việt Nam theo từng chuyên đề như:
Hội thảo “quyền được an toàn của người
tiêu dùng thực trạng và giải pháp”, Tọa đàm
về “nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng” và hướng dẫn doanh nghiệp xây
dựng chương trình doanh nghiệp vì người
tiêu dùng, xây dựng mô hình thích hợp để
bảo vệ người tiêu dùng và Phối hợp đài phát
thanh truyền hình và các hội viên tập thể
triển khai công tác tuyên truyền trong đợt tổ
chức ngày quyền của người tiêu dùng 15/3;
Ngoài việc tổ chức Lễ phát động, tọa đàm,
hằng năm Sở Công thương, Hội phối hợp
Đài PT-TH xây dựng và phát các phóng sự
hưởng ứng các chủ đề của Bộ công thương
chỉ đạo, phát thanh đối thoại với người tiêu
dùng về hoạt động bảo vệ người tiêu dùng,
có một bài báo tuyên truyền về chủ đề hằng
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năm, chuyên mục công thương về “ Công
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa
bàn tỉnh”, hướng dẫn các Huyện thị, Thành
phố, Các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức
các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của
người tiêu dùng Việt Nam bằng các hoạt
động như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên
truyền ngày quyền của người tiêu dùng Việt
Nam; các doanh nghiệp siêu thị tổ chức các
hoạt động tri ân khách hàng.
2. Hoạt động Hội thảo, tập huấn:
- Hội phối hợp Liên hiệp các Hội
KH&KT tỉnh, sở công thương tập huấn Luật
BVQLNTD, tổ chức các Hội thảo: Vai trò
cấp huyện trong việc BVQLNTD; Nâng cao
hiệu quả công tác BVNTD trên địa bàn Tỉnh;
Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững;
Khoa học về vệ sinh an toàn thực phẩm
trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm BVQLNTD
trong tiêu dùng sản phẩm hàng hóa nông
sản thực phẩm và in 400 sổ tay tuyên truyền
về luật BVQLNTD và một số nội dung liên
quan đến hiểu biết về các văn bản của các
bộ ngành về nhãn hàng hóa, an toàn vệ sinh
thực phẩm, mã số - mã vạch; in 500 cuốn
cẩm nang người tiêu dùng.
- Phối hợp công ty sữa Vinamilk, hội tổ
chức 4 hội thảo tuyên truyền Luật BVQLNTD,
Nghị định số 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật BVQLNTD, tổ
chức hội thảo “ Doanh nghiệp vì người tiêu
dùng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”
và tư vấn cho người tiêu dùng về VSATTP,
sữa và đồ uống.
- Phối hợp với Chi Cục An toàn vệ sinh
thực phẩm quán triệt Luật bảo vệ người
tiêu dùng và Hội tổ chức ký cam kết tăng
cường chất lượng nước uống đóng chai với
Chi hội nước tinh lọc đóng chai Quảng Trị;
Hưởng ứng Tháng hành động vì “an toàn
thực phẩm” hằng năm Hội phối hợp tuyên
truyền để người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi

và nghĩa vụ của mình trong an toàn thực
phẩm và từ chối với thực phẩm bẩn; Tham
gia giám sát thực hiện cam kết bảo đảm
an toàn vệ sinh thực phẩm của tổ chức, cá
nhân sản xuất kinh doanh để khuyến cáo
cho người tiêu dùng.
- Phối hợp với các hội viên tập thể tại các
cơ quan chuyên môn để tập huấn, phổ biến
kiến thức về chất lượng hàng hóa, VSATTP,
vệ sinh hàng hóa nông lâm thủy sản, đào
tạo kiến thức về hàng thật hàng giả, nhận
biết về thực phẩm an toàn cho trên 2000
lượt người tiêu dùng tham gia và thực hiện
26 chuyên mục về hàng thật hàng giả của
Sở công thương để tuyên truyền vận động
mua hàng Việt Nam chất lượng
3. Giải quyết khiếu nại, yêu cầu của
người tiêu dùng:
Hội đã tư vấn, hướng dẫn giải quyết
khiếu nại 38 vụ cho người tiêu dùng. Giải
quyết khiếu nại 15 vụ, trong đó 12 vụ thành
công (đạt tỷ lệ 84%), một số vụ việc có ảnh
hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng
như:
Giải quyết khiếu nại của: ông Đoàn
Thanh Minh - Đông Hà khiếu nại Công ty
TNHH thương mại Kim Nguyên không thực
hiện bảo hành sản phẩm máy giặt; Bà Lê Thị
Khuyên Thị trấn Cam Lộ khiếu nại Cửa hàng
điện máy Thăng Bình Đông Hà về việc bán
sản phẩm máy giặt không đạt chất lượng;
Bà Hà Thị Bình ở Mai Thị, xã Gio Mai, Huyện
Gio Linh v/v mua ti vi Sam Sung hỏng màn
hình; Bà Lê Thị Thùy Trang 55 Lê Thế Hiếu,
Đông Hà về việc mua bếp gaz hiệu sanko tại
đại lý gaz Đại Phát Đông Hà, sau 01 tháng
sử dụng thì bị phát nổ; Bà Hà Thi Đào, thôn
Mai Thị, xã Gio Mai, huyện Gio Linh đã mua
tivi bị hỏng màn hình không được bảo hành;
Ông Trương Minh Hùng KP 1, Phường 1,
Đông Hà mua điện thoại di động từ chối bảo
hành pin; Ông Phan Thanh Đạo Thị trấn
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Cửa Tùng, Vĩnh Linh chủ tàu QT 91243 TS
mua 5000 lít Diezen, nghi chất lượng dầu
không đảm bảo làm cho bộ phận heo dầu và
kim bét hư hỏng nặng; Ông Nguyễn Thái Kế
ở Huyện Triệu Phong về việc mua máy gặt
đập liên hợp DT68 của công ty Đồng Tiến
Thị Trấn Ái Tử, Triệu Phong; Máy sau khi sử
dụng có chất lượng kém, hư hỏng nhiều.
Nhìn chung các vụ khiếu nại đều được
doanh nghiệp giải quyết thỏa đáng trong
việc bảo hành hoặc trả lại tiền cho người
tiêu dùng, nếu ngoài thẩm quyền hoặc
không nằm trong đối tượng giải quyết theo
Luật BVQLNTD Hội đề nghị các sở ngành
giải quyết theo thẩm quyền.
Các vụ khiếu nại đơn giản, giá trị không
lớn như: hàng định lượng xăng dầu, điện,
nước sinh hoạt, bia, nước ngọt, sữa, hàng
tiêu dùng kém chất lượng thì NTD điện thoại
hoặc phản ánh trực tiếp. Qua điện thoại hoặc
tư vấn trực tiếp Hội đã tư vấn phương thức
giải quyết và NTD đã được doanh nghiệp
chấp nhận việc đổi lại hàng hóa, cũng như
kiến nghị trực tiếp với Chi cục TC-ĐL-CL
kiểm tra hàng định lượng, phương tiện đo
để thông báo cho người tiêu dùng biết.
- Phối hợp các cơ quan chức năng hướng
dẫn các chợ lắp đặt các trạm cân đối chứng
theo quy định tại Nghị định số 99/2011/NĐCP về việc hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật BVQLNTD tại các Chợ: Khe Sanh,
Lao Bảo, Chợ Phiên Cam Lộ, Chợ thị xã
Quảng Trị, Chợ Bồ Bản, Chợ Ái Tử Triệu
Phong bước đầu giúp người tiêu dùng có
phương tiện để đối chứng định lượng đo
lường hàng hoá để giảm bớt việc khiếu nại
về định lượng.
4. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho
các đơn vị cấp huyện, xã:
Triển khai Quyết định của UBND tỉnh về
việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tư
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vấn, giải quyết khiếu nại BVQLNTD cho cán
bộ cấp huyện, xã , cán bộ quản lý chợ, TT
thương mại và doanh nghiệp tại 9 Huyện thị,
đào tạo kỹ năng nhận biết hàng thật hàng
giả,hàng kém chất lượng, nhận biết về thực
phẩm sạch, tuyên truyền Cuộc vận động
“Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” cho người tiêu dùng với số lượng trên
4500 lượt người tham gia nhằm xây dựng ý
thức tiêu dùng hàng Việt.
5. Hoạt động phối hợp với các cơ quan
chức năng trong việc BVQLNTD:
- Hằng năm phối hợp Sở công thương
kiểm tra, giám sát về việc chấp hành nghĩa
vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện
giao dịch chung trên địa bàn tỉnh đối với:
Công ty CP truyền hình cáp - internet Miền
Trung, Công ty TNHH MTV cấp nước & xây
dựng Quảng Trị, Viettel Quảng Trị, Công ty
Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Trị, Bảo hiểm
nhân thọ Prudential tại Quảng Trị, Bảo hiểm
AIA tại Quảng Trị, Bảo hiểm Dai-ichi Quảng
Trị nhìn chung các đơn vị đều tuân thủ quy
định Luật BVQLNTD đối với đăng ký và tổ
chức thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều
kiện giao dịch chung của doanh nghiệp.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng
thu hồi gần 200 mũ bảo hiểm không phù
hợp quy chuẩn kỹ thuật, đề nghị thu hồi 300
cân đồng hồ không đạt yêu cầu về đo lường,
trên 100 sản phẩm đồ chơi trẻ em có độc
tố, buộc tiêu hủy gần 100 lô nông sản, thực
phẩm chả có chứa hàn the, ớt có aflatoxin,
rau có dư lượng thuốc BVTV quá ngưỡng
quy định.
Trong thời gian qua trong điều kiện khó
khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí
và kết quả đạt được của Hội TC&BVNTD
còn kiêm tốn so với yêu cầu thực tiễn xã hội
nhưng với sự nổ lực, cố gắng của các ủy viên
BCH, Ban thường trực Hội đã bám sát các
chủ trương của Đảng và Nhà nước để điều
hành hoạt động của Hội đi vào nề nếp và
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đáp ứng yêu cầu kế hoạch hoạt động công
tác BVQLNTD hằng năm của tỉnh đề ra; Các
hoạt động tuyên truyền đa dạng giúp cho
người tiêu dùng nhiều thông tin thiết thực để
tự bảo vệ mình, hoạt động phản biện xã hội
được quan tâm, công tác giải quyết khiếu nại
của người tiêu dùng tuy chưa nhiều nhưng
hiệu qủa giải quyết cho từng vụ việc là có
kết quả, công tác tuyên truyền về 8 quyền
cơ bản của người tiêu dùng đã được triển
khai trên địa bàn các Huyện thị, Hội đã có
nhiều hoạt động thiết thực giúp người tiêu
dùng nhận thức được vai trò của mình đối
với việc mua sắm hàng hóa. Với kết quả đạt
được của Hội bước đầu đã được NTD, cơ
quan Liên hiệp các Hội KH&KT Quảng Trị
tỉnh đánh giá là một trong các Hội có hướng
hoạt động tốt và đã góp phần vào thành
tích chung hoạt động của Liên hiệp các Hội
KH&KT tỉnh. Đạt được kết quả trên ngoài sự
cố gắng của hội viên, Hội ghi nhận sự quan
tâm chỉ đạo của Trung ương Hội, Ban dân
vận Tỉnh ủy, Sở KH&CN, Sở công thương
và Liên hiệp các Hội KH&KT Quảng Trị.

hành Quyết định số 1907/QĐ-BCT ngày
21/7/2020 về việc ban hành kế hoạch hành
động triển khai Nghị Quyết số 82/NQ-CP.
- Bộ công thương cũng đã báo cáo tổng
kết thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg
ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính
phủ giai đoạn 2016 - 2020 và kiến nghị ban
hành Chương trình phát triễn các hoạt động
BVQLNTD giai đoạn 2021-2025.
Với sự quan tâm của Đảng và Chính
phủ về công tác BVQLNTD hy vọng trong
giai đoạn mới hoạt động BVQLNTD sẽ hiệu
quả và thiết thực hơn đáp ứng nhu cầu và
nguyện vọng của người tiêu dùng./.

Hiện nay bối cảnh trong nước và Quốc
tế có nhiều thay đổi, việc thi hành Luật
BVQLNTD đã phát sinh nhiều vướng mắc,
bất cập, một số quy định không còn phù hợp
với thực tiễn, nhiều hình thức kinh doanh và
xu hướng tiêu dùng mới đã xuất hiện, tác
động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác
BVQLNTD, do đó Ban bí thư TW Đảng và
Chính phủ đã có định hướng cho thời gian
đến trên cơ sở các văn bản:
- Chỉ thị số 30 CT/TW ngày 22/01/2019
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà
nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của
người tiêu dùng
- Nghị Quyết số 82/NQ-CP ngày
26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương
trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30T/
TW. Đồng thời Bộ công thương cũng ban
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THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TẠI CÁC ĐƠN VỊ CHẾ BIẾN DĂM GỖ VÀ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bài và ảnh: PHONG LAN
Chi cục Bảo vệ môi trường

H

iện nay, tỉnh Quảng Trị có khoảng
20 nhà máy chế biến dăm gỗ và
ván ghép thanh đã đi vào hoạt
động, 13 dự án đã được UBND tỉnh đồng
ý chủ trương hoặc đã cấp giấy chứng nhận
đầu tư [1]. Các nhà máy đã tận dụng tiềm
năng sẵn có của địa phương về nguồn
nguyên liệu gỗ và lao động tại chỗ để sản
xuất ra sản phẩm cung cấp cho ngành chế
biến gỗ trong nước và xuất khẩu, tạo thêm
giá trị gia tăng từ sản phẩm lâm nghiệp,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo cơ hội
để người dân trên địa bàn có thêm việc
làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm
nghèo đồng thời thúc đẩy ngành lâm nghiệp
của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, cùng với sự
phát triển về kinh tế - xã hội, hoạt động sản
xuất của các nhà máy chế biến dăm gỗ và
ván ghép thanh đã gây ra những tác động
tiêu cực đối với môi trường, ảnh hưởng trực
tiếp đến người lao động và các đối tượng
xung quanh.
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Hoạt động sản xuất ván ghép thanh
Trong đó, đáng quan tâm đó là bụi và
khí thải. Bụi chủ yếu sinh ra từ các bộ phận
như: băm chặt, nghiền dăm, vận chuyển
thành phẩm (hoạt động chế biến dăm); cưa,
xẻ, gia công, bào, chà nhám và hoàn thiện
sản phẩm gỗ, khí thải của lò sấy (hoạt động
sản xuất ván ghép thanh). Tại vị trí xưởng
bào, cưa cắt định hình, ghép sản phẩm của
Nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và viên
nén năng lượng Phương Thảo, nồng độ bụi
là 277 mg/Nm3 [2]; tại Nhà máy sản xuất
gỗ và chế biến lâm sản có nồng độ bụi là
222 mg/Nm3 [3]. Đối với khí thải, tại lò sấy
Nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và viên
nén năng lượng Phương Thảo có nồng độ
các chất ô nhiễm: độ bụi 62,8mg/Nm3; NO2
58,2mg/Nm3; CO 718mg/Nm3 [2]. So với
QCVN 19:2009 (Cột B, Kp=1, Kv=1) - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, các
chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép.
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Hoạt động sản xuất ván ghép thanh
Chất thải rắn sản xuất từ hoạt động chế
biến gỗ và ván ghép thanh cũng là nguồn
gây ô nhiễm môi trường đáng lo ngại.
Thành phần chủ yếu là gỗ tạp, mùn cưa từ
quá trình cưa xẻ gỗ, bụi gỗ từ quá trình bào
gỗ, chà nhám, đánh bóng, bìa, rìa, đầu mẫu
gỗ, mùn dăm… Mặc dù, đây là các loại chất
thải rắn thông thường, có nguồn gốc từ gỗ
nên ít nguy hại nhưng khối lượng phát sinh
khá lớn. Nếu để lâu ngày không thu dọn và
đem đi xử lý thì sẽ phân huỷ gây mùi, đồng
thời gây lãng phí và mất mỹ quan khu vực,
chiếm diện tích, ảnh hưởng đến quá trình
sản xuất của công nhân. Qua khảo sát, tìm
hiểu ở các nhà máy sản xuất trên địa bàn
tỉnh, lượng mùn dăm phế thải chiếm khoảng
1-2% tổng sản phẩm, còn lượng phụ phẩm
từ hoạt động sản xuất ván ghép thanh chiếm
khoảng 30-40% tổng sản phẩm.
Đối với chất lượng môi trường nước,
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đó là nước

mưa chảy tràn qua bãi chứa nguyên liệu.
Khi các nhà máy hoạt động, hình thành các
khu vực bãi chứa nguyên liệu (gỗ tươi), bãi
chứa dăm. Khi có mưa, nước mưa sẽ cuốn
trôi các chất thải rắn vào dòng chảy mặt
gây tác động đến môi trường xung quanh.
Trong đó, đáng quan tâm là nguồn nước
mưa chảy tràn ở những khu vực không có
mái che, đặc biệt là tại khu vực bãi chứa gỗ
nguyên liệu. Khi nước mưa chảy qua khu
vực này sẽ cuốn theo các chất rắn lơ lững
có chứa các chất hữu cơ khó phân hủy sinh
học như: Xenlulo, Heminxenlulo, Lignin, các
axit hữu cơ.
Bên cạnh các nguồn gây tác động có
phát sinh chất thải đã nêu trên thì các nguồn
gây tác động không liên quan đến chất thải
như tiếng ồn cũng tác động đến môi trường
lao động và khu vực xung quanh. Tiếng ồn
chủ yếu phát sinh từ các thiết bị, máy móc
của nhà máy như: máy cưa, máy cắt, máy
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bào, chà nhám... Tham khảo kết quả giám
sát tiếng ồn phát sinh tại các khu vực sản
xuất của Nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh
và viên nén năng lượng Phương Thảo: khu
vực xưởng cưa gỗ là 78,8 dBA và tại xưởng
bào, cưa cắt định hình, ghép sản phẩm là
80,2 dBA [2]; độ ồn tại Nhà máy sản xuất gỗ
và chế biến lâm sản: nhà xưởng là 64,6dBA
[3]. Riêng đối với hoạt động chế biến dăm
gỗ, hầu hết các công đoạn sản xuất đều
phát sinh tiếng ồn, đặc biệt là các công
đoạn băm dăm sẽ phát sinh tiếng ồn ở mức
cao (80-85dBA).
Để bảo vệ môi trường trong quá
trình sản xuất, các cơ sở sản xuất đã đầu
tư các công trình, biện pháp giảm thiểu tác
động gây ô nhiễm môi trường. Các biện
pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không
khí thường được áp dụng như: nhà xưởng
được thiết kế thông thoáng; hệ thống tường
rào bao quanh, vành đai cây xanh đảm bảo
mật độ tối thiểu bằng 20% tổng diện tích
nhà máy; lắp đặt các chụp hút dẫn về hệ
thống xử lý bụi bằng cyclone; bố trí công
nhân thường xuyên quét dọn, thu hồi các
mảnh dăm bị rơi ra khỏi dây chuyền đưa tái
sử dụng; trang bị bảo hộ lao động cho toàn
bộ công nhân; tổ chức khám sức khoẻ cho
công nhân. Đối với các nhà máy có sử dụng
lò hơi, hệ thống xử lý khí thải được lắp đặt
đồng bộ trong dây chuyền sản xuất của nhà
máy.
Đối với chất thải rắn sản xuất, định kỳ
hàng ngày hoặc hàng tuần tuỳ theo lượng
nguyên liệu hoặc sản phẩm được xuất đi,
nhà máy tiến hành vệ sinh kho bãi, nhà
xưởng, nhằm thu gom lượng mùn hoặc
dăm gỗ rơi vãi đem về bãi chứa tập trung,
lượng chất thải rắn phát sinh sẽ được thu
gom và tái sử dụng triệt để. Lượng chất thải
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rắn liên quan đến nguyên liệu gỗ không thể
tái sử dụng có thể tận dụng làm chất đốt
cho lò sấy.
Đối với nước mưa chảy tràn qua các bãi
chứa nguyên liệu, các nhà máy xây dựng
hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn
bao quanh khu vực nhà máy, kết hợp với
cốt nền toàn bộ nhà xưởng sẽ được nâng
lên cao hơn khoảng 0,2m so với bên ngoài,
nhằm khống chế không cho nước mưa từ
bên ngoài tràn vào; bãi chứa nguyên liệu
và phụ phẩm được bố trí gần nhau, được
đầm nén chặt, mặt bằng khu vực này có độ
nghiêng, tạo các đường phân thuỷ đảm bảo
không gây ứ đọng khi có mưa, bố trí các
hố ga, bể lắng, lọc trước khi thoát ra môi
trường bên ngoài.
Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc,
thiết bị và các phương tiện xe cơ giới, các
biện pháp được các nhà máy áp dụng như:
không sử dụng các máy móc quá cũ, lạc
hậu. Đối với khu vực băm dăm, nghiền, đùn
nén là nơi phát sinh độ ồn cao sẽ được đổ
bê tông đáy và xây tường bao xung quanh;
máy băm dăm, máy nghiền sẽ được đặt
âm ở độ sâu khoảng 4m, các máy móc này
được cân chỉnh, cố định bằng các bệ móng
và đặt trong nhà xưởng được xây tường
xung quanh. Ngoài ra, công nhân làm việc
trong khu vực băm mảnh, nghiền, đùn nén,
cưa xẻ được trang bị các thiết bị chống ồn
như nút bịt tai, khẩu trang...; trồng cây xanh
xung quanh khu vực sản xuất, nhà xưởng,
sân bãi nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra
ngoài.
Mặc dù các cơ sở sản xuất đã thực hiện
các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động ô
nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất
gây ra. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp chủ
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yếu có quy mô sản xuất vừa và nhỏ nên việc
đầu tư các công trình còn hạn chế. Nhiều
đơn vị đã đi vào hoạt động từ lâu nhưng
chưa hoàn thiện các thủ tục về vận hành
thử nghiệm và xác nhận hoàn thành các
công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai
đoạn vận hành dự án. Việc xây dựng các
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ở
một số đơn vị đôi khi chỉ mang tính đối phó,
chưa đồng bộ nên hiệu quả chưa cao. Việc
thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo
quy định chưa được thực hiện nghiêm túc.
Nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm
môi trường từ hoạt động chế biến dăm gỗ
và sản xuất ván ghép thanh trên địa bàn
tỉnh, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp
kiểm soát ô nhiễm cũng như đổi mới về
công nghệ, quy trình sản xuất.
Về quy hoạch: cần có quy hoạch cụ thể
các ngành nghề chế biến gỗ với quy mô
công suất phù hợp với quy hoạch vùng
nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Từ đó, giảm
thiểu tác động đối với cạnh tranh nguồn
nguyên liệu, đảm bảo tính hài hòa, hợp lý
giữa cung và cầu.
Về công tác quản lý: cần tăng cường
công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành
pháp luật bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm theo quy định pháp
luật; đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa
chính quyền địa phương, Trung tâm Phát
triển Cụm công nghiệp, Ban Quản lý Khu
kinh tế tỉnh và cơ quan chuyên môn quản
lý môi trường, công thương cấp tỉnh, cấp
huyện.
Về công nghệ sản xuất: triển khai có
hiệu quả Đề án phát triển ngành công
nghiệp Chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị đến năm
2025, trong đó, tập trung khuyến khích, hỗ

trợ doanh nghiệp đổi mới máy móc, thiết
bị, đầu tư quy trình công nghệ, ứng dụng
tiến bộ kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới phù
hợp với thị trường; huy động nguồn lực, ưu
tiên kêu gọi, thu hút thúc đẩy phát triển các
mô hình sản xuất công nghiệp chế biến gỗ
theo hướng ứng dụng công nghệ cao, kỹ
thuật tiên tiến, hiện đại nhằm từng bước cơ
cấu lại ngành công nghiệp chế biến gỗ theo
hướng hiện đại, phát triển bền vững và có
chiều sâu.
Về quy trình sản xuất: cần đẩy mạnh áp
dụng sản xuất sạch hơn cho ngành chế biến
gỗ nói chung và chế biến dăm gỗ, ván ghép
thanh nói riêng. Tập trung nghiên cứu, đánh
giá các dòng thải, xác định nguyên nhân và
đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm
môi trường tại từng công đoạn sản xuất. Từ
đó triển khai và duy trì các giải pháp đơn
giản sản xuất sạch hơn như quản lý nội vi,
kiểm soát quá trình, tái sử dụng tái chế và
thực hiện một số cải tiến thiết bị cho các
doanh nghiệp./.

Tài liệu tham khảo:
[1]. Đề án phát triển ngành công nghiệp
Chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị đến năm 2025,
UBND tỉnh Quảng Trị, 2020;
[2]. Báo cáo giám sát chất lượng môi
trường năm 2019, Nhà máy sản xuất gỗ
ghép thanh và viên nén năng lượng Phương
Thảo - Công ty TNHH Phương Thảo;
[3]. Báo cáo giám sát chất lượng môi
trường năm 2019, Nhà máy sản xuất gỗ và
chế biến lâm sản thuộc Công ty Cổ Phần
xuất nhập khẩu đường 9 Xanh.
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iền Trung là cái nôi nơi tập trung
nhiều loại hò và giai điệu dân ca,
là kho tàng văn hóa, văn nghệ
dân gian phong phú đặc sắc.
Trong khi chèo thuyền, chúng ta còn
được nghe các loại hò mái xấp, hò mái nhì,
hò mái đẩy. Có người cho rằng “mái” ở đây
có nghĩa là mái chèo, “xấp” là mau hơn; “nhì”
là đôi (hát hai lần, tương tự hò mái ba nghĩa
là hát ba lần) và “đẩy” là đẩy thuyền đi tới…
Hầu hết các điệu hò kể trên đều là hò lao
động. Chức năng lao động biểu hiện rõ nét
ở nhịp điệu của các điệu hò là luôn hướng
sự tập trung của người tham gia lao động
vào sự rập ràng của thao tác (sự nhịp nhàng
của tay chèo, tay vồ đập đất, tay chày giã
gạo...). Hò đối đáp (đâm bắt) thường là hò
đối giữa các đôi trai gái có tính cách đùa
giỡn, chọc ghẹo, tỏ tình; là sự giao cảm giữa
các đôi trai gái trong quá trình lao động, giúp
con người ta quên đi những thời khắc nặng
nhọc của công việc. Các điệu hò lao động
đều có tiết tấu sôi nổi, nhịp hai/nhịp tư và
thường là điệu thức Bắc, Xuân, Nam (không
có điệu thức Ai hoặc Oán). Nó là sản phẩm
được tạo ra bởi sự hứng khởi mạnh mẽ
trong khâu sáng tác, và nó cũng chính là sự
thăng hoa mang tính tập thể trong sáng tạo
các điệu hò.
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Tiêu biểu cho các điệu hò vùng Quảng
Trị là hò giã gạo (còn gọi hò khoan). Nếu
xét theo hình thức thì gọi là hò giã gạo, còn
xét theo nội dung thì có nhiều cách gọi khác
nhau như hò ân tình, hò đối đáp (đâm bắt)
như đã nói ở trên. Mỗi cách gọi đều dựa trên
cơ sở một số đặc thù nào đó của nội dung
sinh hoạt, lề lối hát, tính chất sinh hoạt. Nói
tiêu biểu là vì trình thức sinh hoạt của hò
giã gạo mang tính chương trình, là lối hò dài
hơi nhất và có kết cấu, lớp lang khá chặt
chẽ. Nói dài hơi là vì nhiều khi cuộc hò diễn
ra thâu đêm, hết gạo, bạn hò còn đổ trấu
vào giã. Hò giã gạo bắt nguồn từ trong môi
trường xay lúa giã gạo, là một hoạt động
lao động nặng nhọc nên tổ chức ra việc hò
hát là để giải khuây, quên đi nỗi nhọc nhằn.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của hò
lao động có nhiều bộ phận tách ra khỏi thực
tiễn thành lối hò sinh hoạt nhằm thỏa mãn
nhu cầu giao tiếp; thông qua nó để người ta
hò hát, giao lưu tình cảm và còn được nâng
tầm lên thành cuộc thi thố tài năng mang
yếu tố nghệ thuật, giải trí những lúc nông
nhàn nhiều hơn là mục đích giã gạo. Hò giã
gạo có mặt ở nhiều nơi, từ vùng người Thái
- Sơn La đến người Mường - Thanh Hóa,
người Kinh - Nghệ An, Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên Huế… vào đến Khánh Hòa.
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Trong đó hò khoan Lệ Thủy hay hò giã gạo
ở Trị Thiên có nhiều đặc điểm tương đồng
vì trong một thời gian dài có chung một
không gian lịch sử, không gian sinh tồn và
không gian văn hóa. Sở dĩ nó hiện diện
trên phạm vi rộng như vậy bởi vì giã gạo
là một hình thức lao động phổ biến của cư
dân trồng lúa, nhất là ở những ngôi làng có
nhiều “hàng xáo”, trung tâm buôn bán gạo.
Xưa, người ta giã gạo bằng chày tay hoặc
chày vồ, cối gỗ, loại cối lớn có thể chứa cả
thúng gạo. Mỗi cối thường có hai, bốn hoặc
sáu tay chày. Thường một nửa tay chày là
nam, nửa kia là nữ. Cuộc hò bắt đầu khi đổ
gạo vào cối, cầm chày giã gạo đến khi gạo
trắng. Đó là một “cối hò” và kết thúc cối hò
thì thay hò cái. “Gạo trắng trăng thanh”, vào
những đêm trăng sáng trước cách mạng
tháng Tám, khắp nơi trong các làng mạc mở
hội giã gạo rộn ràng. Nghe tiếng chày gõ
vào tang cối tong tong là không ai cầm lòng
được. Trai thanh gái lịch, bạn hò vắt áo lên
vai tìm đến… Và bấy giờ, giã gạo chỉ còn là
cái cớ!

Trình tự một cuộc hò giã gạo thường
diễn ra qua 3 hoặc 4 chặng sau: Chặng 1:
Hò chào, hò hỏi (thường ngắn, có tính chất
mở đầu, chức năng chỉ là cầu nối) - Chặng
2: Hò đối đáp, hò đố, hò đâm bắt (sôi nổi,
say sưa, cao trào, tái hiện lại không khí lao
động của các tay hò) - Chặng 3: Hò ân tình
(đằm thắm, sâu lắng, thiết tha, giao duyên
nam nữ) - Chặng 4 (kết thúc): Hò giã bạn
(hát tiễn, không dài nhưng quyến luyến, bịn
rịn, ray rứt đến xót xa).
Mở đầu cuộc hò thường là những câu
hò chào, hò mời. Lời mời có khi bộc trực,
bông đùa: “Chập choạng bóng trăng em
xem chưa rõ/Chập choạng bóng đèn em
ngó chưa tường/Dáng ai như dáng người
thương/ Không vô đây phân giải một đôi
đường cho em hay”. Có khi tình tứ nhắn gửi:
“Bước tới nơi đây xin chào chung chào chạ/
Có người khách lạ nên phải chào riêng”. Có
khi chỉ dăm ba câu xã giao lấy lệ: “Chào đào,
chào lựu, chào lê/ Ai xa chào trước, ai kề
chào sau/Chào rồi thôi lại hỏi liền/Hỏi người
khách lạ băng miền tìm ai”. Thắt chặt tình

Khu phục dựng đời sống kháng chiến ở Khu bảo tồn văn hóa dân tộc X’tiêng Bom Bo.
Ảnh: baodantoc.vn
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thân, hỏi thăm quê quán, các bậc sinh thành;
tình duyên đã có nơi chốn nào chưa: “Em có
chồng chưa thì cho anh biết/ Anh có vợ rồi
cũng nói thiệt cho em hay/ Để mai đây lỡ có
cầm tay/ Người thương em đứng đó buông
rày khó buông”. Nhưng cũng có khi suồng
sả, hò xấc: “Ngọn đèn lu lít (lờ mờ) bất nhơn/
Anh không khêu cho tỏ, để em thấy nghĩa
nhơn mà chào”…
Sau thủ tục chào mời người ta bước vào
chặng hò chính. Tùy theo người đề xướng,
chặng hò này thường có nhiều kịch bản theo
những chủ đề ước lệ, có sẵn. Nếu cuộc hò đi
theo hướng hò ân tình thì có hò nhân nghĩa,
hò giao duyên, nội dung nói về tình yêu đôi
lứa, về nhân tình, đạo nghĩa tào khang. Nếu
cuộc hò đi theo hướng hò đâm bắt, tức khoe
tài ứng biến thì có hò đố, hò đối, hò kiến,
hò xấc, hò tục. Và nếu chủ đề là “điển tích”
thì có hò Kiều, hò Lục Vân Tiên, Tam Quốc,
Lưu Bình - Dương Lễ, Thoại Khanh - Châu
Tuấn... Như vậy trong một buổi hò giã gạo có
sự góp mặt của hầu hết các điệu hò Quảng
Trị có giai điệu hay, nhờ vậy mà các điệu hò
phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Hò giã
gạo là điệu hò đối đáp, khi thì ân cần vồn vã,
trữ tình tha thiết; khi thì hài hước, tinh nghịch
đan xen. Nếu ở phần hò đâm bắt, hai bên
nam nữ đùa cợt có lúc suồng sã, tìm cách
hạ bệ lẫn nhau, dìm nhau để gây cười, thì ở
hò ân tình họ lại dành cho nhau những lời
lẽ tình tứ nhất, êm ái nhất. Những tình cảm
sâu xa nhất trong lòng các chàng trai, cô gái
lãng mạn đa tài bộc lộ ra trong các cối hò
góp một phần rất lớn trong việc sáng tạo ra
hàng ngàn câu ca dao tuyệt vời về tình yêu
đôi lứa.
Như đã nói, trong một buổi hò giã gạo có
sự góp mặt của hầu hết các điệu hò Quảng
Trị. Có hàng trăm câu hò biểu đạt tình ý:
“Con chim đa đa, đậu nhánh đa đa/ Hắn kêu
ba tiếng thắt tha, thắt thẻo/ Con chim chèo
bẻo đậu nhánh mai tùng/ Thầy mẹ bên nhà
cướp của lường công/ Anh đây liều mình
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như gánh nặng, qua sông chìm đò”. “Thắt
tha thắt thẻo” là tiếng lòng, là tiếng nói nội
tâm người trong cuộc chứ không thể là âm
thanh, là tiếng chim được. Còn trong nhiều
câu hò đối đáp, Nữ: “Anh về kiếm vợ kẻo già/
Kiếm con kẻo muộn, em đà có nơi”. (Nam):”
Không ăn đã thấy rổ/ Không ngồi cổ, đã nếm
đến của ngon/ Dẫu mà em có chồng con/
Nhớ khi gót mỏng da mòn có anh”… Còn
đây là lối hò đố, hò kiến thử thách trí tuệ,
có đến vài trăm câu hò rất đa dạng trong
kho tàng văn học dân gian Quảng Trị. Khi thì
đố ý đố tình, (Nữ): “Giàu sang chi anh mà
chánh chánh, hầu hầu/Ngày hôm qua em đi
qua cửa ngõ, thấy anh ăn bát canh bầu thế
cơm”. Nam: - “Anh thường ăn cháo gà, cháo
vịt, cháo thịt bồ câu/Tại hôm qua trời nóng
nực, mới ăn canh bầu cho mát chân răng”…
Khi thì đố chơi chữ, Hỏi: “Anh ơi anh, con rắn
không chân mà đi khắp rú/Con gà không vú
mà nuôi đặng chín mười con/Trai nam nhơn
anh đối đặng, em phải chịu hầu non già đời”.
Đáp: “Em ơi em, cây tiêu trên rừng răng kêu
cây tiêu sọ/Cây chuối không tư tình, răng cây
chuối nọ nảy con/Trai nam nhơn đối đặng,
hầu non mô nờ?” Hay: “Em đố anh một trăm
cái hố, cái hố chi không nước/Một trăm cái
thước, cái thước chi không cây/Một trăm cái
cây, cây chi không trái/Một trăm con gái, gái
chi không chồng/Trai nam nhi giải đặng, gái
má hồng xin dâng. Đáp: - Em ơi em một trăm
cái hố, cái hố khoan không nước/Một trăm
cái thước, thước thợ mã không cây/Một trăm
cái cây, cây đờn không trái/ Một trăm gái, gái
tố nữ không chồng/Trai nam nhi giải được
má hồng em đâu?”...
Phổ biến nhất là hò đâm bắt, gợi lên hình
ảnh về sự châm chọc, khiêu khích, trêu ghẹo,
đùa cợt lẫn nhau, làm không khí sinh hoạt
trở nên sinh động, vui vẻ suốt đêm. Buổi hát
đã dài mà như chưa đạt kết quả, cô gái mới
khiêu khích: “Lui về mà ngủ kẻo khuya/ Xấu
chuôm cá nỏ vô đìa thì thôi”. Chàng trai: “Xấu
chuôm anh bỏ chuôm thêm/ Ban ngày anh
bắt, ban đêm anh mò”. Cô gái: “Mò thì mò
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hến mò ngao/ Đừng mò bọp bọp nước xao vô
mồm”. Chàng trai: “Nước xao thì mược nước
xao/ Hai chân anh chọi, đòn sào anh đâm”...
Cứ tưởng chàng trai đã cao tay ấn, không
ngờ cô gái lại vận dụng thủ thuật “nói lái”
vào vế đối, cứ thế đẩy cuộc hò lên cao trào:
“Con mang lên côi rừng con mang chết đói/
Con mang xuống đưới (dưới) hói nỏ biết ăn
chi/Nam nhơn chàng đối đặng thiếp thưởng
bì rượu ngon!”... Chàng trai: “Con mang lên
côi rừng con mang “đạn rú”/Con mang về hạ
thú con mang “trốn lùm”/Nam nhơn đà đối
đặng, sướng vô cùng thiếp ơi!”... Tưởng đã
ranh mãnh hơn cả người ra vế đối, vậy mà
cô gái vẫn chưa tha: “Thiếp với chàng không
giận nỏ thù sâu/Cớ răng chàng cứ lắt bí hái
bầu của em?” Chàng trai còn đang bản lĩnh,
cao kiến: “Thiếp không nghe: mất cơm thì
ngờ đứa đói/Mất mói (muối) thì ngờ đứa lạt/
Thiếp nói chạc rạc chàng nỏ biết chuyện chi/
Ví chàng có trộm bầu hái bí, răng không bắt
cho đặng cái khi đang trèo?”…
Cố ý gài và ra sức gỡ bao giờ cũng là lực
hút của cuộc hò. Nhiều câu hò ác hiểm, đố
tục mà giảng thanh, kín đáo vô cùng. Ví như
cô gái nọ cố ý gài anh thợ mộc: “Anh làm thợ
mộc khéo đã ra chi khéo/Đóng bức đố xéo
xéo tài đã ra chi tài/Răng không giơ cái lưỡi
chàng ra chắn mộng để thè lè ra ngoài rứa
anh?” Và đây là đòn gỡ của anh thợ: “Anh
tính giơ cái lưỡi chàng ra chắn mộng/Mà thầy
mẹ bên nhà khoát khoát khoan khoan/Nói
để khi về móc áo, lỡ gác giàn treo khăn”...
Không khí hò đối đáp càng về cuối càng sôi
động, có khi người ta không cần phải giữ ý
tứ trong câu hò nữa, nhưng điều đáng nói là
sau mỗi câu hò tục, hò xấc, người ta không
hề giận hờn hay để bụng mà ngược lại họ
cảm phục tài nhau, trân trọng sự thông minh
mẫn tiệp của nhau.
Cuối cùng, phần hát giã bạn là phần hấp
dẫn nhất. Khi gạo đã lần giã hết, trăng lên
viên mãn giữa đỉnh trời, bấy giờ đã hết cuộc
chơi, trai gái đã biết tài nhau, đã quen hơi

bén tiếng thì lời hò nhân ngãi (ân tình) trữ
tình và lãng mạn cất lên: “Ra đi một bước
đau lòng một bước/Ra đi hai bước đành nghĩ
trước suy sau/Mấy lâu ni ý hợp tâm đầu/
Răng chừ én nam nhạn bắc để rầu cho ai!”
Nàng thì hẹn ước: “Em thương anh vô giá
quá chừng/Trèo non quên mệt, ngậm gừng
quên cay”. Và chàng thề non: “Anh thương
em tự nón đến quai/Thương trong lớp lá,
thương ngoài đường may/Hai ta ơn trượng
nghĩa dày/Dù xa nhau đi nữa cũng ba vạn
sáu ngàn ngày mới xa”…
Như vậy, trong những môi trường diễn
xướng nhất định, những nghệ nhân hò vừa
diễn đạt nỗi niềm vừa đi tìm sự cảm thông,
chia sẻ của đối tượng đã nhìn thấy, hoặc đối
tượng “tiềm năng” mong chờ. Trong những
đêm hò giã gạo dù đã ổn định trong ba hoặc
bốn chặng hò được biết từ trước, song ở
chặng nào cũng hứa hẹn những bất ngờ.
Bất ngờ vì ý nhã lời hay khi dò hỏi nhau phút
chào mời; bất ngờ vì hồi hộp gay cấn do
bị đố, bị gài; bất ngờ vì những tình ý bâng
khuâng, vương vấn lúc sắp chia tay giã bạn.
Vì thế mà nhiều cặp hò về sau đã nên vợ
chồng vì phục tài nhau, thuỷ chung với câu
hò mà họ đã cất lên với tất cả tâm tình.
Rất tiếc là trong thời buổi công nghiệp
hóa, môi trường lao động cũng như môi
trường diễn xướng của các điệu hò nói trên
không còn “đất” để tồn tại. Vài thập niên trở
lại đây, ngành Văn hóa có chủ trương phục
hồi trong các chương trình “Làng vui chơi,
làng ca hát” hoặc sân khấu hóa các điệu hò
trong các kỳ hội diễn. Việc phục hồi, cải biên,
đưa hò giã gạo trở thành một hình thức sinh
hoạt mang tính nghệ thuật, giải trí là hướng
đi đúng đắn. Vấn đề còn lại là ở khâu nội
dung kịch bản và cách thức phát triển từ cái
gốc các điệu hò Quảng Trị có giai điệu hay,
phù hợp với khán giả đương đại sẽ là mấu
chốt của sự thành công./.
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỘI
VÀ CÁC HỘI - TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
ĐẠI HỘI CHI BỘ LIÊN HIỆP HỘI QUẢNG TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 25/6 Chi bộ Liên hiệp các Hội
KH&KT Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ
III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Thanh
Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm
ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và
Doanh nghiệp tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại
hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ nhận được
sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy khối Cơ
quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đảng đoàn Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và
các cơ quan ban ngành liên quan đối với
nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng
Đảng của đơn vị. Chi bộ đã tích cực phối
hợp với Thường trực, cơ quan Văn phòng
Liên hiệp Hội không ngừng củng cổ và phát
triển tổ chức Hội; Tổ chức thực hiện có hiệu
quả các hoạt động chuyên môn của Liên
hiệp Hội.
Với chủ đề của Đại hội “Tăng cường
năng lực lãnh đạo của Chi bộ; Đoàn kết Trách nhiệm - Sáng tạo; Xây dựng Chi bộ
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
phát triển toàn diện”. Chi bộ Liên hiệp Hội
tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính
trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và
đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, dân
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vận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Đại
hội lần thứ III đề ra.
Phát biểu tại Đại hội, đại diện Thường
vụ Đảng ủy khối, đồng chí Đỗ Thanh Quế
đã biểu dương những kết quả đạt được
của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn
mạnh trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần bám sát
những diễn biến thực tế để có những chỉ đạo
sát sao, kịp thời trên mọi mặt để thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ được giao; trong đó tập
trung vào 4 vấn đề chính là tiếp tục nâng cao
năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đảng
viên, quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ
thị số 42-CT/TW, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền chủ nghĩa yêu nước, truyền thống
các mạng, xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.
Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thái
Nhân, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội giữ chức
vụ Bí thư, đồng chí Võ Thành Dung, Tổng
thư ký giữ chức Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ
2020-2025./.
ĐẠI HỘI HỘI KHOA HỌC - KỸ THUẬT VÀ LÀM
VƯỜN HUYỆN CAM LỘ

Ngày 10/6 Hội Khoa học - Kỹ thuật và
Làm vườn Huyện Cam Lộ đã tiến hành đại
hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong thời gian qua Hội Khoa học - Kỹ
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thuật và Làm vườn huyện đã thực hiện tốt
công tác tuyên truyền vận động thực hiện
Nghi quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước,
các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương. Các công tác nghiên cứu khoa
học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin,
đào tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh... Công tác
xây dựng và phát triển tổ chức Hội, phong
trào phát triển VACR đã đạt được những
thành tựu đáng kể.
Phương hướng nhiệm kỳ tới Hội tiếp tục
tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xây
dựng và phát triển Hội vững mạnh về mọi
mặt, tập hợp được lực lượng đội ngũ trí thức
của huyện. Tăng cường nguồn lực cho Hội,
tạo điều kiện hoạt động thuận lợi, tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu
quả, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung
sức mạnh của Hội viên, phấn đầu xây dựng
Hội ngày càng vững mạnh để trở thành một
tổ chức thực sự góp phần tích cực vào sự
nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội KHKT
và Làm vườn Huyện gồm 15 đồng chí, ông
Hoàng Minh Bé, Ủy viên Ban Chấp hành
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được bầu làm
chủ tịch Hội./.
Xuân Hà
ĐẠI HỘI HỘI KIẾN TRÚC SƯ QUẢNG TRỊ LẦN
THỨ VI

xuyên động viên, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư
sáng tác cho hội viên để góp phần nâng cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và Phó
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn
Quốc Thông tặng hoa chúc mừng BCH Hội
KTS tỉnh Quảng Trị khóa VI. Ảnh: K.K.S

chất lượng các dự án xây dựng trên địa bàn.
Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ
chức các cuộc thi, tuyển chọn thiết kế các
công trình kiến trúc, quy hoạch có kết quả.
Tham gia trực tiếp hoặc tham vấn có trách
nhiệm với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành
chức năng về quy hoạch, dự án quan trọng,
các đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn, các
khu chức năng... Qua đó, góp phần nâng
cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai,
làm cơ sở để đầu tư xây dựng đồng bộ kết
cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thu
hút các dự án đầu tư, làm cho bộ mặt kiến
trúc đô thị, nông thôn ngày càng phát triển
theo hướng hiện đại, văn minh, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 1/7, Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh
Quảng Trị tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm
kỳ 2020 - 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê
Đức Tiến; Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt
Nam Nguyễn Quốc Thông đã đến dự.

Câu lạc bộ KTS trẻ trực thuộc Hội cũng
đã có nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều
kiện cho nhiều KTS trẻ Quảng Trị tham gia
hoạt động, giao lưu về chuyên môn, học
thuật và hành nghề với KTS trẻ trong nước
và quốc tế.

Nhiệm kỳ qua, Hội Kiến trúc sư tỉnh
Quảng Trị đã đoàn kết, nỗ lực sát cánh cùng
các hiệp hội khác trên địa bàn tỉnh đóng góp
đáng kể vào hoạt động văn học - nghệ thuật,
khoa học - kỹ thuật ở địa phương. Thường

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị thời gian tới Hội cần
quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng nâng
cao năng lực, trau dồi chuyên môn nghiệp
vụ và phát triển đội ngũ KTS đáp ứng các
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yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng
như sáng tạo nghệ thuật kiến trúc.
Tạo điều kiện cho các hội viên nâng cao
nhận thức về kiến trúc xanh, kiến trúc và
cộng đồng, các giải pháp thông minh để tiết
kiệm năng lượng, tài nguyên và tính tiên tiến
trong kiến trúc mới; cập nhật kiến thức mới
thích hợp với cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
Tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản
lý nhà nước về hành nghề kiến trúc, xây
dựng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành
mạnh, đảm bảo cho KTS giỏi có điều kiện
việc làm, cống hiến nhiều hơn những tác
phẩm kiến trúc tốt. Khuyến khích đẩy mạnh
việc thi tuyển thiết kế kiến trúc để tìm ra các
quy hoạch, thiết kế kiến trúc tối ưu nhất.
Đại hội đã bầu BCH Hội KTS tỉnh Quảng
Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7
thành viên; ông Bùi Đức Huy được bầu làm
Chủ tịch Hội KTS tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ
2020 - 2025./.
K.K.S
GIAO BAN CÁC NGÀNH KHỐI KHOA GIÁO NĂM 2020

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có hiệu
quả mặc dù tình hình gặp nhiều khó khăn,
nhưng đã thực hiện chủ đề của năm 2020
“ Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện Tạo đà bứt phá” bằng cách cụ thể hóa nghị
quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ..với chương
trình, kế hoạch cụ thể, chủ động, sáng tạo
phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các
ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu,
tổ chức thực hiện, chính vì vậy đã hoàn
thành kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo các
ngành báo cáo bỗ sung những hoạt động
của ngành cũng như những đề xuất kiến
nghị của ngành trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam trao đổi làm
rõ những vấn đề mà lãnh đạo trong khối
khoa giáo phản ánh, kiến nghị, đề xuất để
các ngành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm
2020, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ
Đại Nam đề nghị các sở, ngành đẩy mạnh
phong trào thi đua; thực hiện tốt công việc
theo sự phân công của các tiểu ban phục vụ
Đại hội để góp phần vào sự thành công của
đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội thi
đua yêu nước của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn
2020-2025. Vận động cán bộ, đảng viên, đội
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tham gia góp
ý, phản biện dự thảo văn kiện trình Đại hội
lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 30/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã
phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban
khối khoa giáo năm 2020. Đồng chí Hồ Đại
Nam, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì
hội nghị.

Tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luạt của Nhà nước
về lĩnh vực Khoa giáo gắn với việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/
TW của Bộ chính trị. Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Nhìn chung trong thời gian qua các
ngành trong khối khoa giáo đã thực hiện

Đánh giá, rà soát các mục tiêu, nhiệm
vụ ngành, cơ quan, đơn vị nêu tại Chương
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trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ
XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII để chuẩn bị xây dựng, tham mưu,
góp phần vào Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII. Tổng kết công tác hoạt động
năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ
năm 2021 đặc biệt đề xuất những nhiệm vụ
quan trọng để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động năm 2021
thành công và có nhiều kết quả tốt đẹp./.
GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP HỘI VIỆT
NAM LẦN THỨ VIII
Ngày 10/7 tại Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị
góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Liên hiệp Hội

Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Đảng đoàn,
Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra LHHVN Phan Tùng Mậu.
Trong nhiệm kỳ 5 năm, LHHVN đã có
nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, đa
dạng hóa hình thức hoạt động, bám sát tinh
thần chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của
Bộ Chính trị, Nghị quyết 27-NQ/TW về xây
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh
CNH-HĐH đất nước và đã đạt được nhiều
kết quả nổi bật, từng bước khẳng định vị trí,
vai trò quan trọng của mình là tổ chức chính
trị - xã hội do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh
đạo; tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ
của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Việt Nam trong và ngoài nước, tạo điều kiện
để đội ngũ trí thức tâm huyết và đóng góp
sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ tổ quốc.
Tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã
nghiên cứu Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt
động của LHHVN khóa VII; phương hướng
hoạt động LHHVN khóa VIII; dự thảo Báo
cáo kết quả công tác kiểm tra LHHVN khóa
VII và phương hướng, nhiệm vụ của công
tác kiểm tra khóa VIII; Đồng thời đã đánh
giá cao dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội
VIII của LHHVN được biên soạn công phu,
nghiêm túc, thể hiện được các mặt công tác
của LHHVN trong 5 năm qua và thể hiện rõ
định hướng trong 5 năm tới.
Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung phân
tích, góp ý về mặt nội dung cũng như hình
thức của Báo cáo: cần bổ sung đánh giá đầy
đủ hơn hoạt động của Liên hiệp Hội các địa
phương trên tất cả các phương diện, thậm
chí nếu có điều kiện báo cáo cần nhấn mạnh
hệ thống Liên hiệp Hội đã vươn tới cấp
huyện; nhấn mạnh hơn nữa công tác kiểm
tra, bổ sung mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ giải
pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới...
Kết thúc hội nghị, Phó chủ tịch Liên hiệp
Hội Việt Nam, Trưởng ban Văn kiện Phan
Tùng Mậu đã cảm ơn và rất tâm đắc với các
ý kiến đóng góp quý báu của đại biểu. Ông
cho rằng đây là những ý kiến tâm huyết, thể
hiện trách nhiệm, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ
nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa để hoàn thiện
báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ VIII./.
Xuân Hà
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ
THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ IX (2020 - 2021)
Ngày 11/11, Ban Tổ chức Hội thi Sáng
tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội
nghị triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021). Chủ trì
Hội nghị gồm có: Đồng chí Trần Ngọc Lân TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,
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Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ
thuật tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi;
Đồng chí Nguyễn Thái Nhân - Phó Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh,
Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi. Tham gia
Hội nghị gồm các thành viên Ban Tổ chức Hội
thi, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp

tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị
xã, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp
đóng trên địa bàn tỉnh; phóng viên Đài Phát
thành Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị.
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
lần thứ IX (2020 - 2021) được tổ chức nhằm
mục đích đưa ra các ý tưởng mới có tính
thực tiễn, sáng tạo cao, thúc đẩy phong trào
lao động toàn dân trong lĩnh vực khoa học
kỹ thuật, y tế, giáo dục; thúc đẩy áp dụng có
hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào
sản xuất và đời sống, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Tuyển chọn các giải
pháp đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo
kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI (2020 - 2021).
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Hội thi đã
thông qua Quyết định số 2536/QĐ-BTCHT
ngày 01/9/2020 về việc ban hành Thể lệ
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2020 2021); Quyết định phân công các thành viên
Ban Tổ chức Hội thi và Dự thảo Kế hoạch
triển khai Hội thi.
Theo Thể lệ Hội thi, các giải pháp dự
thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau: Công nghệ
thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động
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hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu,
hóa chất, năng lượng; Nông ngư nghiệp, tài
nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và
đào tạo.
Đối tượng dự thi là các tập thể, cá nhân là
công dân Việt Nam tử 18 tuổi trở lên, không
phân biệt thành phần, dân tộc, nghề nghiệp;
có các công trình, đề tài, giải pháp khoa học
kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo,
sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học
công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội
được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Quảng Trị từ
năm 2015 trở lại đây.
Các giải pháp dự thi được đánh giá dựa
trên 3 tiêu chuẩn sau: Có tính mới, sáng tạo
so với các giải pháp đã có ở Việt Nam; Có
khả năng áp dụng trong điều kiện Việt Nam;
Mang lại hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật - xã
hội.
Cơ cấu giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo
kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX tối đa như
sau: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và
12 giải Khuyến khích. Ngoài ra, các cá nhân
tổ chức có giải pháp dự thi đạt giải còn nhận
được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh,
Bằng khen của Ban Tổ chức Hội thi và được
Ban Tổ chức Hội thi hỗ trợ, đề nghị, hướng
dẫn để lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các
giải pháp đạt đạt giải thưởng cao,có triển
vọng sẽ được Ban Tổ chức Hội thi tạo điều
kiện và giúp đỡ để gửi tham dự Hội thi Sáng
tạo kỹ thuật toàn quốc. Thời gian nhận hồ sơ
Hội thi kể từ khi ban hành Thể lệ Hội thi đến
hết ngày 30/6/2021.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí
Trần Ngọc Lân thay mặt cho Ban Tổ chức
Hội thi đã tổng hợp và tiếp thu ý kiến của
các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời
triển khai một số nội dung công việc theo
Kế hoạch để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021) đạt kết
quả cao nhất./.
Lê Vĩnh Phúc

HỘI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HỒ TIÊU QUẢNG TRỊ
(Thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT Quảng Trị)
Chủ tịch: Dương Mạnh Tường - Điện thoại: 0913.485.560
Địa chỉ: 43 Lê Lợi - Thành phố Đông Hà

Tôn chỉ mục đích hoạt động Hội:
Hội Sản xuất và kinh doanh hồ tiêu Quảng Trị là tổ chức xã hội nghề nghiệp của
các hộ trồng, chế biến và kinh doanh sản phẩm hồ tiêu trên địa bàn 4 huyện: Vĩnh
Linh, Cam Lộ, Gio Linh và Hướng Hóa. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài
khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
Đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho hội viên. Liên kết các hội viên để cùng tồn
tại và thúc đẩy sản xuất, chế biến và tiêu thụ hồ tiêu. Mở rộng thị trường trong nước.
Đảm bảo sản xuất, tiêu thụ có hiệu quả, bền vững và tăng thu nhập cho hội viên.
Tổ chức hướng dẫn các hội viên thực hiện đúng quy trình trồng, chăm sóc, thu
hoạch, chế biến và bảo quản hồ tiêu để duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng nội bộ. Tổ chức kinh doanh các sản
phẩm hồ tiêu mang chỉ dẫn địa lý “Hồ tiêu Quảng Trị”.
Tổ chức đào tạo, tập huấn về kỹ thuật và kỹ năng quản lý. Nghiên cứu, nắm bắt
tâm tư, nguyện vọng của người trồng tiêu, kinh doanh hồ tiêu Quảng Trị, đề đạt với
cơ quan chức năng có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách nhằm phát triển
nghề trồng tiêu, tiêu thụ hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị một cách bền vững.
Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, cùng các cơ quan, tổ chức phấn
đấu phát triển và mở rộng thị trường trong nước cho sản phẩm hồ tiêu Quảng Trị.
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