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V

ới niềm đam mê nghiên cứu và chăn
nuôi theo hướng nông nghiệp sạch,
hữu cơ làm thức ăn giàu chất dinh
dưỡng cho các vật nuôi như chim cảnh, cá,
gà,... Năm 2019, tác giả đã tìm tòi nghiên cứu
các tài liệu liên quan và chủ động đưa ruồi lính

đen về nuôi thử nghiệm 6 tháng tại khu đất
vườn sau nhà của gia đình, kết quả cho thấy
khả năng thích nghi cao và sinh trưởng tốt với
môi trường của tỉnh Quảng Trị. Nuôi ruồi lính
đen không cần nhiều diện tích đất nhưng mang
lại hiệu quả trong xử lý chất thải nông nghiệp để
Khoa học & Kỹ thuật
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tạo ra nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi. Khu
nuôi gồm: Bể nuôi ấu trùng; Các khay nhựa,
thùng xốp đựng kén; Lồng nuôi ruồi bố mẹ rộng
chừng 12m3 để phục vụ tái đàn. Lồng nuôi ruồi
bố mẹ được thiết kế lưới chống côn trùng mắt
siêu nhỏ khép kín, bố trí cây xanh, giá thể bằng
gỗ làm nơi để đàn ruồi giao phối sinh sản và đẻ
trứng. Kinh nghiệm cho thấy, việc đầu tư nuôi
ruồi lính đen không đòi hỏi nhiều về cơ sở vật
chất, chủ yếu là đảm bảo đầy đủ thức ăn, nước
uống và chế phẩm vi sinh để xử lý mùi hôi.

theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ. Với giá
bán 10gram trứng 100 ngàn, 1kg ấu trùng 30
ngàn đã mang lại thêm nguồn thu nhập ổn định
từ 3 - 5 triệu đồng/tháng.
Khi có thông tin về cuộc thi “Khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2020, tác
giả đã rất phấn khởi vì đây là một cuộc thi có
các tiêu chí rất phù hợp và là tiền đề để phát
triển thêm các ý tưởng mới nên đã mạnh dạn
viết bài đăng ký dự thi. Với sức trẻ và khả năng
nghiên cứu, tìm tòi các mô hình hay, tác giả

Nuôi gà bằng Sâu canxi tại Quảng Trị
Mô hình này bước đầu cho thấy hiệu quả
trong việc xử lý rác thải, tạo ra nguồn thức ăn
phục vụ chăn nuôi và làm phân bón hữu cơ.
Trong quá trình thử nghiệm nuôi 6 tháng cho
thu hoạch 100g kg trứng ruồi/tháng và cung
cấp cho thị trường một lượng lớn ấu trùng,
trứng cho các cửa hàng sinh vật cảnh, cá cảnh
và các hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp có
nhu cầu nuôi, ứng dụng quy trình chăn nuôi
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đã kết hợp với cán bộ kỹ thuật của Trung tâm
Khuyến nông để đầu tư vào một mô hình trang
trại nhỏ theo hướng vườn ao chuồng khép kín,
ứng dụng ấu trùng ruồi lính đen vào chăn nuôi
với diện tích khoảng 2,5 ha. Nuôi chủ yếu là
vịt, gà, cá truyền thống bằng ấu trùng ruồi lính
đen để sử dụng làm thức ăn hướng hữu cơ và
giảm chi phí chăn nuôi, hạn chế sử dụng thuốc
kháng sinh và thức ăn công nghiệp.
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Khi hội đồng giám khảo của cuộc thi “Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh tới tham quan
trang trại đã phỏng vấn, đặt rất nhiều câu hỏi
liên quan đến mô hình và rất ấn tượng với nhiều
lợi ích mà ruồi lính đen mang lại. Có thể kể đến
như Sâu canxi được xem là loài côn trùng có
hàm lượng canxi cao nhất trong tất cả các loại
mồi sống. Hàm lượng dinh dưỡng trong Sâu
canxi rất cao: 43 - 51% protein;15 - 18% chất
béo (nếu dùng Sâu canxi tươi thì hàm lượng
là 40%);2.8% - 6.2% canxi;1 - 1.2% phôtpho.
Hơn thế nữa, đây là nguồn kháng sinh tự nhiên
bởi 53% chất béo trong Sâu canxi là axit lauric
có khả năng kháng khuẩn, giúp cho sinh vật
cảnh tăng sức đề kháng. Nếu dùng Sâu canxi
làm thức ăn cho cá hay sinh vật cảnh thì cũng
giống như bổ sung nguồn kháng sinh tự nhiên,
giúp cá và sinh vật cảnh hiếm khi bị bệnh hoặc
khi bệnh thì sẽ vượt qua các đợt dịch rất dễ
dàng.
Bên cạnh đó, loài ruồi này còn là một sinh
vật không những không gây hại mà còn là sinh
vật có đa lợi ích với ba lý do sau đây. Đầu tiên
ruồi bố mẹ trưởng thành tồn tại trong vòng 7
đến 9 ngày chỉ uống nước và giao phối để duy
trì nòi giống. Như vậy tuy là ruồi nhưng sinh
vật đặc biệt này không chích hút, phá hoại mùa
màng các loại nông sản, cây trái của nông dân.
Thứ hai, ấu trùng ruồi là (Sâu canxi) là một siêu
cỗ máy chuyển hóa mùn bã, phế thải hữu cơ
để phát triển thành ruồi. Chỉ với 1 mét vuông
ấu trùng có thể tiêu thụ hết 40kg phân lợn tươi
mỗi ngày và cứ 100 kg phân có thể sản xuất ra
18kg ấu trùng. Thứ ba, theo một số nghiên cứu
thì việc sâu non của ruồi lính đen tiết ra chất
pheromone ức chế sự sinh sản của ruồi nhà,
góp phần giảm sự phát triển của ruồi nhà.

gà được ăn thức ăn tươi giàu protein động vật
và canxi nên chất lượng trứng vượt trội với vỏ
trứng chắc chắn, liền khối không nứt vỡ, lòng
đỏ vàng tươi thơm ngon bổ dưỡng.
Sau khi bảo vệ thành công trước hội đồng
cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” bằng
những kinh nghiệm thực tiễn và hiệu quả từ
mô hình, tác giả đã mở rộng mô hình từ nuôi
quy mô nhỏ sang nuôi quy mô lớn hơn với mật
độ cao hơn. Đồng thời thử nghiệm thêm một
số đối tượng có giá trị kinh tế cao như cá lóc
nuôi trên ao đất lót bạt, ứng dụng ấu trùng ruồi
lính đen ủ vi sinh để thay thế dần thức ăn công
nghiệp. Dự kiến sẽ giảm được 20 - 40 % chi
phí thức ăn và thịt cá sẽ đạt chất lượng, thơm,
ngon đáp ứng thị trường trong tỉnh và khu vực.
Từ những kết quả đã đạt được, dự án khởi
nghiệp từ ruồi lính đen cho thấy nhiều ưu điểm
trong việc chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sạch,
thân thiện với môi trường, mang lại thu nhập
cao cho bà con nông dân. Các mô hình khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ là làn gió mới trong
nông nghiệp, góp phần vào công cuộc tái cơ
cấu nền nông nghiệp, hướng tới nông nghiệp
hữu cơ, sạch và thân thiện với môi trường. Tuy
nhiên, việc thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn và tư
liệu sản xuất là rào cản lớn nhất để các nhà
khởi nghiệp thành công.Vì vậy, trong thời gian
tới, cần có các chính sách để hỗ trợ cho cộng
đồng khởi nghiệp trong tỉnh về các vấn đề như:
vốn vay cho các dự án khả thi, cơ chế thuê đất
nông nghiệp kém hiệu quả để có tư liệu sản
xuất, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao
tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời cần có cơ
chế vinh danh và khen thưởng cho các dự án
khởi nghiệp thành công./.

Riêng đối với gà, sau khi bổ sung nguồn
thức ăn từ ruồi lính đen và phối trộn với thức
ăn truyền thống (thóc, cám, bắp, rau xanh)
tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng từ 1- 1,2 kg/
tháng, cho ra sản phẩm thịt thơm, ngon mặc
dù ở trong môi trường nuôi nhốt. Bên cạnh đó,
Khoa học & Kỹ thuật
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PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
PHAN TUẤN ANH
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 công suất 30MW đã đi vào hoạt động. Ảnh: Tuấn Anh.

H

iện nay, tỉnh Quảng Trị có hàng chục
dự án phát triển năng lượng tái tạo,
trong đó chủ yếu là điện gió đất liền
và điện mặt trời được cấp phép đầu tư với tổng
công suất quy hoạch 1.633 MW đến năm 2025.
Có thể nói, đây là cơ hội lớn để đưa ngành
phát triển năng lượng tái tạo trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế
triển khai các dự án điện gió đang đặt ra nhiều
thách thức cần giải quyết.
6
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Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 2 dự
án điện gió đi vào hoạt động đó là: Nhà máy
Điện gió Hướng Linh 1 và Nhà máy Điện gió
Hướng Linh 2 ở xã Hướng Linh, huyện Hướng
Hóa của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân
Hoàn Cầu với công suất 30 MW/dự án. Ngoài
ra, toàn tỉnh còn có 15 dự án điện gió đang triển
khai đầu tư với tổng công suất 548 MW; 49 dự
án với tổng công suất 2.676,15 MW đang trình
Bộ Công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch
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Nhà máy điện mặt trời LIGI Quảng Trị. Ảnh: Tuấn Anh.
và có 6 nhà đầu tư đang xin phép UBND tỉnh
nghiên cứu, lập hồ sơ với tổng công suất dự
kiến khoảng 500 MW. Theo Đề án Quy hoạch
phát triển điện gió giai đoạn 2020 tầm nhìn đến
năm 2030 do Viện Năng lượng (MoIT) lập, tỉnh
Quảng Trị có thể phát triển điện gió lên đến
1.300 MW với diện tích 383,55 km2 (chiếm
khoảng 8,09% diện tích toàn tỉnh).
Đặc biệt, hiện nay có một số dự án điện
gió được đánh giá khả thi sau một thời gian
khảo sát tại khu vực huyện Hướng Hóa như:
Nhà máy điện gió Phong Liệu, Nhà máy điện
gió Phong Huy và Nhà máy điện gió Phong
Nguyên với công suất tổng cộng gần 150 MW.
Đây là những dự án đầu tiên trên địa bàn được
đầu tư lắp đặt dòng công nghệ thế hệ mới (4X)
của CHLB Đức thay thế các thế hệ trước đây
có công suất dưới 3MW hiệu suất chỉ đạt dưới
35% và suất đầu tư cao. Với công nghệ turbin
mới, hiện đại, có nhiều ưu điểm và phù hợp với
điều kiện vận hành của nhiều dự án như: công
suất turbin lớn, điện lượng cao, tận dụng tối đa
diện tích dự án; tổng mức đầu tư thiết bị giảm
do số lượng tuabin ít dẫn đến các chi phí xây
dựng giảm; cánh quạt được làm bằng chất liệu

sợi thủy tinh gia cố, nhựa epoxy, tích hợp thiết
kế khí động học có tác dụng giảm tiếng ồn…
Những nhà máy điện gió này đi vào hoạt động
sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện
năng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời
mở ra hướng đi mới cho nguồn năng lượng
tại Quảng Trị góp phần phát triển công nghiệp
cũng như giúp cho việc phát triển năng lượng
tái tạo của Quảng Trị trong biểu đồ năng lượng
tái tạo Việt Nam đến năm 2020.
Tuy nhiên, dù là địa phương được đánh giá
có tiềm năng phát triển năng lượng điện gió
song hiện tại số liệu về tiềm năng khai thác
năng lượng gió của tỉnh chưa được lượng hóa
đầy đủ bởi còn thiếu điều tra và đo đạc. Số liệu
về tiềm năng điện gió của tỉnh do các nhà đầu
tư đưa ra còn chênh lệch nhau do quy mô và
mức độ nghiên cứu khác nhau. Hiện tại tiềm
năng điện gió Quảng Trị chủ yếu do các nhà
đầu tư cung cấp dựa trên kết quả khảo sát sơ
bộ sau đó lắp cột đo trong thời gian 12 tháng
dẫn đến số liệu chưa chính xác và hậu quả là
nhiều dự án đã phải hủy vì tính khả thi thấp.
Thực tế cho thấy, số lượng dự án điện gió trên
địa bàn tỉnh tuy nhiều nhưng tất cả các dự án
Khoa học & Kỹ thuật

7

KHOA HỌC VÀ CUỘC SỐNG
đều có công suất nhỏ dưới 50MW (với 8-15 turbin), vì thế tổng công suất năng lượng điện gió
của tỉnh không lớn. Bên cạnh đó, dự án điện
gió chủ yếu nằm trên khu vực 2 huyện miền núi
Hướng Hóa và Đakrông, còn các huyện khác
mới có trong quy hoạch chứ chưa có dự án cấp
phép đầu tư do đây là khu vực tốc độ gió nhỏ
và vị trí khó đáp ứng cho các dự án điện gió
đòi hỏi diện tích, tốc độ gió… nên cũng khó có
tính khả thi.

nguồn năng lượng tái tạo. Với điện gió ven biển
cần đầu tư sử dụng công nghệ mới có công
suất lên đến 12 MW/turbin hỗ trợ năng lượng
cho phát triển công nghiệp. Bên cạnh tính hiệu
quả, cần đánh giá những tác động của các dự
án điện gió với môi trường xã hội một cách chi
tiết nhằm tránh các tác động lớn đến xã hội
như: di dân, tái định cư hay những tác động
tiêu cực đến hệ sinh thái bởi đa số các dự án
điện gió đều nằm ở khu vực trên cao, gần các

Đỉnh Cu Vơ nơi có tiềm năng điện gió trên đất liền lớn nhất Quảng Trị. Ảnh: Tuấn Anh.
Thực tế này đòi hỏi ngành chuyên môn tỉnh
cần có nghiên cứu đánh giá để có số liệu về
tiềm năng khai thác năng lượng gió một cách
chính xác khoa học. Đồng thời cần quy hoạch
tổng thể các vùng, khu vực tập trung để phát
triển điện gió tránh tình trạng đầu tư dàn trải
nhiều nơi nhưng quy mô nhỏ lẻ. Kể cả việc quy
hoạch vùng điện gió ven biển (offshore) và phối
hợp cả điện gió và điện mặt trời trong cùng một
khu vực nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và
hiệu quả kinh tế. Với những dự án điện gió
được đầu tư xây dựng sau này cần nghiên cứu
áp dụng công nghệ thế hệ mới để giảm chi phí
đầu tư, tiết kiệm diện tích sử dụng (theo quy
định 0,35 ha/1 MW) và tăng hiệu quả khai thác
8
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lưu vực và có các công trình đi ngang qua các
khu rừng phòng hộ nên khi dự án triển khai
phải thực hiện phá bỏ nhiều diện tích rừng dẫn
đến các tác hại lâu dài đến thiên nhiên và con
người không thể lường trước. Đặc biệt, cần có
nghiên cứu đánh giá các dự án điện gió đã đi
vào hoạt động có các tác động như thế nào đến
tiểu khí hậu, hệ sinh thái vùng dự án hoạt động
làm cơ sở cho việc phát triển những dự án điện
gió tiếp theo. Xem xét, nghiên cứu phát triển
áp dụng cơ chế tín chỉ chung JCM (JCM-Joint
Crediting Mechanism) như đã làm trước đây
với dự án ứng dụng đèn LED cho tàu đánh bắt
xa bờ trong lĩnh vực năng lượng nhằm giảm
thiểu phát thải khí nhà kính./.
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÂNG CAO TẦM VÓC ĐÀN BÒ
THEO HƯỚNG CHUYÊN THỊT NHẰM MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO
TRONG CHĂN NUÔI NÔNG HỘ
ĐẶNG NGỌC VỸ
Trạm Khuyến nông huyện Gio Linh

V

ới mục tiêu ứng dụng có hiệu quả
các tiến bộ khoa học kỹ thuật để
nâng cao tầm vóc đàn bò theo
hướng chuyên thịt; đồng thời cung cấp cho thị
trường các sản phẩm chăn nuôi đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm. Năm 2020, Hội Khoa
học kỹ thuật và Làm vườn huyện Gio Linh đã
triển khai nhiệm vụ KHCN: “Ứng dụng phương
pháp thụ tinh nhân tạo trong việc phát triển bò
lai hướng lấy thịt giữa giống bò BBB với đàn
bò cái nền lai Zebu tại huyện Gio Linh”, đã thu
được những kết quả hết sức khả quan.
Theo các chuyên gia, trong lĩnh vực chăn
nuôi nói chung và chăn nuôi bò nói riêng, giống
giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải tiến di
truyền, nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm chăn nuôi. Trong chăn nuôi bò thịt, con
giống cần chọn lọc lai tạo phải theo mục đích
của sản xuất là lấy thịt, giống bò thịt phải đạt
yêu cầu về tầm vóc, tỉ lệ thịt xẻ cao, phù hợp
với điều kiện chăn nuôi của nông hộ. Cụ thể, tại
nước ta, các nhà khoa học đã cho lai tạo giống
bò hướng thịt trên nền bò cái lai Zebu, có thể
trọng to, tỉ lệ thịt xẻ cao như các giống bò Red
Angus, Droughtmaster, Charolais, Limousine,
BBB (Blanc - Blue - Belgium) và đã được rất
nhiều địa phương áp dụng thành công.
Tại huyện Gio Linh, trong những năm qua,
thực hiện Đề án “Tiếp tục phát triển đànbò
theo hướng Zebu hoá, trên địa bàn huyện Gio

Linh giai đoạn 2014-2015, định hướng đến
năm 2020”, hàng năm đã có từ 1.300 - 1.500
bê lai F1, F2 có tầm vóc lớn, chất lượng thịt
cao; nâng tỉ lệ Zebu hóa đàn bò trên địa bàn từ
27,5% năm 2015 lên 60% năm 2020 trên tổng
đàn 9.500 con. Tuy nhiên, theo đánh giá, tốc
độ phát triển về tổng đàn còn chậm, việc thực
hiện phối giống bò chuyên thịt trên nền bò cái
zebu để nâng cao năng suất, chất lượng đàn
bò còn chậm. Bên cạnh đó, các dịch vụ phục
vụ chăn nuôi chưa đồng bộ và còn mang nặng
tính bao cấp; công tác phòng trừ dịch bệnh, vệ
sinh thú y chưa thực sự được người chăn nuôi
quan tâm đúng mức; dịch bệnh lở mồm long
móng, đặc biệt là dịch bệnh viêm da nổi cục
trên đàn trâu bò ngày càng diễn biến phức tạp
và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong chăn nuôi.
Với mục tiêu, phấn đấu năm 2021 có 200
- 250 con bê lai F1 được lai giữa bò cái zebu
và bò BBB ra đời; đưa tỉ lệ bò lai nói chung lên
75% tổng đàn vào năm 2025; nâng cao tầm
vóc, trọng lượng trung bình từ 180 - 200 kg
như hiện nay lên 280 - 300 kg/con. Nhiệm vụ
đã sử dụng giống bò BBB cho thụ tinh nhân tạo
trên nền bò cái lai Zebu nhằm tạo ra con lai F1
có khả năng sinh trưởng nhanh, năng suất thịt
cao, phù hợp với thị hiếu người chăn nuôi. Đây
là giống bò siêu thịt của Vương quốc Bỉ, có thân
hình đẹp, đồ sộ, cấu trúc xương vững chắc,
hài hoà với xương sườn tròn, mông không dốc,
Khoa học & Kỹ thuật
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đuôi dài với túm lông dầy ở cuối. Bò đực trưởng
thành có khối lượng 1.100 - 1.250kg, bò cái
700 - 750kg; khối lượng bê sơ sinh trên 44kg.
Bò BBB có khả năng sản xuất thịt tốt, mức tăng
trọng bình quân đạt 1.200 - 1.300 g/ngày, tỷ lệ
thịt xẻ đạt 66%, hệ số sử dụng thức ăn được
công nhận là tốt nhất trong các giống bò thịt

phối giống 158 con bò cái có chữa giống BBB,
bê lai F1 BBB ra đời được 32 con, trọng lượng
sơ sinh bê F1 bình quân từ 30 - 35 kg/con(trong
khi đó trọng lượng sơ sinh bê F1 của nhóm bò
zebu bình quân từ 18 - 21 kg), bê đẻ dễ, hầu
như không phải can thiệp về kỹ thuật đẻ. Bê lai
F1 BBB sinh ra khỏe mạnh, sinh trưởng phát

Bê lai sơ sinh F1 BBB tại huyện Gio Linh
hiện nay, phẩm chất thịt thơm, ngon. Ngoài ra,
nhiệm vụ còn tập trung ứng dụng các tiến bộ kỹ
thuật như xây dựng chuồng trại kết hợp với hố
ủ phân hoặc hầm biogas. Hỗ trợ trồng cỏ; phối
trộn thức ăn đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Nâng
cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt trên 95% tổng
đàn. Thực hiện nghiêm túc vệ sinh sát trùng
tiêu độc, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết
mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; tăng cường công tác
giám sát dịch bệnh, chống dịch kịp thời, quyết
liệt, đồng bộ, triệt để.
Với việc đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển
giao tiến bộ kỹ thuật, kết hợp tuyên truyền, vận
động trực tiếp bà con nông dân tiếp cận với
giống bò BBB, đặc biệt là các hộ chăn nuôi
có đàn bò nái nền lai zebu đủ tiêu chuẩn phối
giống bò thịt. Trong năm 2020, toàn huyện đã
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triển tốt và thích nghi với điều kiện môi trường
sống; tăng trọng bình quân 25 kg/tháng, cá biệt
có con tăng trọng 30 kg/tháng; bò dễ nuôi, phàm
ăn, lớn nhanh.Việc phát triển bò lai hướng thịt
F1 BBB với đàn bò cái lai Zebu cho hiệu quả
kinh tế cao, lãi đạt 10.500.000 đồng/con trong
khi các con bê thịt khác cùng độ tuổi (9 tháng
tuổi) thu nhập không quá 7.500.000 đồng/con.
Tuy nhiên để nâng cao hơn nữa lợi nhuận cho
người chăn nuôi từ việc phát triển bò lai hướng
thịt này, người nông dân cần áp dụng thêm các
biện pháp nuôi vỗ béo trong thời gian 2-3 tháng
trước khi giết thịt thì lợi nhuận của bò lai F1
càng cao, do bò BBB tăng trọng nhanh hơn, tỉ
lệ thịt xẻ cao hơn.
So với bò lai nhóm Zebu thì bò lai F1 giữa
bò đực BBB và bò cái Zebu đã làm tăng sản
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lượng thịt bò do nâng cao trọng lượng xuất
chuồng thêm khoảng 170 kg/con; tăng tỉ lệ thịt
tinh khoảng 13%. Từ đó đáp ứng khả năng nhu
cầu sản phẩm thịt bò chất lượng cao cho thị
trường tiêu dùng. Thông qua nhiệm vụ còn góp
phần đẩy nhanh việc chuyển giao các tiến bộ
khoa học kỹ thuật chăn nuôi bò, nâng cao hiệu
quả sản xuất, tăng thu nhập cho người chăn
nuôi. Kết quả đạt được còn là cơ sở để các
hộ chăn nuôi bò trên địa bàn huyện tham quan
học tập, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ
nhau trong việc ứng dụng phát triển chăn nuôi
bò thịt nhằm tăng sản lượng và chất lượng thịt
bò.

Việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò thịt
trong nông hộ còn góp phần tận dụng nguồn
rơm sau khi thu hoạch lúa, giúp giảm ngộ độc
hữu cơ cho đồng ruộng, giảm việc đốt rơm
trên đồng gây ô nhiễm môi trường. Từng bước
thay đổi tập quán chăn nuôi bò thả rong sang
phương thức chăn nuôi đầu tư thâm canh,
bán thâm canh góp phần đảm bảo vệ sinh môi
trường nông thôn, hạn chế dịch bệnh.Tận dụng
được nguồn phân chuồng trong chăn nuôi để
cung cấp cho cây trồng./.

Đầu làng. Ảnh: Võ Minh Hoàn.
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GIẢI PHÁP DẠY - HỌC
TIẾT TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ THƠ, TRUYỆN TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM
VÕ THỊ LY HƯƠNG
GV trường THPT Nguyễn Huệ

T

iếp tục thực hiện tinh thần công
văn 5555/BGDĐT- GDTrH ngày
8/10/2014, những năm gần đây, Sở
GD&ĐT Quảng Trị đặc biệt quan tâm chỉ đạo
việc dạy học theo chủ đề. Đối với bộ môn Ngữ
văn, dạy học theo chủ đề mang lại hiệu quả rất
thiết thực. Hình thức này sẽ giúp học sinh nắm
chắc kiến thức, xâu chuỗi những bài đã học
trong một chủ đề để tìm ra điểm giống và khác,
từ đó so sánh, đối chiếu, đúc rút những kiến
thức sâu sắc để dễ dàng ôn tập có chất lượng.
Trong chương trình trung học phổ thông
(THPT) hiện nay, chủ đề thơ và truyện đóng vai
trò chủ chốt, chiếm tỉ lệ khá nhiều trong tổng
số tiết của bộ môn Ngữ văn, xuyên suốt các
khối lớp 10,11,12. Không những thế, nó còn là
mảng kiến thức trọng tâm trong tất cả các kì
thi, đặc biệt là kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Vấn đề được đặt ra ở đây là sau khi học xong
chủ đề thơ và truyện, học sinh sẽ nắm và vận
dụng được những gì? Do đó, xây dựng chủ đề
thơ, truyện không phải chỉ đơn thuần là gộp
những bài có cùng một chủ đề lại để dạy mà
nhất thiết phải có tiết tổng kết chủ đề để học
sinh nhìn nhận, tổng hợp kiến thức, ôn tập, vận
dụng, mở rộng... Cho nên việc dạy học những
chủ đề này và đặc biệt là tiết tổng kết chủ đề
thơ, truyện như thế nào cho có chất lượng là
bài toán đặt ra cho mỗi giáo viên dạy bộ môn
Ngữ văn THPT.
Mặc dù đã được tập huấn bồi dưỡng thường
xuyên về việc “Dạy học và kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập theo định hướng phát triển
năng lực học sinh”; “Phương pháp và kĩ thuật
tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng
12
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dẫn học sinh tự học theo chủ đề”; “Kỹ năng
xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm
trong trường trung học”… theo tài liệu của Bộ
GD&ĐT, nhưng trong thực tế, đa số giáo viên
đã trăn trở rất nhiều mà vẫn chưa tìm được
hướng đi cho bài dạy, còn lúng túng trong việc
thiết kế giáo án chủ đề thơ, truyện và đặc biệt
là giáo án tiết tổng kết những chủ đề này như
thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất.
Thực tế, nếu dạy một tiết, một bài nào đó
trong chủ đề thì vô cùng đơn giản. Nhưng khó
nhất là việc hình thành cả một chủ đề và đặc
biệt là tiết dạy có tính chất chủ đề sao cho học
sinh vừa khắc sâu, vừa có cái nhìn tổng hợp
về kiến thức trong chủ đề để so sánh, đối chiếu
và vận dụng làm tốt những đề bài làm văn dưới
dạng liên hệ theo cấu trúc mới của Bộ GD&ĐT
như hiện nay thì quả là một điều không hề đơn
giản.
Mặt khác, cái đích cuối cùng của việc dạy
học theo định hướng phát triển năng lực học
sinh là các em tự trải nghiệm chiếm lĩnh kiến
thức dưới sự định hướng của giáo viên. Có
như vậy học sinh mới dễ dàng nắm vững kiến
thức, vận dụng kiến thức vào giải quyết tốt
những tình huống trong thực tiễn và rèn luyện
kỹ năng sống một cách tốt nhất.
“Giải pháp dạy học tiết tổng kết chủ đề
thơ, truyện trong chương trình THPT theo
hướng trải nghiệm” chắc chắn sẽ đem lại sự
hứng thú cho học sinh và gỡ rối rất nhiều cho
giáo viên trong công tác soạn giảng những tiết
tổng kết chủ đề thơ, truyện. “Tổng kết chủ đề
thơ, truyện” là một tiết dạy có tính đặc thù vì nó
không có ở sách giáo khoa hay bất cứ tài liệu
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nào để giáo viên có thể tham khảo để soạn bài.
Vì vậy, bài viết này được xem là một sáng kiến
mới, bổ ích và thiết thực dành cho giáo viên và
các nhà quản lý giáo dục tham khảo. Giải pháp
được đề xuất khái quát như sau:
1. Dạy học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện
trong chương trình THPT theo hướng trải
nghiệm đầu tiên phải định hướng tốt khâu
thiết kế giáo án:
Giáo án cho cả chủ đề thơ, truyện nên đi
theo các mục lớn sau:
A. Khái lược về chủ đề
B. Các tác phẩm trong chủ đề (Tìm hiểu
chung về tác giả, tác phẩm; Đọc - hiểu; Rút ra
giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật của tác
phẩm)
C. Tổng kết chủ đề: Giáo án cho tiết tổng
kết chủ đề thơ, truyện nên đi theo các mục sau:
I. Điểm giống và khác của những tác phẩm
trong chủ đề về nội dung và nghệ thuật.
II. Cách đọc hiểu các tác phẩm trong chủ đề
theo đặc trưng thể loại
III. Luyện tập trải nghiệm
IV. Vận dụng, mở rộng
2. Dạy học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện
trong chương trình THPT theo hướng trải
nghiệm phải làm tốt khâu hướng dẫn học
sinh chuẩn bị bài ở nhà
Giáo viên cần giao nhiệm vụ cụ thể cho
từng cá nhân học sinh, từng nhóm theo ý đồ
thiết kế giáo án của mình (Tùy theo từng chủ
đề mà giáo viên linh hoạt hướng dẫn học sinh
chuẩn bị những hoạt động trải nghiệm khác
nhau). Khâu này càng tốt bao nhiêu thì tiết dạy
càng thành công bấy nhiêu.
3. Dạy học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện
trong chương trình THPT theo hướng trải
nghiệm phải tổ chức tốt hoạt động khởi
động trải nghiệm tạo tình huống xuất phát
Đây là hoạt động đầu tiên của tiết học, giáo
viên cần tạo tâm lí thoải mái cho các em bằng
những trò chơi như: Xem hình đoán tên tác
phẩm, trò chơi ô chữ, trò chơi điền khuyết...
miễn sao đảm bảo được mục đích của hoạt
14
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động này là: Vừa ôn tập kiến thức cũ, vừa giới
thiệu vào bài học mới một cách tự nhiên, hứng
thú khiến học sinh trông đợi.
4. Dạy học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện
trong chương trình THPT theo hướng trải
nghiệm nhất thiết phải dạy theo hướng quy
nạp, kết hợp với thực hành trải nghiệm: tức
là từ những kiến thức học sinh đã học trong
chủ đề, giáo viên hướng dẫn các em tự rút ra
những kiến thức tổng hợp có tính chất khái
quát, liên hệ, mở rộng, nâng cao; đồng thời tự
thực hành trải nghiệm để khắc sâu kiến thức,
rèn luyện kỹ năng sống, phát huy những năng
lực vốn có và sẽ có ở học sinh. Cụ thể:
Phần một: Điểm giống và khác của những
tác phẩm trong chủ đề về nội dung và nghệ
thuật. Phần này giáo viên tổ chức dạy học theo
dự án hoặc sử dụng phiếu học tập yêu cầu học
sinh điền kiến thức tổng hợp. Sau đó giáo viên
nhận xét, bổ sung, trình chiếu sơ đồ tư duy tổng
hợp kiến thức để học sinh đối chiếu, sửa sai.
Với cách làm này học sinh sẽ nhớ bài ngay tại
lớp mà giáo viên cũng đỡ mất nhiều thời gian.
Phần hai: Cách đọc - hiểu các tác phẩm
trong chủ đề theo đặc trưng thể loại. Phần này
giáo viên nên gợi mở để học sinh tự rút ra kết
luận. Giáo viên có thể đặt những câu hỏi sau:
Các em đã đọc - hiểu những tác phẩm thơ
trong chủ đề, bây giờ hãy rút ra cách đọc - hiểu
những tác phẩm thơ. Đọc - hiểu tác phẩm thơ
có gì khác so với truyện, kịch? (Giáo viên yêu
cầu học sinh tích hợp kiến thức lý luận văn học:
Các loại thể văn học: Thơ, truyện...): Truyện
phản ánh cuộc sống thông qua cốt truyện bao
gồm chuỗi các chi tiết, sự kiện, nhân vật...
thể hiện tư tưởng của nhà văn. Khi đọc - hiểu
truyện phải đọc kĩ, nắm cốt truyện. Sau đó
phân tích tình huống truyện, nhân vật, rút ra
giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật của tác
phẩm. Thơ phản ánh cuộc sống thông qua xúc
cảm, tâm trạng của thi nhân. Khi đọc hiểu thơ
trước hết phải nắm cảm xúc chủ đạo của tác
giả, xác định các ý thơ, phân tích nghệ thuật để
làm sáng tỏ các ý thơ, rút ra giá trị nội dung tư
tưởng và nghệ thuật của tác phẩm. Học sinh
trình bày, giáo viên trình chiếu sơ đồ tư duy
nhằm khắc sâu kiến thức.
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Phần ba: Luyện tập trải nghiệm. Hoạt động
trải nghiệm có thể vận dụng linh hoạt dưới
nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ: Đối với chủ
đề: “Truyện ngắn hiện đại Việt Nam 19301945 trong chương trình Ngữ văn 11”, giáo
viên hướng dẫn học sinh nhập vai diễn xuất
một đoạn truyện, vẽ tranh, hát ca khúc “Chí
Phèo” do Bùi Công Nam sáng tác trong cuộc thi
Sing my song - bài hát hay nhất năm 2016,...;
Đối với chủ đề: “Thơ mới trong chương trình
Ngữ văn 11”, giáo viên hướng dẫn học sinh
trải nghiệm vẽ tranh, bình thơ, ngâm thơ, đàn,
hát, thổi sáo, ... những bài Thơ mới đã phổ
nhạc. Ví dụ: Trong thời gian 2 phút, 4 nhóm lên
bảng tưởng tượng để phác thảo 4 bức tranh
“Tràng giang” theo 4 khổ thơ. Học sinh một khi
đã tưởng tượng và vẽ được tranh có nghĩa
rằng các em đã thuộc thơ và đã cảm nhận
được những hình ảnh cần phân tích trong bài.
Hay ngâm thơ, đàn, hát, thổi sáo... cũng vậy,
một khi các em đã ngân nga được giai điệu thơ
nghĩa là các em đã hòa mình vào tác phẩm.
Điều này sẽ giúp cho việc nhớ bài lâu hơn và
tiếp nhận tác phẩm tốt hơn. (Đối với những lớp,
học sinh không có một số năng khiếu trên thì
GV có thể tổ chức cho HS thi tìm và đọc những
bài thơ ngoài chủ đề hoặc thi đọc thuộc lòng
những bài thơ trong chủ đề một cách nhanh
nhất, hay tóm tắt truyện...). Phần này giáo viên
cho học sinh tự nguyện đăng kí thể hiện năng
khiếu cá nhân.
Phần bốn: Vận dụng, mở rộng. Phần này
giáo viên nên cho học sinh thực hành luyện
tập viết đoạn văn cảm nhận một khổ thơ, một ý
thơ, một hình ảnh thơ, một chi tiết trong truyện
mà em tâm đắc nhất trong chủ đề đã học. (Có
thể thực hành trên lớp hay về nhà tùy thuộc
vào thời gian, tính chất của tiết học và của
lớp học). Vì mục đích của học văn là gắn lý
thuyết với thực hành, giúp học sinh từ chỗ hiểu
đúng dẫn đến viết đúng và viết hay. Những học
sinh khá, giỏi có thể viết một bài dưới dạng
trải nghiệm nghiên cứu sâu hơn. Ví dụ: Cảm
thức thời gian trong thơ Xuân Diệu, trăng trong
Thơ mới, buổi chiều trong Thơ mới, chi tiết cái
lò gạch cũ trong truyện ngắn “Chí Phèo”, ánh
sáng và bóng tối trong “Hai đứa trẻ” của Thạch
Lam, giá trị nhân đạo mới trong truyện ngắn
Việt Nam 1945-1975,...). Giáo viên nên khuyến

khích những bài viết ở dạng này để phát hiện
học sinh giỏi, khích lệ tinh thần yêu thích bộ
môn Ngữ văn ở học sinh.
Bên cạnh đó, giáo viên có thể đặt ra những
câu hỏi mở rộng để phát huy năng lực của các
em. Ví dụ như: Theo em, Thơ mới có phải là
mới nhất trong thi ca Việt Nam hiện đại không?
Giải thích? Hoặc: Sự khác nhau cơ bản giữa
những truyện trung đại mà các em đã học và
các truyện ngắn hiện đại Việt Nam 1930-1945
trong chương trình Ngữ văn 11?, vv...
5. Dạy học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện
trong chương trình THPT theo hướng trải
nghiệm phải kết hợp với ngoại khóa
Trong thời lượng 45 phút trên lớp, học sinh
sẽ không có đủ thời gian để trải nghiệm. Hơn
nữa, qua hoạt động ngoại khóa, với sự trang bị
đạo cụ trên sân khấu, học sinh sẽ nhập vai và
diễn xuất tốt hơn, nhớ bài lâu hơn. Đồng thời
kỹ năng làm MC, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng
giải quyết vấn đề và nhiều kỹ năng khác cũng
được rèn luyện nhiều hơn. Đó chính là nơi các
em phát huy được những năng lực vốn có và
sẽ có của mình. Vì thế, tổ Ngữ văn các trường
THPT hàng năm nên tổ chức ít nhất một buổi
ngoại khóa văn học bám sát theo từng chủ đề.
6. Dạy học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện
trong chương trình THPT theo hướng trải
nghiệm nhất thiết phải tổ chức dạy học có
ứng dụng công nghệ thông tin: Dạy theo
hình thức này có những thuận lợi sau: Tiết
kiệm thời gian; gây hứng thú cho học sinh; giáo
viên trình chiếu đa dạng các sơ đồ tư duy giúp
học sinh ghi nhớ kiến thức tốt nhất nhằm phát
huy trí tưởng tượng, sáng tạo và phát triển tư
duy của các em.
Những tiết tổng kết chủ đề thơ, truyện trong
chương trình THPT là những tiết dạy học hấp
dẫn, đa dạng nhưng rất khó thiết kế giáo án.
Chúng ta - những thầy cô giáo dạy văn phải
thực sự yêu nghề, luôn luôn tâm huyết, trăn
trở, tìm tòi, đổi mới sáng tạo trong dạy học để
phát huy tốt năng lực học sinh, giúp các em
phát triển nhân cách một cách hoàn thiện nhất
để hòa nhập cùng quy trình đổi mới của Bộ
GD&ĐT trong tương lai./.
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ĐẨY MẠNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN KT-XH
TỈNH QUẢNG TRỊ
HỒ MỸ ANH
Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

P

hát triển khoa học và công nghệ
(KH&CN) cùng với giáo dục đào tạo
là quốc sách hàng đầu để thực hiện
thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Đảng và Nhà nước ta cũng
đã sớm xác định vai trò then chốt của KH&CN
và đổi mới sáng tạo, nhất là trong bối cảnh
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang
diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Vì vậy, trong

những năm qua, Quảng Trị luôn quan tâm phát
triển ngành KH&CN nhằm tạo động lực thúc
đẩy phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Trong đó,
đã chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả Đề
án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô
hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế
(Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2015
của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt thăm Trung tâm Nghiên cứu,
Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị. Ảnh: Hải Yến
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Toàn ngành đã thực hiện tái cơ cấu trên các
lĩnh vực, đổi mới toàn diện và triển khai đồng
bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH&CN.
Theo đó tái cơ cấu ngành KH&CN tỉnh đã tập
trung vào các nội dung: Tái cơ cấu hệ thống
tổ chức KH&CN công lập và toàn bộ hệ thống
các tổ chức KH&CN nói chung; Tái cơ cấu
nguồn nhân lực ở các trình độ khác nhau và
các lĩnh vực khác nhau; Tái cơ cấu đầu tư cho
hoạt động KH&CN để không còn tình trạng chỉ
có một nguồn kinh phí duy nhất từ ngân sách
nhà nước; Tái cơ cấu nền tài chính dành cho
KH&CN, chuyển mạnh sang cấp phát theo cơ
chế quỹ, giao cho các tổ chức KH&CN thực
hiện cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối
cùng. Toàn ngành thực hiện cơ chế đặt hàng
để xây dựng các nhiệm vụ KH&CN; Tái cơ cấu
hệ thống luật pháp về KH&CN, nhằm nâng cao
năng lực nội sinh của ngành, nâng cao chất
lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng
lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu
kinh tế.
Có thể thấy sau nhiều nỗ lực tái cơ cấu,
ngành KH&CN tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Hoạt
động KH&CN đã tập trung hướng về phục vụ
cơ sở, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối
tượng phục vụ và đưa công nghệ đến với người
dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng
và hiệu quả. Cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN,
cơ chế tài chính cho KH&CN được đổi mới,
tạo hành lang pháp lý vừa thông thoáng vừa
chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện
các nhiệm vụ KH&CN. Hệ thống các tổ chức
KH&CN liên tục phát triển và ngày càng lớn
mạnh cả về số lượng và chất lượng. Cơ chế
hoạt động của các tổ chức KH&CN được đổi
mới theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phù
hợp với cơ chế thị trường. Công tác nghiên
cứu và triển khai đã chú trọng xác định các nội
dung gắn liền với sản phẩm cụ thể, gắn với
việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực
nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh
tranh của các sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng
cụ thể đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các đơn
vị, địa phương. Công tác quản lý nhà nước về
KH&CN trên các lĩnh vực được đổi mới toàn
diện và phát huy hiệu quả. Hợp tác quốc tế

được mở rộng. Tiềm lực, trình độ KH&CN của
tỉnh được nâng cao, góp phần quan trọng vào
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành,
các lĩnh vực kinh tế. Xã hội hóa các hoạt động
KH&CN có nhiều tiến bộ, đã khuyến khích mở
rộng các dự án KH&CN có sự tham gia đóng
góp của doanh nghiệp và người dân trên địa
bàn.
Các nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn
được triển khai trên nhiều lĩnh vực, phục vụ
xây dựng luận cứ khoa học cho Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở cho việc hoạch
định các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh;
Nghiên cứu thực trạng nhiều vấn đề xã hội
và kiến nghị được các chính sách cho một số
ngành kinh tế - xã hội.
Các kết quả trong lĩnh vực khoa học kỹ
thuật và công nghệ đã đưa kỹ thuật và công
nghệ tiến bộ áp dụng vào sản xuất và đời sống
trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ
phát triển kinh tế. Các hoạt động ứng dụng,
nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công
nghệ của cuộc CMCN 4.0 được triển khai thực
hiện có hiệu quả. Lĩnh vực công nghệ sinh học
đạt nhiều kết quả nổi bật. Lĩnh vực công nghệ
chế biến nông, lâm, thủy sản đã định hướng
chế biến sâu theo hướng nâng cao giá trị các
sản phẩm đặc thù của địa phương.
Việc ứng dụng kỹ thuật tiến bộ thuộc lĩnh
vực nông nghiệp đã góp phần quan trọng đối
với việc nâng cao giá trị nông - lâm - thủy sản,
làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thay
đổi bộ mặt nông thôn. Các nhiệm vụ KH&CN
đã đi sâu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN
để phát triển các cây, con chủ lực theo hướng
bền vững thông qua xây dựng thương hiệu,
ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản
xuất.
Trong ngành công nghiệp, thương mại, đã
triển khai công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp,
cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư
đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc thiết
bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh
tranh trên thị trường.
Khoa học & Kỹ thuật
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Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã
ứng dụng nhiều thành tựu KH&CN trong nước
và thế giới để xử lý chất thải, giải quyết các vấn
đề về môi trường; triển khai có hiệu quả các
nhiệm vụ điều tra, đánh giá trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
Trong lĩnh vực xây dựng, đã triển khai áp
dụng nhiều tiến bộ KH&CN tiên tiến trong sản
xuất kinh doanh, trong quản lý điều hành nhằm
nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản
xuất, góp phần rút ngắn tiến độ, nâng cao chất
lượng và giảm giá thành công trình, đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

và xử lý thông tin qua môi trường mạng, kể cả
tuyến y tế xã.
Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đã triển
khai nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa
học, nhiều sản phẩm khoa học - kỹ thuật, đồ
dùng dạy học của giáo viên và học sinh đạt
giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế
được ứng dụng vào các lĩnh vực chuyên môn,
góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch,
đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn, phát
huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh minh họa.
Trong lĩnh vực giao thông vận tải, đã triển
khai áp dụng có hiệu quả nhiều tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật tiên tiến về thiết kế, thi công,
nghiệm thu công trình.

chất lượng quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch
như: đăng ký khách lưu trú tại nhà qua mạng
Internet, đặt phòng online, quảng bá sản phẩm
du lịch qua các trang mạng xã hội…

Trong lĩnh vực y tế, đã ứng dụng nhiều trang
thiết bị công nghệ hiện đại, nhiều kỹ thuật mới
vào công tác khám chữa bệnh, công tác y tế
dự phòng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác quản lý được đẩy mạnh, đến nay tất
cả các đơn vị trong ngành đã nối mạng internet

Những kết quả nổi bật trên đây của các
ngành, lĩnh vực có sự đóng góp rất lớn của
ngành KH&CN. Điều đó khẳng định ngành
KH&CN tỉnh đã đi đúng hướng và đã có một
số thành công nhất định trong quá trình tái cơ
cấu ngành.
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Để KH&CN khẳng định hơn nữa vai trò
động lực trong sự phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh, cần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề
án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô
hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế,
tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đổi
mới và phát triển KH&CN gắn với thực hiện
Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/08/2020 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.
Trong đó, xác định nội dung cốt lõi khi tham
gia cuộc CMCN 4.0 là thúc đẩy phát triển khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả
các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số
mà trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng
chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tiến tới
chính quyền số. Vì vậy, nhiệm vụ tái cơ cấu
ngành KH&CN tỉnh Quảng Trị trong thời gian
tới, cùng với các nhiệm vụ đã thực hiện, cần
chú trọng thực hiện và bổ sung thêm một số
nội dung sau:
Một là: Đổi mới tư duy trong quản lý
KH&CN và đổi mới sáng tạo theo hướng lấy
doanh nghiệp làm trung tâm; các trường đại
học, các tổ chức KH&CN là chủ thể nghiên cứu
mạnh; khơi thông các nguồn lực, tăng cường
huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hai là: Tập trung triển khai các Chương
trình, đề án trọng tâm cũng như thực hiện đồng
bộ các giải pháp về kinh tế, thương mại, đầu tư
và cải thiện môi trường kinh doanh để kích cầu
công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ khu
vực doanh nghiệp. Tiếp tục khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư lập quỹ phát triển KH&CN, thành
lập doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo. Tăng cường hợp tác công tư
trong triển khai các dự án công nghệ quy mô
lớn và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
Ba là: Tập trung phát triển các công nghệ
ưu tiên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để
phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp với
lợi thế cạnh tranh của địa phương, trong từng
ngành và các công nghệ chiến lược, nền tảng
của CMCN 4.0, có tác động lan tỏa đến các

ngành, lĩnh vực khác, trọng tâm là: công nghệ
thông tin và truyền thông, cơ điện tử; công nghệ
mới trong lĩnh vực năng lượng; trí tuệ nhân tạo
và tự động hóa; công nghệ sinh học, điện tử y
sinh. Xây dựng và triển khai các chương trình
hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng
công nghệ số phục vụ chuyển đổi số và kinh tế
số, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bốn là: Đi sâu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ
KH&CN để phát triển các cây, con chủ lực theo
hướng bền vững thông qua xây dựng thương
hiệu, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong
sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm bảo đảm an
toàn thực phẩm và có giá trị kinh tế cao. Ứng
dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ sinh học
để tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới có
năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao,
thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất
lượng và sức cạnh tranh của nông sản như gạo
hữu cơ, cây dược liệu, cây công nghiệp... đóng
góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Năm là: Tiếp tục triển khai các chương trình
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới
công nghệ, xây dựng và triển khai thực hiện
tốt chương trình hỗ trợ tạo lập và phát triển tài
sản trí tuệ giai đoạn năm 2021-2025; chương
trình ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN
vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021-2025;
chương trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, mã
số mã vạch sản phẩm...nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền
kinh tế.
Để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành KH&CN
nhằm phát huy vai trò động lực cho phát triển
KT-XH tỉnh thì không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của
ngành KH&CN mà còn cần có sự vào cuộc của
cả hệ thống chính trị với sự chung tay, góp sức
của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương,
doanh nghiệp và toàn xã hội trong ứng dụng và
phát triển KH&CN./.
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Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG
								

H

ội Luật gia tỉnh Quảng Trị được
thành lập theo Quyết định số 1471/
QDD-UBND của Ủy ban nhân dân
tỉnh ngày 16/7/2007. Trong hơn 13 năm qua,
dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm
của các cấp chính quyền, các thế hệ Luật gia
đã không ngừng rèn luyện phấn đấu và trưởng
thành cùng với sự phát triển đi lên của địa
phương Quảng Trị. Các cấp hội và hội viên đã

VÕ CÔNG HOAN
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị

tham gia tích cực, nhiệt tình, tâm huyết vào các
hoạt động của Hội, đóng góp nhiều công sức,
trí tuệ vào công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,
xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp.
Kể từ ngày thành lập, từ chỗ chỉ có 30 hội
viên, đến nay Hội đã có gần 400 hội viên là

Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016.
Ảnh: Võ Công Hoan.
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những Tiến sỹ, Thạc sỹ, cử nhân Luật hoạt
động trong 16 tổ chức của Hội. Nhiều Luật
gia đang công tác tại các cơ quan tư pháp, cơ
quan Đảng, cơ quan chính quyền đã có nhiều
đóng góp tích cực cho sự nghiệp cải cách tư
pháp, cải cách hành chính và các hoạt động
bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trong các giai đoạn phát triển, các cấp Hội
và hội viên bám sát các quan điểm của Đảng
theo Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của
Bộ Chính Trị (Khóa VIII) về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt
Nam và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa
phương, Hội đã triển khai đa dạng, phong phú
các hoạt động theo đúng pháp luật và quy định
của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.
Từ sau Đại hội Hội Luật gia tỉnh Quảng
Trị lần thứ II (2015-2020). Thực hiện Kết luận
số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư
Trung ương về tổng kết Chỉ thị số 56-CT/TW
của Bộ Chính trị và các Chị thị số 08 ngày
24/5/2013, Chỉ thị số 21 ngày 30/8/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện
pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của Hội Luật gia Việt Nam và các văn bản
lãnh đạo của Tỉnh ủy: Chỉ thị số 06/CT-TU ngày
10/6/2016; Công văn số 1375/CV-TU. Trong 6
năm qua, Hội đã triển khai toàn diện các hoạt
động và đạt được những thành tựu trên một số
mặt cơ bản sau:
Về công tác tham gia xây dựng chính
sách, pháp luật:
Theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc
hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ ngành
Trung ương và chính quyền địa phương. Hội
Luật gia tỉnh và các tổ chức thuộc Hội đã tham
gia góp ý kiến vào 85 dự thảo Bộ Luật, Luật,
Pháp lệnh; 389 Văn bản quy phạm pháp luật
của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của
chính quyền địa phương. Nhiều ý kiến tham
gia của Hội, hội viên có chất lượng, kịp thời

đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chính
quyền địa phương ghi nhận, tiếp thu chỉnh sửa
văn bản hoặc kiến nghị báo cáo với cấp thẩm
quyền xem xét.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật:
Hội viên của Hội là các Luật gia công tác
trong các cơ quan bảo vệ pháp luật có điều
kiện tiếp cận pháp luật để thực thi pháp luật,
nhiều lãnh đạo Hội, hội viên là báo cáo viên
pháp luật của tỉnh, của cấp huyện nên nhiệm vụ
tuyên truyền phổ biến pháp luật được Hội quan
tâm coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
thường xuyên hàng năm của Hội. Trong 6 năm
qua (2015-2020), Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức
45 hội nghị, hội thảo để triển khai phổ biến 60
nội dung văn bản Luật cho 2.053 đối tượng là
cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với
các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa
phương các cấp tổ chức trên 80 cuộc tuyên
truyền tại cơ sở với 1.044 lượt người tham dự.
Nhằm nâng cao hiểu biết về chủ quyền, quyền
chủ quyền Biển đảo của Việt Nam, Hội đã
phối hợp với UBND các huyện Hải Lăng, Triệu
Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh để phổ biến những
nội dung cơ bản Công ước Quốc tế 1982 về
Luật Biển và Luật Biển Việt Nam năm 2013 cho
các cán bộ chủ chốt đoàn thể thôn, xã ở các xã
thuộc khu vực Biên giới biển.
Thường trực Hội Luật gia tỉnh, các Chi hội
Sở Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh, Hải Quan, Trường Chính trị Lê Duẩn,Tòa
án, Cục Thuế tỉnh... phối hợp với nhiệm vụ
chuyên môn của cơ quan, đã thực hiện 65
chuyên mục pháp luật & đời sống, trả lời phỏng
vấn, đơn thư khán giả trên sóng Đài phát thanh
- truyền hình tỉnh. Phát hành 180 tài liệu tuyên
truyền về an toàn giao thông, chống tham
nhũng; 110 bản tin, phóng sự trên Báo Quảng
Trị...
Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ
biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”
Khoa học & Kỹ thuật
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theo Quyết định 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, phối hợp với Sở Tư pháp, Hội đã
mở 04 lớp tập huấn kỹ năng phổ biến pháp
luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho
300 hội viên là tuyên truyền viên, báo cáo viên
ở cơ sở...
Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp
pháp lý:
Các tổ chức thuộc Hội đã thực hiện tư vấn
320 vụ việc cho 823 lượt người (trong đó 30
đợt tư vấn lưu động tại các xã vùng sâu vùng
xa, các xã biên giới); Tư vấn tham gia với các
cấp chính quyền, mặt trận giải quyết 153 vụ
việc khiếu nại, kiến nghị; Trong đó có 24 trường
hợp phức tạp kéo dài nhiều năm, góp phần ổn
định an ninh trật tự xã hội ở cơ sở, giảm khiếu
nại vượt cấp.
Thông qua các hoạt động tham gia tố tụng,
đại diện ngoài tố tụng, các luật gia thuộc các
Chi hội Sở Tư pháp, Viện kiểm sát, Tòa án đã
tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 538 lượt người có
nhu cầu pháp lý.
Đặc biệt là Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với
Sở Tư pháp thực hiện 02 Dự án do Hội Luật
gia chủ trì: Dự án “Tư vấn hỗ trợ pháp lý đăng
ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho đồng bào
dân tộc thiểu số khu vực biên giới Việt - Lào”;
Dự án “Tư vấn, hỗ trợ pháp lý thực hiện quyền
khai sinh cho trẻ em dân tộc thiểu số” tại 18 xã
khu vực biên giới Việt - Lào. Kết quả đã có 280
cặp vợ chồng người Lào, người Việt được làm
thủ tục đăng ký kết hôn, 226 trẻ em được trao
giấy khai sinh và họ được hưởng các quyền và
nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, tạo điều kiện
để xin nhập quốc tịch Việt Nam.
Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền và các hoạt động khác:
Thực hiện Luật tiếp công dân, lãnh đạo Hội
đã được tham gia 72 cuộc tiếp công dân định
kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh và tham gia xử lý
tư vấn giải quyết 190 đơn thư khiếu nại, tố cáo,
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kiến nghị phức tạp theo yêu cầu của các ngành
và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Là thành
viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh, hàng năm Hội
Luật gia đã tham mưu với Thường trực Mặt
trận xây dựng và thực hiện chương trình giám
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.
Đã tham gia 12 cuộc giám sát trên các lĩnh vực
kinh tế - xã hội, khiếu nại, tranh chấp địa giới
hành chính.
Trước khi Luật tổ chức Tòa án nhân dân
(2014), Viện kiểm sát nhân dân (2014) có hiệu
lực. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đã tham gia
đầy đủ các phiên họp tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên (đã đề nghị
tuyển chọn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 18 thẩm
phán, 25 kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp).
Với các hoạt động và các kết quả đạt được,
từ năm 2015 đến nay đã có 21 tập thể, 27 cá
nhân được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ
Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa
học & Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen; Hội
Luật gia tỉnh được Cờ thi đua xuất sắc của Hội
Luật gia Việt Nam, Cờ thi đua của Ủy ban nhân
dân tỉnh.
Bước vào thời kỳ mới, Hội Luật gia tỉnh
Quảng Trị cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ
động, sáng tạo, hướng về cơ sở, tiếp tục đổi
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động,
xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh,
phát triển đội ngũ Luật gia giỏi về chuyên môn
nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận
tụy với nghề, vì dân vì công lý. Phát huy vai trò
của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp,
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp
phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội ở địa phương, phát huy dân chủ, xây
dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội
chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và
lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, phát
triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế./.
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LÊ VĨNH PHÚC
Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

L

iên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh Quảng Trị (Liên hiệp Hội Quảng
Trị) là tổ chức chính trị - xã hội của đội
ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng
Trị hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn
kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức mạnh của
đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh

Quảng Trị, góp phần thực hiện mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn
minh.
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội
(TVPB&GĐXH) là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của Liên hiệp Hội Quảng Trị và các Tổ
chức - Hội thành viên, đồng thời cũng là trách
nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học và công

Hội thảo nâng cao năng lực tư vấn phản biện và giám định xã hội nhằm thực hiện hiệu quả
kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Khoa học & Kỹ thuật
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nghệ đóng góp vào quá trình xây dựng và phát
triển tỉnh Quảng Trị. Hoạt động TVPB&GĐXH
luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,
sự phối hợp tích cực của các ngành cấp tỉnh,
được triển khai nghiêm túc và phát huy hiệu
quả.
Hoạt động TVPB&GĐXH được đẩy mạnh
từ khi có Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày

và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị và phê duyệt danh
mục các chương trình/đề án hàng năm của
tỉnh giao cho Liên hiệp Hội Quảng Trị tổ chức
TVPB&GĐXH trước khi trình UBND tỉnh thẩm
định, phê duyệt.
Ngày 20/11/2020, Ban Bí thư đã có Kết luận
số 93-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính
trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất

Hội thảo TVPB&GĐXH Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Đông Hà đến năm
2030 và tầm nhìn đến năm 2050”. Ảnh. Lê Minh

14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ
sở đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết
định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020
(thay thế cho Quyết định số 15/2010/QĐUBND ngày 28/9/2010) về việc ban hành Quy
định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám
định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học
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lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước đã đánh giá “Hoạt động tư vấn, phản
biện và giám định xã hội có những đóng góp
quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
luật của Nhà nước và các chương trình, dự án
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Để
phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế,
bất cập, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/
TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính
quyền và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện
tốt các nhiệm vụ giải pháp, trong đó có giải
pháp về nhiệm vụ TVPB&GĐXH: “Khẩn trương
thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ
chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam. Xác định rõ, phân
loại nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; quy
định việc đặt hàng của Đảng, Nhà nước đối với
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám
định xã hội”.
Trên cơ sở các văn bản pháp lý mà Đảng
và Nhà nước đã ban hành, trong thời gian qua,
hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội
Quảng Trị được tổ chức ngày càng chuyên
nghiệp, nghiêm túc, được các cơ quan Đảng và
Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, trở thành
một kênh thông tin quan trọng và đáng tin cậy
giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh khi xem xét quyết định các vấn đề
quan trọng của tỉnh. Hoạt động TVPB&GĐXH
đã góp phần tích cực vào việc xây dựng đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, nâng cao chất lượng tham mưu
soạn thảo, xây dựng các chương trình/ dự án
phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh.
Thông qua hoạt động TVPB&GĐXH đã phát
huy, khai thác tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí
thức, nhà khoa học đối với sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
Từ năm 2015 - 2020, Liên hiệp Hội Quảng
Trị đã tập hợp nhiều chuyên gia, nhà khoa
học, cán bộ quản lý tổ chức TVPB&GĐXH
đối với gần 30 đề án/ dự án quan trọng của
tỉnh, các ngành, huyện, thị xã, thành phố. Liên
hiệp Hội tỉnh đã tổ chức phản biện, đóng góp ý

kiến đối với các dự thảo văn bản pháp luật về
chủ trương, chính sách như: Báo cáo Chính
trị Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; Báo cáo Chính
trị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI;
Dự thảo Luật hoạt động giám sát Quốc hội và
Hội đồng nhân dân; Dự thảo Bộ luật Hình sự
(sửa đổi); Dự thảo Luật Kiến trúc; Góp ý Văn
kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Dự thảo Lập quy hoạch chung thành phố Đông
Hà… Các ý kiến đánh giá, phản hồi của các
ngành, cơ quan chủ dự án cho thấy hoạt động
TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội Quảng Trị bảo
đảm tính khách quan, độc lập và khoa học, các
ý kiến tham vấn, đóng góp, phản biện được
tiếp thu và đánh giá cao.
* Một số thuận lợi và khó khăn trong tổ chức
hoạt động TVPB&GĐXH
Thuận lợi:
- Cơ sở pháp lý: Đảng và Nhà nước đã ban
hành nhiều văn bản pháp lý cho hoạt động
TVPB&GĐXH như: Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ
Chính trị; Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg,
Quyết định số 14/20147/QĐ-TTg, Quyết định
số 501/2015/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính
phủ; Thông tư 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài
chính; Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của
UBND tỉnh Quảng Trị… Đây là các văn bản
pháp lý quan trọng để Liên hiệp Hội Quảng Trị
thực hiện hoạt động TVPB&GĐXH.
- Đội ngũ chuyên gia: Với tổng số hội viên
trí thức khoa học công nghệ có trên 11.000
người, trên 8.200 hội viên có trình độ đại học
trở lên. Vì vậy luôn có đội ngũ chuyên gia,
nhà khoa học rất đông đảo, tâm huyết và giỏi
chuyên môn thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác
nhau, là điều kiện thuận lợi để tổ chức hoạt
động TVPB&GĐXH.
- Do có vị trí độc lập tương đối, ít bị ràng
buộc với các cơ quan nhà nước vì vậy các
chuyên gia, nhà khoa học được góp ý một cách
Khoa học & Kỹ thuật
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thẳng thắn, trung thực và có chất lượng nhất,
góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách
cũng như các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
- Hoạt động TVPB&GĐXH luôn nhận được
sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,
sự phối hợp tích cực của các ngành cấp tỉnh.
Khó khăn:
- Việc tiếp cận thông tin bị hạn chế: Nhiều cơ
quan, tổ chức gửi văn bản đề nghị TVPB&GĐXH
nhưng gửi thông tin, tài liệu không đầy đủ. Vì
vậy kết quả TVPB&GĐXH khó đạt được kết
quả cao như mong muốn.
- Thời gian lấy ý kiến TVPB&GĐXH
ngắn: Nhiều cơ quan gửi văn bản đề nghị
TVPB&GĐXH góp ý các dự thảo, chính sách
nhưng với thời hạn rất ngắn, mang tính hình
thức, không đủ thời gian để Liên hiệp Hội tỉnh
thu thập tài liệu để góp ý hoặc không đủ thời
gian để gửi cho các hội chuyên ngành tham gia
ý kiến.
- Thiếu nguồn lực tài chính: Nhà nước đã
có cơ chế hỗ trợ hoạt động TVPB&GĐXH, tuy
nhiên kinh phí hằng năm vẫn còn thấp, không
ổn định. Định mức chi tiêu đối với hoạt động
TVPB&GĐXH vẫn còn nhiều bất cập, do đó
khó có thể tổ chức được các hoạt động có chất
lượng tốt.
- Văn hóa phản biện chưa thực sự được coi
trọng: Bản chất của hoạt động TVPB&GĐXH là
phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát,
chưa phù hợp, trên cơ sở đó phân tích, lý giải
đưa ra các luận cứ khoa học, thực tiễn và đề
xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các đề án.
Tuy nhiên, nhiều tổ chức xem hoạt động phản
biện là ý kiến trái chiều, phản bác do vậy tâm lý
né tránh việc TVPB&GĐXH vẫn còn phổ biến.
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Từ việc đánh giá về những thuận lợi và
khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động
TVPB&GĐXH, Liên hiệp Hội Quảng Trị và các
Tổ chức - Hội thành viên cần đổi mới, nâng
cao năng lực TVPB&GĐXH để tiếp tục khẳng
định vai trò, thế mạnh của đội ngũ trí thức khoa
học và công nghệ trong các dự án phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm triển khai thực
hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW ngày
20/11/2020 của Ban Bí thư, tập trung vào các
giải pháp như sau:
1. Giải pháp xây dựng cơ chế, chính
sách:
- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng,
văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước,
các văn bản hướng dẫn của Liên hiệp Hội Việt
Nam, Liên hiệp Hội tỉnh cần chủ động tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành quy
định về hoạt động TVPB&GĐXH. Chủ động đề
xuất các nhiệm vụ TVPB&GĐXH đối với các
vấn đề về đường lối,chủ trương, chính sách
quan trọng, đặc biệt là các dự án về KH&CN,
giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng đội
ngũ trí thức.
- Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các
Sở, ban, ngành trong hoạt động TVPB&GĐXH.
Tạo mối liên kết, phối hợp chặt chẽ với các
đơn vị liên quan để đẩy mạnh hoạt động
TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội tỉnh .
2. Giải pháp về cơ chế tài chính:
- Tiếp tục chủ động tham gia, đề xuất với
Liên hiệp Hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên
quan trong việc kiến nghị với các cơ quan có
thẩm quyền ban hành các chính sách tài chính
phù hợp. Đồng thời phải tích cực tiếp cận các
nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện
hoạt động TVPB&GĐXH.
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3. Giải pháp về huy động đội ngũ trí thức
KH&CN tham gia hoạt động TVPB&GĐXH:
- Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp
tác với các cơ quan ở Trung ương, các Viện
nghiên cứu, trường đại học để thu hút sự quan
tâm của các trí thức, nhà khoa học tham gia
hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội
Quảng Trị.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng chuyên
gia theo các lĩnh vực ngành nghề, trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm, sở trường… và cập
nhật thường xuyên nhằm đảm bảo tập hợp,
huy động được những chuyên gia giỏi tham
gia TVPB&GĐXH. Phối hợp với các cơ quan
Trung ương, các địa phương xây dựng danh
mục nhóm chuyên gia, nhà khoa học có uy tín
để thuận lợi cho quá trình lựa chọn chuyên gia
đối với các nhiệm vụ TVPB&GĐXH cụ thể. Xây
dựng cơ chế liên kết chuyên gia Trung ương
với địa phương, địa phương với địa phương.
- Đề xuất với chính quyền có cơ chế, chính
sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhất là các
chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, đồng thời
thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh
đội ngũ trí thức, nhà khoa học nhằm khích lệ,
tạo động lực để họ tiếp tục có những đóng góp
thiệt thực hơn trong hoạt động TVPB&GĐXH
của Liên hiệp Hội tỉnh.

- Thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin,
học tập kinh nghiệm về hoạt động TVPB&GĐXH
từ Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các
địa phương.
- Xây dựng các diễn đàn khoa học, các hội
thảo theo chủ đề đối với những vấn đề xã hội
đang quan tâm để đội ngũ trí thức, nhà khoa
học có thể trao đổi thông tin, chia sẽ kinh
nghiệm, tạo cơ hội để các nhà khoa học tiếp
cận được nhiều hơn về các chương trình, dự
án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với những định hướng về hoạt động
TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội Quảng Trị,
cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện
của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ngành
cấp tỉnh. Hy vọng rằng trong thời gian tới, hoạt
động TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội tỉnh và
các Tổ chức - Hội thành viên sẽ đạt được nhiều
kết quả cao, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò
và trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong công
cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh./.

4. Giải pháp về năng lực thực hiện:
- Tích cực tham gia các lớp đào tạo các kỹ
năng về TVPB&GĐXH do Liên hiệp Hội Việt
Nam tổ chức, đồng thời chủ động mở các
lớp tập huấn cho cán bộ thực hiện hoạt động
TVPB&GĐXH của đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên
trách có trình độ, kinh nghiệm và nhiệt huyết
làm công tác TVPB&GĐXH.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

của tỉnh Quảng Trị trong năm 2021
			

N

ĐÀO VĂN AN
Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị

ăm 2020, là năm sản xuất chăn nuôi
tỉnh Quảng Trị phải đối mặt với nhiều
khó khăn thách thức: bệnh Dịch tả
lợn Châu Phi, bệnh LMLM gia súc, cúm gia
cầm H5N6,... vẫn xuất hiện rải rác ở nhiều địa
phương. Đặc biệt vào đầu tháng 12/2020 xuất
hiện bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò tại xã
Vĩnh Tú và xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh làm
09 con bò mắc bệnh, trong đó chết và tiêu hủy
03 con, đây là loại bệnh do vi rút gây ra lần đầu
xuất hiện tại tỉnh Quảng Trị và sẽ là mối đe dọa
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đối với chăn nuôi trâu bò trong thời gian tới. Bên
cạnh đó, ảnh hưởng của trận bão lụt lịch sử kéo
dài từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11/2020
trên địa bàn Quảng Trị đã làm 6.647 con gia
súc (trâu, bò 1.305 con; dê 154 con; lợn 5.108
con) và 788.958 con gia cầm bị chết, cuốn trôi
(gà, vịt 784.958 con; gia cầm khác 4.000 con);
vật nuôi khác bị chết, cuốn trôi 1.207 con; thức
ăn chăn nuôi bị ngập nước, hư hỏng hơn 4.000
tấn; hàng chục ngàn chuồng trại chăn nuôi bị
hư hỏng, ngập nước,... ước thiệt hại hơn 107
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tỷ đồng; môi trường bị ô nhiễm nặng nề sau lũ
lụt nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát và lây
lan dịch bệnh cho vật nuôi.
Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời
của Tỉnh ủy Quảng Trị, UBND tỉnh, Sở Nông
nghiệp và PTNT, các Sở ban ngành cấp tỉnh,
cùng với quan tâm của chính quyền địa phương
các cấp và sự năng động, sáng tạo của nông
dân tỉnh nhà, chăn nuôi đã có những chuyển
biến tích cực. Một bộ phận nông dân đã thực
hiện chăn nuôi trang trại thâm canh, áp dụng
khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao
vào sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã lập dự án
đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Đến nay, toàn
tỉnh đã có 243 trang trại chăn nuôi nuôi lợn, bò
và gia cầm, trong đó có 54 trang trại chăn nuôi
ứng dụng công nghệ cao, 04 HTX chăn nuôi
và 48 trang trại chăn nuôi gia công (liên kết với
các công ty thức ăn chăn nuôi) đã góp phần
đảm bảo bao tiêu đầu ra cho sản phẩm chăn
nuôi, tăng năng lực cạnh tranh cho các thành
viên tham gia liên kết, đáp ứng được số lượng
lớn sản phẩm và chất lượng cho thị trường.
Theo số liệu của Cục thống kê (số liệu phục vụ
Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VII

năm 2020) toàn tỉnh hiện có 22.391 con trâu,
56.601 con bò (tỷ lệ lai Zebu 55,8% tổng đàn),
147.998 con lợn và 3.150.000 con gia cầm, sản
lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 37.337 tấn.
Để chủ động khôi phục và phát triển đàn
vật nuôi sau trận bão lụt lịch sử, phấn đấu năm
2021 tỉnh Quảng Trị có đàn trâu 22.200 con,
đàn bò 59.600 con (trong đó bò lai Zebu trên
58,6% tổng đàn), đàn lợn 172.000 con, đàn
gia cầm 3,6 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất
chuồng 41.000-41.500 tấn. Theo chúng tôi các
địa phương cần chú trọng chỉ đạo và tổ chức
thực hiện tốt các giải pháp sau:
1. Tập trung triển khai thực hiện tốt Phương
án số: 5841/PA-UBND ngày 18/12/2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về việc“Khôi phục
sản xuất khẩn cấp thiệt hại do thiên tai trong
sản xuất nông nghiệp, khẩn trương triển khai
sản xuất vụ Đông 2020 và vụ Đông Xuân
2020-2021” và Đề án số: 6060/ĐA-UBND ngày
31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
“Khôi phục đàn lợn sau Dịch tả lợn Châu Phi
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20212025”.

Ảnh: Võ Minh Hoàn
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2. Tổ chức sản xuất chăn nuôi có hiệu quả
nguồn giống gia súc, gia cầm do Trung ương
và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho tỉnh Quảng
Trị khắc phục hậu quả sau trận bão lụt lịch
sử tháng 10 và tháng 11/2020 vừa qua gồm:
216.000 con gà, 14.330 con vịt, 4.000 con
ngan 01 ngày tuổi, 8.000 con vịt biển, 10.000
con vịt thịt.
Sử dụng tốt nhất các loại vật tư, hóa chất
xử lý môi trường chăn nuôi và thủy sản do
Trung ương và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ
gồm: 60 tấn thức ăn chăn nuôi, 440.000 liều
vắc xin gum-bô-rô và la-xô-ta, thuốc thú y trị
giá 60 triệu đồng, 30 tấn hóa chất và 105 tấn
Chlorine 65% xử lý môi trường chăn nuôi và
thủy sản.
Đồng thời, đề nghị Trung ương và các tổ
chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Quảng
Trị thêm các loại con giống vật nuôi để tăng
thêm nguồn lực hỗ trợ cho người dân khôi
phục và phát triển chăn nuôi, ổn định đời sống
trong năm 2021 và thời gian tới.
- Kịp thời mua 3.500 con lợn giống nuôi thịt
giống ngoại, lai ngoại (các giống Landrace,
Yorkshire, Pietrain, Duroc) từ nguồn hỗ trợ của
tỉnh Quảng Trị để người dân sớm khôi phục lại
sản xuất.
- Thực hiện hỗ trợ bù lãi suất cho các hộ
chăn nuôi vay vốn để phát triển thêm mỗi năm
khoảng 20-25 ngàn con lợn theo Đề án “Khôi
phục đàn lợn sau Dịch tả lợn Châu Phi trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”.
- Trong năm 2021, xây dựng 27 mô hình
chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học quy mô
nông hộ (khoảng từ 10-15 con) theo hướng
hữu cơ tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa
bàn tỉnh, làm cơ sở cho hộ chăn nuôi trong tỉnh
tham quan học tập, nhân rộng, từng bước xây
dựng vùng chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ,
an toàn sinh học và phát triển bền vững.
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- Khôi phục các Trại nuôi lợn đực giống khai
thác tinh với tổng đàn khoảng 45-50 con lợn
đực giống đáp ứng nhu cầu tinh lợn phục vụ
công tác thụ tinh nhân tạo trên địa bàn.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thụ tinh nhân
tạo bò với các giống năng suất cao, đồng thời
ban hành chính sách hỗ trợ bò đực giống lai
Zebu cho khu vực miền núi và vùng khó khăn
trong công tác thụ tinh nhân tạo bò nhằm tăng
tỷ lệ bò lai ở tất cả các địa phương.
3. Thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho
việc hình thành và phát triển các tổ nhóm sản
xuất, HTX chăn nuôi liên kết theo chuỗi từ sản
xuất đến tiêu dùng.
Khuyến khích người dân chủ động sản xuất
các loại con giống vật nuôi tại chỗ; ưu tiên các
doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng các trang
trại sản xuất con giống vật nuôi ứng dụng công
nghệ cao trên địa bàn nhằm phục vụ kịp thời
nhu cầu về các loại con giống vật nuôi tại địa
phương. Thực hiện chăn nuôi theo quy trình Vietgap, chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh, an
toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường góp
phần đảm bảo sản lượng thịt hơi xuất chuồng
trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển
giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào chăn nuôi; nghiên cứu thêm các chế phẩm
sinh học bổ sung vào thức ăn nhằm tăng năng
suất chăn nuôi; xây dựng và nhân rộng mô
hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch
bệnh, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi hữu
cơ, chăn nuôi theo quy trình Vietgap với con
giống năng suất cao, chất lượng tốt; ứng dụng
công nghệ tổng hợp và tự động hóa quá trình
chăn nuôi (có sử dụng hệ thống chuồng kín,
hệ thống điều hòa nhiệt độ, độ ẩm phù hợp,
hệ thống phân phối và định lượng thức ăn tại
chuồng).
5. Tăng cường hơn nữa công tác thông
tin tuyên truyền để doanh nghiệp, người chăn
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nuôi tiếp cận và được hưởng các chính sách
ưu đãi về phát triển chăn nuôi như: Nghị định
số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính
phủ Quy định về cơ chế chính sách khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND
ngày 20/7/2019 của của Hội đồng nhân dân
tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu
cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030.
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm
sóc vật nuôi và phòng chống dịch bệnh sau
bão lũ; thực hiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh,
chăn nuôi Vietgap.
6. Tiếp tục ban hành các chính sách ưu đãi
về đầu tư trong chăn nuôi theo hướng hình
thành vùng chăn nuôi tập trung, an toàn dịch
bệnh, ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với các
quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật
Bảo vệ môi trường và các văn bản của Chính
phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT về phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm
phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương,
với các loại giống vật nuôi cho năng suất cao,
chất lượng tốt như: lợn ngoại, lai ngoại (các
giống Landrace, Yorkshire, Pietrain, Duroc,...);
bò ngoại, bò lai (các giống Zebu: Red Sindhi,
Brahman và Droughtmaster,...); gia cầm siêu
trứng, siêu thịt hoặc con nuôi đặc sản đã khẳng
định thương hiệu tại địa phương như: gà Curoang, gà Cùa, lợn bản, lợn Vân Pa,...
Hoàn thiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh
thông qua Nghị quyết về “Quy định khu vực nội
thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân
cư không được phép chăn nuôi trong và Quy
hoạch vùng nuôi chim yến” để các địa phương
chủ động trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch,
tạo quỹ đất “sạch” nhằm thu hút doanh nghiệp
đầu tư phát triển chăn nuôi trong thời gian tới.

7. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở
mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm, Tai
xanh ở lợn, Viêm da nổi cục trên trâu bò,... các
địa phương có ổ dịch chưa qua 21 ngày phải
tập trung nguồn lực để nhanh chóng khống chế
dập tắt dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y,
không để dịch tái phát và lây lan rộng.
Tổ chức tiêm phòng thường xuyên các loại
vắc xin theo khuyến cáo của cơ quan thú y cho
đàn vật nuôi đạt trên 80% tổng đàn.
8. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch gia súc,
gia cầm trong và ngoài tỉnh nhằm hạn chế thấp
nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra thông qua
con đường vận chuyển từ địa phương này
sang địa phương khác.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo an toàn
thực phẩm cho người tiêu dùng theo Quyết
định số 3158/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của
UBND tỉnh về việc phê phê duyệt “Quy hoạch
xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập
trung tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng
đến năm 2040”.
9. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực hệ
thống thú y các cấp theo Quyết định số 414/
QĐ-TTg ngày 22/3/2021 về việc Phê duyệt Đề
án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan
quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn
2021-2030”.
Tiếp tục kiện toàn và có chế độ chính sách
phù hợp cho Mạng lưới Thú y cơ sở và Khuyến
nông viên để hỗ trợ cho công tác phát triển
chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh tại cơ sở
trong giai đoạn mới.
Nâng cao chất lượng mạng lưới dẫn tinh
viên làm công tác thụ tinh nhân tạo cho bò tại
các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo phục vụ
kịp thời nhu cầu của người chăn nuôi nhằm
tăng tỷ lệ bò lai tại các địa phương./.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGẮN HẠN CẮT PHẦN XA DẠ DÀY,
VÉT HẠCH DII DO UNG THƯ BIỂU MÔ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
TRƯƠNG VĨNH QUÝ, TRẦN QUỐC TUẤN, NGUYỄN VĂN PHONG
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

TÓM TẮT
Mục tiêu: Một số đặc điểm lâm sàng, cận
lâm sàng và mô bệnh học khối u phần xa dạ
dày có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và
vét hạch DII. Đánh giá kết quả ngắn hạn phẫu
thuật và khả năng vét hạch DII bằng phẫu thuật
nội soi cắt phần xa dạ dày tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng Trị
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
Gồm 22 bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày
đoạn xa được phẫu thuật nội soi cắt dạ dày bán
phần kèm vét hạch DII tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Quảng Trị từ 11/2019 đến 11/2020. Thiết
kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi
dọc, không đối chứng. Nghiên cứu có can thiệp
lâm sàng và ứng dụng kỹ thuật mới. Phương
pháp lẫy mẫu thuận tiện
Kết quả: Giới: Nam: 68,2%; Nữ:31,8%; Tỷ
lệ Nam/Nữ = 2,1. Tuổi 63,4 ± 15,2. Giai đoạn
I chiếm 4,5%; giai đoạn II chiếm 27,3%; giai
đoạn III chiếm 72,7%. Thời gian mổ trung bình
PTNS cắt dạ dày: TB 193,26 ± 58,09 (phút).
Lượng máu mất trong mổ: TB 70,43 ± 18,36
(ml). Tai biến trong khi mổ (PTNS): Các tai biến
trong mổ là Rách mạc treo đại tràng ngang;
Rách nhu mô tụy; Tổn thương mạch máu lớn;
Chảy máu với mỗi tai biến là một ca (4.5%).
Kết quả nạo vét hạch bằng PTNS: Tổng số
hạch lấy được: 351 hạch, TB: 10,1 ± 6,8. Số
32

Khoa học & Kỹ thuật

ngày nằm viện : Số ngày nằm viện sau mổ TB:
10,6 ± 3,87 (ngày). Tỷ lệ biến chứng sau mổ là
13,64%.
Kết luận: Phần nhiều bệnh nhân ung thư
dạ dày vào viện ở giai đoạn còn có thể điều trị
triệt căn. Phẫu thuật nội soi cắt bán phần xa
dạ dày vét hạch D2 là phẫu thuật tương đối an
toàn, hiệu quả.
Từ khoá: Phẫu thuật nội soi, ung thư dạ
dày.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư dạ dày (UTDD) là ung thư phổ biến
hàng thứ 5 trong các loại ung thư và là nguyên
nhân gây tử vong hàng thứ 3 do ung thư với
ước tính 723100 người năm 2018, tại Việt Nam
có thêm 17.527 ca mắc mới và 15.065 người
tử vong vì căn bệnh này. Đối với nam giới số
ca là 11.161 ca, đứng thứ 3 sau ung thư gan
và ung thư phổi, chiếm 12,3%. Ung thư dạ dày
ở nữ giới là 6.366 ca chiếm 8,6%, tổng số ca
mắc mới và đứng hàng thứ 4 sau ung thư vú,
ung thư đại trực tràng và ung thư phổi [14] .
Với ung thư dạ dày đoạn xa, cắt dạ dày bán
phần được ưu tiên lựa chọn, phẫu thuật này
vẫn đảm bảo kết quả về thời gian sống còn so
với cắt toàn bộ dạ dày, bên cạnh đó còn giảm
tỉ lệ biến chứng, tăng chất lượng sống và tình
trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân [12].

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tại Việt Nam, năm 2007 Trịnh Hồng Sơn
đã thực hiện phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt dạ
dày lần đầu tại Bệnh viện Việt Đức. Đến nay
đã có nhiều nơi áp dụng phương pháp này để
điều trị cho các bệnh nhân ung thư dạ dày còn
mổ được như Bệnh viện Trung ương Quân đội
108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung
ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy….Trong phẫu
thuật nội soi dạ dày điều trị ung thư dạ dày giai
đoạn còn mổ được, nhiều tác giả trong nước và
nước ngoài đề cập đến phẫu thuật cắt dạ dày
vét hạch DII. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi cắt dạ
dày vét hạch DII từ năm 2019.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
Gồm các bệnh nhân ung thư biểu mô dạ
dày đoạn xa được phẫu thuật nội soi cắt dạ dày
bán phần kèm vét hạch DII tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng Trị từ 11/2019 đến 11/2020.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu,
theo dõi dọc, không đối chứng. Nghiên cứu có
can thiệp lâm sàng và ứng dụng kỹ thuật mới.
Phương pháp lẫy mẫu thuận tiện.
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân: Tuổi,
giới.

2.3.2. Quy định nạo vét hạch theo Hội
nghiên cứu ung thư Nhật Bản (2014): Nạo vét
hạch D2 tương ứng với vị trí ung thư đoạn xa:
1, 3, 4sb, 4d, 5, 6, 7, 8a, 9, 11p, 12a. [15].
2.3.3. Quy trình kĩ thuật phẫu thuật nội soi
cắt dạ dày vét hạch D2
- Bệnh nhân nằm ngữa, dạng 2 chân 30
độ, hai tay dang ra hai bên, trong quá trình mổ
có thể điều chỉnh tư thế bệnh nhân bằng bàn
mổ. Phẫu thuật viên chính đứng bên phải bệnh
nhân, phụ camera đứng giữa 2 chân, phụ 2
đứng bên trái bệnh nhân.
- Các bước phẫu thuật nội soi cắt dạ dày vét
hạch D2 [13], [1]: Đặt 4 đến 5 trocart, trocart
10mm dưới rốn, bơm CO2 áp suất < 14mm Hg,
quan sát toàn bộ ổ phúc mạc và đánh giá tổn
thương, nếu phát hiện khối u xâm lấn quanh
T4 hoặc có di căn xa thì loại khỏi đối tượng
nghiên cứu. Trocart thứ 2 là trocart 10mm mức
ngang rốn và bờ ngoài cơ thẳng bụng để phẫu
tích và đặt tay cầm băng ghim nội soi. Trocart
5mm: có 3 cái ở dưới sườn phải, hạ sườn trái
và 1 trocart ngang rốn bên trái để cầm nắm.
Trong trường hợp phẫu thuật khó khăn tỏng
quá trình vét hạch nhóm 1, 3 thì phẫu thuật
viện có thể sử dụng thêm một troca ở mõm
ức để vén gan trái. Xác định tổn thương khối
u dạ dày, đánh giá tình trạng hạch vùng. Cắt
mạc nối lớn, vét các hạch nhóm 4,6, cắt động
mạch vị mạc nối trái, vị mạc nối phải. Cắt mạc
nối lớn dọc đại tràng ngang, đi tới cuống lách,
dùng Hemolock kẹp và cắt động mạch vị mạc
nối phải, lấy nhóm hạch 4, 6. Vét hạch vùng
cuống gan: Dùng dao siêu âm vét hạch nhóm
5, 12. Giải phóng mạc nối nhỏ, vét hạch nhóm
1, 7,8, 9 và cắt động tĩnh mạch vị trái.
- Cắt và đóng tá tràng với băng ghim khâu
nối tự động nội soi. Mở thành bụng đường giữa
trên rốn 6cm, dùng túi nilon che vết mổ, đưa
dạ dày ra ngoài, kiểm tra lại hạch nhóm 1, 7, 8,
9, 11. Cắt bán phần dạ dày phuc hồi lưu thông
tiêu hóa với quai hỗng tràng đầu tiên Billroth II.
Nhóm hạch 3,4 được lấy ra cùng dạ dày. Đặt
một dẫn lưu, đóng các lỗ trocart và vết mổ.
Khoa học & Kỹ thuật
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2.3.4. Kết quả phẫu thuật
- Kết quả trong mổ: Thời gian phẫu thuật.
Tai biến trong mổ. Lượng máu mất trong mổ.
Số lượng và nhóm hạch được nạo vét.
- Đặc điểm của khối u: Đại thể tổn thương,
Vi thể tổn thương u dạ dày. Vi thể của hạch.
Giai đoạn bệnh sau phẫu thuật.
- Hậu phẫu: Thời gian nằm viện; Biến chứng
sau mổ.
III. KẾT QUẢ
Giới: Nam: 68,2%; Nữ:31,8%; Tỷ lệ Nam/
Nữ = 2,1
Tuổi: TB ± SD = 63,4 ± 15,2; Min - Max =
38 - 81
Hình ảnh đại thể tính chất tổn thương
qua nội soi: Chủ yếu ở hình ảnh loét (9BN
-40,91%) và loét thâm nhiễm (6BN - 27,27%),
hình ảnh sùi và thâm nhiễm cứng ít gặp hơn.
Đặc biệt gặp 02BN (9,09%) có loét chảy máu.
Kết quả sinh thiết qua nội soi dạ dày
trước mổ: Kết quả sinh thiết qua nội soi dạ dày
tìm thấy tế bào ung thư gặp chủ yếu ở UTBMT

(13BN - 59,09%). Có 8BN (36,36%) không tìm
thấy tế bào ung thư trên mẫu bệnh phẩm sinh
thiết, có thể do kỹ thuật sinh thiết.
Lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội
soi: Có 19BN (86,36%) được PTNS hỗ trợ.
Không có trường hợp nào được PTNS hoàn
toàn. Có 3BN (13,64%) phải chuyển mổ mở,
1BN do khối u to, xâm lấn, dính, nguy cơ chảy
máu, 1BN do trục trặc dàn nội soi khi làm, 1BN
chuyển mổ mở do trong lúc phẩu thuật bệnh
nhân có cơn tăng huyết áp kịch phát.
Số trocars đã sử dụng: Có 18BN (81,82%)
được sử dụng 5 trocars, 4BN (18,18%) được
sử dụng 4 trocars. Không có trường hợp phải
dùng 6 trocars.
Thời gian mổ trung bình PTNS cắt dạ
dày: TB 193,26 ± 58,09 (phút).
Lượng máu mất trong mổ: TB 70,43 ±
18,36 (ml).
Tai biến trong khi mổ (PTNS): Các tai biến
trong mổ là Rách mạc treo đại tràng ngang;
Rách nhu mô tụy; Tổn thương mạch máu lớn;
Chảy máu với mỗi tai biến là một ca (4.5%).

Phân bố giai đoạn bệnh của UTDD
Đặc điểm
Độ xâm lấn

Di căn hạch

Giai đoạn bệnh
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T2
T3
T4a
Tổng
pN0
pN1
pN2
pN3
Tổng
Ib
Iia
Iib
IIIa
IIIb
IIIc
IV
Tổng

n

%

1
12
9
22
0
6
13
3
22
0
1
5
11
3
2
0
22

4,55
54,54
40,91
100,0
0
27,27
59,09
13,64
100,0
0
4,55
22,73
50,00
13,64
9,09
0
100,0
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Đặc điểm vi thể ung thư dạ dày
Đặc điểm

Hình ảnh Vi thể

Độ Biệt Hoá

n

%

Tuyến ống

14

63,64

Tuyến nhầy

6

27,27

TB nhẫn

1

4,55

Loại khác

0

0

Tuyến nhú

1

4,55

Tổng

22

100,0

BH cao

1

4,55

BH vừa

11

50,00

BH kém

10

45,45

Tổng

22

100,0

Kết quả nạo vét hạch bằng PTNS:
- Tổng số hạch lấy được: 351 hạch, TB:
10,1 ± 6,8; Độ dao động = 3 - 32
- Tổng số hạch di căn: 71 hạch, TB: 5,5 ±
6,1; Độ dao động = 1 - 32
- Số ngày nằm viện : Số ngày nằm viện sau
mổ TB : 10,6 ± 3,87 (ngày)
Biến chứng sau mổ: Tỷ lệ biến chứng sau
mổ là 3/22 = 13,64%, trong đó có 1BN có biến
chứng nghiêm trọng là xì mỏm tá tràng do tuột
ghim stapler, phải mổ lại để dẫn lưu mỏm tá
tràng ra ngoài và mở thông hỗng tràng nuôi ăn.
BN khỏi ra viện sau 23 ngày hậu phẫu, mỏm tá
tràng tự liền sau khi rút sonde. 1BN nhiễm trùng
vết mổ cần cắt chỉ thưa, 1BN tắc ruột sớm sau
mổ, điều trị bảo tồn thành công, xuất viện sau
19 ngày.Không ghi nhận các biến chứng: Tử
vong sau mổ áp xe tồn dư sau mổ; Chảy máu
sau mổ; Toác vết mổ.
Đánh giá phẫu thuật thành công: Phẫu thuật
thành công có 16 BN (72,73%0 và không thành
công là 6BN (27,27%)
IV. BÀN LUẬN
Trong nghiên cứu của chúng tôi, với số liệu
22 BN, gồm 15 nam và 7 nữ, tỷ lệ nam/nữ =
2,1. Tuổi trung bình của BN trong nhóm nghiên

cứu là 63,4 ± 15,2, thấp nhất là 38 tuổi, cao
nhất là 81 tuổi, số BN trẻ ≤ 40 tuổi chiếm 4,5% .
Trong một số nghiên cứu đã được công bố như
nghiên cứu của tác giả Trịnh Hồng Sơn năm
2007- Bệnh viện Việt Đức [7], Đỗ Văn Tráng
(2012) [10] - Triệu Triều Dương (2013) - Bệnh
viện 108 [2]… Trong nghiên cứu của mình cũng
có nhận xét tương tự, các tác giả đều có chung
nhận xét là nam mắc bệnh nhiều hơn nữ và
hay gặp ở lứa tuổi từ 45 đến 65 (tuổi trung bình
trong nghiên cứu của Trịnh Hồng Sơn là 54,6 ±
24,5 tuổi, tỷ lệ nam/nữ là1,71).
Như vậy, tuổi và giới của bệnh nhân trong
nghiên cứu của chúng tôi không khác biệt so
với các nghiên cứu đã công bố tại bệnh viện
Hữu nghị Việt Đức và bệnh viện 103, 108
những năm trước đây. Điều này có nghĩa rằng,
việc lựa chọn BN vào nghiên cứu của chúng
tôi không phụ thuộc vào ý nghĩ chủ quan của
PTV mà phụ thuộc vào mong muốn của BN và
độ tuổi thường gặp của loại bệnh lý này tại Việt
Nam.
Trong nghiên cứu này số lỗ trocar sử dụng
là 4 hoặc 5 trocars, không có trường hợp phải
dùng 6 trocars. Trocar thứ nhất được đặt ở trên
hoặc dưới rốn dùng cho camera, các trocars
khác được đặt dưới quan sát trực tiếp của camera sau khi đã bơm hơi và quan sát toàn bộ ổ
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bụng và đánh giá sơ bộ tổn thương. Trocar10
thứ 2 đặt ở mạng sườn trái BN gần ngang rốn,
là vị trí quan trọng nhất dùng để cắt đốt, các
trocar thứ 3,4, 5 lần lượt ở 2 bên mạng sườn
và đường giữa dưới mũi ức dùng để hổ trợ.
Chúng tôi không gặp tai biến nào do việc chọc
trocar gây ra. Trong quá trình phẫu thuật có thể
thay đổi tư thế của BN nhằm tạo thuận lợi cho
cuộc mổ.Việc sử dụng 4 hay 5 trocar có thể là
do thói quen và trường phái phẫu thuật. Trong
nghiên cứu của chúng tôi có 4 BN (18,18%) sử
dụng 4 lỗ trocars, 18 BN (81.82%) sử dụng 5
lỗ trocars.
Ngoài khả năng nạo vét hạch thì thời gian
mổ trung bình của một ca PTNS cắt dạ dày do
ung thư là vấn đề được nhiều PTV quan tâm.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian mổ
trung bình là 193,26 ± 58,09 (phút), chủ yếu
nằm trong khoảng từ 160,41 - 227,76 (phút)
gần tương đương với nghiên cứu của Phạm
Như Hiệp [4], Đỗ Văn Tráng [10], Phạm Đức
Huấn [5]… nhưng thấp hơn một số nghiên cứu
của Triệu Triều Dương [2], Nguyễn Minh Hải
[3], Kitano [17],…
Trong nghiên cứu này chúng tôi gặp 4 BN
(18%) có tai biến trong mổ (bảng 3.13), bao
gồm Rách mạc treo đại tràng ngang 1 BN
(4,5%), Rách nhu mô tụy BN (4,5%) , 2 tai biến
này được xử lý qua nội soi, tai biến nặng nhất
là tổn thương mạch máu đại tràng giữa gặp 1
BN (4,5%) [16]. Không có bệnh nhân nào tử
vong trong mổ. Kết quả này cũng tương tự như
các tác giả Azagra (7,7%) [16], Hồ Chí Thanh
(12, 3%) [8],… Tỉ lệ tai biến thường gặp theo
các tác giả dao động trong khoảng 6 - 16,2%
[10].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, số hạch
trung bình nạo vét được là 10,1 ± 6,8 hạch với
số hạch di căn trung bình là 5,5 ± 6,1; hạch,
thấp hơn một số tác giả như Triệu Triều Dương
(26,2) [2], Nguyễn Hoàng Bắc (2013) (29,3) [1],
Pei - wu YU (35,2) [11]… nhưng tương đương
các tác giả khác như Đỗ Trường Sơn (10,9) [6],
Phan Hải Thanh (13) [9]… Không có tai biến
biến chứng nào lớn liên quan đến nạo vét hạch.
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Về độ xâm lấn khối u, chúng tôi gặp 1 BN
ở mức T2 (4,5%), 12 BN ở mức T3 (54,54%),
9 BN ở mức T4a (40,91%) .Như vậy chúng tôi
chủ yếu gặp ở mức độ T3 và T4, ít gặp ở T2.
Nhìn chung trong cả nước ta, tuy số BN được
chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn T1, T2 có xu
hướng tăng lên, nhưng đa số còn chẩn đoán ở
giai đoạn muộn.
Về biến chứng sớm sau mổ: Chúng tôi gặp
tỷ lệ biến chứng sau mổ là 3/22 = 13,64%,
trong đó có 1BN có biến chứng nghiêm trọng
là xì mỏm tá tràng do tuột ghim stapler, phải
mổ lại để dẫn lưu mỏm tá tràng ra ngoài và mở
thông hỗng tràng nuôi ăn. BN khỏi ra viện sau
23 ngày hậu phẫu, mỏm tá tràng tự liền sau khi
rút sonde. 1BN nhiễm trùng vết mổ cần cắt chỉ
thưa, 1BN tắc ruột sớm sau mổ, điều trị bảo
tồn thành công, xuất viện sau 19 ngày.Không
ghi nhận các biến chứng: Tử vong sau mổ áp
xe tồn dư sau mổ; Chảy máu sau mổ; Toác vết
mổ… Đỗ Trường Sơn gặp 5,4%, không có tử
vong sau mổ [6], Hồ Chí Thanh gặp 3,8% [8],
Kitano 9,7% [17]... Như vậy tỉ lệ biến chứng
của chúng tôi cao hơn một số tác giả khác, có
thể do đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là
UTDD tiến triển.
V. KẾT LUẬN
Phần nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày vào
viện ở giai đoạn còn có thể điều trị triệt căn.
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần xa dạ dày vét
hạch D2 là phẫu thuật tương đối an toàn, hiệu
quả./.
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“Mở lối”
cho dược liệu quê nhà
TRƯƠNG QUANG HIỆP
Báo Quảng Trị

T

hời gian qua, cán bộ, hội viên Hội
Đông y tỉnh đã bước ra từ công việc
chuyên môn để giúp đời, giúp người
nhiều hơn. Hiện nay, các thầy thuốc chuyên
bắt mạch, kê đơn đang đóng góp sức mình
một cách có hiệu quả vào việc tìm đầu ra cho
những sản phẩm dược liệu ở quê nhà.
Dược liệu “đi đường vòng”
Những ngày này, phòng khám chuyên khoa
y học cổ truyền thuộc Hội Đông y tỉnh nằm
trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông
Hà đông người vào, ra hơn. Ngoài đến khám,

chữa bệnh, một số người dân còn ghé mua các
sản phẩm dược liệu đã được bào chế, kiểm
định chất lượng. Ai cũng yên tâm khi nghe các
thầy thuốc đông y giới thiệu, tư vấn một cách kỹ
lưỡng, đầy trách nhiệm. Đặc biệt, khách hàng
nào cũng ấm lòng vì biết tất cả lợi nhuận thu
được từ gian hàng đều phục vụ cho hoạt động
thiện nguyện, chăm sóc người già và trẻ em.
Tranh thủ lúc vơi khách, bác sĩ chuyên khoa
II Trần Quốc Dính, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh
ôn tồn giới thiệu, gian hàng này được mở từ
đầu năm 2021. Mục đích lớn nhất là giúp tìm
đầu ra cho sản phẩm dược liệu của người dân

Ảnh: Trương Quang Hiệp.
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Quảng Trị. Hiện nay, dược liệu được xác định
là 1 trong 6 cây trồng chủ lực, có lợi thế cạnh
tranh của tỉnh. Sau khi các chính sách hỗ trợ
phát triển ra đời, việc trồng cây dược liệu đã
trở thành phong trào trên địa bàn. Vùng trồng
dược liệu hình thành. Nhiều hợp tác xã, làng
nghề trồng, chế biến dược liệu ra đời. Các cơ
sở sản xuất dược liệu được đầu tư trang thiết
bị, máy móc ngày càng hiện đại. Tuy nhiên,
đầu ra của sản phẩm dược liệu vẫn đã và đang
là vấn đề khiến không chỉ bà con nông dân mà
cả lãnh đạo các cấp, ngành liên quan và bản
thân những người thầy thuốc đông y phải trăn
trở, suy nghĩ.
Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Trần Quốc Dính
cho biết, thời gian qua, diện tích sản xuất dược
liệu trên địa bàn tăng đều qua các năm. Năm
2017, diện tích dược liệu trên địa bàn chỉ mới
gần 630 ha. Chỉ ba năm sau, con số ấy đã
ước đạt 1.500 ha. Cây dược liệu được trồng
tại nhiều địa phương trong tỉnh như: Cam Lộ,
Vĩnh Linh, Đakrông, Hướng Hóa… Nhiều sản
phẩm dược liệu của địa phương đã xây dựng
được thương hiệu trên thị trường như: cà gai
leo, cao chè vằng, sâm bố chính, giảo cổ lam,
tinh bột nghệ, tinh dầu các loại… Ngoài ra,
trên địa bàn tỉnh có nhiều loại dược liệu quý
trong tự nhiên mang giá trị thương mại cao
như: thiên niên kiện, ngưu tất, giảo cổ lam…
Theo ghi nhận, phần lớn sản phẩm dược liệu
có sẵn trong tự nhiên hay do người nông dân
trên địa bàn trồng trọt, chế biến được đều có
chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu chăm
sóc sức khỏe nhân dân.
Điều đáng nói là hiện nay, các sản phẩm
dược liệu của tỉnh đang phải “đi đường vòng”.
Theo ghi nhận, phần lớn sản phẩm dược liệu
khó tiêu thụ trong tỉnh. Tuy nhiên, khi xuất ra
ngoài tỉnh và trở về với giá cao hơn, cũng
chính sản phẩm ấy lại được đông đảo khách
hàng yên tâm, tin tưởng lựa chọn. Ngay nhiều
thầy thuốc đông y cũng đã và đang mua thuốc
của các cá nhân, tổ chức ở ngoài tỉnh vì những
lý do khác nhau. Sự lòng vòng này khiến khách
hàng, trong đó các bệnh nhân phải mua sản

phẩm dược liệu, thuốc với giá thành cao hơn.
Về phần mình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
làm ra sản phẩm dược liệu phải vất vả khâu nối
với các đơn vị ở ngoài tỉnh.
Đưa nguồn thu lớn trở về
Theo khảo sát của Hội Đông y tỉnh, trung
bình mỗi năm các phòng khám chuyên khoa y
học cổ truyền, phòng chẩn trị trên địa bàn tỉnh
tiêu thụ khoảng 2,5 triệu thang thuốc, tương
đương với 8 - 10 tấn thuốc. Đó cũng chính là
lượng thuốc bình quân mà các bệnh viện trong
tỉnh đấu thầu hàng năm. Chỉ làm một phép tính
đơn giản, lãnh đạo Hội Đông y tỉnh nhận thấy
số tiền bỏ ra để mua thuốc đông y phục vụ
khám chữa bệnh ở các bệnh viện, phòng khám
chuyên khoa y học cổ truyền, phòng chẩn trị
đã lên đến hàng tỉ đồng. “Nếu các thầy thuốc
đông y sử dụng dược liệu của địa phương
trong chữa trị bệnh thì đây chính là nguồn thu
lớn cho bà con tỉnh nhà”, Chủ tịch Hội Đông y
tỉnh Trần Quốc Dính khẳng định.
Trước thực tế ấy, thời gian qua, Hội Đông
y tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động các
lương y trên địa bàn quán triệt phương châm
“Nam dược trị Nam nhân”. Hội khuyến khích
các thầy thuốc chú trọng đến việc sử dụng sản
phẩm dược liệu do người dân trên địa bàn tỉnh
trồng trọt, chế biến, phân phối. Lãnh đạo Hội
Đông y tỉnh vận động các thầy thuốc giải thích
cho người dân một cách kỹ lưỡng về giá trị,
hiệu quả của các loại dược liệu có nguồn gốc,
chứng nhận chất lượng trên địa bàn. Mới đây
nhất, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa
học “Ứng dụng và phát triển cây dược liệu tại
Quảng Trị”. Một trong những mục tiêu hướng
đến của hội thảo là động viên các lương y,
người dân sử dụng thuốc tại quê nhà. Ngay
sau hội thảo, Hội đã phối hợp với Trung tâm
Thừa kế ứng dụng y học cổ truyền Thiện Lành
khai trương cửa hàng chuyên bán các sản
phẩm dược liệu đã được bào chế, kiểm định
chất lượng.
Nỗ lực “mở lối” cho dược liệu quê nhà
của Hội Đông y tỉnh đã bước đầu có kết quả.
Khoa học & Kỹ thuật
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Các sản phẩm dược liệu Quảng Trị được trưng bày, giới thiệu và bán tại gian hàng
của Hội Đông y tỉnh. Ảnh: Trương Quang Hiệp.

Ngày có càng nhiều lương y trên địa bàn đã
nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí và trách
nhiệm của mình trong việc hỗ trợ người dân
tiêu thụ các sản phẩm dược liệu trong tỉnh.
Nhiều lương y tích cực tìm kiếm, chọn lựa
các sản phẩm có sẵn, chế biến, sao tẩm để
tăng giá trị của thuốc, đồng thời làm giảm giá
thành. Được sự tuyên truyền, vận động của
các thầy thuốc đông y, nhiều người dân trên
địa bàn đã nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn
những sản phẩm dược liệu tại địa phương có
chất lượng tốt, giá thành phải chăng, lại thiết
thực hỗ trợ bà con trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn
Sơn, trú tại Phường 5, thành phố Đông Hà cho
biết: “Trước đây, tôi từng mua phải một số sản
phẩm dược liệu không có nguồn gốc rõ ràng,
chất lượng không như mong muốn nên rất lo.
Từ ngày được các thầy thuốc của Hội Đông y
tỉnh giới thiệu điểm bán sản phẩm dược liệu
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phù hợp với sức khỏe, có giá thành rẻ hơn trên
thị trường, tôi yên tâm hơn nhiều”.
Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Trần Quốc Dính
cho biết, việc sử dụng các sản phẩm dược liệu
có nguồn gốc rõ ràng, chứng nhận chất lượng
của tổ chức, cá nhân trên địa bàn mang lại lợi
ích cho cả người sản xuất lẫn khách hàng,
trong đó có bệnh nhân. Tiếp nối những nỗ lực
của mình, cán bộ, hội viên Hội Đông y tỉnh sẽ
tìm nhiều hơn nữa giải pháp, cách làm hay
giúp quảng bá thương hiệu, “mở lối” cho sản
phẩm dược liệu trong tỉnh. Cùng với đó, lãnh
đạo hội sẽ đóng góp ý kiến cho lãnh đạo tỉnh về
việc quy hoạch vùng nuôi trồng dược liệu; xác
định loại cây dược liệu chủ lực, phù hợp với khí
hậu, thổ nhưỡng địa phương; chiến lược phát
triển các sản phẩm dược liệu phù hợp với tình
hình…/.

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông sản
an toàn

PHAN VIỆT TOÀN
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị

S

ản xuất, cung cấp thực phẩm nông
lâm thủy sản an toàn theo chuỗi từ
sản xuất đến kinh doanh có sự kiểm
soát chất lượng của cơ quan chức năng được
xem là một giải pháp có tính đột phá và bền
vững trong điều kiện sản xuất hiện nay; đồng
thời giúp cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm
dễ dàng trong các khâu sản xuất, sơ chế, chế

biến; từ đó tạo niềm tin cho người tiêu dùng,
giúp người tiêu dùng có nhiều cơ hội tiếp cận
với sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ
nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2020
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
Thủy sản đã xây dựng thí điểm mô hình chuỗi
cung cấp thực phẩm nông sản an toàn trên địa

Sản phẩm chuối bày bán trong cửa hàng. Ảnh: Phan Việt Toàn.
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bàn tỉnh Quảng Trị. Qua quá trình thực hiện
các chuỗi sản phẩm đã mang lại những kết quả
rất khả quan.
Mô hình thí điểm chuỗi cung cấp thực phẩm
nông - lâm - thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị được Chi cục Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện với tổng
kinh phí 514.865.000 đồng, gồm 3 chuỗi: Mô
hình chuỗi thịt lợn an toàn với quy mô 100 con
lợn F1 thực hiện Tại thôn Tích Tường, xã Hải

tưới, mẫu nước chăn nuôi, mẫu nước sơ chế
được cán bộ kỹ thuật lấy mẫu phân tích các chỉ
tiêu về ATTP theo quy định. Tham gia thực hiện
các mô hình, Chi cục Quản lý chất lượng Nông
lâm sản và Thủy sản hỗ trợ 50% kinh phí thực
hiện, còn lại các hộ dân, các tổ sản xuất tham
gia vào mô hình đóng góp.
Để xây dựng thí điểm mô hình chuỗi cung
cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, Chi
cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy

Sản phẩm rau bày bán trong cửa hàng. Ảnh: Phan Việt Toàn.
Lệ, Thị xã Quảng Trị; Mô hình chuỗi thịt gà Cùa
thả vườn an toàn với quy mô 2.000 con gà ri ¾
thực hiện tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa,
huyện Cam Lộ; Mô hình chuỗi rau an toàn với
quy mô 0,5 ha rau ăn lá các loại, thực hiện tại
thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh.
Các sản phẩm tham gia chuỗi cung cấp
thực phẩm an toàn được chăn nuôi, trồng trọt
tại các cơ sở có cam kết sản xuất đảm bảo
an toàn thực phẩm theo quy định, sơ chế, chế
biến, kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an
toàn toàn thực phẩm, các mẫu đất, mẫu nước
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sản đã tiến hành khảo sát, đánh giá lựa chọn
các cơ sở tham gia chuỗi về điều kiện và năng
lực sản xuất của cơ sở. Tổ chức đào tạo, tập
huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện
quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng ATTP cho
các tổ chức cá nhân tham gia chuỗi cung ứng
thực phẩm an toàn. Tiến hành đánh giá, xác
nhận và quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm an
toàn. Triển khai các hoạt động phân phối, lưu
thông, kiểm soát chất lượng sản phẩm chuỗi
sau khi cấp xác nhận, cũng như các hoạt động
quảng bá xúc tiến thương mại các sản phẩm

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
đã được kiểm soát ATTP theo chuỗi.
Tại các điểm thực hiện mô hình, Chi cục
Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản
cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và chỉ đạo trực
tiếp. Định kỳ hàng tuần cán bộ kỹ thuật trực tiếp
đến tại mô hình hướng dẫn bà con thực hiện
các biện pháp kỹ thuật trong quá trình nuôi,
trồng theo hướng tận dụng nguồn phụ phẩm
nông nghiệp đảm bảo an toàn ủ với các chế
phẩm sinh học để nuôi trồng; Hướng dẫn các
kỹ thuật sơ chế đảm bảo an toàn thực phẩm,
ghi chép nhật ký, lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Đàn Gà, Lợn sau khi đạt tiêu chuẩn về trọng
lượng được đưa về điểm giết mổ, thực hiện
giết mổ, sơ chế đảm bảo về an toàn vệ sinh
thực phẩm, sau đó được làm sạch, đóng gói
bằng máy hút chân không. Đối với sản phẩm
rau được thu hoạch đúng độ chín, loại bỏ lá
già, héo, quả bị sâu, dị dạng... Rau thu hoạch
để vào dụng cụ thu hoạch, được rửa kỹ bằng
nước sạch tại cơ sở sơ chế, để ráo nước rồi
cho vào túi ni lông sạch, dán nhãn, dán tem
truy xuất nguồn gốc.
Tất cả các sản phẩm rau, thịt gà, thịt lợn
được dán nhãn mác, lô gô nhận diện sản phẩm
“Chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản
an toàn” đầy đủ thông tin về cơ sở sản xuất,
đảm bảo để truy xuất nguồn gốc thực phẩm và
vận chuyển đến nơi bày bán sản phẩm (Cửa
hàng AOIFODS, Cửa hàng Quang Organic,
Cửa hàng QTO…) trên địa bàn thành phố
Đông Hà, hoặc trực tiếp đến người tiêu dùng
và một số cửa hàng tại Đà Nẵng và thành phố
Hồ Chí Minh.
Mô hình triển khai đã mang lại hiệu quả
toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội và môi
trường. Kết quả cho thấy đối với hộ thực hiện
mô hình chăn nuôi gà với quy mô nuôi 2.000
con/lứa, mức lợi nhuận tăng thêm khi sản xuất
theo chuỗi là 22 triệu đồng. Việc chăn nuôi lợn
theo chuỗi thực phẩm an toàn giúp gia tăng
hiệu quả kinh tế. Ở công đoạn nuôi trung bình
đối với một con lợn trên 1,0 triệu đồng, và sau
khi sơ chế sẽ cho lãi ròng thêm 660.000 đồng

/con. Đối với mô hình rau sau khi thu hoạch
đem sơ chế, bao gói, dán tem nhãn lãi ròng
cao hơn so với không sơ chế, bao gói, dán tem
nhãn là 25,5 triệu đồng/ha/vụ.
Mô hình Chuỗi cung cấp thực phẩm nông
lâm thủy sản an toàn đã có tác động về mặt xã
hội, đã nâng cao được nhận thức, kiến thức
của các thành phần tham gia chuỗi sản xuất,
kinh doanh tiêu thụ sản phẩm; Hình thành mối
liên kết chặt chẽ giữa sản xuất - lưu thông - tiêu
dùng thực phẩm góp phần xây dựng nền nông
nghiệp bền vững, nâng cao sức khỏe cộng
đồng, tạo việc làm cho lao động địa phương,
cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc
sống. Sản phẩm của các chuỗi được triển khai
đảm bảo ATTP, cung cấp ra thị trường có nguồn
gốc xuất xứ rõ ràng, giúp cho người tiêu dùng
truy xuất dễ dàng sản phẩm, nâng cao uy tín
và thương hiệu của sản phẩm; góp phần nâng
cao niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm.
Việc sản xuất sản phẩm theo chuỗi sẽ giúp
cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, gia tăng
giá trị thông qua đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
người tiêu dùng. Qua đó giảm tối đa việc phải
giải cứu nông sản, tạo thu nhập ổn định cho
các hộ sản xuất. Việc triển khai và kiểm soát
an toàn thực phẩm trong toàn bộ 03 chuỗi cung
ứng thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn
như thịt lợn, thịt gà, rau đã tạo ra sản phẩm
thực phẩm an toàn và đảm bảo truy xuất được
nguồn gốc sản phẩm, góp phần đảm bảo an
sinh xã hội, bảo vệ sức khoẻ của người tiêu
dùng, từng bước nâng cao chất lượng của sản
phẩm nông lâm thuỷ sản, gia tăng giá trị sản
xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của
tỉnh.
Bà Lê Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
Thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết: “Với những
kết quả khả quan của 3 mô hình chuỗi cung
ứng thực phẩm an toàn đã triển khai trên đại
bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, thời gian tới
chúng tôi sẽ triển khai các giải pháp: hướng
dẫn theo dõi mô hình đồng thời lấy mẫu mô
hình giám sát về chất lượng, đảm bảo khi sản
Khoa học & Kỹ thuật
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phẩm thực phẩm đến tay người tiêu dùng đạt
các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Chúng tôi
sẽ tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cho người
dân thực hiện ngày càng nhiều chuỗi cung ứng
thực phẩm an toàn để với mục đích đưa nhiều
sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tiếp tục
quảng bá, xúc tiến những sản phẩm chuỗi cung
ứng thực phẩm an toàn này đến các bếp ăn tập
thể, các cửa hàng để giúp người tiêu dùng tiêu
thụ các sản phẩm này ngày càng nhiều hơn.

Từ việc xây dựng thành công mô hình thí
điểm chuỗi cung cấp thực phẩm nông - lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
sẽ giúp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn
tỉnh có cơ hội tham quan học tập nhân rộng.
Khi mở rộng mô hình sẽ góp phần đa dạng hóa
các loại sản phẩm đảm bảo ATTP trên địa bàn
giúp người tiêu dùng tiếp cận được nguồn sản
phẩm có kiểm soát, hình thành thói quen sản
xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị bền vững.

Cán bộ Chi cục QLCL NLS&TS kiểm tra các sản phẩm bày bán tại cửa hàng nông sản sạch
Triệu Phong. Nguồn: www.mard.gov.vn
Bên cạnh đó chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất các
cơ chế chính sách, đặc biệt chú trọng các sản
phẩm có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm,
những sản phẩm được người tiêu dùng lựa
chọn nhiều với mục đích kiểm soát các sản
phẩm từ khâu sản xuất, sơ chế, kinh doanh và
kiểm soát chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Hy vọng rằng sản phẩm chuỗi sẽ được người
tiêu dùng lựa chọn ngày càng nhiều hơn trong
thời gian tới.”
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Mô hình đã tạo ra sự chuyển biến về quy
mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng
cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông
nghiệp. Mô hình đã giúp cho người nông dân
chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất của
mình, nâng cao giá trị sản phẩm góp phần tăng
thu nhập cho người sản xuất, góp phần thực
hiện thành công đề án tái cơ cấu sản xuất nông
nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
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ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
GẮN VỚI VIỆC HỌC TẬP SUỐT ĐỜI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị

T

rong giai đoạn hiện nay, xây dựng
xã hội học tập (XHHT) - học tập suốt
đời (HTSĐ) đang là xu thế tất yếu và
mang tính thời đại của các quốc gia phát triển.
Giáo dục suốt đời đã trở thành đòi hỏi và cam
kết của mỗi quốc gia. Thiết lập hệ thống học tập
suốt đời đang là tâm điểm của phát triển giáo
dục, trong đó giáo dục thường xuyên (GDTX)
giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng và

tạo điều kiện cho mọi người dân được HTSĐ
góp phần xây dựng XHHT; Phát triển GDTX
vừa là mục tiêu vừa là giải pháp quan trọng để
xây dựng XHHT ở mỗi quốc gia.
Ở Việt Nam, trung tâm học tập cộng đồng
(TTHTCĐ) được coi là cơ sở giáo dục thường
xuyên trên địa bàn xã, phường, thị trấn (Điều
46 Luật giáo dục 2005). Từ năm 1999, Bộ
GD&ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo xây

Trung tâm học tập cộng đồng trở thành nơi học tập kiến thức, kĩ thuật chăn nuôi,
trồng trọt của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Ảnh: Nhơn Bốn
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dựng, phát triển TTHTCĐ trên toàn quốc. Tuy
thời gian phát triển chưa dài nhưng hệ thống
TT HTCĐ đã khẳng định được vị trí quan trọng
trong hệ thống giáo dục thường xuyên và trong
cộng đồng dân cư cả nước. Việc phát triển
TTHTCĐ gắn với việc xây dựng khu dân cư
văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phục vụ cho
chủ trương an sinh xã hội ở cơ sở có ý nghĩa
cấp thiết và là yêu cầu tất yếu của xã hội.

ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đào
tạo nghề để xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân
trí thông qua việc học tập suốt đời; hoạt động
khuyến học, khuyến tài thúc đẩy phát triển chất
lượng giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực.
Những hoạt động này góp phần xây dựng một
xã hội học tập vững mạnh điển hình
Bên cạnh đó, nhằm hiện thực hóa Đề án
281, Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ

Hội Khuyến học tỉnh trao “Đàn gà khuyến học” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Ảnh: Phú Hải
Nhiều năm qua, các TTHTCĐ của 100% xã,
phường, thì trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã
tích cực hoạt động, phát triển về số lượt người
học, mở rộng đối tượng, nội dung chương trình,
nâng cấp cơ sở vật chất... những kết quả ban
đầu cho thấy mô hình quản lý TTHTCĐ qua
thực tiễn kiểm nghiệm đã và đang từng bước
đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển
nguồn lực, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,
thực hiện an sinh xã hội. Đến nay, các mô hình
học tập và nhất là hệ thống TTHTCĐ trên toàn
tỉnh đã làm “bà đỡ” để giúp nhiều người dân
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về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời
trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị
đến năm 2020” và “Xây dựng xã hội học tập
giai đoạn 2012 - 2020”, cùng với việc thực hiện
Quyết định 448 của Hội Khuyến học Việt Nam,
Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ
thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy
mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã
hội học tập, trong thời gian qua, BCĐ xây dựng
XHHT tỉnh không ngừng đẩy mạnh công tác đào
tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với việc
học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Đối

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
với người lao động nông thôn thì các TTHTCĐ
là “mái trường” quen thuộc để họ được học
tập suốt đời và học nghề, đào tạo nghề có hiệu
quả. Trong 5 năm qua, các TTHTCĐ đã tổ chức
5.879 lớp tập huấn dạy nghề cho lao động, thu
hút 376.431 lượt người tham gia trên nhiều lĩnh
vực như: kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, kinh
doanh, pháp luật, sức khỏe, tuyên truyền chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước... Nhìn chung, hoạt động
của các TTHTCĐ đã tạo ra sự chuyển biến rõ
rệt trong việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao
chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí, đào tạo
việc làm cho người dân, góp phần tích cực vào
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới.

hiệu quả cao. Số tiền thu được từ bán chuối
quả, tiêu hạt sẽ dùng làm tiền quỹ phục vụ cho
công tác khuyến học tại chi hội, gia đình. Anh
Hồ Văn Chơng, 45 tuổi, ở bản Bù, xã Tân Lập
chia sẻ: Nhờ được học tập từ các lớp tập huấn
nên tôi mới biết cách trồng tiêu, chuối đem lại
hiệu quả kinh tế cao hơn. Từ đó, tôi thấy mô
hình gây quỹ khuyến học bằng việc trồng “Gốc
chuối khuyến học”, “Gốc tiêu khuyến học”
rất hiệu quả. Đây là việc làm vừa phù hợp với
người dân địa phương vừa mang lại nguồn
thu hàng năm khá dồi dào để chăm lo việc học
hành cho các con. Bây giờ mỗi khi vào mùa
khai giảng hay cần mua sắm thiết bị, dụng cụ
học tập cho các con, gia đình tôi đã không còn
chật vật như trước nữa”.

Ở phường 1, TP. Đông Hà, hằng năm Hội
Khuyến học phường luôn chú trọng đến việc
học tập thường xuyên của người dân trên địa
bàn. Hàng năm, Hội Khuyến học phường 1
đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các
Trung tâm dạy nghề, Trung tâm học tập cộng
đồng mở hơn 10 lớp tập huấn, dạy nghề, thu
hút gần 3.000 người tham gia. Các lớp học này
tập trung vào việc chuyển giao tiến bộ khoa
học- kỹ thuật vào sản xuất, trồng rau sạch;
tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước... Từ đó nâng
cao ý thức công dân trước pháp luật, nâng cao
chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình
và góp phần phát triển cộng đồng bền vững.

Ở huyện Vĩnh Linh, nhờ vào sự tìm tòi, học
hỏi và các kiến thức được tập huấn, đào tạo
từ các TTHTCĐ nên ông Phùng Thế Oanh (61
tuổi), ở thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện
Vĩnh Linh đã cải tiến thành công máy cày thành
máy làm đất đa năng. Sự sáng tạo đó không
chỉ làm lợi cho gia đình ông mà còn giúp ích
cho nhiều người nông dân trong việc nâng cao
hiệu quả sản xuất. “Thông thường máy rạch
luống gieo hạt như ngô, đậu xanh chỉ có 1 lưỡi
duy nhất nhưng tôi đã sáng tạo ra trục cát đăng
xoay tua được 7 lưỡi. Ưu điểm của việc rạch
luống 7 lưỡi đó là đảm bảo độ thẩm mỹ cao,
hoàn thành công việc nhanh gấp 10 lần so với
việc dùng sức kéo trâu bò và gấp 7-8 lần so
với máy chuyên dụng”, ông Phùng Thế Oanh
chia sẻ.

Ở bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa,
nhờ có TTHTCĐ mà người dân được học tập
đa dạng từ kinh tế, văn hóa, pháp luật... và nhờ
có kiến thức học được từ các lớp tập huấn, dạy
nghề nên họ đã biết trồng chuối, tiêu có hiệu
quả. Từ đó nghĩ ra những cách làm khuyến
học rất hay gắn với nghề mà mình vừa được
đào tạo như: mô hình “Gốc tiêu khuyến học”,
“Bụi chuối khuyến học”, “Đàn gà khuyến
học”. Theo đó, mỗi gia đình hội viên khuyến
học đều trồng mỗi bụi chuối, khóm tiêu và
chăm sóc kỹ lưỡng để khi thu hoạch đem lại

Ở mảnh đất Tân Liên, huyện Hướng Hóa,
nhiều người dân xem ông Nguyễn Tấn (62
tuổi) như là một kỹ sư trồng trọt, bác sĩ thú y
thực thụ nhờ khả năng tự học và được đào tạo
nghề qua các lớp tập huấn ở TTHTCĐ. Hiện tại
ông đã gây dựng cho mình một tiềm lực phát
triển kinh tế rất vững vàng với mô hình nuôi lợn
thịt và lợn nái cung cấp giống lên tới 1000 con/
năm thêm vào đó là đàn gà thả vườn cùng hơn
2 ha tiêu, cà phê đang đi vào thời kỳ thu hoạch.
Khoa học & Kỹ thuật
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Mới đây nắm bắt được nhu cầu thị trường cùng
sự thuận lợi của địa hình thổ nhưỡng nên năm
nào ông cũng trồng hoa cúc Đà Lạt để bán tết
với quy mô khá lớn. Với mô hình làm ăn này
năm nào gia đình ông cũng đạt mức thu nhập
gần 150 triệu đồng nên ông cũng đã sắm được
xe tải loại lớn để thu mua nông sản của bà con
như: Chuối, sắn, cà phê, tiêu hay chạy dịch vụ
khi bà con cần.
Từ thực tiễn trên, thiết nghĩ mỗi người dân
đều phải học suốt đời để trở thành người lao
động có nghề, có năng suất lao động cao, học
tập để có năng lực cải thiện đời sống của cá
nhân và gia đình, có những đóng góp cho xã
hội, mọi công dân bao gồm tất cả cán bộ, Đảng
viên, những thành viên trong gia đình, dòng họ,
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mọi quân nhân, mọi doanh nhân đều có trách
nhiệm tạo điều kiện và cơ hội cho người khác
học tập, thực hiện được phương châm “giáo
dục vì mọi người” và “mọi người cho giáo
dục”.
Từ xưa đến nay và mãi mãi về sau, việc
học tập suốt đời - tư tưởng “Học không bao
giờ cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn
nguyên giá trị
Và chắc chắn, trên mảnh đất Quảng Trị anh
hùng, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách
mạng sẽ còn nhiều tấm gương sáng tạo trong
công tác, sản xuất, kinh doanh, trong lao động
gắn với việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội
học tập./.

TRANG VĂN

HÓA QUẢNG TRỊ

MÚA ĐỒNG NÁP LÀNG HÀ TRUNG

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI VIỆT
CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN
HOÀNG NGỌC THIỆP
Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh

1. Đôi nét về lịch sử hình thành làng Hà
Trung
Làng Hà Trung thuộc xã Gio Châu, huyện
Gio Linh, Quảng Trị. Vị trí địa lý: phía đông
giáp làng Lại An (xã Gio Mỹ); phía tây giáp
làng Đại Hòa (xã Gio Sơn); phía nam giáp
làng Hà Thanh (xã Gio Châu); phía bắc giáp
làng Hà Thượng (xã Gio Châu). Đây là một
trong những ngôi làng được hình thành từ rất
sớm trên vùng đất phía bắc của tỉnh Quảng
Trị, có thể từ nửa cuối thế kỷ XV, sau lần vua
Lê Thánh Tông chinh phạt Chiêm Thành năm
1471. Trong tác phẩm Ô châu cận lục, khi liệt
kê danh mục làng/xã hình thành dưới thời Lê,
thì làng Hà Trung cùng với Hà Thanh có tên là
Hà Lạc Hạ là một trong 65 xã thuộc châu Minh
Linh, phủ Tân Bình1. Điều này được gia phả họ
Trần Văn - dòng họ khai khẩn làng Hà Trung
biên chép về ngài thủy tổ của dòng họ mình

trong phần lời tựa cuốn gia phả như sau: Họ
ta nguyên người tỉnh Thanh Hóa, ngài thủy tổ
là Nguyễn Văn Đông, ông nguyên người làng
Hà Mát, tổng Du Tường, huyện Hậu Lộc, phủ
Hà Trung. Theo vua Lê Thánh Tông đánh dẹp
nước Chiêm Thành, lập làng Hà Trung thuộc
tỉnh Quảng Trị, phủ Triệu phong, huyện Gio
Linh, tổng An Xá2. Dưới thời các chúa Nguyễn,
khi Lê Quý Đôn biên soạn tập sách Phủ biên
tạp lục thì làng Hà Trung là 1 trong 17 xã, 1
thôn, 7 phường của tổng An Xá, huyện Minh
Linh3. Dưới thời Nguyễn, làng Hà Trung là 1
trong 20 xã, thôn, phường thuộc tổng An Xá4.
Từ sau Cách mạng Tháng 8, các đơn vị
hành chính cấp phủ được đổi thành cấp huyện,
cấp tổng bị bãi bỏ; nhiều làng nhỏ hợp lại thành
các xã và mang những tên mới. Lúc này toàn
huyện có 9 xã, bao gồm Linh Mai, Linh Sơn,
Linh Thượng, Linh Tiên, Linh Phong, Linh

1

Dương Văn An. Ô châu cận lục. Văn Thanh - Phan Đăng dịch và chú giải. Nxb Chính trị quốc gia. Hà nội. 2009. Tr. 47.
Gia phả họ Trần (quyển nhất) được được viết trên giấy dó, ghi chép từ ngài thủy tổ của dòng họ đến đời thứ 13 do Hiệp
biện Đại học sĩ Trần Đình Túc cẩn tự vào năm Tự Đức thứ ba mươi sáu (1883). Bản dịch chữ Quốc ngữ được viết trên
giấy kẻ ngang, bao gồm 170 trang do ông Trần Văn Thành nguyên tộc trưởng tộc Trần Văn phụng sao vào năm 2002.
Hiện cả hai bản này đang được lưu giữ tại nhà ông Trần Văn Hoản, trưởng làng, trưởng tộc Trần Văn làng Hà Trung.
3
Lê Quý Ðôn. Phủ Biên tạp lục. Nxb VHTT. Hà Nội. 2007. Tr. 103.
4
Quốc sử quán triều Nguyễn. Ðồng Khánh địa dư chí. Sách điện tử. Bản dịch của Ngô Đức Thọ, Nguyễn Văn Nguyên,
Philippe Papin. Tr. 1390 - 1391.
5
Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Gio Linh. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Gio Linh (1930 - 2010). Nxb Thuận Hóa. Huế - 2011.
Trang 11.
2
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Giang, Linh Hưng, Linh Phùng, Linh Hà; làng Hà
Trung thuộc xã Linh Giang5. Ngày 20/8/1950,
thực hiện Quyết nghị số 1069-QN/P5 của UBKCHC Liên khu IV, các xã thuộc huyện Gio
Linh hợp nhất thành 4 xã; làng Hà Trung thuộc
xã Linh Châu cùng với các thôn: Lan Ðình,
Lạc Tân, Lễ Môn, An Xá, Tân Lịch, Tân Hà,
Gia Môn, Hồng Phát, Tân An, Hà Thượng, Hà
Thanh, Trúc Lâm, Kỳ Lâm1.
Năm 1954, theo Hiệp định Genève, vĩ tuyến
17 trở thành biên giới chia cắt Việt Nam thành
2 miền Nam - Bắc. Huyện Gio Linh thuộc miền
Nam của chính quyền VNCH. Ngày 26-8-1954,
theo Nghị định số 1908-NĐ-PC của Uỷ viên
Chính phủ tại Trung Việt, quận Trung Lương
được thành lập. Trên địa bàn huyện Gio Linh
ngày nay có 2 quận là: Trung Lương và Gio
Linh. Quận Trung Lương có 3 xã, 19 thôn; quận
lỵ đóng tại thôn Cao Xá, xã Trung Giang. Quận
Gio Linh có 8 xã 71 thôn; quận lỵ đóng tại thôn
Hà Thượng, xã Gio Lễ2. Xã Gio Lễ gồm các
thôn: Hà Thượng, Hà Trung, Hà Thanh, Tân
Hà, Tân Lịch, An Xá, Lễ Môn, Gia Môn, Lan
Đình, Lạc Tân, Trúc Lâm3.
Tháng 5/1972, một phần đất của tỉnh Quảng
Trị từ phía bắc Thạch Hãn trở ra, trong đó có
huyện Gio Linh được giải phóng và đặt dưới
sự quản lý, điều hành của chính quyền cách
mạng huyện Gio Linh. Các đơn vị hành chính
xã, huyện không có gì thay đổi cho đến ngày
giải phóng miền Nam.
Tháng 02/1976, theo chủ trương tách xã,
xã Gio Lễ được tách thành xã Gio Châu và Gio
Phong4.

Sau khi đất nước thống nhất, từ tháng
2-1976, tỉnh Bình Trị Thiên mới được thành lập,
huyện Gio Linh thuộc tỉnh Bình Trị Thiên. Ngày
11/3/1977, các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam
Lộ được hợp nhất và mang tên mới là huyện
Bến Hải5. Sau khi tỉnh Bình Trị Thiên tách thành
3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
Huế (1/7/1989), ngày 23/3/1990, theo Quyết
định 91-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, huyện
Bến Hải tách thành 2 huyện là Gio Linh và Vĩnh
Linh. Sau khi chia tách, huyện Gio Linh gồm
16 xã6; xã Gio Châu có 3 thôn: Hà Trung, Hà
Thượng, Hà Thanh.
Ngày 01/8/1994, theo Nghị định số 79-CP
của Chính phủ, thành lập thị trấn Gio Linh thuộc
huyện Gio Linh trên cơ sở một phần đất đai và
dân số của xã Gio Châu, xã Gio Phong, xã Gio
Bình7. Theo Nghị định này, một phần đất phía
đông làng Hà Trung sáp nhập vào thị trấn Gio
Linh, đình làng Hà Trung cũng theo đó thuộc
địa phận quản lý của thị trấn Gio Linh.
2. Múa đồng náp/múa đăng hèo làng Hà
Trung
Hà Trung là một làng quê vốn có bề dày về
truyền thống lịch sử và văn hóa, với các công
trình văn hóa, tín ngưỡng phản ánh quá trình
khai phá vùng đất mới của lưu dân Việt trong
lịch sử, làng quê nổi tiếng với các danh nhân
tài hoa dưới thời quân chủ của dòng họ Trần
Đình như: Trần Đình Ân, Trần Đình Khánh,
Trần Đình Túc, Trần Đình Phác... Ngày nay,
ngôi làng này vẫn bảo lưu được khá nguyên
vẹn nhiều nghi thức tế tự, nhiều lễ hội dân gian
hết sức đặc sắc, hấp dẫn và không kém phần

Quyết nghị số 1069-QN/P5 ngày 20-8-1950 của UBKCHC Liên khu 4. Nguyễn Quang Ân. Việt Nam - những thay đổi
về địa danh và địa giới các đơn vị hành chính 1945 - 1997. Sđd. Tr. 42.
2
Nghị định số 1908-NĐ-PC ngày 26-8-1954. Dẫn theo: Nguyễn Đình Tư. Non nước Quảng Trị. Nxb Đại học quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh. 2011. Tr. 109.
3,4
Ban chấp hành Đảng bộ xã Gio Châu. Lịch sử Đảng bộ xã Gio Châu (1930 - 2015). Quảng Trị. 2019. Tr. 12.
5
Quyết định 62-CP ngày 11-3-1977 của Hội đồng Chính phủ. Dẫn theo: Nguyễn Quang Ân. Việt Nam - những thay đổi
về địa danh và địa giới các đơn vị hành chính 1945 - 1997. Tlđd. Tr. 242,
6
Quyết định số 91-HÐBT ngày 23-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng. Dẫn theo: Nguyễn Quang Ân. Việt Nam - những thay
đổi về địa danh và địa giới các đơn vị hành chính 1945 - 1997. Tlđd. Tr. 507.
7
Nghị định số 79-CP của Chính phủ ngày 1-8-1994. Dẫn theo: Nguyễn Quang Ân. Việt Nam - những thay đổi về địa
danh và địa giới các đơn vị hành chính 1945 - 1997. Tlđd. Tr. 604.
1
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trang nghiêm. Múa đồng náp/Múa đăng hèo là
một trong số đó.
Theo những người lớn tuổi trong làng cho
biết, múa đồng náp (hay còn gọi là múa đăng
hèo) của làng xuất hiện từ rất lâu và được diễn
ra vào những ngày tế lễ lớn của làng như Đại
tự kỳ an/lễ kỳ phước, tế thành hoàng làng…
Ngoài ra, các họ lớn của làng khi giổ họ (kỵ
ngài thủy tổ) nếu có yêu cầu thì sẽ tổ chức
múa. Múa đồng náp là một thành tố cấu thành
lễ hội của làng Hà Trung. Nó là một hình thức
biểu hiện, một trò diễn trong phần hội của làng
Hà Trung. Thực hiện múa đồng náp như là tái
hiện lại không khí hào hùng của binh lính tham
gia chiến đấu trong các trận chiến.
Múa đăng nghĩa là múa đèn, tượng trưng
cho văn phong, sự đẹp đẽ, tao nhã và thanh
cao. Các diễn viên trong đội múa cầm đèn
trên tay và thực hiện các bài múa. Đèn ngày
xưa được đan bằng khung tre, mặt ngoài dán
giấy quyến, bên trong gắn nến. Về sau, do
những vật liệu trên cháy quá nhanh, không đủ
thời gian để múa hết bài nên người ta cải tiến
đèn bằng cách dùng cái chén, bên ngoài cắt
giấy màu hình cánh sen dán vào và bên trong
thắp nến. Múa đăng có 2 bài là Truyền lệnh và
Phước đẳng. Trong bài Phước đẳng có 14 vát:
Cải chữ, Nhất xà, Nhị xà, Hòa móng nhất, Hòa
móng nhị, Hòa móng tam (Tam lăng), Tứ trụ,
Ngũ trụ, Vận thân, Vấn thân, Liên đằng, Tặng
ba lầu, Sắt nút (Thắt nút), Phóng hỏa.
Múa hèo tức là múa lổ bộ (lục bộ) và gậy,
tượng trưng cho võ, thể hiện sức mạnh và sự
cường tráng. Các diễn viên trong đội múa cầm
lổ bộ và gậy để thực hiện các bài múa. Lổ bộ
người Hà Trung còn gọi là náp. Theo quan
niệm đó là các loại vũ khí của các binh lính sử
dụng trong chiến đấu năm xưa, gồm giáo, mác,
đại đao, chùy, câu liêm, hèo (gậy)... Múa hèo
có 3 bài là Tấn thối (Tiến thoái), Nhất xà, Nhị
xà và 13 vát.
Một đội múa đồng náp thường có 17 người
gồm 1 ông cai và 16 quân chia làm 2 hàng.
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Trong đó 2 người đứng đầu 2 hàng gọi là 2 ông
thủ, 2 ông đứng cuối 2 hàng gọi là 2 ông vỹ.
- Trang phục trình diễn
Ông cai: Chân đi hia, mặc quần trắng quấn
xà cạp đỏ (hoặc xanh, đen). Mình mặc áo đỏ
sọc vàng, trước ngực có hình đầu rồng, sau
lưng có hình đầu hổ, hai bên có dây tua thòng
xuống. Lưng thắt dây lụa đỏ hoặc xanh. Đầu
đội quan mão (mũ quan võ).
Quân: 8 người mặc áo đỏ sọc xanh (hoặc
vàng) có viền ở lai, tay và cổ; 8 người khác
mặc áo xanh sọc đỏ có viền ở lai, tay và cổ.
Quần trắng, chân quấn xà cạp đỏ hoặc xanh.
Chân đi giày trắng. Đầu đội mũ xuân thu.
Các dụng cụ sử dụng trong quá trình múa:
Ông cai tay cầm huyền. Tức là 1 cái lục lạc
hình bánh xe, đường kính chừng 5 -7 cm, khi
rung phát ra âm thanh. Quân nếu múa đăng thì
cầm đèn. Nếu múa hèo thì 6 người đứng đầu
cầm lổ bộ theo thứ tự như sau: 2 người đứng
đầu 2 hàng cầm đại đao, 2 người tiếp theo cầm
chùy, 2 người tiếp theo cầm câu liêm, 2 người
tiếp theo cầm mác, 2 người tiếp theo cầm giáo.
Những người còn lại cầm hèo (gậy). Ngày nay
do không có lổ bộ nên tất cả đều cầm hèo.
- Quy trình thực hành
Sau khi đội hình múa chuẩn bị xong mọi thứ
ở bên ngoài. Nếu múa đăng thì người múa tay
cầm đèn, nếu múa hèo thì cầm lổ bộ và gậy.
Ông cai và 2 ông thủ vào trong sân xin múa
được múa đăng hoặc múa hèo và bắt đầu bài
múa Truyền lệnh.
Múa Truyền lệnh chỉ có ông cai và 2 ông
thủ vào múa, những người còn lại vẫn ở bên
ngoài.
Ông cai xướng: “Lệnh mật, lệnh mật tốc
bôn hành, bôn hành. Hành đàn sứ giả tiếp linh
quan. Uế khí mật tích khủng vị hoàn. Ngưỡng
trượng thần linh tiêu tuân sắc mạng. Thôi cang
thúc bộ tiến ba đăng. Kính chúc tiên linh an vị
Khoa học & Kỹ thuật
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cho chúng tôi lui gót. Phần đẳng ba ban tài tử
đình tiền tiến vũ ba đăng đội”.
Các vị quân sau khi đã nhận lệnh này rồi thì
hô to: “Thừa mạng”!.
Sau đó ông cai vào trong gian giữa của đình
lạy 4 lạy và quay ra ngoài sân dẫn 2 ông thủ
ra phía đội quân để dẫn quân vào. Lúc này đội
hình quân được ông cai dẫn vào sân và xếp
thành 4 hàng.
Nếu múa đăng thì ông cai bắt bài Phước
đẳng như sau: Ông cai xướng rằng: “Phước
đẳng hà sa vô số phật. Hồi đầu vọng bái tọa
giai ư tiên”. Ông cai rung huyền và toàn bộ đội
quân quỳ lạy theo cách rung huyền của ông
cai. Sau đó đội hình chạy chổ và tách thành
2 hàng (chia hàng 2). Ông cai tay cầm huyền
rung và điều khiển đội hình múa các vát theo
thứ tự gồm Cải chữ, Nhất xà, Hòa móng nhất,
Hòa móng nhị, Hòa móng tam (Tam lăng), Tứ
trụ, Ngũ trụ, Vận thân, Vấn thân, Liên đằng,
Tặng ba lầu, Sắt nút (Thắt nút), Phóng hỏa.
Kết thúc bài múa đội hình xếp thành hàng 4
và lạy tạ sau đó rút lui.
Lúc này nếu múa múa hèo thì ông cai bắt
thẳng vào bài Tấn thối (Tiến thoái). Ông cai hô,
đội hình trình diễn múa các vát theo trình tự
như sau:
“Tấn (tiến) nhất bộ hề khai song kiếm
Thối (thoái) nhất công hề khai diệt thiên binh
Hành lẫm lẫm bất dư (như) hổ tịch
Tẩu hoàn hoàn thế dược (nhược) long tranh
Võ (vũ) vô thiết toả năng liêu (lưu) khách
Sắc bất ba đào dị nịch (địch) nhân”
Kết thúc bài Tấn thối thì đến bài Nhất xà.
Ông cai tiếp tục lắc huyền và xướng, đội hình
múa theo các vát như sau:
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“Ba vương ba hậu chiếm nhiêu phù hội chi
xuân
Mai đệ mai huynh cận đấu phiền
Ba chi nhật
Tận thị thích thời chi hảo cảnh
Khả cung lạc sự chi gia nhân ”.
Xong bài Nhất xà, ông cai chỉ huy đội hình
chuyển qua múa bài Nhị xà theo trình tự các
vát như sau:
“Biến hóa khuất thân xà lưỡng lộ
Vãng lai thăng giáng võ song khai”.
Kết thúc bài múa, đội hình xếp thành 2 hàng
lạy tạ, sau đó rúi lui.
Múa đồng náp là một trò diễn chủ yếu phục
vụ trong nghi lễ mang tính cộng đồng, sự có
mặt của nó góp phần tăng thêm tính long trọng,
trang nghiêm trong quá trình diễn ra lễ tế, tạo
được không khí vui tươi thoải mái và mang lại
cho người xem sự thích thú, tò mò. Đặc biệt,
dưới thời Nguyễn, trong làng có Trần Đình Túc
từng giữ trọng trách Lễ Bộ Thượng thư, vị quan
này đã mang nghi thức tế tự từ triều đình Huế
về áp dụng cho quê hương nên nhiều nghi tiết
trong nghi thức tế tự của làng ngày càng hoàn
thiện, chỉnh chu và đi vào quy cũ hơn. Trải qua
thời gian, cùng với những những lo toan của
thời cuộc, những người am hiểu về múa đồng
náp cũng dần ít đi, do đó cần có sự định hướng
nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tốt đẹp
này./.
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QUẢNG TRỊ VỚI LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH

Tiềm năng lợi thế và thách thức
TS. NGUYỄN BÌNH
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Quảng Trị
1. Dẫn nhập
Ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tượng
kinh tế - xã hội phổ biến không chỉ ở các nước
phát triển mà còn ở các nước đang phát triển.
Hội đồng Du lịch và Lữ hành quốc tế cho rằng,
du lịch là một ngành kinh tế lớn nhất thế giới,
vượt qua cả ngành sản xuất ô tô, thép, điện tử
và nông nghiệp. Tại một số quốc gia trên thế
giới, trong đó có Việt Nam, du lịch được xem
là nguồn thu ngoại tệ quan trọng chiếm tỷ trọng
lớn đối với ngoại thương và là một trong những
ngành kinh tế hàng đầu. Ở Quảng Trị, du lịch

cũng được lãnh đạo tỉnh xác định là ngành kinh
tế mũi nhọn, thúc đẩy kinh tế của địa phương
hội nhập và phát triển; đặc biệt trong giai đoạn
hiện nay, Quảng Trị đang hướng đến “Festival
vì Hòa bình năm 2022” thì loại hình Du lịch văn
hóa tâm linh sẽ là điểm nhấn quan trọng để thu
hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với
lễ hội và mảnh đất giàu tiềm năng di sản văn
hóa - lịch sử này.
Cho đến nay, ở nước ta có nhiều loại hình
du lịch khác nhau, tùy theo nhu cầu trong việc
thực hiện hành vi du lịch mà người ta chia

Đêm hoa đăng Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh TLBT
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thành các loại như: du lịch nghỉ dưỡng, giải trí;
du lịch thể thao; du lịch chữa bệnh; du lịch vì
mục đích văn hóa; du lịch sinh thái; du lịch văn
hóa tâm linh; du lịch kết hợp thăm thân nhân,
quê hương; du lịch thương gia; du lịch công
vụ; du lịch quá cảnh,... Trong đó, du lịch văn
hóa tâm linh là một trong những loại hình du
lịch mới có sức lan tỏa mạnh và phát triển tại
nhiều quốc gia cũng như ở Việt Nam. Du lịch
văn hóa tâm linh là một phần của du lịch văn
hóa và được gọi là “xu thế của thời đại” khi mà

tích văn hóa, tôn giáo, lịch sử như đền, đài,
đình, chùa, miếu mạo, nhà thờ, nghĩa trang,
chứng tích lịch sử,… cũng như tham gia thực
hiện các nghi lễ nhằm thỏa mãn các giá trị tinh
thần của bản thân. Du lịch văn hóa tâm linh có
thể biểu hiện bằng nhiều hình thức khác nhau
như du lịch tôn giáo, du lịch hành hương, du
lịch về nguồn, du lịch thiện nguyện, du lịch vì
hòa bình... Trong thời đại ngày nay, khi cuộc
sống càng phát triển thì du lịch tâm linh càng
có vai trò quan trọng. Do đó, nắm được xu thế

Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang. Ảnh TLBT
con người muốn tìm lại những nơi được coi là
linh thiêng, ngoài sự tưởng nhớ, hoài niệm, tri
ân, cầu nguyện còn là sự giải thoát tâm hồn
của mình ra khỏi những bế tắc, áp lực trong
cuộc sống.
Người ta cho rằng, du lịch văn hóa tâm linh
là một hoạt động du hành của con người nhằm
đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu các di
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của thời đại và phát huy những tiềm năng, lợi
thế sẵn có để phát triển du lịch là góp phần vào
việc tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Quảng Trị,với vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở
điểm giao cắt của các tuyến quốc lộ quan trọng
của Việt Nam và khu vực. Trục Quốc lộ 1A và
đường Hồ Chí Minh giao cắt với Hành lang
kinh tế Đông - Tây, từ vai trò là một hành lang

TRANG VĂN
giao thông đã trở thành một hành lang kinh tế
rất quan trọng trong vùng. Bên cạnh đó,Quảng
Trị mang trong mình một kho tàng di sản văn
hóa vật thể và phi vật thể rất phong phú dồi
dào, đặc biệt là di sản văn hóa chiến tranh
cách mạng. Đây chính là tiềm năng và lợi thế
trong việc xây dựng mô hình du lịch đặc trưng
cho Quảng Trị:Du lịch hồi tưởng, du lịch tâm
linh, chắc chắn sẽ mở ra một triển vọng, một
điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong cả
nước và Quốc tế.
2. Những tiềm năng, lợi thế trong việc
phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh
Để phát triển du lịch văn hoá tâm linh Quảng
Trị, trước hết chúng ta hãy đánh giá những tiềm
năng, thế mạnh vốn có của Quảng Trị, trong đó
các yếu tố như: Hệ thống giao thông tiện lợi;
hệ thống di tích tôn giáo, tín ngưỡng và di tích
lịch sử cách mạng phong phú đa dạng; cũng
như những lễ hội truyền thống, tôn giáo có liên
quan... là những điều kiện để du lịch tâm linh
của tỉnh ngày càng phát triển.
2.1. Hệ thống giao thông thuận lợi
Quảng Trị nằm ở điểm phát khởi của Quốc
lộ 9 (còn gọi là đường 9 - điểm đầu mối của
trục Hành lang kinh tế Đông Tây), đây là con
đường lịch sử mang trên mình nó nhiều dấu
tích của nhiều thời đại và là con đường Xuyên
Á ngày nay - Đồng thời, Quảng Trị còn nằm
trên Con đường Di sản miền Trung, là cầu nối
giữa hai địa phương có di sản văn hóa thế giới
là Quảng Bình và Thừa Thiên Huế nên Quảng
Trị là địa phương có khá nhiều lợi thế trong
phát triển du lịch.
Trong đó, Hành lang kinh tế Đông Tây (EastWest Economic Corridor - EWEC) là một sáng
kiến được nêu ra vào tháng 10.1998 tại Hội
nghị Bộ trưởng Tiểu vùng sông Mê Kông mở
rộng lần thứ 8 được tổ chức tại Manila (Philippines) nhằm thúc đẩy phát triển và hội nhập
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kinh tế giữa bốn nước Lào, Myanma, Thái Lan
và Việt Nam. Hành Lang này chính thức thông
tuyến vào ngày 20.12.2006.
Hành lang kinh tế Đông Tây là tuyến hành
lang dài 1.450 km, đi qua bốn nước, bắt đầu
từ thành phố cảng Mawlamyine (bang Mon)
đến cửa khẩu Myawaddy (bang Kayin) ở biên
giới Myanmar - Thái Lan. Ở Thái Lan, bắt đầu
từ Mae Sot, chạy qua 7 tỉnh: Tak, Sukhothai,
Kalasin, Phitsanulok, Khon Kaen, Yasothon và
Mukdahan. Ở Lào, chạy từ tỉnh Savannakhet
đến cửa khẩu Dansavanh và ở Việt Nam, chạy
từ cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) qua các
tỉnh thành Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.
Quảng Trị là tỉnh nằm trên Hành lang kinh
tế Đông Tây, nên đây cũng là cơ hội thuận lợi
cho Quảng Trị phát triển kinh tế về mọi mặt,
đặc biệt là phát triển du lịch - dịch vụ, đồng
thời phát huy được thế mạnh về du lịch văn
hóa tâm linh trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của
những tỉnh/thành phố khác trong khu vực.
Với lợi thế này, những tuor du lịch sẽ được
hình thành nhằm kết nối giữa Quảng Bình Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Hội An. Đồng thời,
thông qua cửa khẩu Lao Bảo những tuyến du
lịch liên kết giữa các nước Việt Nam - Lào Thái Lan - Myanma cũng được hình thành và
phát triển.
2.2. Hệ thống di tích lịch sử cách mạng
tiêu biểu gắn liền với du lịch tâm linh
Trong hai cuộc trường chinh chống Pháp
và chống Mỹ, Quảng Trị là một chiến trường,
nơi trực tiếp chia cắt, nơi đụng đầu của một
cuộc chiến mang tầm thời đại, nơi phải gánh
chịu nhiều đau thương mất mát bởi chiến tranh
và bom đạn, nhưng đồng thời cũng hàm chứa
nhiều chứng tích, nhiều sự kiện lịch sử đã đi
vào huyền thoại... Chứng tích đó còn hiện diện
trên mảnh đất Quảng Trị với một hệ thống các
di tích chiến tranh đồ sộ và độc đáo. Đến nay
trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị có 602 di tích/
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cụm di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng
cảnh đã được công nhận (xếp hạng); trong đó,
có 479 di tích được công nhận cấp tỉnh, 33 di
tích/cụm di tích được công nhận cấp quốc gia
và đặc biệt quan trọng của quốc gia. Trong số
602 di tích trên địa bàn toàn tỉnh, có 442 di tích
thuộc loại hình lịch sử với đa phần là di tích
lịch sử cách mạng (chiếm 85%). Đặc biệt, cụm
di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; cụm di
tích Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu
niệm sự kiện 81 ngày đêm và di tích địa đạo
Vịnh Mốc - hệ thống làng hầm Vĩnh Linh đã
được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di
tích quốc gia đặc biệt quan trọng.
Bên cạnh đó, Quảng Trị còn có 72 nghĩa
trang liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ cấp
quốc gia là nghĩa trang Đường 9 và nghĩa trang
Trường Sơn. Trong đó, nghĩa trang Trường Sơn
là lớn nhất với diện tích 39,6 ha quy tập 10.263
ngôi mộ; Nghĩa trang Đường 9 có tổng diện tích
13 ha, quy tụ gần 9.500 mộ liệt sĩ với đầy đủ lực
lượng của ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội
địa phương, dân quân du kích và thanh niên
xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến
đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào
trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhiều
năm trở lại đây, hai nghĩa trang này hằng năm
đón hàng nghìn lượt khách đến thăm viếng với
ý nghĩa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã mất
vì cuộc đấu tranh dân tộc nhưng cũng mang ý
nghĩa tâm linh to lớn. Những người đến thăm
viếng các nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị gồm rất
nhiều đối tượng từ cựu chiến binh đến thăm
lại chiến trường xưa, những thế hệ thanh niên,
doanh nghiệp, khách du lịch nước ngoài,... đến
tri ân, tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc
cũng như thả hồn vào cõi linh thiêng để tìm
phút yên bình trong cuộc sống.
Các di tích lịch sử cách mạng ở Quảng Trị
đa phần là những nơi ghi dấu các cuộc chiến
đấu ác liệt qua hai cuộc chiến tranh. Đó là
những trang sử bi hùng được viết nên từ máu
xương biết bao thế hệ lớp lớp cha anh của
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ngày hôm qua. Đó là những địa điểm không
chỉ để chúng ta tri ân, tưởng niệm, hoài niệm
và tôn vinh những người đã hiến dâng cuộc đời
mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; bày tỏ
lòng thành kính, ngưỡng vọng thiêng liêng với
các anh hùng liệt sĩ... mà còn là nơi để chúng
ta có thể giao cảm với quá khứ bi hùng mà quật
khởi, suy ngẫm về cuộc sống, giải tỏa những
những áp lực, lắng đọng để nghiệm sinh về lẽ
sống cũng như tự rút ra những nguyên lý sống
cho chính mình... Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa
trang liệt sĩ Trường sơn, Nghĩa trang Đường 9,
Đôi bờ cầu Hiền Lương, La Vang, Ái Tử, Cửa
Việt, Khe Sanh... và hàng trăm di tích khác nữa
của Quảng Trị đều là những điểm đến của du
lịch tâm linh.
2.3. Các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng lâu
đời, điểm đến của du lịch tâm linh
Quảng Trị không những là mảnh đất chứa
đựng trong mình nhiều di tích lịch sử cách
mạng, có giá trị đặc biệt mà còn là nơi để lại
dấu ấntín ngưỡng tôn giáo sâu đậm trong
lòng bè bạn và du khách hành hương khi tiếp
cận mảnh đất này. Những dấu tích tôn giáo,
tín ngưỡng đã đồng hành cùng người dân nơi
đây chứng kiến biết bao đổi thay, thăng trầm
của lịch sử; cùng công cuộc mở cỏi về phương
Nam của các bậc tiền nhân. Ngày nay, những
cơ sở tôn giáo, những dấu tích của chùa chiền,
nhà thờ... là những bằng chứng trung thực và
thuyết phục để tìm hiểu về một thời kỳ lịch sử
đã qua và là nơi để du khách trong nước và
quốc tế đến tham quan, vãn cảnh, nghiên cứu,
nơi đáp ứng nhu cầu giải thoát tâm linh, tìm về
cội nguồn và cầu nguyện cho cuộc sống được
tốt đẹp, bình yên hơn như là một sự giải thoát
về mặt tinh thần.
Trước hết là Phật giáo, đến nay hơn năm
thế kỷ trôi qua, Phật giáo đã hiện diện trên
mảnh đất Quảng Trị và chứng kiến biết bao
cuộc đổi thay dâu bể… Trong muôn vàn thử
thách nghiệt ngã đó, Phật giáo vẫn đồng hành
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cùng dân tộc, là chỗ dựa tinh thần ấm áp tình
thương yêu vô bờ bến, hướng chúng sinh đến
những giá trị tốt đẹp của con người Chân Thiện - Mĩ.
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con người cuộc sống an lạc như nhiên giữa
muôn trùng xáo động. Ngôi chùa như là nơi
hội tụ, như mái ấm một ngôi nhà chung để mọi
người dân trong tỉnh và du khách bốn phương
tụ hội về tĩnh tâm lắng động, được nghe hoằng

Đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh TLBT
Đi cùng với Phật giáo là quần thể các ngôi
chùa được dựng lên từ xưa trên mảnh đất
Quảng Trị, đến nay dù có ngôi còn ngôi mất,
nhưng tất cả đều là chỗ dựa tinh thần của con
người tìm về cội nguồn quá khứ sau những
chặng đường dài mệt mỏi mưu sinh.
Những ngôi chùa ở Quảng Trị được hình
thành và trải qua hàng trăm năm đối mặt cùng
mưa gió và những biến thiên, thăng trầm của
lịch sử. Ngôi chùa còn là chỗ dựa tâm linh
của làng quê, thôn xóm, bởi với tấm lòng từ
bi cao cả! Trong một khoảnh khoắc nào đó,
tiếng chuông chùa đồng vọng ngân vang như
thức tỉnh và an ủi lòng người, đem đến cho

pháp, được học hỏi nghiên cứu giáo lý, phát
huy được trí tuệ sáng suốt và để lòng mình
lắng đọng lại sau những vật vả, bon chen trong
công cuộc mưu sinh, mỗi ngày mỗi xa dần chỗ
tối tăm đau khổ mà bước dần lên cảnh an lạc
giải thoát. Ngôi chùa đã trở thành nơi hội tụ,
một “cõi đi về” trong tâm thức của người dân
Quảng Trị, và cũng là điểm đến của khách hành
hương. Những ngôi cổ tự như Tổ đình Sắc tứ
Tịnh Quang, Chùa Long An, Chùa Trung Đơn,
chùa Diên Thọ, chùa Bình Trung... mãi mãi là
điểm đến đầy hấp dẫn đối với du khách, đặc
biệt là khách du lịch trên tuyến hành lang kinh
tế Đông - Tây có dịp trãi nghiệm, khám phá
Phật giáo đại thừa ở Việt Nam mà Quảng Trị là
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điểm đầu cầu cho tuor du lịch tâm linh.
Về Thiên chúa giáo, ở Quảng Trị có nhiều
cơ sở tôn giáo của Thiên Chúa giáo, nhưng di
tích có khả năng khai thác du lịch tâm linh tốt
nhất chính là Trung tâm hành hương Đức mẹ
La Vang (Nhà thờ La Vang). Trung tâm La Vang
là một thánh đường của đạo Thiên Chúa có
quy mô tương đối lớn so với nhiều xứ đạo khác
trong khu vực Quảng Trị và miền Trung. Năm
1961, La Vang chính thức được Tòa thánh

hiểu biết của con người. Nhiều nơi xa, giáo dân
đã tổ chức đến La Vang như các tour “du lịch
tâm linh”, đi qua các giáo phận thăm quan các
nhà thờ có kiến trúc cổ, đẹp và những danh
lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước và cuối
cùng là tham gia vào lễ hội. Người làm du lịch
phải thấy đây là một tài nguyên, một thế mạnh
riêng có của địa phương để phát triên loại hình
du lịch văn hóa tâm linh này.
2.4. Quảng Trị có hệ thống lễ hội văn hóa

Nhà thờ La Vang. Ảnh TLBT
Vatican công nhận là Trung tâm Thánh Mẫu,
trở thành đất thánh của giáo dân đạo Thiên
chúa. Kể từ đó cứ 3 năm có một kỳ Ðại hội gọi
là “Kiệu La Vang” vào các ngày 13, 14 và 15
tháng 8 quy tụ giáo dân khắp nơi hành hương
về với La Vang.
Giáo dân và khách hành hương đến với La
Vang không chỉ với tâm thức thiêng liêng muốn
tận mắt chứng kiến nơi linh địa được mọi người
truyền tụng, mà như là một nhu cầu khám phá,
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đặc sắc mang màu sắc tâm linh
Lễ hội là một dạng thức hoạt động văn hóa
tổng hợp của con người, là một hình thức hữu
hiệu để phổ quát những giá trị văn hóa dân
tộc, truyền bá những giá trị văn hóa phi vật thể
của một cộng đồng hay của cả một dân tộc.
Hơn thế nữa, lễ hội còn là một nhu cầu tâm
linh chính đáng không thể thiếu được của nhân
loại khi mà tôn giáo đã được bản địa hóa, phù
hợp với đời sống của một cộng đồng hay của
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một địa phương. Trong lễ hội, con người có
dịp được thăng hoa những biểu cảm nội tâm,
những phẩm chất tốt đẹp của mình và hòa
nhập vào không khí chung của lễ hội để tạo
thành niềm vui chung.
Việc khai thác lễ hội vào phát triển du lịch
văn hóa tâm linh được rất nhiều quốc gia trên
thế giới thực hiện và thu được kết quả cao như
Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan... Điều này ta có
thể dẫn ra ví dụ với việc nhiều tín đồ tôn giáo
lấy việc hành hương đến một địa điểm linh
thiêng (thánh địa) trong tôn giáo của mình làm
mục đích chính của cuộc đời, như tín đồ Thiên
Chúa giáo muốn đến thăm Vatican; tín đồ Hồi
giáo muốn đến thánh địa Mecca; tín đồ Do Thái
giáo muốn đến thăm Jerusalem; tín đồ Phật
giáo muốn đến Lumbini Garden (vườn Lâm Tì
Ni) ở Nepal...
Ở Việt Nam, những năm gần đây, loại hình
du lịch văn hóa tâm linh cũng đang thu hút
đông đảo du khách. Từ các thành phố trung
tâm, người ta có thể dễ dàng đăng ký các tour
du lịch đo đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở
phía Bắc và phía Nam. Đáng lưu ý là ngoài các
cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sẵn có, một số khu
du lịch tâm linh mới đã được hình thành với số
tiền đầu tư hàng tỷ đồng, như: Trúc Lâm thiền
viện Tây Thiên (Vĩnh Phúc), Trúc Lâm thiền
viện Bạch Mã, Khu du lịch tâm linh Quán Thế
Âm (Thừa Thiên Huế), Khu du lịch tâm linh Bái
Đính (Ninh Bình), Lạc cảnh Đại Nam văn hiến
(Bình Dương),... Những tour du lịch văn hóa
tâm linh đi đến các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
nói trên, cũng như các tour du lịch lễ hội truyền
thống đã góp phần thúc đẩy loại hình du lịch
văn hóa tâm linh phát triển.
Trong khi đó, Quảng Trị là một vùng đất
giàu lịch sử, văn hóa với rất nhiều lễ hội đặc
sắc, hấp dẫn; Nơi đây có những lễ hội dân gian
truyền thống như lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Rước
kiệu Đức Mẹ La Vang, Lễ Vu Lan, Lễ hội Tổ
đình Sắc Tứ, lễ hội Chợ đình Bích La… và các
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lễ hội cách mạng lịch sử cũng đang được hình
thành, phát triển thể hiện truyền thống như:
Thả hoa trên sông Thạch Hãn, Đêm Thành Cổ;
Huyền thoại cõi Trường sơn; lễ hội Thống nhất
non sông…, Những lễ hội này hoàn toàn là cơ
sở, tiềm năng và cũng là lợi thế để du lịch văn
hóa tâm linh của tỉnh phát triển, trong đó đáng
chú ý là hai loại hình lễ hội lịch sử cách mạng
và lễ hội truyền thống.
Nhận thấy được những thế mạnh trong phát
triển du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh là một
hướng phát triển, trong những năm gần đây
tỉnh Quảng Trị đang xúc tiến hình thành các
chương trình du lịch hoài niệm - có thể coi đây
là tiền thân cho sự phát triển của du lịch văn
hóa tâm linh trong giai đoạn tiếp theo. Những
tour du lịch hoài niệm, thăm lại chiến trường
xưa... du lịch vùng phi quân sự DMZ, du lịch
Về nguồn.v.v... bước đầu gặt hái được nhiều
thành công. Tuy nhiên, nếu chỉ phát triển loại
hình du lịch này thì còn đơn điệu và chưa khai
thác hết tiềm năng sẵn có của tỉnh. Vì vậy bên
cạnh việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh
là hướng chủ đạo nhằm khai thác những tiềm
năng, lợi thế vượt trội của du lịch Quảng Trị.
Mặt khác, để phát triển bền vững loại hình du
lịch này, chúng ta cũng phải thấy những điểm
bất cập, thách thức đang đặt ra cho du lịch
Quảng Trị.
3. Những bất lợi, thách thức trong việc
phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh
ở Quảng Trị
Như đã phân tích ở phần tiềm năng; Quảng
Trị có rất nhiều lợi thế để phát triển loại hình
du lịch tâm linh. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn
tồn tại rất nhiều bất lợi, ảnh hưởng không nhỏ
đến việc phát triển du lịch tâm linh. Nếu kể ra
cho hết thì có khá nhiều yếu tố bất lợi như: Hệ
thống cơ sở lưu trú chưa đồng bộ và phát triển
hoàn chỉnh; Các sản phẩm du lịch của Quảng
Trị còn khá nghèo nàn, đơn điệu; Chất lượng
nguồn nhân lực du lịch còn thấp, tính chuyên
Khoa học & Kỹ thuật
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nghiệp thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát
triển ngày càng cao của thực tiển; hay Quảng
Trị vẫn chịu sự cạnh tranh lớn do nằm trên con
đường di sản miền Trung và bao quanh là các
tỉnh có thế mạnh lớn về phát triển du lịch. Mặc
dù, đây là điều kiện thuận lợi nhưng cũng là

Đó là hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch
Quảng Trị và tính liên kết với các tỉnh lận cận
trong cụm, trong khu vực cũng như trong nước
và Quốc tế vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất
cập.
Trước hết là hoạt động quảng bá du lịch

Đài tưởng niệm Trung tâm, di tích Thành Cổ QT. Ảnh TLBT
điều kiện bất lợi đối với Quảng Trị do khoảng
cách giữa các địa phương ngắn, khách du lịch
có thể dễ dàng lựa chọn nơi lưu trú và Quảng
Trị là điểm đi qua/không phải điểm đến, hay
hạ tầng giao thông Quảng Trị chỉ có lợi thế về
giao thông đường bộ; còn đường hàng không,
đường thủy, đường sắt thì bất lợi so với các
tỉnh lân cận. v.v...
Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết, chúng
tôi muốn tập trung phân tích hai hạn chế cơ
bản, mà chính điều này đã làm cho du lịch
Quảng Trị nói chung và du lịch văn hoá tâm linh
nói riêng chưa thể cất cánh, chưa thể trở thành
một ngành kinh tế mũi nhọn, như sự kỳ vọng.
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Quảng Trị phải nói là hoạt động chưa thực sự
có hiệu quả, phải nhìn nhận Quảng Trịmới phát
triển du lịch và chưa có những kinh nghiệm
trong việc đưa dịch vụ này trở thành một ngành
công nghiệp không khói hiệu quả. Vì vậy, hoạt
động quảng bá du lịch Quảng Trị vẫn chưa hiệu
quả trên các phương tiện thông tin đại chúng
quốc gia và các quốc tế.
Cần có kế hoạch xúc tiến, quảng bá du
lịch và du lịch văn hóa tâm linh Quảng Trị theo
hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm
và hướng vào các thị trường tiềm năng như:
- Nguồn khách trong nước: Đây có thể coi

TRANG VĂN
là nguồn khách cơ bản nhất đến với khu vực
Quảng Trị, tập trung vào 3 nguồn khách chính :
+ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
+ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía
Nam
+ Khách nội vùng trong khu vực Miền Trung
và Tây Nguyên
- Nguồn khách quốc tế: Khách quốc tế đến
Quảng Trị bằng đường bộ qua cửa khẩu Quốc
tế Lao Bảo. Đây sẽ là nguồn khách quốc tế cơ
bản đến với Quảng trị và có khả năng phát triển
mạnh mẽ trong tương lai, khi có một ASEAN
thống nhất và hệ thống đường bộ cao tốc giữa
các nước được hình thành một cách đồng bộ,
cho cả 2 loại hình là khách sử dụng xe của
các công ty du lịch và khách sử dụng xe tự lái
(Caravan), bao gồm các nguồn khách sau :
+ Thị trường khách Thái Lan
+ Thị trường khách Lào
+ Thị trường khách Campuchia
+ Thị trường khách Singapore, Malaysia
+ Thị trường khách Châu Âu, Úc
Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn đề cập, phân
tích là việc tham gia chủ động, tích cực hơn
nữa vào các hoạt động liên kết phát triển du
lịchvùng Bắc Trung Bộ và các chương trình liên
kết hợp tác với một số tỉnh gần gũi, thuận lợi
trong hợp tác phát triển như Quảng Bình, Thừa
Thiên - Huế, Đà Nẵng… để khai thác hiệu quả
tiềm năng du lịch của mỗi địa phương, đa dạng
hóa sản phẩm du lịch, mở ra khả năng kết nối
sản phẩm trong vùng, tạo sản phẩm liên kết
vùng có sức cạnh tranh cao trong các chương
trình du lịch tổng hợp.
Hoạt động du lịch là hoạt động liên kết, song
hành cùng tồn tại, phát triển. Quảng Trị nằm ở
giữa hai trung tâm di sản tầm cỡ thế giới; phía
Nam Thừa Thiên - Huế với hệ thống di sản vật
thể, phi vật thể Triều Nguyễn, là những thành
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quách, đền đài, lăng tẩm nguy nga tráng lệ...
phía Bắc là Quảng Bình với di sản thiên nhiên
hang động Phong Nha, Kẻ Bàng, Sơn Đòong
nổi tiếng... thì việc liên kết tuor tuyến lẫn nhau
là điều sống còn cấp thiết. Thưởng ngoạn du
lịch cũng như thưởng thức một bữa ăn, cần
phải đưa ra một thực đơn/menu nhiều món, để
thực khách lựa chọn, tạo sự hấp dẫn. Liên kết
hợp tác phát triển du lịch các tỉnh/thành phố
vùng Bắc Trung Bộ dựa trên cơ sở khai thác
tối đa tiềm năng và lợi thế về tài nguyên thiên
nhiên, tài nguyên nhân văn (di sản, di tích lịch
sử, văn hóa), tạo sự đột phá giúp ngành du lịch
tỉnh Quảng Trị nói chung và loại hình du lịch
tâm linh Quảng Trị nói riêng thực sự trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn của từng địa phương
và toàn vùng.
Liên kết xây dựng Quảng Trị trở thành điểm
đến hấp dẫn với hệ thống du lịch đồng bộ, kết
hợp giữa các sản phẩm du lịch đặc trưng bao
gồm du lịch hoài niệm (du lịch lịch sử - cách
mạng, Touz DMZ), du lịch tôn giáo, tín ngưỡng,
du lịch văn hóa với các sản phẩm du lịch địa
phương... chắc chắn sẽ đóng góp cho thực
đơn tuor tuyến thêm nhiều hương sắc độc đáo,
phong phú.
Tóm lại, với những tiềm năng, lợi thế về hệ
thống di sản chiến tranh và cách mạng độc đáo,
hấp dẫn; với lợi thế là đầu cầu trên tuyến hành
lang kinh tế Đông - Tây, với hệ thống di tích
tôn giáo tín ngưỡng, di tích cách mạng cùng
những lễ hội phong phú, đó chính là tiềm năng
và thế mạnh của Quảng Trị trong phát triển du
lịch, nhất là du lịch tâm linh. Tin rằng trong một
ngày không xa, du lịch tâm linh của tỉnh Quảng
Trị sẽ trở thành một hướng chủ đạo, đột phá,
góp phần thức đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát
triển và sẽ là điểm nhấn quan trọng, hấp dẫn
trong Đề án hướng đến “Festival vì Hòa bình
năm 2022”./.
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của người Việt Quảng Trị
NGUYỄN THỊ NƯƠNG
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

N

gười Việt Nam nói chung, người Việt
Quảng Trị nói riêng, trong quá trình
sống, lao động của mình đã sáng
tạo và để lại cho các thế hệ hôm nay rất nhiều
giá trị văn hóa độc đáo mang tính bản sắc của
mỗi vùng miền địa phương, trong đó không thể
không nhắc đến các loại bánh truyền thống
được làm từ nguyên liệu do người nông dân
tự sản xuất đó là nếp, đậu, mè… qua bàn tay
khéo léo của những người dân quê đã tạo ra
nhiều hương vị bánh cổ truyền đặc trưng mà
ai đã một lần thưởng thức cũng không thể nào
quên được hương vị của nó.
Các loại bánh này thường được làm ra để
dâng cúng tổ tiên trong những ngày tết, ngày
giỗ chạp của gia đình hay trong các dịp lễ hội
cổ truyền của quê hương, làng xóm. Ngoài
ra, bánh còn dùng để mời khách trong những
ngày đầu năm mới, đây là một món ăn vừa
ngon miệng, bổ dưỡng lại đậm đà hương vị
ngày xuân. Tùy vào mỗi làng quê mà họ có các
loại bánh đặc trưng của riêng mình. Trên vùng
đất Quảng Trị, những loại bánh đặc trưng có
thể kể đến như bánh dày, bánh phong, bánh
hộc, bánh in, bánh gai, bánh ít…, mặc dù đều
được làm ra từ các nguyên liệu dân dã như bột
nếp, bột đậu xanh, bột minh tinh nhưng mỗi
loại bánh đều có một cách làm riêng, có hình
dáng riêng và mang một hương vị đặc trưng
riêng.
Một trong những loại bánh độc đáo đó là
món bánh Phong, bánh Hộc và bánh In do
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người dân tại làng Nhĩ Thượng (xã Gio Mỹ) và
làng Mai Xá Chánh (xã Gio Mai) làm ra được
nhiều người ưa chuộng.
1. Bánh In
Bánh in là một loại bánh đặc sản không thể
thiếu trong những ngày tết cổ truyền ở một số
làng quê Quảng Trị. Bánh được làm từ những
nguyên liệu quen thuộc đó là đậu xanh, bột
nếp, mè và đường cát trắng.
Để làm được loại bánh này cần phải có
khuôn để làm bánh. Khuôn thường có dạng
hình chữ nhật, lòng khuôn dùng để đúc bánh
hình tròn có đường kính khoảng 10cm, dày
2cm. Khuôn thường được làm từ gỗ mớc có
tác dụng vừa nhẹ, vừa bền và dễ lóc bánh, đáy
khuôn có chạm hoa văn in hình chữ thọ, chữ
phúc, hoa cúc hay hoa mai nhằm tạo hoa văn
cho bánh. Một khuôn thường có 2 hộc để chứa
được 2 bánh.
Để bánh ngon trước hết phải chọn loại nếp
mới, hạt nếp trắng đều. Sau khi chọn được
nếp, người ta đem vo sạch, để ráo nước, sau
đó cho nếp vào chảo rang chín. Đây là khâu rất
quan trọng trong quy trình chế biến nhằm làm
biến tính các hạt tinh bột bằng cách sử dụng
nhiệt độ cao để làm bay hơi phần nước liên
kết bên trong hạt nếp để khi trộn với đường và
ép, các hạt nếp dễ dàng hút nước và kết dính
với nhau tạo thành hình của bánh in. Ngoài ra,
trong quá trình rang, dưới tác động của nhiệt
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Bánh in. Ảnh minh họa
độ cao sẽ giúp cho nếp chín và tạo mùi thơm
đặc trưng cho bánh.
Quá trình rang nếp phụ thuộc rất nhiều vào
cảm quan và kinh nghiệm của người làm bánh.
Nếu rang với lửa quá lớn thì nếp dễ bị cháy,
hạt nếp ngả màu vàng, bột xay ra sẽ không
được trắng và mất mùi thơm của nếp; nhưng
nếu rang nếp không đủ lửa thì hạt nếp sẽ dai,
bột sau khi xay không được mịn và không xốp
kết quả là bánh dễ dính và bở. Do đó, quá trình
rang phải sử dụng lửa vừa và tính toán thời
gian thích hợp để hạt nếp đạt đến độ chín đúng
yêu cầu. Sau khi rang xong, hạt nếp được cho
vào cối giã nhuyễn thành bột và đem phơi
sương khoảng 3 giờ rồi trộn nước đường vào
bột để tạo vị ngọt cho bánh.
Nước đường được nấu theo tỉ lệ 1kg đường
cho vào 500ml nước, đun lửa nhỏ và đánh đều
tay cho đến khi nước đường kết dính lại với
nhau tạo thành hỗn hợp nước sánh nhuyễn.
Nước đường để nguội, sau đó đổ bột nếp vào
nhồi cho thật nhuyễn đến khi nào bột và đường
quyện vào nhau là được.
Nhân bánh thường làm bằng mè. Hạt mè
sau khi làm sạch, cho vào chảo rang dưới ngọn
lửa nhỏ cho đến khi chín vàng đều và dậy mùi
thơm. Sau đó cho thêm đường cát trắng vào

nấu sôi nhẹ hỗn hợp cho hòa tan đường, khi
nấu cần sử dụng lửa nhỏ kết hợp với việc đảo
khuấy liên tục để tránh cháy khét.
Khi đã có đủ bột và nhân, người ta tiến hành
công đoạn định hình bánh. Để định hình bánh,
phải cho bột và nhân vào khuôn bánh (bột ở
lớp trên và lớp dưới, nhân ở chính giữa hai lớp
bột), dùng tay ém chặt bột vào khuôn, dùng
dao gạt phần bột dư trên mặt khuôn cho bằng
phẳng, úp ngược mặt khuôn xuống và gõ nhẹ
vào đáy khuôn để lấy bánh ra. Bánh in sau đó
được đặt lên những chiếc nong có lót lớp giấy
báo và hong trên than hồng. Định hình bánh
cũng là một công đoạn đòi hỏi nhiều kỹ thuật
sao cho khối bột tuy được ém chặt để bánh
chắc nhưng không bị cứng, nếu bột được nén
nhẹ tay thì bánh không có độ gắn kết và dễ bị
vỡ. Đây là công đoạn cuối cùng của việc làm
bánh in.
Bánh in thành phẩm đạt yêu cầu phải có
hoa văn đẹp, bề mặt khô ráo, cấu trúc bánh
chắc nhưng có thể bẻ thành miếng nhỏ và khi
cho vào miệng sẽ tan ra dễ dàng.
2. Bánh Hộc
Bánh hộc là một trong số các loại bánh
truyền thống của người Việt Quảng Trị. Đây là
Khoa học & Kỹ thuật
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Bánh hộc làng Mai Xá Chánh. Nguồn: dantri.com.vn
loại bánh được làm từ bỏng nổ, bột nếp, gừng
tươi, đậu phụng và đường.
Cũng như bánh in, để làm được bánh hộc
cần phải có khuôn bánh. Khuôn bánh hộc
thường được làm bằng gỗ có dạng hình chữ
nhật với kích thước dài 30cm, rộng 10cm, cao
10cm. Đi kèm với khuôn là xảo và dùi cui dùng
để ép bánh. Ngoài ra, để làm bánh hộc cần
phải có các dụng cụ gồm chảo rang, nồi để nấu
nước đường, đũa tre, mẹt…
Để làm được bánh hộc ngon phải chọn loại
thóc nếp đều hạt, không quá dẻo hay quá khô
mới cho bánh ngon và đẹp.
Trước hết, thóc nếp đem rang thành bỏng
(hay nổ cốm). Để rang nếp thành bỏng đạt
đến độ ngon và nở đều hạt, phải cho cát đã
rửa sạch, phơi khô vào chảo đun nóng, khi cát
đã nóng mới cho thóc nếp vào đảo đều tay.
Chừng 3 - 5 phút sau, dưới tác dụng của nhiệt
độ cao các hạt nếp sẽ chín, nổ bung ra khỏi vỏ,
thành bỏng trắng xóa, sau đó đổ bỏng ra để
sàng tách sạch vỏ trấu. Đậu phụng đem rang
chín đều và thơm, làm sạch vỏ, tách hạt ra làm
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đôi. Đường cát trắng cho vào nồi nấu theo tỉ
lệ 0,5kg đường, 300ml nước, cho thêm 1 ít
gừng tươi giả mịn lọc lấy nước. Khi nấu nước
đường, yêu cầu lửa phải nhỏ đều, người nấu
phải đảo đều tay liên tục, trong quá trình nấu
cho thêm một ít bột nếp cho nước đường dẻo,
nấu cho đến khi nước đường kết dính lại với
nhau và có độ dẻo là đạt yêu cầu. Nước đường
nấu xong để nguội rồi cho bỏng và đậu phụng
đã rang vào trộn đều tay cho đến khi hỗn hợp
trên kết dính lại với nhau. Cho hỗn hợp trên
vào khuôn, dùng dùi cui đóng vào xảo để ép
cho bánh chắc, chặt thành khối rồi rút khuôn ra
khỏi bánh, khi bánh nguội dùng dao cắt thành
từng lát mỏng vừa ăn và thưởng thức hương
vị của món bánh.
3. Bánh Phong
Bánh phong là loại bánh được làm từ bột
đậu xanh, bột minh tinh, bột nếp, đường trắng
và dầu chuối.
Để tạo được nhiều hình dáng khác nhau
cho bánh, người ta tạo ra ba loại khuôn với
các hoa văn và hình dạng khác nhau: Khuôn
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hình tròn có đường kính 3,5cm; cao 2cm; dày
3cm, có hoa văn in hình chữ Thọ ở nắp khuôn.
Khuôn hình chữ nhật có chiều dài 3,5cm; rộng
3cm dày 3cm; chiều cao 2cm, nắp khuôn in
hình chữ Phúc. Khuôn hình vuông chiều dài và
chiều rộng 3cm, cao 2cm, có khắc hình hoa thị
ở nắp khuôn.
Nguyên liệu làm bánh cũng có hai loại đó là
bột nếp và bột minh tinh.
- Đối với bánh được làm từ bột nếp: Nếp
đem vo sạch, phơi nắng rồi đem rang dưới
ngọn lửa nhỏ cho đến khi chín vàng đều, dậy
mùi thơm. Đây là khâu quyết định chất lượng
của bánh phong. Gạo nếp rang xong cho vào
cối đá xay thành bột tơi mịn.
Đậu xanh ngâm nước để tách lớp vỏ bên
ngoài, sau đó đem nấu chín, nhuyễn; tiếp tục
cho đường vào nấu cho đến khi hỗn hợp đường
và đậu dẻo, kết dính lại với nhau là được. Trộn
các nguyên liệu trên vào với nhau theo tỉ lệ 2kg
đậu xanh, 1kg đường trắng, 5 giọt dầu chuối và
0,5kg bột nếp. Trộn đều tay sao cho bột vừa đủ
độ ẩm, ướt đều nhưng vẫn ở dạng hạt rời và
không kết thành khối dẻo mịn để bánh sau khi
định hình có dạng dẻo ướt chứ không khô mịn.
- Đối với bánh làm từ bột minh tinh: Củ
minh tinh đem giả min, lọc lấy bột phơi khô.
Khi làm bánh phải rang chín bột. Đường trắng
nấu thành nước theo tỷ lệ 1kg đường cho vào
khoảng 500ml nước nấu đến khi đường tan hết
là được. Dùng bột đã rang chín trộn đều với
nước đường để nguội theo tỉ lệ 2kg bột minh
tinh trộn 1 kg đường.
Khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, tiến hành
định hình bánh. Cho bột vào đầy khuôn, dùng
nắp khuôn ém thật chặt để tạo hoa văn trên
mặt bánh, sau đó lấy vành khuôn và nắp khuôn
ra khỏi bánh. Định hình bánh cũng là một công
đoạn đòi hỏi nhiều kỹ thuật sao cho khối bột tuy
được ém chặt để bánh chắc tuy nhiên không bị
cứng, nhưng nếu bột được nén nhẹ tay sẽ rời
rạc và bánh dễ vỡ. Sau khi in thành khuôn đem
bánh phơi nắng khoảng 30 phút, nếu trời mưa
thì đem hong trên bếp than hồng.
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Công đoạn cuối cùng là bọc giấy ngũ sắc
(giấy ngũ sắc gồm các màu: đỏ, vàng, nâu,
xanh lá cây, tím). Giấy được cắt sao cho bọc
vừa kín chiếc bánh. Hồ dán được làm từ bột
lọc hòa thêm ít nước nấu cho đến khi chín dẻo,
có độ kết dính. Ngày nay, bánh phong được
bọc bằng giấy ny long màu bóng, hồ dán cũng
được thay bằng cách châm lửa hương vào các
mép nối giấy.
Bánh in, bánh hộc và bánh phong là những
loại bánh hết sức dân dã nhưng đậm đà hương
vị quê hương của người dân các vùng quê
Quảng Trị. Khi ăn, bánh có vị bùi của nếp, lạc,
vừng; vị ngọt của đường và phảng phất với mùi
thơm của nếp rang, của gừng đã tạo cho bánh
có một hương vị rất đặc trưng.
Ngày xưa, khi cuộc sống còn nhiều khó
khăn, hàng hóa chưa thật sự phong phú, trong
các dịp Tết cổ truyền của dân tộc, mỗi gia đình
người Việt ở các làng quê không thể thiếu món
bánh in, bánh hộc và bánh phong. Khi khách
đến nhà chúc Tết đầu năm, ngoài trà thuốc,
bánh kẹo, ly rượu được mua về, chủ nhà còn
mời khách thêm các món bánh truyền thống
không chỉ vì lòng hiếu khách mà còn thể hiện
sự sung túc, sự khéo tay của mình và biểu thị
sự vui mừng trước mùa màng bội thu của năm
qua đồng thời cầu mong được mùa vào năm
tới.
Trong những năm gần đây trước sự phát
triển mạnh mẽ của kinh tế hàng hóa, nhiều loại
bánh đã được sản xuất theo dây chuyền công
nghệ tiên tiến với nhiều màu sắc và hương
vị khác nhau nên các loại bánh truyền thống
không còn giữ vị trí quan trọng như trước. Tuy
nhiên với những món bánh cổ truyền như bánh
in, bánh hộc và bánh phong của người dân các
làng quê người Việt Quảng Trị thì không thể lẫn
vào đâu được bởi vì nó là một món ăn dù rất
bình dị, dân dã nhưng mang trong nó là hương
vị truyền thống của làng quê. Việc làm các loại
bánh cổ truyền trong dịp Tết của người dân đã
góp phần duy trì những nét độc đáo trong văn
hóa ẩm thực của cha ông ta xưa./.
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Về Quảng Trị ngắm mùa hoa Trẩu Trắng
Đường Trường Sơn

MỸ PHƯỢNG - Mytour.vn

Nhắc đến vùng đất Quảng Trị - Trường Sơn, du khách hẳn sẽ nhớ về những
cuộc chiến đấu oanh liệt, dũng cảm của quân dân trong những cuộc kháng
chiến chống quân xâm lược trên những trang sử ngày nào. Ngày nay, du khách
có dịp du lịch Quảng Trị vào những ngày tháng tư đầu hè sẽ được khám phá
vùng đất thanh bình, thơ mộng với mùa hoa trẩu mang vẻ đẹp nguyên sơ của
núi rừng và phảng phất, lan tỏa hương thơm đi muôn nơi.

V

ào những ngày tháng tư, hoa trẩu
không chỉ rộn ràng khoe sắc ở miền
rừng núi Bắc Bộ mà ở khu vực phía
tây Quảng Trị và rừng Trường Sơn cũng bừng
sáng sắc hoa trẩu tinh khôi. Trong chuyến du
lịch Quảng Trị vào mùa hoa trẩu, du khách sẽ

được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khác biệt của vùng
đất miền Trung đầy nắng và gió này đấy!
Cây trẩu là một loài cây thân gỗ, thuộc họ
thầu dầu và sở hữu chiều cao khoảng 15-16
m. Lá trẩu rộng tầm bàn tay, có nhiều gân xanh
chia làm nhiều thùy. Vào ngày mùa, những nụ

Du lịch Quảng Trị với thị trấn Khe Sanh ngắm những hàng cây trấu nở hoa trắng
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hoa trẩu xuất hiện chi chít trên những ngọn cây
và khi bung nở, hoa trẩu lấp lánh những bông
hoa nhỏ 5 cánh trắng tinh khôi và được điểm tô
sắc vàng, phớt hồng ở giữa nhụy hoa.
Hoa trẩu như những ngôi sao 5 cánh sáng
rực vùng đất Quảng Trị và khu rừng Trường
Sơn. Trên những nẻo đường quanh mảnh đất
này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc hoa
trắng hòa mình giữa những tán lá xanh mơn
mởn và bầu trời mênh mông xanh ngắt một
màu.
Hoa trẩu mang vẻ đẹp mộc mạc, dân dã
nhưng không kém phần thanh tao như những
nàng sơn nữ Trường Sơn rộn ràng khoe sắc
giữa rừng già. Du khách có dịp du lịch Quảng
Trị - khám phá rừng Trường Sơn vào mùa hoa
trẩu hẳn sẽ thích mê những bông hoa nhỏ xinh
xắn này đấy! Hoa trẩu rực sáng làm không gian
thêm phần lãng mạn, thơ mộng và trữ tình cho
thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, miền tây
Quảng Trị và dọc đường Hồ Chí Minh nhánh
tây, dẫn từ thị trấn miền núi ra phía bắc.
Hoa trẩu mang vẻ đẹp kín đáo, e lệ và có
chút gì đó ngại ngùng nhưng căng tràn sức
sống mãnh liệt, hòa vào thiên nhiên tươi tốt
của núi rừng qua bao năm tháng. Vào những
buổi sớm mai, những tia nắng, vạt nắng vàng
đầu tiên ló dạng soi chiếu qua từng kẽ lá, từng
chùm hoa trẩu và góp phần điểm tô lấp lánh
loài hoa rừng hoang dã. Đến chiều hoàng hôn
và thời điểm giao thoa của khoảnh khắc ngày
tàn, hoa trẩu vẫn vẹn nguyên sắc trắng, lấm
tấm như những ngôi sao nhỏ giữa rừng già.
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người dân và lữ khách phương xa dành tình
cảm thiết tha vô ngần.
Cây trẩu khi nở hoa, không chỉ mang đến
hương sắc cho mọi người mà nó còn có nhiều
công dụng, phục vụ đời sống sản xuất của
người dân địa phương mảnh đất Quảng Trị.
Trong đó, gỗ trẩu được dùng trong xây dựng,
vỏ trẩu có thể chữa bệnh đau răng và quả trẩu
dùng để ép lấy dầu pha chế sơn công nghiệp.
Trong chuyến du lịch Quảng Trị, du khách
có thể tìm về những cung đường, khu rừng
đầy ắp hoa trẩu bung nở để cảm nhận trọn vẹn
vẻ đẹp riêng và khác lạ của vùng đất này khi
khoác lên màu áo mới trong những ngày hè.
Đồng thời, du khách còn có thể chiêm
ngưỡng vẻ đẹp mùa hoa trẩu bên dòng suối
trong vắt, mát lạnh và nghỉ chân trên những
tảng đá nhấp nhô giữa rừng Trường Sơn.
Không gian thanh bình và an nhiên bên những
hàng cây trẩu sẽ giúp du khách gần gũi thiên
nhiên và xua đi những nỗi phiền muộn của cuộc
sống đô thị sầm uất. Trở về miền thôn quê, núi
rừng dân dã hẳn là một trải nghiệm không chỉ
thú vị mà còn mang đến cho du khách sức
sống mới, cảm xúc mới.
Chuyến du lịch Quảng Trị - Trường Sơn
những ngày đầu hè vào mùa hoa trẩu hẳn sẽ
giúp du khách đắm chìm trong thiên nhiên tươi
đẹp và rạng rỡ. Du khách đừng quên khám phá
và trải nghiệm những nẻo đường tràn ngập
hoa trẩu khi có dịp về miền tây Quảng Trị nhé!

Hoa trẩu không chỉ có sắc mà còn có
hương thơm ngào ngạt, cuốn hút du khách du
lịch Quảng Trị. Đứng dưới những gốc cây trẩu,
du khách sẽ được tận hưởng hương hoa thơm
ngát, nhẹ nhàng nguyên sơ đủ để bạn ngất
ngây, say đắm và nhớ mãi.
Những bông hoa trẩu mang theo vẻ đẹp
vẹn nguyên dù khi đã rời cành. Tuy hương sắc
đã không còn rạng rỡ như thuở ban đầu nhưng
những hoa trẩu đáp xuống đất vẫn luôn khiến
Khoa học & Kỹ thuật

67

TTHÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỘI
VÀ CÁC HỘI - TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020,
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2021

T

hực hiện Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị; Chương
trình hoạt động của Liên hiệp Hội và các Tổ
chức - Hội thành viên năm 2020. Ngày 21/01,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ
chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và
triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.
Chủ trì Hội nghị gồm: Đồng chí Trần Ngọc
Lân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa
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học và kỹ thuật tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thái
Nhân - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa
học và kỹ thuật tỉnh. Tham gia Hội nghị còn
có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban
Chấp hành Liên hiệp Hội; đại diện lãnh đạo
Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, UBMTTQVN
tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các
Tổ chức - Hội thành viên trong hệ thống Liên
hiệp Hội; Phóng viên Đài Phát thanh Truyền
hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Trung tâm Thông tin
và Thống kê KHCN đến dự và đưa tin.
Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của
đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, trong năm

TTHÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh Quảng Trị đã tập trung đẩy mạnh việc xây
dựng, củng cố, phát triển các tổ chức thành
viên, tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò của
đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới. Hiện nay,
hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Trị gồm 38
thành viên bao gồm: 18 Hội chuyên ngành, 7
Hội địa phương, 13 Tổ chức thành viên và 03
đơn vị trực thuộc. Tổng số Hội viên KH&KT trên
11.000 người, trong đó có trên 8.200 người có
trình độ đại học trở lên.
Trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch
bệnh Covid-19 và lũ lụt kéo dài ở miền Trung
ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động phát
triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung
và hoạt động Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Trị nói
riêng. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường vụ Tỉnh
ủy, các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Thường trực
HĐND và UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,
sự phối hợp, hỗ trợ của Sở KH&CN, các sở,
ban ngành trên địa bàn tỉnh cùng với sự nỗ lực
khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong
tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội và các
Tổ chức - Hội thành viên, Liên hiệp Hội tỉnh
đã đạt được một số kết quả nhất định và hoàn
thành nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.
Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh Quảng Trị lần thứ IV; Chương trình hoạt
động toàn khóa của Ban Chấp hành Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2019 - 2024. Liên hiệp các Hội Khoa
học và kỹ thuật tỉnh đã xây dựng kế hoạch năm
2021 với những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục
về tư tưởng chính trị và trách nhiệm của đội
ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ trong công
cuộc xây dựng Đảng, tích cực đóng góp cho
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đổi

mới hình thức hoạt động, kiện toàn cơ cấu tổ
chức, bộ máy Liên hiệp Hội và các Tổ chức Hội thành viên.
2. Tổ chức, triển khai và đổi mới có hiệu
quả công tác Tư vấn, phản biện và giám định
xã hội đối với các chương trình, dự án trọng
điểm về phát triển kinh tế - xã hội, cộng đồng,
bảo vệ môi trường do UBND tỉnh giao năm
2021 (dự kiến 03-04 chương trình/đề án/dự
án). Xây dựng mạng lưới các chuyên gia và
quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực thực
hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám
định xã hội.
3. Chủ trì, phối hợp với một số ngành liên
quan, các Tổ chức - Hội thành viên, các chuyên
gia, tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học về
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN
gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển trên địa
bàn tỉnh (dự kiến 03 hội thảo).
4. Triển khai kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021);
tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban
Giám khảo, tổ chức chấm thi; tham mưu về
Quyết định công nhận giải thưởng, tham mưu
về kinh phí Hội thi; Tổ chức tổng kết và trao giải
Hội thi.
Tại Hội nghị này, Ban thường vụ Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã
tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 12 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác trong công
tác năm 2020, góp phần phát triển Liên hiệp
Hội. Đồng thời, đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam
tặng Bằng khen có 02 tập thể và 03 cá nhân;
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và
03 cá nhân./.
Lê Vĩnh Phúc

Khoa học & Kỹ thuật

69

TTHÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
TRIỂN KHAI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ IX (2020 - 2021)
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-BTCHT ngày
23/11/2020 về triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ
thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 - 2021),
từ ngày 15 - 19 tháng 3 năm 2021, Ban Tổ
chức Hội thi đã trực tiếp làm việc tại các Sở,
ngành, UBND các huyện, thị xã và một số
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi làm việc, Ban Tổ chức Hội thi
đã nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai
các hoạt động về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần
thứ IX, trao đổi một số khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai, cũng như đề xuất
một số ý kiến để Hội thi đạt kết quả cao nhất.
Nhìn chung, các đơn vị đã làm khá tốt công
tác tuyên truyền, phổ biến về thể lệ Hội thi; tổ
chức phát động, khích lệ cán bộ CNV, người
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lao động và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng,
tham gia Hội thi; một số đơn vị hiện nay đã có
các giải pháp,đề tài để sẵn sàng đăng ký tham
gia. Tuy nhiên, tại một số đơn vị công tác triển
khai Hội thi vẫn còn lúng túng, chưa được quan
tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, phổ biến
về Hội thi chưa sâu rộng vì vậy các cá nhân,
tổ chức vẫn chưa nắm bắt được thể lệ và cách
thức để tham gia Hội thi.

Để Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
lần thứ IX đạt được kết quả cao, Ban Tổ chức
Hội thi đã có những trao đổi thẳng thắn, cởi
mở với các đơn vị để giải quyết các vấn đề khó
khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển
khai Hội thi. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tập
trung thực hiện một số nội dung sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát
động tham gia Hội thi, phối hợp, chỉ đạo và
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triển khai kế hoạch sâu rộng đến các tổ chức,
doanh nghiệp, cơ sở và người lao động để thu
hút, tập hợp sự tham gia đông đảo của mọi
tầng lớp nhân dân. Tạo điều kiện tốt nhất cho
tác giả, đồng tác giả các giải pháp của đơn vị
mình tham gia Hội thi đạt kết quả cao.

Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các Sở, ngành,
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực chỉ
đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các tác giả, nhóm tác
giả tham gia Hội thi đảm bảo số lượng và chất
lượng./.

- Phấn đấu các ngành: Công Thương, Giáo
dục - Đào tạo, Khoa học - Công nghệ, Y tế,
Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Tài nguyên
- Môi trường, Xây dựng, Giao thông tham gia
tối thiểu từ 8 - 10 đề tài, giải pháp dự thi/ngành;
Mỗi địa phương cấp huyện có tối thiểu từ 3 - 5
đề tài, giải pháp tham gia Hội thi.

Lê Vĩnh Phúc

- Ban Tổ chức Hội thi đã đăng tải đầy đủ các
thông tin liên quan đến Hội thi như: Quyết định,
Thể lệ, Biểu mẫu, Hướng dẫn thuyết minh giải
pháp… tại địa chỉ Website Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: qusta.org.vn và
Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ
Quảng Trị: dostquangtri.gov.vn(Chuyên mục
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần
thứ IX).

HỘI THẢO
NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ
GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI NHẰM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ
KẾT LUẬN 93-KL/TW NGÀY 20/11/2020
CỦA BAN BÍ THƯ
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp
với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực
tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm
thực hiện hiệu quả Kết luận 93-KL/TW ngày
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20/11/2020 của Ban Bí thư”. Chủ trì Hội thảo
gồm: PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ
tịch, Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam,
Th.S Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký Liên
hiệp Hội Việt Nam, Th.S Trần Ngọc Lân - Tỉnh
ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,
Chủ tịch Liên hiệp Hội Quảng Trị. Về phía tỉnh
Quảng Trị có sự tham dự của TS. Lê Đức Tiến
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Trị; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp
tỉnh; đại diện các Tổ chức - Hội thành viên trong
hệ thống Liên hiệp Hội Quảng Trị. Hội thảo còn
có sự tham gia của Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật 13 tỉnh, thành phố khu vực miền
Trung và Tây Nguyên. Hội thảo với sự tham
gia của gần 100 đại biểu đã khẳng định vị trí,
vai trò quan trọng của TVPB&GĐXH trong hoạt
động của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Hoạt động TVPB&GĐXH được đánh giá
là nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội Việt
Nam và các Hội thành viên. Với ý thức trách
nhiệm, tinh thần khách quan khoa học, các nhà
khoa học, các chuyên gia trong hệ thống Liên
hiệp Hội đã phản ánh trung thực, khách quan ý
kiến của đội ngũ trí thức đóng góp vào việc xây
dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần
nâng cao hiệu quả các dự án phát triển kinh
tế - xã hội quan trọng của đất nước. Hoạt động
TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam đã
và đang trở thành kênh thông tin đáng tin cậy
giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét, quyết định
các vấn đề quan trọng của đất nước.
Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của
Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính
trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước đã đánh giá “Hoạt động tư vấn, phản
biện và giám định xã hội có những đóng góp
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quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước và các chương trình, dự án
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Để
phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế,
bất cập, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/
TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính
quyền và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện
tốt các nhiệm vụ giải pháp, trong đó có giải
pháp về nhiệm vụ TVPB&GĐXH: “Khẩn trương
thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ
chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam. Xác định rõ, phân
loại nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; quy
định việc đặt hàng của Đảng, Nhà nước đối với
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám
định xã hội”.
Do vậy, Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội
thành viên cần tiếp tục khẳng định vai trò,
thế mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN trong
TVPB&GĐXH các dự án phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước. Hội thảo đã chia sẽ một số
kinh nghiệm trong công tác TVPB&GĐXH của
Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các địa
phương; đồng thời trao đổi, thảo luận đưa ra
một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao năng
lực TVPB&GĐXH để thực hiện có hiệu quả Kết
luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí
thư./.
Lê Vĩnh Phúc
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HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ GIÁO DỤC QUẢNG TRỊ
GIỚI THIỆU SÁCH “BÍ MẬT CON TRẺ”
Nhân kỷ niệm ngày sách Việt Nam (21/4),
ngày 20/4, Hội Khoa học tâm lý giáo dục Quảng
Trị tổ chức buổi giới thiệu sách “Bí mật con trẻ”
của kỷ lục gia thế giới Trần Quốc Phúc.
Tham dự buổi giới thiệu có đại diện lãnh
đạo các sở ngành, đặc biệt đông đảo các thầy
cô giáo làm công tác quản lý, thư viện trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện nay việc giáo dục cho con trẻ đang
đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cho cả
gia đình, nhà trường, vì vậy Hội Khoa học tâm
lý giáo dục giới thiệu cuốn sách “Bí mật con
trẻ” của kỷ lục gia thế giới Trần Quốc Phúc với
mong muôn các bậc phụ huynh, các thầy cô
giáo tìm ra phương pháp giáo dục con trẻ phù
hợp trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách “Bí mật con trẻ” là tâm huyết của
kỷ lục gia thế giới Trần Quốc Phúc đi từ thực tế
đến cách thức thực hành những phương pháp
giáo dục từ cách hiểu con, cách yêu thương
con, cách thử thách chon, tôn trọng con, tin
tưởng con, tìm và tạo động lực cho con, xây
dựng niềm tin ở con đến cách liên hệ bản thân
để cân bằng nhu cầu trong gia đình, phương
pháp để trẻ hợp tác với ba mẹ. Mỗi chương
đều có những bài tập nhỏ dành cho cha mẹ
để cha mẹ liên hệ, từ đó có những điều chỉnh,
phương pháp phù hợp giúp con trẻ rèn luyện

và trưởng thành. Đặc biệt, sách đề cập đến 50
phẩm chất của người thành công qua đúc kết
thực tế để giáo dục, rèn luyện con trẻ phù hợp
trong giai đoạn hiện nay./.
Nguyễn Loan - Võ Quốc
Khoa học & Kỹ thuật
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HỘI THẢO CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
VÀ HÌNH ẢNH HỌC CAN THIỆP MỘT SỐ BỆNH LÝ
KHỐI TÁ TỤY
Ngày 25/3/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Quảng Trị (tổ chức thành viên Liên hiệp Hội)
phối hợp với Hội Chẩn đoán hình ảnh- Y học
hạt nhân Thừa Thiên Huế tổ chức Hội Thảo
“Cập nhật chẩn đoán hình ảnh và hình ảnh học
can thiệp một số bệnh lý khối tá tụy”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được các
chuyên gia đầu ngành của Hội Điện quang Y
học hạt nhân Việt Nam; Bệnh viện Đại học Y
dược Huế chia sẻ, cập nhật một số kiến thức,
kỹ năng trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và
hình ảnh học can thiệp trong một số bệnh lý
khối Tá tụy; Phẫu thuật vùng đầu tụy tá tràng;
Cập nhật sử dụng an toàn thuốc tương phản;
Lấy sỏi ống mật chủ ngược dòng qua nội soi
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dưới màn hình tăng sáng tại BVĐK tỉnh Quảng
Trị; Hình ảnh học can thiệp trong cấp cứu chấn
thương tạng và xuất huyết tiêu hóa… Qua đó,
nhằm mục đích nâng cao chất lượng khám,
chữa bệnh, cũng như giúp người dân được
thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại
địa phương, mà không phải chuyển lên tuyến
trên. Đặc biệt, hiện nay việc chẩn đoán hình
ảnh và hình ảnh học can thiệp ngày càng được
chỉ định nhiều trong thực hành lâm sàng, giúp

chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả hơn
trong một số bệnh lý khối Tá tụy.
Cũng trong dịp này, dưới sự hướng dẫn của
các chuyên gia về Ngoại tiêu hóa, Ung bướu
và Chẩn đoán hình ảnh, các y, bác sĩ Bệnh viện
đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công một số
ca bệnh khó cho người bệnh trên địa bàn tỉnh.
Hoài Nam - Thái Dương

HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ GIÁO DỤC QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 136 quốc lộ 9, Thành phố Đông Hà
Chủ tịch: Lê Thị Xuân Liên, Điện thoại: 0914090566

Tôn chỉ, mục đích
Hội Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã
hội - nghề nghiệp của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục đào tạo
tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm,
cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức, phát triển và xây dựng các khoa học tâm lý học và
giáo dục học, khoa học công nghệ, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, của đất nước.
Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trong lĩnh vực khoa học tâm lý - giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Tâp hợp trí tuệ các hội viên tham gia đóng góp vào việc soạn thảo phương hướng phát
triển và các chính sách, chế độ, đề án, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học
và công nghệ.
- Tổ chức sinh hoạt học thuật, các hội thảo chuyên đề, các buổi phổ biến kiến thức về
giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.
- Tham gia tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực dạy học, giáo
dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học tâm lý học - giáo dục học, quản lý giáo dục.
- Tiếp xúc trao đổi, xây dựng kế hoạch hợp tác với đồng nghiệp và các tổ chức giáo dục
trong và ngoài nước.
- Hợp tác với các ngành, các đơn vị nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục vào
các lĩnh vực dạy học, giáo dục, phát triển kinh tế, văn hoá, sản xuất, quản lý và đời sống
xã hội.
2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên
quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
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