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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
RƯỢU BRANDY SẢN XUẤT TỪ QUẢ VẢI THIỀU BẮC GIANG

Đào Thị Vân Anh,  Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Văn Quang
(Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Rượu Brandy được sản xuất từ quả vải thiều Bắc Giang, tại khoa Công nghệ thực phẩm trường Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang. Nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra được các phương pháp nâng cao chất lượng rượu Brandy. Trong 
các công đoạn trên, công đoạn chưng cất và tàng trữ sản phẩm có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy khi chưng cất sản phẩm tiến hành tách tạp đầu và tạp cuối theo tỷ lệ 5,5%-8% và 5% cho 
sản phẩm có chất lượng đạt QCVN6-3:2010; Tàng trữ ở 25oC; Bổ sung (3g/l) phoi gỗ sồi của Pháp; Bổ sung hương 
với tỷ lệ (2ml/l) sản phẩm có tác dụng làm tăng chất lượng cảm quan của rượu Brandy; Rượu có hương vị hài hòa, 
màu sắc đẹp.
Từ khóa: Chất lượng, lên men, nâng cao, quả vải, rượu Brandy.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Brandy là tên chung của các loại rượu mạnh 
cất từ nguyên liệu rượu nho, ủ lâu trong thùng gỗ 
sồi hoặc gỗ cao su tùy theo từng vùng, từng quốc 
gia. Ngoài nho, Brandy còn được sản xuất từ các 
loại trái cây khác như táo, vải… 

Việt Nam là quốc gia gắn với nền văn minh 
lúa nước. Rượu Việt Nam chủ yếu được sản xuất 
từ gạo và các nguyên liệu giàu tinh bột. Do công 
nghệ sau thu hoạch chưa đáp ứng, sản lượng xuất 
khẩu còn hạn chế (mới chỉ chiếm khoảng 10% 
sản lượng trái cây của cả nước), tình trạng “khủng 
hoảng thừa” hoa quả nhiều năm nay liên tục xảy 
ra, điển hình như vải thiều Lục Ngạn, nhãn lồng 
Hưng Yên, dứa Đồng Giao v.v. Do vậy sản xuất 
rượu Brandy từ nguồn trái cây trong nước là một 
trong những phương án đưa khoa học công nghệ 
vào nông nghiệp để giải quyết việc tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người 
nông dân. Cho đến nay công nghệ sản xuất rượu 
Brandy chưa được nghiên cứu rộng rãi do chưa có 
trải nghiệm mang tính truyền thống, yêu cầu về 
công nghệ và thiết bị rất phức tạp và hoàn hảo.

Tuy nhiên, để nâng cao và ổn định chất lượng 
rượu, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng thì các giải 
pháp công nghệ như chưng cất, tàng trữ cần được 
tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn. Đây chính 
là cơ sở để chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên 

cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng rượu 
Brandy sản xuất từ quả vải thiều Bắc Giang”.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Đưa ra được một số giải pháp trong khâu chưng 
cất, tàng trữ sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng 
rượu Brandy đáp ứng yêu cầu của thị trường.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Phân tích chất lượng nguyên liệu; Nghiên 
cứu ảnh hưởng của tỷ lệ tách tạp đầu, tạp cuối 
đến chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu tàng trữ và 
hoàn thiện sản phẩm.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Xác định hàm lượng cồn bằng cồn kế [5]; 
Đánh giá cảm quan theo TCVN 3217-79 [9].

- Xác định độ màu bằng đo quang phổ kế ở 
bước sóng 620nm [5, 10].

 - Xác định hàm lượng các chất Andehyt, 
etylaxetat, metanol, propanol, isopropanol, butanol, 
isobutanol, pentanol, isopentanol trong rượu bằng sắc 
ký khí GC System HP 6890 series theo AOAC. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân tích chất lượng nguyên liệu đầu vào

Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất rượu 
Brandy có đặc điểm như sau:

Ngoại quan: Quả vải thiều vừa chín tới; không 
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dập nát, héo, kẹ, xanh, thối; Tỷ lệ quả chín ≥ 90%, 
tỷ lệ quả ương ≤ 10%; Đường kính quả lớn hơn 
30 mm ≥ 85%, từ 25-30 mm ≤ 15%. 

Mẫu được lấy hoàn toàn ngẫu nhiên vào thời 
điểm chính vụ thu hoạch. Tiến hành phân tích 
mẫu tại phòng thí nghiệm. Kết quả phân tích hàm 
lượng các chất trong quả vải thiều như sau: Hàm 
lượng đường tổng số 162g/l; Hàm lượng đường 
khử: 102g/l; Acid hữu cơ tổng số: 3,14g/l; Hàm 
lượng tanin: 0,85g/l; Hàm lượng pectin: 0,12g/l; 
pH: 3,86 phù hợp đối với việc sử dụng làm rượu 
brandy [2]. 

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ tách tạp 
đầu, tạp cuối đến chất lượng sản phẩm

Các thông số công nghệ của hệ thống dây 
chuyền thiết bị công nghệ được lựa chọn như 
sau: Tốc độ gia nhiệt: 2,5 KW; Nhiệt độ đáy 
tháp: 1030C; Nhiệt độ đỉnh tháp: 990C; Nhiệt độ 
nước giải nhiệt vào: nhiệt độ môi trường; Nhiệt 
độ nước giải nhiệt ra: <600C. Thay đổi tỷ lệ tách 
tạp đầu và tạp cuối như sau: Tỷ lệ tạp đầu: 3-8 %; 
tỷ lệ tạp cuối: 3-5 % [6], [7], [8]. Kết quả nghiên 
cứu được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của tỷ lệ tách tạp đầu, tạp cuối đến chất lượng sản phẩm

STT
Tỷ lệ tách
 tạp đầu

Tỷ lệ tách 
tạp cuối

Hiệu suất 
thu hồi Chất lượng sản phẩm

1 3 3 94% Không đạt QCVN 6-3:2010/BYT
2 3 4 93% Không đạt QCVN 6-3:2010/BYT
3 3 5 92% Không đạt QCVN 6-3:2010/BYT
4 5,5 3 91,5% Không đạt QCVN 6-3:2010/BYT
5 5,5 4 90,5% Không đạt QCVN 6-3:2010/BYT
6 5,5 5 89,5% Đạt QCVN 6-3:2010/BYT
7 8 3 89% Không đạt QCVN 6-3:2010/BYT
8 8 4 88% Không đạt QCVN 6-3:2010/BYT
9 8 5 87% Đạt QCVN 6-3:2010/BYT

Kết quả từ bảng 1 cho thấy khi tách tạp đầu 
với tỷ lệ 3-5.5%, tạp cuối từ 3-4% rượu Brandy 
thu được đều không đạt QCVN 6-3:2010/BYT. 
Rượu Brandy khi tách tạp đầu 5.5%-8%, tạp cuối 
5% cho chất lượng rượu đạt QCVN 6-3:2010/
BYT. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu 
trước [3]. Tuy nhiên xét về hiệu suất thu hồi sản 
phẩm thì công thức có tỷ lệ tách tạp đầu 5.5%, tạp 
cuối 5% có hiệu suất thu hồi sản phẩm cao hơn 
công thức tách tạp đầu 8%, tạp cuối 5%. Do vậy 

lựa chọn tỷ lệ tách tách tạp đầu là 5.5%, tạp cuối 
là 5% cho các thí nghiệm tiếp theo.

3.3. Nghiên cứu tàng trữ và hoàn thiện sản phẩm

3.3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ phoi gỗ sồi bổ sung 
đến chất lượng rượu Brandy

Rượu Brandy chưng cất theo công thức tối ưu 
ở thí nghiệm trên tiến hành bổ sung phoi gỗ sồi 
Pháp với các tỷ lệ khác nhau từ 2-4g/l [1], [2]. 
Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ phoi gỗ sồi bổ sung đến chất lượng cảm quan của rượu Brandy
Chỉ tiêu theo dõi Mẫu rượu sau 9 tháng

ĐC 2g/l, 3g/l 4g/l
OD620 0,23a 0,18b 0,15c 0,13d

Điểm cảm quan 14,6a 15,3b 16,5c 15,5d

Nhận xét Trong suốt, không 
màu, vị hài hòa

Trong suốt, màu 
vàng ánh, vị hài hòa

Trong suốt, màu 
vàng ánh đặc trưng, 
vị hài hòa

Trong suốt, màu 
vàng đậm, hơi nồng
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Kết quả bảng 2 cho thấy việc bổ sung phoi gỗ 
sồi trong thời gian tàng trữ rượu có ảnh hưởng rõ 
rệt đến màu sắc cũng như vị của sản phẩm. Trong 
các công thức bổ sung phoi gỗ sồi công thức bổ 
sung 4g/l sản phẩm có màu đậm nhất, tuy nhiên 
vị của rượu bị nồng; Công thức bổ sung phoi gỗ 
sồi với tỷ lệ 3g/l cho màu vàng ánh đặc trưng và 
vị là tốt nhất. Kết quả này phù hợp với các nghiên 
cứu trước [5]. Do vậy trong các công thức nghiên 

cứu chúng tôi lựa chọn công thức bổ sung phoi gỗ 
sồi với tỷ lệ 3g/l.

3.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian tàng 
trữ đến chất lượng rượu Brandy

Brandy được tàng trữ trong các bình kín dung 
tích 5 lít/bình trong các điều kiện nhiệt độ khác 
nhau: 150C, 200C, 250C, nhiệt độ môi trường. Kết 
quả nghiên cứu thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian tàng trữ đến chất lượng rượu

Thời gian Chỉ tiêu
Nhiệt độ tàng trữ

150C 200C 250C T0môi trường

Ban đầu

HL cồn (%Vol) 40
HL Aldehyt (mg/l) 49,0

HL este (mg/l) 58,35
Hl rượu bậc cao 

(mg/l)
876,0

Cảm quan (mg/l) Brandy non, chưa hài hoà
Sau 

3 tháng
HL cồn (%Vol) 39,8 39,7 39,7 39,6

HL Aldehyt (mg/l) 43 40 40 45
HL este (mg/l) 73 82 75 67

Hl rượu bậc cao 
(mg/l)

725 705 764 676

Cảm quan (mg/l)
Brandy chưa 

hài hòa
Brandy chưa hài 

hòa
Brandy chưa hài 

hòa
Brandy có hương vị

không hài hoà
Sau 

6 tháng
HL cồn (%Vol) 39,6 39,5 39,5 39,4

HL Aldehyt (mg/l) 37 35 35 38
HL este (mg/l) 88 86 85 89

Hl rượu bậc cao 
(mg/l)

587 576 542 529

Cảm quan (mg/l) Brandy chưa 
hài hoà

Brandy có
hương, vị hài hoà

Brandy có
hương, vị hài hoà

Brandy có hương vị 
không hài hoà

Sau 
9 tháng

HL cồn (%Vol) 39,4 39,3 39,2 39,1
HL Aldehyt (mg/l) 32 31 31 30

HL este (mg/l) 145 157 155 140
Hl rượu bậc cao 

(mg/l)
477 461 452 427

Cảm quan (mg/l) Brandy, chưa 
hài hoà

Brandy có hương, 
vịhài hoà

Brandy có hương 
sâu,vị hài hoà

Brandy có hương vị 
không hài hoà

Kết quả cho thấy Brandy tàng trữ ở 200C, 250C 
trong 6 tháng có hương vị hài hòa. Tiếp tục tàng 
trữ đến 9 tháng công thức tàng trữ ở 200C, 250C 
cho rượu có chất lượng tốt nhất. Như vậy, xét về 

phương diện kinh tế chúng tôi lựa chọn tàng trữ 
Brandy ở nhiệt độ 250C vừa thu được sản phẩm có 
chất lượng tốt vừa tiết kiệm chi phí nhiệt lượng; 
Thời gian tàng trữ sản phẩm ít nhất là 6 tháng.
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3.3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ hương bổ sung đến 
chất lượng rượu Brandy

Rượu brandy sau khi chưng cất qua tháp 
thường mất hương do vậy để tạo hương cho sản 
phẩm chúng tôi tiến hành bổ sung hương của 
hãng Givaudan [2]với các tỷ lệ 1.5ml, 2.0ml, 

2.5ml. Kết quả thí nghiệm theo dõi ảnh hưởng 

của hương đến chất lượng sản phẩm được xác 

định thông qua kết quả đánh giá cảm quan sản  

phẩm sau 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng (từ khi bắt đầu 

bổ sung hương) được trình bày ở bảng 4.

Bảng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ hương bổ sung đến chất lượng sản phẩm rượu Brandy

Thời gian tàng trữ Điểm cảm quan của các công thức

Không bổ sung 1.5ml 2ml 2.5ml

Sau 3 tháng 13,8 a 15,6b 16,2c 15,0d

Sau 6 tháng 14,2a 16.0b 16,5c 15,1d

Sau 9 tháng 14,5a 16,3b 16,7c 15,1d

Từ kết quả thu được chúng tôi có một số nhận 
xét như sau: Bổ sung hương Brandy với tỷ lệ 
2ml/l sau khi tàng trữ có tác dụng tạo hương cho 
rượu brandy tốt nhất, chất lượng cảm quan rượu 
Brandy cũng được đánh giá là tốt nhất. 

4. KẾT LUẬN

Rượu Brandy được chưng cất qua tháp với 

tỷ lệ tách tạp đầu 5,5% và tạp cuối5% cho chất 
lượng sản phẩm đạt QCVN 6-3:2010/BYT. Rượu 
Brandy sau khi chưng cất tiến hành tàng trữ trong 
tank kín ở nhiệt độ 250C trong ít nhất 6 tháng; 
Bổ sung (3g/l) phoi gỗ sồi Pháp, bổ sung 2ml/l 
hương Brandy của hãng Givaudancho chất lượng 
sản phẩm là tốt nhất.
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8. Nguyễn Hữu Tùng và các cộng sự (2008). Các yếu tố ảnh hưởng đến phân bố nồng độ methanol trong tháp tinh chế 
cồn. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
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STUDY ON SEVERAL SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF 
BRANDY WINE WHICH IS PRODUCED FROM LYCHEE

IN BAC GIANG PROVINCE

Dao Thi Van Anh, Nguyen Van Luc, Nguyen Van Quang
(Food Technology Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Brandy wine is produced from lychee in Bac Giang province, at the Food Technology Department of Bac Giang 
Agriculture and Forestry University. This study aims to show methods to improve the quality of Brandy wine. In the 
above stages, product distillation and storage have a great influence on product quality. In the production of brandy, 
the distillation and storing products have a great influence on the quality of products. The results showed that when 
distilling the products, the separation of first impurities and final impurities at the rate of 5.5% - 8.0% and 5.0%, 
all products meet QCVN 6-3:2010 quality. Brandy wine is stored at 250C; French oak chips is added at a rate of 
3gr/l; The incense is added at a rate of 2.0 ml/l, brandy products have higher sensory quality, harmonious taste and 
beautiful colors.
Keywords: Brandy, fermentation, improve, lychee, quality.
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NGÂN SÁCH TẠI HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

Hoàng Ninh Chi, Trần Thị Lý
(Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Bài viết trình bày mô hình và nội dung công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước tại huyện Hiệp Hòa. Bài viết 
đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách tại huyện Hiệp Hòa trên các khía cạnh: thu - chi ngân sách và quy trình 
quản lý ngân sách từ khâu lập dự toán đến quyết toán ngân sách. Dựa trên đánh giá thực trạng đó, bài viết đưa ra một 
số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Từ khóa: Quản lý ngân sách, thu-chi ngân sách.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng 
trong việc thực hiện công bằng xã hội và giải 
quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo sự tồn tại và 
hoạt động của bộ máy Nhà nước; đồng thời là 
công cụ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định và điều 
chỉnh kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Ngân sách 
huyện là một bộ phận cấu thành ngân sách nhà 
nước (NSNN), là công cụ để chính quyền cấp 
huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn trong quá trình quản lý kinh tế xã hội, an 
ninh quốc phòng tại địa phương.

Trong những năm qua, công tác quản lý ngân 
sách tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang có sự 
chuyển biến tích cực, kích thích tăng trưởng kinh 
tế, đảm bảo an sinh xã hội và công tác an ninh quốc 
phòng của địa phương thông qua việc thực hiện 
Luật NSNN năm 2015, Nghị định số 163/2016/
NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật NSNN và các Thông tư hướng dẫn của Bộ 
Tài chính. Tuy nhiên, công tác quản lý ngân 
sách tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang vẫn còn 
bất cập trong khâu lập và phân bổ dự toán, chi 
ngân sách đôi khi chưa bám sát vào dự toán giao 
đầu năm… Việc phân tích và đánh giá thực trạng 
công tác quản lý NSNN, chỉ ra những hạn chế 
còn tồn tại và nguyên nhân nhằm đề xuất những 
giải pháp tăng cường quản lý NSNN tại huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là thực sự cần thiết về 
cả mặt lý luận cũng như thực tiễn. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu 

Bài viết Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý 
ngân sách nhà nước tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang giai đoạn 2016-2019 trên các vấn đề cơ bản: 
Công tác lập dự toán, tình hình chấp hành dự toán, 
công tác quyết toán nhà nước và thanh tra, kiểm tra. 
Trên cơ sở thực trạng Nghiên cứu, tác giả đề xuất một 
số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân 
sách nhà nước trên địa bàn huyện

2.2. Nguồn số liệu
Tài liệu và số liệu sử dụng trong bài viết này 

do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hiệp Hòa 
cung cấp trong giai đoạn 2016 - 2019. Ngoài ra, 
tác giả còn sử dụng các văn bản, quy định pháp 
luật của Nhà nước liên quan đến NSNN.
2.3. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác 
giả đã sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp và kỹ 
thuật trong xây dựng các chỉ tiêu nghiên cứu. Các 
phương pháp chủ yếu bao gồm: Phương pháp thu 
thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, phương pháp phân 
tích (tổng hợp, so sánh).
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Công tác lập dự toán

Hàng năm, cùng với việc xây dựng kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội huyện, việc lập dự toán 
ngân sách năm cũng được thực hiện theo quy 
định của Luật NSNN năm 2015. Sau khi nhận 
được quyết định giao nhiệm vụ thu - chi của Ủy 
ban nhân dân (UBND) tỉnh, Phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện trình 
Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện quyết định dự 
toán thu, chi ngân sách. 
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Công tác lập dự toán NSNN đã dựa trên các 
chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức cụ thể 
về thu, chi tài chính NSNN và thể hiện được 
đầy đủ và đúng đắn các quan điểm chủ yếu của 
chính sách tài chính huyện như: Trật tự và cơ 
cấu động viên các nguồn thu, thứ tự và cơ cấu 
bố trí các nội dung chi tiêu.

Nhìn chung, chất lượng dự toán được nâng 
cao, có nhiều sự chủ động hơn trong xây dựng 
dự toán. Cơ chế phân cấp quản lý ngân sách cho 
phép cấp huyện tính toán, định hướng các khoản 
thu, chi sát hơn với thực tế. Thời gian xây dựng 
và giao dự toán kịp thời, tạo điều kiện cho chính 
quyền địa phương chủ động điều hành, quản lý 
và sử dụng có hiệu quả ngân sách.

ĐVT: triệu đồng
Bảng 1. Tổng hợp dự toán thu ngân sách huyện Hiệp Hòa 

TT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

1  Thuế ngoài quốc doanh 26.625 27.300 45.400 59.500

2  Lệ phí trước bạ   16.800 23.200 22.000 43.000

3  Thuế thu nhập cá nhân 6300 7.950 11.100 13.000

4  Thu phí - Lệ phí 3.700 4.750 6.100 6.100

5  Thu tiền sử dụng đất 20.000 50.000 154.000 230.000

6  Thuế SD đất phi nông nghiệp   1.350 600 773 768

7  Thu tiền cho thuê đất  80 245 240 400

8  Thu HL,CS đất CI, khác tại xã 2.200 2.300 2.300 2.400

9  Thu khác NS huyện 10.400 11.000 8.500 9.600

10  Thu tỉnh trợ cấp 426.202 515.318 549.919 566.134

11  Kết dư ngân sách  16.000 12.300 -   51.858
Tổng 529.657 654.963    800.332 930.902

Nguồn: Báo cáo dự toán ngân sách huyện Hiệp Hòa từ năm 2016-2019

Chi ngân sách huyện những năm qua đã tập 
trung vào nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, đáp ứng 
nhu cầu các khoản chi sự nghiệp trên các lĩnh 
vực, chi cho bộ máy quản lý hành chính, đảm 
bảo an ninh quốc phòng và bổ sung cân đối ngân 
sách xã, phường. Cụ thể, dự toán chi ngân sách 
của huyện tăng dần qua các năm, tương ứng với 
nguồn thu; chi đầu tư phát triển tăng từ 2,19% 
năm 2016 lên 23,19% năm 2019. Chi thường 
xuyên tập trung chủ yếu vào chi Quản lý hành 

chính, chi cho sự nghiệp giáo dục, chi đảm bảo 
xã hội và chi hoạt động kinh tế với cơ cấu trung 
bình hàng năm lần lượt là 12,56%, 62,18%, 
8,08% và 11,94%. Điều này phù hợp với yêu cầu 
phát triển của huyện trong việc chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhất là các lĩnh vực có 
liên quan đến việc phát triển du lịch và cải thiện 
đời sống người dân huyện Hiệp Hòa.

ĐVT: triệu đồng
Bảng 2. Tổng hợp dự toán chi ngân sách huyện Hiệp Hòa 

TT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

1 Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu 
tiền sử dụng đất 11.000 42.300       135.000       207.000 

2 Chi thường xuyên 380.033 465.590       622.665       668.430 
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2.1 Chi Quản lý hành chính 25.041 26.640 116.104 128.780 

2.2 Chi văn hóa thông tin 1.914 2.407 5.572 3.030 

2.3 Chi phát thanh, truyền hình 1.169 1.210 2.751 4.292 

2.4 Chi thể dục thể thao 565 800 1.093 1.279 

2.5 Chi quốc phòng 1.925 3.138 9.873 11.695 

2.6 Chi an ninh 883 988 1.891 2.491 

2.7 Chi giáo dục 251.915 321.981 347.753 383.897 

2.8 Chi đào tạo và dạy nghề 2.215 2.399 1.318 1.469 

2.9 Chi y tế, dân số và gia đình 2.277 2.493 2.579  -   

2.10 Chi đảm bảo xã hội 22.014 40.995 56.858 57.438 

2.11 Chi khoa học và công nghệ 627 700 706 -   

2.12 Chi các hoạt động kinh tế 63.387 51.672 63.252 65.617 

2.13 Chi sự nghiệp môi trường 4.164 7.617 6.855 6.117 

2.14 Chi khác ngân sách 1.936 2.550 3.784 2.325 

3 Chi bổ sung vốn đầu tư cho NHCS 250 250 325  

4 Dự phòng ngân sách 7.372 8.893 13.443 17.381 

5 Chi ngân sách xã 104.507 126.177   

6 Chi bổ sung có mục tiêu - - - 4.938
Chi cân đối ngân sách địa phương 503.162 643.210       771.433       892.812 

Nguồn: Báo cáo dự toán ngân sách huyện Hiệp Hòa từ năm 2016-2019

Hàng năm, khi có một số nhiệm vụ phát sinh 
đột xuất nằm ngoài dự toán, các cơ quan, đơn vị 
có trách nhiệm lập tờ trình gửi Phòng Tài chính 
- Kế hoạch huyện tổng hợp báo cáo Chủ tịch 
UBND huyện. Đối với các nhiệm vụ có khoản 
kinh phí thấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định chi 
theo thẩm quyền. Đối với các khoản kinh phí 
lớn, lấy từ các nguồn: kết dư ngân sách, sử dụng 
đất... Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham 
mưu UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện 
ủy; trình Thường trực HĐND huyện xem xét, có 
văn bản chấp thuận theo quy định. Căn cứ văn 
bản chấp thuận của Thường trực HĐND huyện, 
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu 
Chủ tịch UBND huyện quyết định cấp kinh phí 
cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát 
sinh theo quy định.

Trong trường hợp có yêu cầu cấp bách về quốc 
phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần điều 
chỉnh nhiệm vụ thu, chi của một số cơ quan trực 

thuộc hoặc của ngân sách cấp dưới, UBND huyện 
trình HĐND huyện tại kỳ họp HĐND huyện gần 
nhất để quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách 
địa phương.

3.2. Công tác chấp hành dự toán ngân sách huyện

Trên cơ sở dự toán đã được lập, huyện Hiệp 
Hòa đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, thực 
hiện các biện pháp nhằm huy động các nguồn thu 
mới, bồi dưỡng nguồn thu ngân sách từ các khoản 
thu hưởng 100%, đây cũng là những khoản thu về 
cơ bản đảm bảo hoàn thành đúng và vượt dự toán, 
như: tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 
2018 vượt đạt 140% dự toán giao và bằng 134% 
so với kết quả thực hiện năm 2017, có 10/11 chỉ 
tiêu giao thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự 
toán tỉnh, huyện giao, một số chỉ tiêu thu có số 
giao thu lớn có ý nghĩa quyết định đến cân đối chi 
ngân sách hoàn thành vượt tỷ lệ cao: Thuế ngoài 
quốc doanh (đạt 112%), lệ phí trước bạ (200%), 
thu tiền sử dụng đất (129%), cho thuê đất (633%). 
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ĐVT: đồng

Bảng 3. Tổng hợp thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước huyện Hiệp Hòa

TT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Ước TH 2019

A. THU NGÂN SÁCH 702.473.911.770 882.907.312.276 1.121.696.825.614 1.495.419.000.000

I Cộng thu trên địa 
bàn 158.732.165.168 248.269.140.176 346.831.819.036 630.800.000.000

II Thu tỉnh trợ cấp 503.517.426.847 587.270.191.000 649.344.247.000 750.027.000.000

1 Trợ cấp cân đối 222.963.000.000 514.276.000.000 514.276.000.000 514.276.000.000

2 Trợ cấp có mục tiêu - 72.994.191.000 135.068.247.000 235.751.000.000

3 Bổ sung để TH 
lương tối thiểu 275.643.426.847 - - -

4 Nguồn làm lương 4.911.000.000 -

III Kết dư ngân sách 40.224.319.755 47.367.981.100 125.520.759.578 36.291.000.000

1 Chuyển nguồn  38.825.272.524 43.261.157.700 114.607.771.309 78.301.000.000

2 Thu kết dư  1.399.047.231 4.106.823.400 10.912.988.269 36.291.000.000

B. CHI NGÂN SÁCH 641.291.254.058 850.260.361.498 1.045.405.387.535 1.643.729.000.000

1 Chi đầu tư từ nguồn 
thu tiền sử dụng đất 28.569.912.400 95.932.772.250 239.373.779.600 438.677.000.000

2 Chi thường xuyên 442.970.231.250 492.361.186.664 725.596.942.202 915.070.000.000

3 Chi bổ sung vốn đầu 
tư cho NHCS 250.000.000 250.000.000 325.000.000 -

4 Chi dự phòng - 6.815.905.000 6490327305 -

5
Chi chương trình 
mục tiêu quốc gia 
tỉnh cấp cho huyện 

1.649.942.000 2.722.710.000 - -

6 Chi bổ sung cho 
ngân sách xã 167.851.168.408 188.234.231.679 - 289.982.000.000

7 Chi chuyển nguồn 
sang năm  70.759.460.905 78.301.717.733 -

 Nguồn: Báo cáo quyết toán ngân sách huyện Hiệp Hòa từ năm 2016-2018; Báo cáo tình hình thực 
hiện dự toán NSNN năm 2019

Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo quyết 
liệt, đã chủ động trong việc cân đối ngân sách, 
điều hành chi một cách tích cực; chỉ đạo, giám sát 
các đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện phải bám 
sát vào dự toán chi được giao để tổ chức quản 
lý và chi tiêu chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, chế độ, 
định mức, tiết kiệm và có hiệu quả. Nhìn chung, 
các khoản chi được kiểm soát theo quy định và 

đúng quy trình cấp phát, cân đối bố trí đủ nguồn 
để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh cần kinh phí 
lớn của huyện và các đơn vị như: Bổ sung vốn 
cho các dự án mới phát sinh, bố trí thêm vốn cho 
khối lượng hoàn thành các dự án đảm bảo không 
phát sinh nợ XDCB, hỗ trợ chi phí vận chuyển 
xi măng cứng hóa đường giao thông, hỗ trợ kiên 
cố hóa trường lớp học, bổ sung kinh phí chi hoạt 



KINH TẾ

12 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 3 (11/2020)

động cho giáo viên mầm non. Kết quả giải ngân 
các nguồn vốn hàng năm đạt trên 90% so với kế 
hoạch, đặc biệt kế hoạch vốn thực hiện chương 
trình mục tiêu đầu tư phát triển vùng căn cứ cách 
mạng ATK giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Quá trình phân bổ, tổ chức thực hiện điều 
hành chi NSNN đảm bảo theo Luật ngân sách, 
các văn bản hướng dẫn và quy chế hoạt động của 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trong sử dụng 
ngân sách đã quan tâm đến hiệu quả của sử dụng 
NSNN thực hiện các nhiệm vụ chi. Tính đến năm 
2019, huyện đã cơ bản xây dựng xong nhà vệ sinh 
các trường học, các lớp học xuống cấp chưa có 
điều kiện kiên cố hóa đã được sửa chữa, nâng cấp 
bằng hình thức nâng mái, lợp tôn lạnh… đáp ứng 
được điều kiện học tập của học sinh; cơ sở vật 
chất trường lớp học, cứng hóa đường giao thông 
nông thôn tiếp tục được đầu tư.

Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán chi ngân 
sách nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên 
theo định mức theo năm đầu thời kỳ ổn định ngân 
sách đặc biệt là đối với các đơn vị sự nghiệp giáo 
dục tạo thuận lợi thực hiện nhiệm vụ được giao. Về 
cơ bản các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí hiệu 
quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của 
ngành, lĩnh vực. 

3.3. Công tác quyết toán NSNN và thanh tra, 
kiểm tra

Công tác quyết toán ngân sách là khâu cuối 
cùng trong một chu trình ngân sách, nhằm kết 
thúc một năm ngân sách. Công tác quyết toán thu 
ngân sách đảm bảo khớp đúng số liệu, giảm thời 
gian đối chiếu số liệu quyết toán, công toán quyết 
toán nhanh gọn, chính xác kịp thời. Quá trình 
phân bổ, tổ chức thực hiện điều hành chi ngân 
sách nhà nước đảm bảo theo Luật ngân sách, các 
văn bản hướng dẫn và quy chế hoạt động của 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trong sử dụng 
ngân sách đã quan tâm đến hiệu quả của sử dụng 
NSNN thực hiện các nhiệm vụ chi; Các cơ quan, 
đơn vị được giao dự toán chi ngân sách nhà nước 
đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức 
theo năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách đặc biệt là 
đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục tạo thuận lợi 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Về cơ bản các cơ 
quan, đơn vị sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực. 

Công tác thanh tra, kiểm tra đư ợc UBND 
huyện quan tâm chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể tới 
từng cơ quan, đơn vị và đã đ ược triển khai thực 
hiện nghiêm túc theo kế hoạch, đảm bảo nguyên 
tắc nên đã phát hiện kịp thời và chấn chỉnh những 
tồn tại, bất cập trong quản lý tài chính, từ đó giúp 
các đơn vị có những biện pháp khắc phục, thực 
hiện quản lý thu, chi đúng pháp luật, đúng chế độ 
chính sách hiện hành.

3.4. Hạn chế

Thứ nhất, công tác xây dựng dự toán thu ngân 
sách chưa có cơ sở vững chắc, đôi khi còn mang 
yếu tố chủ quan, cảm tính. Dự toán thu là cơ sở 
để điều hành, quản lý thu ngân sách nhưng chưa 
được xây dựng một cách có khoa học, thường 
tham khảo số thu ngân sách năm hiện hành, dự 
ước khả năng phát triển kinh tế - xã hội của năm 
kế hoạch đề đề ra dự toán thu. Tuy nhiên, trong 
thực tiễn xây dựng dự toán thường dựa vào yếu tố 
chủ quan, kinh nghiệm. Điều này cũng xuất phát 
từ nguyên nhân công tác kế hoạch hóa nguồn 
thu còn yếu, ngoài ra còn có nguyên nhân khách 
quan là thường bị áp đặt của cơ quan cấp trên về 
số thu ngân sách nhất là thu thuế từ khu vực kinh 
tế ngoài quốc doanh. Bên cạnh đó, khâu lập dự 
toán còn chưa đi sâu, đi sát tại các đơn vị dự toán, 
chưa quan tâm tới các yếu tố tăng trưởng, trượt 
giá… việc giao kế hoạch còn chưa căn cứ vào kế 
hoạch của các đơn vị. 

Thứ hai, công tác chấp hành dự toán NSNN 
có một số hạn chế, cụ thể như sau:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn các năm đều 
hoàn thành vượt dự toán, tuy nhiên vẫn còn 01 
số chỉ tiêu chưa hoàn thành như: năm 2017 thu 
lệ phí trước bạ đạt 93%, năm 2018 thu phí, lệ phí 
không hoàn thành (đạt 90%). Thu hoa lợi công 
sản trên đất công ích còn thấp so với tiềm năng 
diện tích quỹ đất trên địa bàn huyện, các xã có 
diện tích đất công ích lớn không có thu (Châu 
Minh 46,7 ha, Danh Thắng 19,17 ha, Thái Sơn 
15,12ha) đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
hụt thu cân đối tỷ lệ điều tiết ảnh hưởng đến các 
nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán ở một số xã 
(như Châu Minh). 
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Tình trạng thất thu thuế, sót hộ, nợ đọng thuế, 
dây dưa, gian lận thương mại còn phổ biến. Đây 
là một trong những yếu kém mà nhiều năm nay 
ngành thuế của huyện đã cố gắng khắc phục 
nhưng chưa triệt để. Có nhiều nguyên nhân gây 
ra tình trạng trên, như: Lãnh đạo UBND các xã 
chưa thật sự quan tâm đến công tác thuế, chưa 
phát huy được vai trò của đội thuế ở các địa 
phương; Công tác phối hợp giữa cơ quan thuế 
và các cơ quan chức năng tuy được đẩy mạnh 
nhưng đôi khi vẫn chưa chặt chẽ. Các doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện đa số 
quy mô nhỏ, siêu nhỏ, năng lực tài chính, quản 
trị doanh nghiệp, trình độ quản lý còn hạn chế, 
khi thị trường có biến động lớn gặp khó khăn 
phải giải thể hoặc ngừng sản xuất kinh doanh 
làm ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thu ngân 
sách. Bên cạnh đó còn một số doanh nghiệp chưa 
nhận thức đầy đủ về pháp luật thuế dẫn đến tình 
trạng thường xuyên kê khai chậm, một số doanh 
nghiệp ngừng hoạt động chưa làm thủ tục giải 
thể làm tăng nợ đọng thuế, nợ đọng thuế hoặc 
không có khả năng thu hồi kéo dài chậm được xử 
lý. Chính sách thuế, phí thay đổi làm ảnh hưởng 
đến kết quả thu ngân sách.

Thu cân đối ngân sách Nhà nước các năm qua 
vẫn chủ yếu từ nguồn bổ sung ngân sách cấp tỉnh 
(năm 2017 chiếm 67%, năm 2018 chiếm 66%), 
nếu không bao gồm thu tiền sử dụng đất và khoản 
thu từ ngân sách năm trước thì thu phát sinh trên 
địa bàn chiếm trung bình 16%/năm trong tổng thu 
cân đối ngân sách, cho thấy nguồn thu để cân đối 
chi ngân sách huyện phụ thuộc rất lớn vào ngân 
sách cấp trên và nguồn thu tiền sử dụng đất.

Cơ cấu chi ngân sách cũng chưa thực sự hợp 
lý: Chi quản lý hành chính chiếm tỷ trọng lớn 
trong khi chi cho sự nghiệp văn hóa thông tin, 
thể dục thể thao, phổ biến, giáo dục pháp luật còn 
thấp do đó chưa nâng cao được đời sống tinh thần 
của người dân, hạn chế nâng cao nhận thức của 
người dân đối với các quy định hiện hành của 
Nhà nước.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng dần qua các 
năm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp so với chi 
thường xuyên. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 
công một số chương trình, dự án đã được bố trí 

kế hoạch vốn trong dự toán đầu năm nhưng chậm 
triển khai thực hiện hoặc đã triển khai thực hiện 
tạm ứng vốn theo hợp đồng chậm hoàn thiện hồ 
sơ thanh quyết toán là nguyên nhân làm cho số 
chi chuyển nguồn, kết dư ngân sách tăng.

Vẫn còn tình trạng sử dụng lãng phí nguồn kinh 
phí, không đúng chế độ, định mức được phát hiện 
qua công tác thẩm tra dự toán, quyết toán công 
trình, dự án đầu tư, qua công tác thanh tra, kiểm tra, 
thẩm định quyết toán tài chính ngân sách tại các 
cơ quan, đơn vị của cơ quan thanh tra, kiểm toán 
và Phòng Tài chính - Kế hoạch; việc thực hiện các 
kiến nghị sau thanh, kiểm tra ở một số đơn vị còn 
kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan 
được giao nhiệm vụ theo dõi.

Thứ ba, công tác quyết toán ngân sách: Tiến 
độ lập và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 
ngân sách còn chậm. Các mẫu biểu được lập 
quyết toán sử dụng theo đúng luật định nhưng 
nhìn chung trình độ năng lực của cán bộ tài chính 
cấp xã còn yếu nên còn có nhiều sai sót trong báo 
cáo quyết toán. Công tác quyết toán chưa được 
quan tâm đúng mức, đôi khi chỉ mang tính hình 
thức. Báo cáo quyết toán mang tính chất nghiệp 
vụ chuyên môn và thời gian kỳ họp có hạn nên 
HĐND huyện chưa thể thảo luận được cụ thể và 
chi tiết, do đó việc phê chuẩn của HĐND còn 
nhiều hạn chế.

Thứ tư, công tác thanh tra, kiểm tra ngân sách 
Nhà nước chưa có sự phối hợp chặt chẽ, xử lý sai 
phạm chưa triệt để, số trường hợp xử lý nghiêm 
không nhiều. Một số đơn vị chưa triển khai thực 
hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc 
thực hiện công khai tài chính chưa cao, việc công 
khai còn mang tính hình thức. Công tác tự kiểm 
tra tại đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, 
năng lực cán bộ thừa hành nhiệm vụ kiểm tra 
chưa tốt nên chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh 
ngăn chặn sớm những vi phạm trong quá trình 
quản lý điều hành thu chi ngân sách.

3.5. Một số giải pháp hoàn thiện

Thứ nhất, nâng cao việc lập và phân bổ dự 
toán ngân sách Nhà nước huyện: Lập dự toán 
ngân sách Nhà nước phải tính đến các kết quả 
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phân tích, đánh giá thực hiện kế hoạch ngân sách 
của các năm trước. Dự toán thu ngân sách phải 
đảm bảo chi ngân sách và có khoản tích lũy. Dự 
toán chi ngân sách cần nắm chắc các chức năng, 
nhiệm vụ của đơn vị sử dụng ngân sách để phân 
bổ cho phù hợp. Ngoài các khoản chi theo định 
mức cần có khoản dự phòng chênh lệch trượt giá, 
chi bổ sung kinh phí cho những nhiệm vụ phát 
sinh đột xuất, cần thiết phục vụ chuyên môn mà 
chưa nằm trong các nhiệm vụ mà đơn vị sử dụng 
ngân sách xây dựng. Dự toán ngân sách huyện 
cần phải lập theo kết quả đầu ra. Việc lập dự toán 
theo theo phương thức này sẽ giúp cân đối được 
thu chi ngân sách trên cơ sở nguồn lực hạn chế.

Thứ hai, hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách 
Nhà nước tại huyện, cụ thể:

Trong quản lý thu ngân sách, cần phân tích 
đánh giá các nguồn thu; quản lý tiền, tài sản của 
Nhà nước và cần đẩy mạnh việc ứng dụng công 
nghệ thông tin nhất là trong lĩnh vực XDCB 
như tiến tới áp dụng đấu thầu điện tử.  Thường 
xuyên sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Luật 
thuế nhằm phát hiện, đề xuất các yếu tố bất hợp 
lý trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật 
thuế để Nhà nước có cơ sở từng bước hoàn thiện 
luật thuế cho phù hợp. Tăng cường sự phối hợp 
đồng bộ giữa phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 
với Chi cục Thuế trong việc rà soát, đánh giá các 
chính sách thu, khảo sát các nguồn thu, từ đó có 
những chính sách động viên các nguồn thu khác 
ngoài cân đối ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa 
các lĩnh vực như dịch vụ y tế, giáo dục,... góp 
phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý đối 
với các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế của 
Nhà nước, trốn lậu, khai man doanh thu,... nhằm 
đảm bảo lợi ích và thực thi pháp luật Nhà nước.

Đối với chi ngân sách Nhà nước cần quản lý 
chặt chẽ chi tiêu công, đảm bảo công tác kiểm 
tra, kiểm soát, đảm bảo đúng đối tượng, định 
mức và tiết kiệm, hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự 
toán để giảm áp lực điều hành chi thường xuyên 
NSNN. Trong quản lý chi đầu tư xây dựng cơ 
bản cần chủ trọng quản lý chất lượng công trình 
và triển khai dự án đúng tiến độ. Công tác lập 
kế hoạch đầu tư phải bám sát nhu cầu thực tế, 

yêu cầu của sự phát triển, đầu tư có trọng tâm. 
Chi thường xuyên phải đảm bảo quản lý cấp 
phát đúng nội dung công việc, theo tiến độ hoàn 
thành. Thực hiện chế độ kiểm soát trước, trong 
và sau khi chi ngân sách, thông qua cơ chế phân 
định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan 
tài chính, cơ quan Kho bạc Nhà nước cho người 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không chi qua người 
được hưởng ngân sách, đảm bảo mọi khoản chi 
được cấp phát thanh toán phải có chứng từ hợp lệ 
và phải được kiểm soát của cơ quan tài chính và 
Kho bạc Nhà nước. Thực hiện triệt để tiết kiệm 
chi thường xuyên, thực hiện chính sách tinh giảm 
biên chế gắn với khoản chi và bố trí kinh phí theo 
hiệu quả công việc. Chủ động sắp xếp các khoản 
chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ chi quan 
trọng, đảm bảo nguồn thực hiện các chính sách 
an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Song song 
với việc cải tiến quản lý chi, cần tăng cường công 
tác đào tạo cán bộ, lãnh đạo quản lý để đổi mới 
nhận thức và xác định rõ tầm quan trọng của việc 
sử dụng NSNN; tăng cường trách nhiệm của cơ 
quan ngành tài chính và đơn vị sử dụng NSNN 
về quản lý chi NSNN.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát NSNN tại huyện. Các cơ quan thực hiện nhiệm 
vụ giám sát, kiểm tra phải thường xuyên phối hợp 
với nhau trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là 
trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám 
sát, kiểm tra ngắn hạn và dài hạn để tránh chồng 
chéo. Cần đào tạo để nâng cao trình độ cũng như 
phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ thanh tra, 
giám sát; cần tăng cường giao lưu học tập kinh 
nghiệm giữa các đơn vị thanh tra trong và ngoài 
tỉnh đặc biệt là những đơn vị gặt hái được nhiều 
thành công trong công cuộc chống tham nhũng, 
lãng phí NSNN. Nâng cao năng lực cán bộ công 
chức khi tham gia tiếp công dân, hướng dẫn cho 
công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng 
cấp thẩm quyền, tập trung nghiên cứu phát hiện 
và bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện cơ chế, chính 
sách tài chính còn bất cập như các lĩnh vực: đền 
bù giải phóng mặt bằng, đất đai... nhằm ổn định 
xã hội trên địa bàn. Cần quy định cụ thể về nghĩa 
vụ, trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận, 
từng cán bộ công chức, viên chức để nâng cao 
trách nhiệm giám sát của HĐND các cấp trong 
việc quản lý, chỉ đạo điều hành quản lý NSNN.
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Thứ tư, nâng cao chất lượng quyết toán ngân 
sách, cụ thể: Cần quy định rõ trách nhiệm  trong 
việc quyết toán dự án hoàn thành; Chủ động đề 
xuất, góp ý đối với cơ quan tài chính cấp trên về 
những vướng mắc trong triển khai thực hiện các 
văn bản, chế độ, quy định hiện hành. 

4. KẾT LUẬN 

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách là một 
quá trình lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực và hợp sức của 
mỗi cá nhân, mỗi cấp, mỗi ngành. Mỗi cán bộ 
quản lý ngân sách phải không ngừng trau dồi cả 
kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 
Một đòi hỏi không thể thiếu để hoàn thiện công 
tác quản lý ngân sách đó là có sự quan tâm chỉ 
đạo của các cơ quan lãnh đạo và chuyên môn. 

Trên thực tiễn quản lý thu, chi ngân sách nhà 
nước trên địa bàn huyện Hiệp Hoà đang đặt ra 
nhiều vấn đề cần phải giải quyết kịp thời, đòi hỏi 
các ngành chức năng đặc biệt là ngành tài chính 
phải đổi mới toàn diện mới có thể đáp ứng yêu 
cầu đặt ra trong công tác quản lý thu chi ngân 
sách ở trên địa bàn. Thông qua phân tích những 
kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại về 
công tác quản lý thu chi ngân sách ở trên địa bàn 
để đề ra các giải pháp có tính khả thi nhằm thúc 
đẩy, khai thác mọi tiềm năng phát triển sản xuất 
kinh doanh trên điạ bàn huyện là đòi hỏi và thách 
thức đối với huyện Hiệp Hoà nói chung và ngành 
tài chính nói riêng trong việc thực hiện chức năng 
của mình để nâng cao hiệu quả quản lý thu chi 
ngân sách. 
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Hiệp Hòa.
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SUMMARY
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ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DUNG DỊCH TIỀN XỬ LÝ CHUỐI SỨ
(MUSA SPP) TRƯỚC KHI SẤY ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHUỐI SẤY DẺO

Nguyễn Đà Giang
(Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số dung dịch tiền xử lý chuối trước khi sấy đến chất 
lượng chuối sấy dẻo. Nghiên cứu đã tìm ra được chế độ tiền xử lý chuối nhúng trong dung dịch acid citric 0,3% trong 
3 phút và tiến hành sấy ở 520C trong 48 giờ cho sản phẩm có tính chất cảm quan tốt nhất. Chuối sau khi sấy có màu 
vàng sáng, ưu nhìn, vị ngọt và hương đặc trưng thông qua việc đánh giá cảm quan của sản phẩm so với mẫu đối chứng 
là sản phẩm chuối sấy dẻo của hãng Jir Aporn, Thái Lan. Điều đó cho thấy tiền xử lý nguyên liệu là một công đoạn 
quan trọng trong quá trình sản xuất chuối sấy dẻo. Việc lựa chọn chế độ tiền xử lý thích hợp sẽ góp phần nâng cao 
chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. 
Từ khóa: Chuối sấy dẻo, kỹ thuật tiền xử lý, nông sản.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chuối là loại quả chín sau thu hoạch, thời gian 
chín của chuối rất nhanh (khoảng 2-3 ngày) và 
sau đó chất lượng giảm xuống (vỏ thâm đen, thịt 
chuối mềm nhũn). Chính vì vậy, ngoài thị phần ăn 
tươi, bài toán đa dạng hóa các sản phẩm được chế 
biến từ chuối trong đó chuối sấy dẻo là một trong 
những sản phẩm tiềm năng đang được nhiều nhà 
khoa học và doanh nghiệp quan tâm. 

Chuối sấy dẻo là dòng sản phẩm có giá trị 
dinh dưỡng cao, chứa nhiều chất xơ, các chất 
khoáng (như canxi, sắt, magiê, phốt pho, kali, 
đồng, mangan...) và nhiều loại vitamin (như 
tiền vitamin A, các vitamin nhóm B). Đây cũng 
là sản phẩm tiện dụng, lưu trữ được lâu, có thể 
tận hưởng bất cứ lúc nào (chơi thể thao, pic-nic, 
lái xe…). Cho đến thời điểm hiện tại, sản phẩm 
chuối sấy dẻo đã được một số cơ sở sản xuất nhỏ 
lẻ chào bán trên thị trường. Tuy nhiên chất lượng 
còn nhiều hạn chế so với mặt hàng cùng loại của 
Thái Lan (có hiện tượng thấm dầu và caramel 
hóa; màu sắc, hương vị kém hấp hẫn; thời gian 
bảo quản ngắn). Do đó, mục đích của nghiên cứu 
này là đánh giá ảnh hưởng của quá trình tiền xử lý 
chuối trước khi sấy đến chất lượng chuối sấy dẻo 
làm tiền đề để triển khai các thực nghiệm về lựa 
chọn chế độ công nghệ sấy sau này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu: Chuối sứ được thu mua tại 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
2.2. Phương pháp
2.2.1. Quy trình sấy chuối

Các bước của quy trình được tham khảo bởi 
Janjai S. et al (2009) theo sơ đồ 1.

 
Sơ đồ 1. Thực nghiệm nghiên cứu quy trình sấy 

chuối (dạng dẻo) theo phương pháp 
sấy đối lưu ở nhiệt độ thấp

2.2.2. Kỹ thuật tiền xử lý chuối nguyên liệu

- Kích thước mẫu: 10 kg.
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- Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả được 
lấy giá trị trung bình của 3 lần thí nghiệm.

- Quy trình: Chuối sau khi bóc vỏ và tiến 
hành tiền xử lý nhúng trong dung dịch NaCl, 
citric acid hoặc chần ở các ngưỡng nồng độ và 

thời gian khác nhau. Tiếp đến chuối được sấy ở 
520C/ 48 giờ. 

- Các kỹ thuật tiền xử lý chuối nguyên liệu 
(Bảng 1).

Bảng 1. Các kỹ thuật tiền xử lý chuối nguyên liệu

Kỹ thuật tiền xử lý Nồng độ Thời gian
Nhúng trong dd NaCl 0,9%; 1,2%; 1,5% 1 phút; 3 phút; 5 phút
Chần ở 1000C Nguyên liệu/nước = 1/5 15 giây; 30 giây; 45 giây
Nhúng trong dd Citric acid 0,3%; 0,5%; 0,7% 1 phút; 3 phút; 5 phút

- Tiêu chí đánh giá: Hiệu quả của quá trình tiền 
xử lý chuối nguyên liệu được đánh giá thông qua 
việc đánh giá chất lượng cảm quan của sản phẩm 
sau khi sấy so với mẫu đối chứng là sản phẩm chuối 
sấy dẻo của hãng Jir Aporn, Thái Lan.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá cảm quan của sản phẩm đối 
chứng (chuối sấy dẻo của hãng Jir Aporn, 
Thái Lan)

Chuối sau khi bóc vỏ, tiến hành tiền xử lý 
nhúng trong dung dịch NaCl, dung dịch acid 
citric hoặc chần ở các ngưỡng nồng độ và thời 
gian khác nhau. Tiếp đến, chuối được sấy ở 520C 
trong 48 giờ. Kết thúc quá trình, sản phẩm được 
tiến hành đánh giá cảm quan sơ bộ về màu sắc, độ 
dẻo, hương vị so với mẫu đối chứng là sản phẩm 
chuối sấy dẻo của hãng Jir Aporn, Thái Lan.

Bảng 2.  Đánh giá cảm quan của sản phẩm đối chứng 
(chuối sấy dẻo của hãng Jir Aporn, Thái Lan)

Các dạng tiền 
xử lý

Thông số kỹ thuật tiền xử lý
Kết quảNồng độ Thời gian

Đối chứng - -

- Sẫm màu, có những đốm phớt trắng;
- Vị ngọt;
- Hương đặc trưng của quả sấy;
- Vỏ ngoài cứng.

3.2. Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý đến chất lượng chuối sấy dẻo

3.2.1. Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý nhúng NaCl đến chất lượng chuối sấy dẻo
Bảng 3. Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý nhúng NaCl đến chất lượng chuối sấy dẻo

Các dạng tiền xử lý
Thông số kỹ thuật tiền xử lý

Kết quả
Nồng độ Thời gian

Dung dịch NaCl (%) 0,9 1 phút  - Màu vàng nhạt, vị ngọt, hương đặc trưng của quả sấy;
- Vỏ ngoài hơi cứng.

  3 phút  - Màu vàng nhạt, vị ngọt, hương đặc trưng của quả sấy;
- Vỏ ngoài mềm, nhũn.

  5 phút  - Màu vàng nhạt, vị ngọt, hương đặc trưng của quả sấy;
- Vỏ ngoài mềm, nhũn.

 1,2 1 phút  - Màu vàng nhạt, vị ngọt, hương đặc trưng;
- Vỏ ngoài mềm, nhũn.
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  3 phút  - Màu vàng nhạt, vị ngọt, hương đặc trưng;
- Vỏ ngoài mềm, nhũn.

  5 phút - Màu vàng nhạt, vị ngọt, hương đặc trưng;
- Vỏ ngoài mềm, nhũn.

 1,5 1 phút - Màu vàng nhạt, vị ngọt, hương đặc trưng;
- Vỏ ngoài mềm, nhũn.

  3 phút - Màu vàng nhạt, vị ngọt, hương đặc trưng;
- Vỏ ngoài mềm, nhũn.

  5 phút - Màu vàng nhạt, vị ngọt, hương đặc trưng;
- Vỏ ngoài mềm, nhũn.

3.2.2. Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý chần đến chất lượng chuối sấy dẻo
Bảng 4. Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý chần đến chất lượng chuối sấy dẻo

Các dạng tiền xử lý
Thông số kỹ thuật tiền xử lý

Kết quả
Nồng độ Thời gian

Chần ở 1000C  
(nguyên liệu/nước: 1/5)  15 giây - Sẫm màu, hơi nhũn, hương đặc trưng.

  30 giây    - Sẫm màu, nhũn, hương đặc trưng.
  45 giây - Sẫm màu, rất nhũn, hương đặc trưng.

3.2.3. Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý nhúng acid citric đến chất lượng chuối sấy dẻo
Bảng 5. Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý nhúng Acid Citric đến chất lượng chuối sấy dẻo

Các dạng tiền
 xử lý

Thông số kỹ thuật tiền xử lý
Kết quả

Nồng độ Thời gian

Dung dịch
acid citric (%) 0,3 1 phút

- Màu vàng nhạt;
- Vị ngọt;
- Hương đặc trưng;
- Kết cấu hơi cứng.

  3 phút

- Màu vàng cánh gián;
- Vị ngọt;
- Hương đặc trưng của quả sấy;
- Kết cấu mềm, dẻo.

  5 phút

- Màu vàng cánh gián;
- Vị ngọt, hơi chua;
- Hương đặc trưng của quả sấy;
- Kết cấu mềm.

 0,5 1 phút

- Màu vàng nhạt;
- Vị ngọt;
- Hương đặc trưng;
- Kết cấu hơi cứng.

  3 phút

- Màu vàng cánh gián;
- Vị ngọt, hơi chua;
- Hương đặc trưng của quả sấy;
- Kết cấu mềm, dẻo.
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  5 phút

- Màu vàng cánh gián;
- Ngọt, vị chua rõ;
- Hương đặc trưng của quả sấy;
- Kết cấu mềm.

 0,7 1 phút

- Màu vàng nhạt;
- Vị ngọt, hơi chua;
- Hương đặc trưng;
- Kết cấu hơi cứng.

  3 phút

- Màu vàng cánh gián;
- Ngọt, hơi chua.
- Hương đặc trưng của quả sấy;
- Kết cấu mềm, dẻo.

  5 phút

- Màu vàng cánh gián;
- Vị ngọt, vị chua rõ;
- Hương đặc trưng của quả sấy;
- Kết cấu mềm.

Như vậy căn cứ vào kết quả đánh giá cảm 
quan ở bảng 3, 4, 5 về màu sắc, độ dẻo và hương 
vị của sản phẩm chuối sấy dẻo sau khi tiến hành 
tiền xử lý nhúng trong các loại dung dịch ở các 
ngưỡng nồng độ và thời gian khác nhau cho thấy, 
với kỹ thuật tiền xử lý nhúng trong dung dịch acid 
citric cho sản phẩm có tính chất cảm quan tốt hơn 
so với các mẫu còn lại. Chuối sau khi sấy có màu 
vàng sáng, ưu nhìn, vị ngọt và hương đặc trưng. 

Chuối nguyên liệu chứa một lượng enzyme 
sẫm màu (polyphenol- oxydase). Vì vậy, trong 
giai đoạn đầu khi đưa vào sấy, hoạt tính enzyme 
này tăng mạnh và làm cho sản phẩm sẫm màu 
(mẫu đối chứng) (Anyasi, 2013). NaCl là thành 
phần làm chậm sự hình thành màu của phản ứng 
maillard (Abano, Sam-Amoah, 2011). Dung 
dịch acid citric vừa có tác dụng bất hoạt enzyme 

polyphenoloxydase, hơn nữa tạo ra môi trường 
acid cho phản ứng maillard (Demirel and Turhan, 
2003; Sousa and Marsaioli, 2004). 

4. KẾT LUẬN

Tiền xử lý nguyên liệu là một công đoạn 
quan trọng qua quá trình sản xuất chuối sấy dẻo. 
Việc lựa chọn chế độ tiền xử lý thích hợp sẽ góp 
phần nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian 
bảo quản sản phẩm. 

Trên cơ sở kết quả thực nghiệm chúng tôi lựa 
chọn chế độ tiền xử lý chuối nhúng trong dung 
dịch acid citric 0,3% trong 3 phút làm chế độ tiền 
xử lý.

Kết quả nghiên cứu ban đầu này là tiền đề 
để triển khai các thực nghiệm về lựa chọn chế độ 
công nghệ (về nhiệt độ sấy, phương pháp bao gói) 
và từng bước thương mại hóa sản phẩm trong 
tương lai.
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THE EFFECTS OF SOME BANANA PRE-TREATMENT SOLUTIONS 
(MUSA SPP) BEFORE DRYING ON THE QUALITY OF BANANA 

BREEDING

Nguyen Da Giang
(Food Technology Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The objective of this study was to evaluate the impact of some pre-drying banana solutions on the quality of flexible 
dried bananas. The study found a pre-treatment of bananas embedded in 0.3% citric acid solution for 3 minutes and 
dry at 520C for 48 hours to produce the best sensory properties. Banana after drying is bright yellow, good look, sweet 
taste and typical flavor through sensory evaluation of the product compared to the control sample of dried banana 
product of Jir Aporn, Thailand. This shows that pretreatment of raw materials is an important stage in the production 
of flexible bananas. The selection of an appropriate pre-treatment regime will contribute to improving the quality and 
prolonging the shelf life of products.
Keywords: Agriculture, engineering, flexible bananas, pre-treatment.
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ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

Phạm Thị Hằng, Đoàn Thị Hoàng Yến
(Khoa Lý luận Chính trị - Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Tìm hiểu đồng chí Trường Chinh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam là góp phần tái hiện lịch sử công cuộc đổi mới 
của Đảng, khắc họa những đóng góp nổi bật của đồng chí Trường Chinh - người khởi xướng và là kiến trúc sư của 
công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Từ đó rút ra những nhận xét, kết luận có ích cho việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: Đồng chí Trường Chinh, công cuộc đổi mới đất nước.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, do 
nhiều nguyên nhân mà nền kinh tế nước ta lâm 
vào khủng hoảng ngày một nghiêm trọng. Năng 
suất lao động trong công nghiệp cũng như trong 
nông nghiệp giảm mạnh. Hàng hóa thiết yếu thiếu 
thốn, lương thực phải nhập nhưng vẫn không đáp 
ứng nhu cầu xã hội. Giá cả các mặt hàng leo thang 
không kiềm chế nổi, lạm phát ở mức cao. Hậu 
quả kéo theo là tình trạng ăn cắp của công, tham 
nhũng diễn ra ở khắp nơi, từ trong các hợp tác 
xã, công trường đến trong các cơ quan nhà nước. 
Cuộc sống của các tầng lớp xã hội đều khó khăn. 
Trong khoảng thời gian này, các nước xã hội chủ 
nghĩa cũng vấp phải những khó khăn tương tự. Vì 
vậy, nguồn viện trợ, vay mượn từ các nước anh em 
ngày một hạn chế. Không ít người lo lắng, hoài 
nghi trước thực trạng ấy và chủ động tìm mọi cách 
để “tự cứu mình”. Đảng và Chính phủ Việt Nam 
đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để tháo 
gỡ khó khăn, làm cho sản xuất “bung ra”; nhiều 
địa phương ở các tỉnh phía Nam chủ động tìm “lối 
ra” cho tình hình. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế 
nước ta vẫn hết sức ảm đạm.

Đến giữa những năm 80, những khó khăn 
vẫn chưa được tháo gỡ. Năm 1985, Bộ Chính trị 
có nhiều cuộc họp quan trọng để đánh giá tình 
hình và nguyên nhân, giải pháp để đưa đất nước 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Trong các 
ý kiến bàn về giải pháp để ngăn chặn và đẩy lùi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, ý kiến chỉ đạo và 
kết luận của đồng chí Trường Chinh có nội dung 
cách mạng sâu sắc. Đó là: “Phải dứt khoát bãi bỏ 
cơ chế quan liêu, bao cấp... không một chút gì 

đáng để chúng ta luyến tiếc” [2]. Trên cương vị 
người lãnh đạo cao cấp của Đảng, với quan điểm 
lịch sử cụ thể, Đồng chí sớm có cách nhìn thực tế, 
lên án mạnh mẽ sự lạc hậu, trì trệ của cơ chế quan 
liêu bao cấp và những tác hại của nó, đấu tranh 
thẳng thắn với những quan điểm của những người 
còn chần chừ, cải cách nửa vời với ý định trở lại 
cơ chế cũ nhằm bảo vệ đặc quyền đặc lợi. Trên 
thực tế, đây là một trong những tín hiệu đổi mới 
khá rõ nét của Đảng và đồng chí Trường Chinh. 
Tuy nhiên, đổi mới là một quá trình đấu tranh trên 
nhiều lĩnh vực, chưa có tiền lệ nên bước khởi đầu 
của nó đã gặp không ít trở ngại, thách thức.

Bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam cuối năm 
1985 đòi hỏi những người lãnh đạo cao nhất của 
Đảng ta, trong đó có đồng chí Trường Chinh phải 
tìm ra những biện pháp thích hợp, hiệu quả trên 
quan điểm phải nhìn thẳng vào sự thật, không né 
tránh thực tế, cho dù thực tế ấy đang dao động, 
thậm chí đi ngược với xu thế đổi mới.

Đồng chí Trường Chinh là một trong những 
lãnh tụ xuất sắc của cách mạng Việt Nam, có 
nhiều đóng góp vô cùng to lớn trong sự nghiệp 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đồng thời 
cũng là người khởi xướng và là kiến trúc sư trong 
công cuộc đổi mới. Khi nói đến lịch sử đổi mới 
là nói đến lịch sử của toàn Đảng, toàn dân, trong 
đó vai trò của người khởi xướng, người lãnh đạo 
cực kỳ quan trọng.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

- Vai trò của đồng chí Trường Chinh – Người 
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khởi đầu công cuộc đổi mới.

- Những nhận xét, kết luận khẳng định vai trò 
của đồng chí Trường Chinh trong lãnh đạo, thực 
hiện công cuộc đổi mới đất nước.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong bài viết, tác giả chủ yếu sử dụng phương 
pháp lịch sử, phương pháp logíc, phân tích, tổng 
hợp. Ngoài ra, còn sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu khoa học khác như thống kê, khảo sát, 
tổng kết thực tiễn để so sánh, đối chiếu làm cơ sở 
cho những nhận định và kết luận vấn đề.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội

Sau khi đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa 
xã hội, đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, 
thử thách. Đảng và nhân dân ta đã giành được 
những thành tựu đáng kể trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp quản và ổn định 
vùng giải phóng, hàn gắn vết thương chiến tranh 
cả trong lòng đất và trong lòng người, khôi phục 
kinh tế, cấu trúc lại toàn bộ nền kinh tế trên cả hai 
miền, chuyển từ một nền kinh tế chủ yếu được 
xây dựng, hoạt động phục vụ chiến tranh sang 
hòa bình xây dựng. Những mất cân đối trong nền 
kinh tế: thu - chi, xuất nhập khẩu, sản xuất, tiêu 
dùng... được thu hẹp, cơ sở vật chất - kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội được xây dựng bắt đầu được 
phát huy tác dụng tích cực đối với nền kinh tế. 
An ninh chính trị được bảo đảm, độc lập và chủ 
quyền quốc gia được giữ vững. Đặt trong hoàn 
cảnh một đất nước từ nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề lại phải chịu đựng hai cuộc 
chiến tranh biên giới, đó là những cố gắng rất lớn 
của toàn Đảng, toàn dân ta.

Tuy nhiên, từ khoảng cuối những năm 70 
đầu những năm 80 của thế kỷ XX, đặc biệt là từ 
sau cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam 
(1978) và sự bùng phát đồng thời hai cuộc chiến 
tranh biên giới phía Tây Nam, chiến tranh biên 
giới phía Tây Bắc, tình hình đất nước khó khăn 
gay gắt, sản xuất chậm phát triển, không theo kịp 
với mức tăng dân số quá nhanh; sự cắt giảm viện 
trợ đột ngột từ bên ngoài, khiến đất nước thiếu 
nguyên, nhiên, vật liệu, hàng tiêu dùng nghiêm 
trọng. Những mất cân đối trong nền kinh tế chậm 

phát triển được thu hẹp lại, lạm phát tăng vọt 
774,7%. Nền kinh tế nước ta sa sút đến tận đáy, 
dẫn tới đời sống nhân dân gặp muôn vàn khó 
khăn, những hiện tượng tiêu cực lan tràn, có sự 
suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo 
của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Trong khi nền kinh tế đi vào phát triển theo 
chiều sâu đòi hỏi phải có cơ chế quản lý mới thì 
chúng ta lại duy trì quá lâu cơ chế quản lý hành 
chính tập trung quan liêu, bao cấp, cơ chế này bộc 
lộ nhiều hạn chế và kìm hãm sức sản xuất phát 
triển. Hậu quả của cơ chế tập trung quan liêu, bao 
cấp chắc chắn sẽ còn kéo dài, nhưng tại thời điểm 
trước đổi mới cơ chế này đã đưa cả nền kinh tế và 
toàn xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Thể 
chế kinh tế trên hình thành ở nước ta có cả nguyên 
nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.

Nguyên nhân chủ quan, Miền Bắc đi lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nền kinh tế hiện vật, tự cung, 
tự cấp phổ biến, kinh tế hàng hóa phát triển còn sơ 
khai, trải qua 9 năm kháng chiến đã hình thành hệ 
thống phân phối bằng hiện vật cho cán bộ, chiến 
sĩ. Cơ chế này đã ăn sâu vào trong cuộc sống của 
từng người dân nên rất khó xóa bỏ.

Nguyên nhân khách quan, đó là sự du nhập cơ 
chế kế hoạch hóa vốn được hình thành ở Liên Xô 
trước đây, rồi sau đó phổ biến trong toàn hệ thống 
xã hội chủ nghĩa. Cả nguyên nhân chủ quan và 
nguyên nhân khách quan tác động lẫn nhau, lại 
gặp hoàn cảnh đất nước có nhiều chiến tranh kéo 
dài nên cơ chế này cũng tồn tại lâu dài bền vững 
cho tới đất nước hòa bình thống nhất mới bộc lộ 
những khuyết tật, hạn chế. Chính vì vậy, xóa bỏ 
cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp là một đòi hỏi 
bức thiết của đất nước ta trong thời kỳ mới. Phải 
kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, sai lầm, khắc 
phục tư tưởng “vừa chủ quan, nóng vội, vừa bảo 
thủ trì trệ” trong bố trí cơ cấu kinh tế trong cơ chế 
quản lý kinh tế. Để xóa bỏ cơ chế này trước hết 
phải có sự đổi mới tư duy kinh tế của Đảng, “chỉ 
có đổi mới cách nghĩ, cách làm, đổi mới tư duy, 
nhất là tư duy kinh tế... chúng ta mới có khả năng 
thoát khỏi tình hình khó khăn gay gắt hiện nay” 
[3]. Đồng chí Trường Chinh là người sớm nhận 
thấy sự lạc hậu của cơ chế quản lý kinh tế cũ và 
sự cần thiết phải thay đổi cơ chế quản lý.
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3.2. Người khởi đầu công cuộc đổi mới

3.2.1. Từng bước tiến hành công cuộc đổi mới

Do những nguyên nhân khách quan và chủ 
quan mà cuối những năm 70 đầu những năm 80 
của thế kỷ XX, đất nước lâm vào khủng hoảng 
kinh tế - xã hội. Tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV (Tháng 
8-1979) họp bàn cách tháo gỡ những khó khăn 
kinh tế - xã hội, tìm lối thoát cho nền kinh tế đang 
lâm vào khủng hoảng. Hội nghị trung ương sáu 
nêu rõ tinh thần chung của chính sách lưu thông, 
phân phối là: “thúc đẩy sản xuất bung ra”. “Phải 
lấy việc phát triển sản xuất là tiêu chuẩn cao nhất 
để đánh giá tính chính xác của các chính sách” [6]. 

Những biến đổi trong đời sống thực tiễn, hiện 
tượng “khoán chui” trong các hợp tác xã nông 
nông nghiệp và “bung ra” sản xuất trong các xí 
nghiệp công nghiệp, việc tự ý “xé rào”, vi phạm 
quy chế, pháp luật ở một số địa phương là biểu 
hiện phản ứng của xã hội với cơ chế quản lý hành 
chính, bao cấp, đồng thời là sáng kiến tự phát từ 
cách làm mềm hóa một cơ chế quản lý kinh tế đã 
lỗi thời. Đó cũng là sự bắt đầu quá trình đổi mới 
tự phát, tìm lối thoát cho đời sống, do nhu cầu 
của cuộc sống, nhưng nó tác động mạnh mẽ đến 
tư duy của Đảng.

Người lát viên gạch đầu tiên để xây dựng lên 
ngôi nhà đổi mới đó chính là đồng chí Trường 
Chinh. Đồng chí Trường Chinh đã vượt lên những 
hạn chế của sức khỏe và tuổi già, dũng cảm tiến 
hành cuộc đấu tranh với những quan điểm bảo 
thủ, giáo điều, với cơ chế tập trung quan liêu, bao 
cấp để cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành 
Trung ương hình thành tư duy đổi mới và xác lập 
nên đường lối đổi mới. Đồng chí Trường Chinh 
là người đầu tiên đưa ra phạm trù đổi mới tư duy, 
đặc biệt là tư duy đổi mới kinh tế. Theo đồng chí 
Trường Chinh: “tư duy mới về kinh tế là sự vận 
dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh nước 
ta, phù hợp với quy luật khách quan, với tình hình 
của nền kinh tế ở mỗi thời kỳ phát triển. Đó là tư 
duy biện chứng khoa học và cách mạng” [3].

 Đổi mới tư duy kinh tế theo đồng chí 
Trường Chinh là phải nhằm mục tiêu gắn phát 
triển lực lượng sản xuất, coi đó là nhiệm vụ 
thường xuyên, liên tục suốt thời kỳ quá độ với 

những hình thức, bước đi thích hợp, làm cho quan 
hệ sản xuất phát triển. Và đồng chí Trường Chinh 
còn khẳng định: Có thể coi điều vừa nói trên là 
bước đổi mới tư duy kinh tế quan trọng nhất của 
Đảng. Như vậy, đồng chí Trường Chinh đặt vấn 
đề đổi mới tư duy kinh tế ở tầm chiến lược, ở cấp 
độ phương pháp luận, chứ không phải là vấn đề 
ngẫu nhiên, thoáng qua trong lý luận của đồng 
chí Trường Chinh. Nhiều lần đồng chí đã nhấn 
mạnh: Đổi mới tư duy, đặt biệt là, hoặc nhất là tư 
duy kinh tế. Bởi kinh tế có vị trí hàng đầu, có tác 
dụng quyết định phát triển kinh tế trong điều kiện 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, nó có tầm quan trọng rất đặc biệt.

Nghị quyết Trung ương sáu có một tầm quan 
trọng trong việc đổi mới tư duy kinh tế của Đảng 
ta, nhưng lúc này tình hình vẫn chưa chuẩn bị, tư 
thế chưa sẵn sàng, mô hình cũ, cơ chế cũ vẫn còn 
đang tác quái và luồn lách ở mọi lúc, mọi nơi. 
Cho nên, ở Hội nghị Trung ương sáu, đồng chí 
Trường Chinh chỉ mới gióng một hồi chuông báo 
động, mở màn cho một thời kỳ đổi mới bắt đầu.

Tại hội nghị lần thứ bảy khóa V (Tháng 12-
1984), đồng chí đã có bài phát biểu với thái độ 
kiên quyết, một lần nữa đồng chí nhấn mạnh: 
“Điều quan trọng nhất hiện nay là phải kiên quyết 
nhanh chóng bãi bỏ chế độ tập trung quan liêu, 
bao cấp, chuyển toàn bộ nền kinh tế sang hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa”[3]. Đồng chí 
Trường Chinh cũng lường trước là, việc tạo ra 
một sự nhất trí cao về cách nghĩ và cách làm để 
bãi bỏ một mô hình, một cơ chế đã ăn sâu và bám 
rễ vào xã hội và từng con người, không phải là dễ 
dàng. Nhưng với lập trường trước sau như một, 
đồng chí Trường Chinh đã khẳng định: “Không 
có con đường nào khác là phải nhanh chóng 
chuyển từ bao cấp sang hạch toán, kinh doanh, 
loại bỏ tính chất hình thức, giả tạo, khôi phục tính 
chân thực của mọi hoạt động kinh tế nhằm thực 
hiện bằng được bước chuyển đổi”[1].

Hội nghị lần thứ tám khóa V (Tháng 6-1985) 
tập trung bàn và quyết định việc cải cách một 
bước giá cả, tiền lương, tài chính và tiền tệ để bãi 
bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển 
hẳn sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
trên cơ sở kế hoạch hóa. Trong bài phát biểu tại 
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Hội nghị đồng chí đã nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ 
chấm dứt thời kỳ điều khiển nền kinh tế bằng 
những mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, biểu 
hiện đặc trưng của cách quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp, chuyển sang thời kỳ điều khiển nền 
kinh tế trên cơ sở vận dụng đúng đắn các quy luật 
khách quan”[7]. 

Tại Hội nghị Trung ương chín khóa V, đã có sự 
kiểm điểm, đánh giá về cuộc tổng điều chỉnh giá 
– lương –tiền. Tại Hội nghị đồng chí thẳng thắn 
chỉ rõ các sai lầm, khuyết điểm sau đây: Một là, 
tách rời giữa xóa bỏ bao cấp với xóa bỏ tập trung 
quan liêu ngay trong từng bước; điều chỉnh một 
bước giá - lương - tiền không tiến hành đồng thời 
với việc mở rộng một bước chuyển chủ động của 
cơ sở để chuyển sang hạch toán, kinh doanh; Hai 
là, thiếu tính đồng bộ giữa việc đề ra chủ trương 
và bố trí cán bộ thực hiện. Chủ trương mới xóa 
bỏ quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn, dứt khoát sang 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa; Ba là, 
tiến hành đổi tiền trong thế bị động khi Nghị quyết 
Trung ương chưa được triển khai thực hiện tốt, cơ 
chế quản lý mới chưa kịp hình thành. Lẽ ra có thể 
giải quyết việc thiếu tiền bằng cách khác. 

Như vậy, cuộc đấu tranh để xóa bỏ dứt khoát 
mô hình kinh tế hiện vật và cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang mô 
hình kinh tế mới, cơ chế quản lý mới không phải 
là một quá trình đơn giản, một sớm một chiều mà 
có thể giải quyết được. Đây là một quá trình đấu 
tranh, giằng co với những quan điểm, cách nghĩ, 
cách làm cũ kỹ lỗi thời, bảo thủ, trì trệ với những 
quan điểm đổi mới với cách nghĩ, cách làm đúng 
đắn, sáng tạo. Chúng ta biết rõ ràng trong một thời 
điểm bước ngoặt, tất yếu sẽ xuất hiện các nhân 
vật vĩ nhân lịch sử có trí tuệ, ý chí lớn hơn người 
để giải quyết các vấn đề trọng đại mà cuộc sống 
đặt ra. Đồng chí Trường Chinh là con người như 
thế. Trong quá trình đổi mới tư duy, đồng chí bắt 
đầu từ đổi mới tư duy kinh tế. Bởi thực tế Việt 
Nam lúc này đòi hỏi đồng chí Trường Chinh phải 
làm như vậy. Vì nền kinh tế của đất nước ta đang 
lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Chính 
trong lúc này, Đảng đã có cách lựa chọn chính xác 
bắt đầu từ đổi mới tư duy kinh tế mà chính đồng 
chí Trường Chinh là người xung kích đi đầu trong 
quá trình đổi mới này.

3.2.2. Chính thức phát động công cuộc đổi mới 
ở Việt Nam

3.2.2.1. Quá trình chuẩn bị cho Đại hội VI 

Tháng 5-1986, đồng chí Trường Chinh được 
giao trọng trách quyền Tổng Bí thư của Đảng. 
Kể từ đây, con thuyền tư duy mới được chèo 
chống bởi một nhà chính trị lão luyện, vừa có 
kinh nghiệm, vừa có trí tuệ, vừa có uy tín, vừa có 
phong cách lãnh đạo cẩn trọng, điềm đạm, biết 
cương quyết khi cần thiết, biết mềm dẻo khi cần 
mềm dẻo và biết chờ đợi. Sau khi đã được phân 
tích bởi thực tiễn kinh tế và được hỗ trợ của các 
chuyên gia kinh tế có tư tưởng đổi mới, đồng 
chí Trường Chinh kiên trì chủ trương nhìn thẳng 
vào sự thật, dám nói sự thật, kiên quyết tìm lối 
đi, không né tránh, không lùi bước. Trên cương 
vị mới, đồng chí Trường Chinh đã đủ điều kiện 
mạnh tay giải quyết một loạt vấn đề cả về tổ chức 
lẫn tư duy kinh tế. 

Đồng chí Trường Chinh khi đảm nhận cương 
vị Tổng Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo biên soạn Báo 
cáo chính trị cho Đại hội. Đồng chí thấy Dự thảo 
Báo cáo chính trị có sẵn này chưa đáp ứng trước 
tình hình phát triển ngày càng phức tạp, những 
đòi hỏi ngày càng cấp bách của cuộc sống, cách 
nghĩ, cách làm trong bản Dự thảo Báo cáo chính 
trị có nhiều điều không còn thích hợp. Cách viết 
theo lối thành tích là cơ bản, có một số khó khăn 
nhất định, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân 
khách quan. Chưa thể hiện được đầy đủ tinh thần 
đổi mới về tư duy kinh tế. Do đó, sẽ không giải 
quyết được những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Cần 
phải có một bước ngoặt tư duy. Sau khi nghiên 
cứu bản Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 
VI, đồng chí Trường Chinh không tán thành và 
đềnghị dự thảo lần thứ hai. Vì vậy, Tổng Bí thư 
Trường Chinh đã quyết định thành lập một ê - kíp 
mới để biên soạn Báo cáo chính trị. 

Để chuẩn bị tốt Báo cáo chính trị trình Đại 
hội VI, Ban Chấp hành Trung ương triệu tập Hội 
nghị cán bộ cấp cao để nghiên cứu Dự thảo Báo 
cáo chính trị từ ngày 7 đến ngày 10-7-1986. Tại 
Hội nghị, đồng chí Trường Chinh có bài giải đáp 
quan trọng về một số điểm cơ bản trong Dự thảo 
Báo cáo chính trị. Đồng chí nhấn mạnh chúng ta 
tiến lên chủ nghĩa xã hội xuất phát điểm là thấp, 
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là một nền tiểu sản xuất là phổ biến, dẫn đến tình 
trạng mất cân đối về lương thực, thực phẩm, năng 
lượng..., gay gắt và nghiêm trọng. Không những 
thế, những khuyết điểm, sai lầm chủ quan của 
chúng ta khiến cho tình hình vốn đã khó khăn lại 
càng khó khăn, phức tạp. Theo đồng chí, nhiệm 
vụ nặng nề đặt ra cho Đại hội lần thứ VI của Đảng 
là phải tổng kết được thực tiễn, rút ra những bài 
học kinh nghiệm sâu sắc. Từ đó mà cụ thể hóa 
thêm một bước đường lối, chủ trương đã đề ra 
từ Đại hội lần thứ IV và Đại hội lần thứ V. Trên 
cơ sở cụ thể hóa đường lối, phương hướng chiến 
lược phát triển của đất nước đã được Đại hội lần 
thứ IV và Đại hội lần thứ V nêu lên, Đảng ta lãnh 
đạo nhân dân kiên trì phấn đấu, vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, dũng cảm trong lao động và bảo 
vệ Tổ quốc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung 
ương đã họp từ ngày 17 đến 25-11-1986. Hội nghị 
họp để hoàn thành công việc chuẩn bị cho Đại hội 
VI. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận 
về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa V trình Đại hội lần thứ VI của 
Đảng. Sau khi thảo luận, thay mặt Bộ Chính trị 
và Đoàn chủ tịch, Tổng Bí thư Trường Chinh đã 
kết luận, chỉ rõ: Dự thảo Báo cáo chính trị lần này 
đã được nâng cao về chất lượng, phản ánh được 
những ý kiến đóng góp của Đại hội đại biểu Đảng 
bộ các cấp, các hội nghị cán bộ, các tầng lớp nhân 
dân, kết luận của Bộ Chính trị về một số vấn đề 
thuộc về quan điểm kinh tế, những chủ trương 
của Đảng về quốc phòng và đối ngoại trong tình 
hình mới. Đề nghị viết lại hoặc làm rõ thêm một 
cách cụ thể một số chỗ, một số ý trong Dự thảo 
báo cáo: Về đánh giá thành tựu, sai lầm khuyết 
điểm; về bố trí cơ cấu sản xuất, điều chỉnh cơ cấu 
đầu tư; về củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng các thành phần kinh tế; về quan hệ 
giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; về chính sách 
đối ngoại; về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng 
cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. 

Nhìn một cách khái quát những đổi mới nhận 
thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta trước Đại hội VI của Đảng 
là những nhận thức đúng đắn hơn về tính khó 
khăn, phức tạp của con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội từ một nền kinh tế lạc hậu, sản xuất nhỏ còn 

phổ biến; về bước đi và những chặng đường phải 
trải qua; về sự cần thiết phải giải phóng mạnh mẽ 
lực lượng sản xuất, phát triển nhiều thành phần 
kinh tế; sự cần thiết của sản xuất hàng hóa và sự 
thừa nhận những quy luật của sản xuất hàng hóa; 
sự cần thiết phải thay đổi cơ chế quản lý, xóa bỏ 
cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp; thực hiện hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa; sự 
cần thiết phải tạo ra động lực mạnh mẽ cho người 
lao động – đó là quan tâm đến lợi ích kinh tế, lợi 
ích vật chất thiết thân của người lao động. Những 
tư tưởng đổi mới đó tuy mới mang tính chất từng 
mặt, từng bộ phận, chưa cơ bản toàn diện, nhưng 
lại là những bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề 
cho bước phát triển nhảy vọt ở Đại hội VI.

3.2.2.2. Đồng chí Trường Chinh trong những 
năm 1986 - 1988 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, công phu và đầy trí tuệ của Ban biên soạn 
Dự thảo Báo cáo chính trị, dưới sự chỉ đạo chặt 
chẽ và cụ thể của Tổng Bí thư Trường Chinh. Báo 
cáo chính trị trình Đại hội VI đã đáp ứng được 
nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân 
và đã được toàn Đảng, toàn dân hân hoan đón 
nhận. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của 
Đảng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 05-12-1986 đến 
ngày 18-12-1986. Đồng chí Tổng Bí thư Trường 
Chinh đã đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa V trình Đại hội VI. 

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, nói rõ sự thật do Tổng Bí thư 
Trường Chinh nêu ra trong Báo cáo chính trị, Đại 
hội đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm quan trọng 
cho Đảng trong quá trình đánh giá tình hình, xây 
dựng đường lối và chỉ đạo thực tiễn là: Một là, 
trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán 
triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân lao động; Hai là, 
Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng 
và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực 
nhận thức và hành động theo quy luật là điều kiện 
bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; Ba là, 
phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại trong điều kiện mới; Bốn là, phải xây 
dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một 
Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
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Cũng trên quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Báo cáo 
chính trị xác định rằng: “Đổi mới tư duy trong 
lĩnh vực hoạt động của Đảng và Nhà nước là việc 
cấp bách, đồng thời là việc thường xuyên, lâu dài. 
Tính bảo thủ, sức ỳ của những quan niệm cũ là 
trở ngại không nhỏ, nhất là những quan niệm ấy 
gắn chặt với những người mang nặng chủ nghĩa 
cá nhân và đầu óc thủ cựu. Cần tạo những điều 
kiện xã hội thuận lợi cho quá trình đổi mới tư duy: 
bầu không khí dân chủ trong xã hội, nhất là trong 
sinh hoạt Đảng, trong nghiên cứu khoa học; tinh 
thần tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý; hệ thống 
thông tin chính xác; tự phê bình và phê bình được 
tiến hành một cách thường xuyên và nghiêm túc. 
Điều quan trọng là phải coi trọng công tác lý luận 
nhằm cung cấp nội dung khoa học cho việc đổi 
mới tư duy”[5].

Đại hội lần thứ VI của Đảng có ý nghĩa lịch 
sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong sự 
nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Với tầm nhìn thấu rõ thực trạng đất nước, tổng 
kết được những kinh nghiệm từ thực tiễn thành 
công và thất bại; với ý thức trách nhiệm vì nước, 
vì dân, dũng cảm thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, 
với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội lần 
thứ VI đã tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, mở ra đường lối đổi mới toàn 
diện, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Với những 
đóng góp to lớn về lý luận và thực tiễn, với trách 
nhiệm quyết định trong chuẩn bị các Văn kiện và 
tổ chức thành công Đại hội VI của Đảng, đồng 
chí Trường Chinh thực sự là nhà kiến trúc sư vĩ 
đại của sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta.

3.3. Một số nhận xét

3.3.1. Đồng chí Trường Chinh - Người khởi 
xướng công cuộc đổi mới

Thứ nhất: Để hiểu một nhân vật lịch sử, đặc 
biệt là một nhân vật lớn trong một thời kỳ đầy tính 
quá độ của đất nước, trước hết cần phải hiểu bối 
cảnh lịch sử mà nhân vật đó đã sống và hoạt động

Đổi mới chính là sự thay đổi của cái mới hợp 
lý cho cái cũ đã lạc hậu lỗi thời. Nhưng cái mới 
ra đời bao giờ cũng chỉ là hiện tượng riêng lẻ, đôi 

khi kỳ lạ vì cái cũ vốn trước đây vẫn là cái mới, 
nó đã được định hình, chuẩn hóa bằng tư tưởng, 
bằng thiết chế, bằng lối sống, bằng pháp quyền. 
Nó chắc chắn cảnh giác khi xuất hiện các hiện 
tượng xa lạ, đôi khi trái ngược với nó. Còn cái 
mới ra đời bao giờ cũng đơn lẻ, đơn độc, chỉ xuất 
hiện ở những bộ phận, những thời điểm nhất định 
khi ở đó đã có ít nhiều tiền đề, điều kiện cho nó ra 
đời như trường hợp khoán ở Vĩnh Phúc, Đồ Sơn. 
Hơn nữa khi ra đời, cái mới chưa thể hoàn thiện, 
thậm chí có sai lầm, như cuộc cải cách giá năm 
1981 và tổng điều chỉnh giá – lương – tiền 1985. 
Vì vậy, nếu không có sự nhậy bén với cái mới, 
thận trọng và bao dung, nếu không có hình thức 
và bước đi thích hợp cũng không thể bắt đầu và 
tiếp tục cuộc đổi mới thành công được.

Bản thân đồng chí Trường Chinh là nhà lý 
luận lớn của Đảng, trong một thời gian dài đồng 
chí trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng, là người 
thấm nhuần các giá trị lý luận ở tầm sâu sắc và là 
người rất nguyên tắc. Năm 1969 chính đồng chí 
Trường Chinh đã thay mặt Đảng chấn chỉnh hành 
động khoán ở Vĩnh Phúc và kỷ luật đồng chí Bí 
thư tỉnh ủy Kim Ngọc.

Trong cuộc đời con người “nhân sinh thất thập 
cổ lai hy” (người thọ 70 xưa nay hiếm!). Những 
năm cuối thế kỷ 70 đầu 80 của thế kỷ XX, đồng 
chí Trường Chinh đã ở lớp tuổi được coi là xưa 
nay hiếm. Ở một người bình thường khi toàn bộ 
lẽ sống, tính cách đã định hình thì hiếm hoi có thể 
tự điều chỉnh, nhất là một người đã là đồng chí 
Trường Chinh. Thế mà đồng chí lại có thể tự xem 
xét lại từ bỏ nhiều quan niệm đã trở thành nguyên 
tắc và lẽ sống, điều chỉnh những quan niệm của 
mình, từng bước chấp nhận, hình thành cách làm 
và tư duy mới; đó là một hiện tượng kỳ lạ chỉ có 
nhân vật xuất chúng mới có khả năng thực hiện 
bước chuyển đổi.

Vấn đề đặt ra khi chủ nghĩa xã hội là một hệ 
thống, phải tuân thủ những nguyên tắc của một 
hệ thống, một nước thành viên có thể đơn lẻ tiến 
hành cuộc điều chỉnh động chạm đến những 
vấn đề có tính nguyên tắc của một hệ thống hay 
không? Chính những khó khăn, phức tạp của đất 
nước và quốc tế đã giải thích cuộc đổi mới ở Việt 
Nam lại càng khó khăn phức tạp, đồng thời lại 
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chứng tỏ rằng: nếu không có một nhân cách lớn, 
bản lĩnh, trí tuệ lớn, kết hợp hai thuộc tính cách 
mạng, khoa học và sự khôn khéo của một nhà 
chính trị, thì không dám tự đổi mới, tự vượt lên 
chính mình và không thể khởi xướng công cuộc 
đổi mới.

Thứ hai: Đồng chí Trường Chinh người tiên 
phong, phát động công cuộc đổi mới 

Đồng chí không phải là tác giả của Nghị 
quyết Trung ương 6 cho sản xuất bung ra nhưng 
đồng chí theo dõi rất thận trọng hiện tượng 
“khoán sản phẩm” trong nông nghiệp. Đồng chí 
cùng với đồng chí Võ Chí Công thí điểm khoán 
sản phẩm ở một số nơi như Vĩnh Phú, Đồ Sơn và 
ngay cả ở quê hương đồng chí. Cuối cùng chấp 
nhận khoán, cho ra đời Chỉ thị 100 của Ban Bí 
thư ngày 13-1-1981 về “Cải tiến công tác khoán, 
mở rộng khoán sản phẩm lao động và người lao 
động trong hợp tác xã nông nghiệp”. Mở đầu 
phong trào khoán sản phẩm trong nông nghiệp – 
cũng là bước đột phá trong cơ chế quản lý kinh 
tế nông nghiệp, về sau dẫn đến Nghị quyết mười 
của Bộ Chính trị ngày 5-4-1988 “Về đổi mới 
quản lý kinh tế nông nghiệp (khoán 10) xác định 
vai trò của kinh tế hộ nông dân”, trao hẳn quyền 
tự chủ ruộng đất cho nông dân, giải quyết về căn 
bản sở hữu về ruộng đất và quyền làm chủ của 
nông dân với ruộng đất. 

Ở thời điểm bước ngoặt của công cuộc đổi 
mới đồng chí Trường Chinh cũng luôn xuất hiện 
như người đứng mũi chịu sào, khẳng định tư duy 
mới, cách làm mới, khởi xướng những bước nhảy 
vọt trong tư duy của Đảng, như cuộc Cải cách 
giá 1981 và Hội nghị Trung ương lần thứ tám (6-
1985) chủ trương tiến hành cuộc điều chỉnh lớn 
và toàn diện về giá – lương – tiền, mở một đột 
phá khẩu vào cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
bao cấp... và Hội nghị Bộ Chính trị ở thành phố 
Hồ Chí Minh tháng 8-1986 dẫn tới kết luận đối 
với một số vấn đề thuộc về quan điểm kinh tế. 
Nếu không có người đủ năng lực và uy tín, kiên 
trì con đường đổi mới và tỉnh táo ở những bước 
ngoặt - những bước ngoặt này có thể dẫn cuộc đổi 
mới được phát động, có thể phải thụt lùi – thì rất 
có thể cuộc đổi mới khó có thể vượt qua những 
thời điểm đầy bước ngoặt mà đi lên.

Đổi mới là công lao của toàn dân, toàn Đảng. 
Đồng chí Trường Chinh không phải là người duy 
nhất trong Đảng thấy được sự cần thiết đổi mới và 
tiến hành đổi mới, nhưng đồng chí Trường Chinh 
là người nổi bật giống như lãnh tụ khởi xướng 
cuộc đổi mới, do ảnh hưởng to lớn của người đã 
từng là lãnh đạo cao nhất của Đảng – Tổng Bí thư 
và nhà lý luận xuất sắc của Đảng, lại đang khởi 
xướng cuộc đổi mới. 

3.2.2. Đồng chí Trường Chinh - Người kiến trúc 
sư của đổi mới

Một là, đồng chí Trường Chinh không những 
là nhà khởi xướng mà còn là kiến trúc sư, nhà tổ 
chức tài năng của công cuộc đổi mới toàn diện 
của đất nước

Là kiến trúc sư với ý nghĩa nhiều sáng kiến 
của quần chúng từ thực tiễn và từ trong Đảng 
sẽ không thể biến thành một trào lưu, một xu 
thế ngày càng mạnh mẽ và cuối cùng trở thành 
công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn xã hội, 
nếu không có người nhậy bén nhận biết những 
hiện tượng mới, bảo vệ nó, giúp nó điều chỉnh 
những lệch lạc, tự hoàn thiện và tổ chức những 
hiện tượng đó tạo thành một phong trào. Ban đầu 
chỉ trên một số lĩnh vực cụ thể trong nông nghiệp, 
trong công nghiệp, trong một số địa phương rồi 
được mở rộng nhân lên trong toàn quốc, trong 
các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế - xã hội. Từ 
hiện tượng “khoán chui’ ở một số địa phương đến 
“khoán thí điểm” rồi mở “khoán sản phẩm trong 
nông nghiệp” trong cả nước; từ hiện tượng đơn lẻ 
“xé rào” “bung ra” trong sản xuất kinh doanh đến 
chỗ cho phép xí nghiệp tự chủ trong kinh doanh 
sản xuất; từ cuộc điều chỉnh giá năm 1981 dẫn 
đến Nghị quyết giải quyết tổng thể cả về giá – 
lương – tiền 1985; từ xóa bỏ từng phần dẫn đến tổ 
chức cuộc tấn công toàn diện vào cơ chế quản lý 
bao cấp và xóa bỏ nó đồng thời với hình thành cơ 
chế mới... để đến Đại hội VI đất nước đã có sẵn 
tiền đề và điều kiện để đi đến đổi mới toàn diện.

Khi cái mới ra đời trong môi trường cũ, trong 
thiết chế và quan niệm cũ nó thường rất nhỏ bé, 
mong manh, rất có thể bị tàn lụi hoặc không thể 
phát triển thuận lợi. Mặt khác bản thân cái mới 
ra đời cũng đầy tự phát, chưa hoàn chỉnh và chưa 
toàn diện, nó luôn ít ưu thế hơn so với cái cũ. Nếu 
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không có thái độ khách quan khoa học và tinh 
thần nhạy bén, bao dung, không thể chấp nhận 
và bảo vệ cái mới và tạo điều kiện cho nó nảy nở 
phát triển. Những năm 1979 – 1982 việc áp dụng 
bước đầu cơ chế mới đã dẫn đến kết quả rõ rệt, tác 
động tích cực vào những người lao động và toàn 
xã hội. Tính tích cực xã hội tăng lên, sản xuất 
sống động, hàng hóa nhiều thêm, lưu thông phân 
phối thuận lợi, xã hội đi dần vào ổn định, đà suy 
sụp của nền kinh tế đã bị chặn đứng. Đó là những 
minh chứng rõ ràng cho sự đúng đắn của một cơ 
chế và cách làm mới

Hai là, đồng chí Trường Chinh nhà lý luận 
kiệt xuất của công cuộc đổi mới.

V.I. Lênin vĩ đại đã từng nhấn mạnh: Không 
có lý luận cách mạng thì không có phong trào 
cách mạng. Chỉ có Đảng nào được trang bị bằng 
lý luận tiên phong mới có thể làm tròn vai trò 
của người chiến sỹ tiên phong. Cuộc đổi mới sẽ 
không thể tiến hành thành công nếu không được 
hướng dẫn bởi lý luận, nhận thức. Trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội những 
quan niệm cũ đã quá bền chắc, là cơ sở lý luận 
cho toàn bộ việc xác định mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa và con đường xã hội chủ nghĩa ở các nước 
xã hội chủ nghĩa và ở Việt Nam.  

Lý luận xã hội chủ nghĩa là những nguyên tắc, 
phương sách bao gồm: quan niệm về một chế độ 
và cách thức xây dựng nó cùng với chuẩn mực xã 
hội chủ nghĩa. Nó được xây dựng, định hình, được 
thiết chế hóa có vai trò thống trị xã hội và không 
thể thay đổi. Có những người có những cương vị 
cao, nhà lý luận hoặc là người chuyên hoạt động 
trên lĩnh vực tư tưởng lý luận của Đảng. Nhưng 
trong khi không ít người không tự vượt qua được 
những điểm nút của lý luận và càng bảo vệ lý 
luận cũ thì họ càng trở thành những “lô cốt không 
thể công phá được”, bảo thủ có lý luận... thì lại 
có những người không chịu dừng ở lý luận quen 
thuộc đã dám làm lại cuộc kiểm kê lại tư duy. Từ 
đó phát hiện ra những điều lạc hậu trong nhận 
thức lý luận, thậm chí lạc hậu trong một số yếu 
tố của bản thân lý luận, từ bỏ những định kiến và 
dần chấp nhận những yếu tố dường như xa lạ với 
chủ nghĩa xã hội rồi cuối cùng sử dụng nó như 
một tất yếu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó 

là kinh tế hàng hóa và những quan hệ thị trường, 
chấp nhận những yếu tố “tư bản chủ nghĩa” và cả 
những thành phần kinh tế “phi xã hội chủ nghĩa” 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đồng chí Trường Chinh không chỉ nhìn các 
hiện tượng và các mâu thuẫn trong đời sống kinh 
tế - xã hội thể hiện ở các cuộc tranh luận xung 
quanh những vấn đề cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu 
tư, vấn đề cơ chế quản lý kinh tế và vấn các thành 
phần kinh tế chỉ ở giải pháp và cách làm khác 
nhau mà chúng có nguồn gốc sâu xa về quan 
điểm, lý luận. Từ đó mà đưa ra kết luận ở tầm 
quan điểm lý luận, thể hiện tầm trí tuệ cao sang 
và tinh thần biện chứng cực kỳ sâu sắc. Ở Đại 
hội lần thứ VI của Đảng (12-1986) trong Báo cáo 
chính trị đồng chí Trường Chinh đã chỉ rõ: nguồn 
gốc sâu xa và sai lầm là ở chỗ, trong nhiều năm, 
chúng ta đã coi nhẹ và có khuyết điểm trong công 
tác tư tưởng, lý luận, công tác tổ chức cán bộ và 
phong cách công tác của Đảng. Tư duy này đã mở 
ra bước ngoặt đổi mới toàn diện cách thức xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đổi mới tư duy 
trước hết là tư duy kinh tế cách nhìn này mở ra 
cho một hướng đi mới lý luận, cho quá trình kiểm 
kê lại lý luận của Đảng và dọn đường cho những 
thay đổi to lớn cho lý luận về sau.

4. KẾT LUẬN

Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, con thuyền 
cách mạng đang gặp nhiều khó khăn, đất nước 
ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - 
xã hội, chưa tìm ra lối thoát thì tư duy xuất thần 
của nhà lý luận Trường Chinh đã tỏa sáng đúng 
lúc. Với tư duy lý luận sắc sảo và nhạy bén, với 
kinh nghiệm thực tiễn sống động của cơ sở và 
các địa phương, đồng chí Trường Chinh đã dũng 
cảm nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn thoát ra 
khỏi những quan niệm và nếp nghĩ cũ quen thuộc, 
chủ động đề xuất với Bộ Chính trị thảo luận, xem 
xét lại một số vấn đề trong đường lối kinh tế của 
Đảng. Đồng thời đồng chí là người đề xướng 
công cuộc đổi mới với nội dung khá toàn diện, 
trước hết là đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, 
những ý kiến của đồng chí đã nhận được sự nhất 
trí cao của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng.Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ 
VI của Đảng do đồng chí trình bày đã khẳng định: 
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Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là 
vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Những khẩu 
hiệu và phương hướng nêu trong Báo cáo trình 
Đại hội như: “lấy dân làm gốc”, “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “nhìn thẳng vào sự 
thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, “luôn 
luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động 
theo quy luật khách quan” đã để lại những dấu ấn 
cực kỳ sâu sắc, là những khẩu hiệu có tính chỉ đạo 
hành động trong suốt quá trình đổi mới đất nước.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của 
mình, đồng chí Trường Chinh luôn có mặt ở 
những nơi nguy hiểm, khó khăn, chung lưng đấu 

cật với các đồng chí, hòa mình vào quần chúng 
nhân dân, vượt lên ngục tù và án tử hình của chế 
độ thực dân, cả cuộc đời của đồng chí Trường 
Chinh là suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng 
của Đảng, vì độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân, 
vì hạnh phúc của mỗi con người Việt Nam. Cuộc 
đời của đồng chí và những hoạt động, đóng góp 
cho cuộc chuẩn bị, khởi đầu và đưa cuộc đổi mới 
đi lên là mẫu mực trong sáng của một người cộng 
sản, người lãnh đạo phong trào, là chỗ dựa tinh 
thần và bài học to lớn để những thế hệ sau học 
tập, tiếp tục đưa công cuộc đổi mới và đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở 
Việt Nam đến thành công.
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NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ CÓ TRONG
NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA BẰNG VỎ TRẤU HOẠT HÓA

Dương Thị Hậu
(Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu được tác giả thực hiện trên mẫu nước thải của nhà máy bia tại Hà Nội. Trong quá trình sản xuất, 
nhà máy đã phát sinh một lượng lớn nước thải có chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm môi trường đặc biệt là các hợp 
chất hữu cơ. Vật liệu được nghiên cứu để xử lý là vỏ trấu đã được hoạt hóa ở 3000C. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra 
rằng, giá trị khối lượng tối ưu của vỏ trấu là 1,5g đối với 100mL nước thải. Hiệu xuất xử lý đối với các thông số lần  
lượt là TSS (86,93% - 91,24%), COD đạt từ 88,67% - 89,24%, BOD5 dao động ở mức 93,44% – 93,96%, Nito tổng số đạt 
59,34 – 62,5%, Photpho tổng số đạt hiệu suất từ 55,01% - 57,05%. Hiệu quả xử lý nước thải nhà máy bia bằng vỏ 
trấu hoạt hóa đạt kết quả tốt. Mẫu nước sau xử lý hầu hết đều đạt chuẩn so với cột B của QCVN 40:2011/BTNMT 
trừ thông số BOD5.
Từ khóa: Ô nhiễm hữu cơ, sản xuất bia, vỏ trấu hoạt hóa, xử lý nước thải.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong quá trình hoạt động sản xuất bia tạo 
ra một lượng lớn các chất thải gây ô nhiễm môi 
trường,đặc biệt là nước thải. Nước thải sản xuất 
bia chủ yếu phát sinh từ quá trình vệ sinh máy 
móc, thiết bị, nhà xưởng, tập trung ở khu vực lên 
men, lọc bia và chiết sản phẩm. Trong nước thải 
có thành phần phức tạp, nồng độ chất hữu cơ, 
lượng chất rắn lơ lửng cao… Nguồn thải này nếu 
không được xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống cộng đồng. 
Vật liệu hấp phụ có cấu trúc mạng lưới tinh thể 
rỗng xốp nên có khả năng làm sạch môi trường 
nước. Việc nghiên cứu khả năng xử lý hợp chất 
hữu cơ có trong nước thải sản xuất bia bằng vỏ 
trấu hoạt hóa có ý nghĩa khoa học, góp phần bảo 
vệ môi trường.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Vật liệu nghiên cứu

- Vỏ trấu đã hoạt hóa ở 3000C.

- Nước thải nhà máy bia lấy tại bể tập trung.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp lấy mẫu 

- Thời gian lấy mẫu: 10h

- Tần suất lấy mẫu: Các mẫu nước thải được 
lấy 4 đợt vào các tháng 1/2019; tháng 2/2019, 
tháng 3/2019 và tháng 4/2019. 

- Số lượng mẫu: 04 mẫu (01 mẫu /1 đợt).

- Vị trí lấy mẫu: bể chứa nước thải tập trung.

- Phương pháp lấy mẫu: theo TCVN 6663-
1:2011.

- Bảo quản mẫu: theo TCVN 6663-3: 2008.

2.2.2. Phương pháp phân tích

Thông số nghiên cứu được phân tích bằng 
những phương pháp cụ thể như bảng 1.

Bảng 1. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu trong thí nghiệm

Thông số Phương pháp phân tích
pH Đo bằng máy đo pH Meter ST5000
Nhiệt độ Máy đo pH Meter ST5000

BOD5 SMEWW 5210B:2012
COD SMEWW 5220C:2012
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Nito tổng số TCVN 6638:2000
Phốt pho tổng số TCVN 6202:2008
TSS TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997)

2.2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm

2.2.3.1 Thiết bị

- Tủ sấy: sấy khô vật liệu trước khi thí nghiệm.

- Cân phân tích 4 số: cân hóa chất, vật liệu cần 
thiết để tiến hành thí nghiệm.

- Máy đo pH ST 5000: đo pH, nhiệt độ của 
mẫu nước thải.

- Máy đo tổng chất rắn lơ lửng Model 711 
Hãng Royce Techologies: xác định thông số TSS.

- Máy UV – VIS 6100: Xác định thông số 
COD, Nito tổng số, photpho tổng số.

- Tủ ấm BOD5: xác định giá trị thông số BOD5.

- Máy lắc ngang 3006: lắc mẫu phân tích.

2.2.3.2. Bố trí thí nghiệm

- Thí nghiệm bố trí theo phương pháp ngẫu 
nhiên: Cân lần lượt m1, m2, m3 ... (g) vỏ trấu cho vào 
trong 100mL mẫu nước thải.

- Lắc các mẫu nước trên máy lắc trong vòng 60 
phút, sau đó để yên 30 phút, do ảnh hưởng của nhiệt 
độ, áp suất, pH của mẫu đặc biệt do cấu trúc của vỏ 
trấu hoạt hóa liên quan đến kích thước mao quản, 

diện tích bề mặt nên cần có một khoảng thời gian 
thích hợp giúp hệ đạt trạng thái cân bằng hấp phụ để 
tìm ra A(g) vỏ trấu tối ưu.

2.2.4. Phương pháp xử lý kết quả

Hiệu suất hấp phụ được đánh giá thông qua 

công thức: 

Trong đó: 
H : Hiệu suất hấp phụ (%). 
C0: Nồng độ ban đầu (mg/l). 
Ct: Nồng độ sau hấp phụ (mg/l). 

Đánh giá chất lượng nước thải đầu vào và đầu 
ra của thí nghiệm được so sánh với QCVN40:2011/
BTNMT cột B, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Tính chất của nước thải sử dụng trong 
nghiên cứu

Mẫu nước thải được lấy và phân tích trước khi 
tiến hành thí nghiệm. Kết quả phân tích thể hiện 
ở bảng 2 như sau:

Bảng 2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại bể chứa nước thải tập trung

Thông số Đơn vị Thời gian lấy mẫu QCVN40 :2011/
BTNMT, cột BLần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4

pH 7,3 7,8 7,5 7,4 5,5 – 9

Nhiệt độ oC 24,3 26,0 26,2 27,0 40

TSS mg/L 1120 662 887 1082 100

COD mg/L 1213 1383 1338 1225 150

BOD5 mg/L 1022 1141 961 1085 50

Nito tổng số mg/L 95,38 97,8 94,88 102,68 40

Phốt pho tổng số mg/L 9,28 8,18 8,88 9,78 6

Từ bảng số liệu trên cho thấy giá trị pH, nhiệt 
độ của nước thải nằm trong giá trị cho phép của quy 

chuẩn. Các thông số khác đều vượt quá giá trị giới 
hạn quy định trong QCVN 40:2011/BTNMT. 
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Cụ thể như sau: Nồng độ TSS cao hơn 6,62 – 
11,2 lần so với quy chuẩn; Ngoài ra đây là mẫu 
nước thải giàu chất hữu cơ dễ phân hủy khiến 
cho nồng độ BOD5 vượt quá tiêu chuẩn từ 19,22 
-  22,82 lần; COD cao hơn từ 8,08 – 9,22 lần; Nồng 
độ Nito tổng số cao hơn 2,37 – 2,57 lần; Nồng độ 
Photpho tổng số cao hơn 1,36 – 1,63 lần.

Qua bảng số liệu có thể thấy rằng giá trị của 
nồng độ giữa các tháng có sự biến động, thường 
thì tháng 2, tháng 3, tháng 4 nồng độ cao hơn so 
với tháng 1 điều này có thể giải thích do tình hình 
biến động của thị trường vào tháng 2, tháng 3, 
tháng 4 thời tiết bắt đầu nóng dần lên, nhu cầu 

của người dân tăng mạnh lên, để đáp ứng nhu cầu 
người tiêu dùng nhà máy bia hoạt động tăng sản 
lượng dẫn đến lượng nước thải tăng cao. 

3.2. Đánh giá hiệu quả hấp phụ chất hữu cơ 
trong nước thải nhà máy bia của vỏ trấu

3.2.1. Đánh giá hiệu quả của lần thí nghiệm số 1

Tiến hành thí nghiệm với mẫu nước thải lấy 
lần 1, liều lượng của vỏ trấu thay đổi từ 0g – 2,5g 
với lượng mẫu phân tích là 100mL [2], [4]. Kết 
quả quá trình nghiên cứu cho thấy chất lượng 
mẫu nước thí nghiệm thay đổi theo liều lượng của 
vỏ trấu, sự thay đổi đó được thể hiện bằng kết quả 
cụ thể ở bảng 3 như sau:

Bảng 3. Giá trị của các thông số khi thay đổi liều lượng chất hấp phụ

Thông số Đơn vị Liều lượng vỏ trấu hoạt hóa (g) QCVN 40:2011/
BTNMT, cột B0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

pH - 7,3 7,26 7,1 6,95 6,9 7,05 5,5 – 9
Nhiệt độ oC 24,3 24,0 23,5 23,7 25,8 26,1 40

TSS mg/L 1120 986 110 98,1 130 140 100
COD mg/L 1213 873 148 137,4 166 179 150
BOD5 mg/L 1022 455 150 67 233 238 50

Nito tổng số mg/L 95,38 46,5 44,2 38,29 17,8 19,5 40
Phốt pho tổng số mg/L 9,28 7,7 6,4 4,08 3,7 3,56 6

Qua bảng 3 ta có thể thấy chất lượng mẫu 
nước phân tích có sự thay đổi tùy theo liều lượng 
sử dụng của chất hấp phụ như sau:

Các thông số pH và nhiệt độ không có sự biến 
động nhiều giữa các liều lượng sử dụng vỏ trấu 
hoạt hóa. Các thông số còn lại đều diễn ra theo 2 
xu hướng trong đó có xu hướng giảm dần nồng 
độ khi tăng liều lượng vỏ trấu từ 0g – 1,5g, và có 
xu hướng tăng dần nồng độ khi sử dụng 2g – 2,5g  

vỏ trấu. Điều này có thể giải thích do tính chất 
của chất hấp phụ chỉ có tác dụng ở một giới hạn 
nhất định, vượt qua giá trị tối ưu đó thì hiệu quả 
hấp phụ giảm. Ta có thể thấy rằng ở giá trị 1,5g là 
giá trị tối ưu để xử lý, tuy nhiên ở giá trị này thì 
thông số BOD5 vẫn cao hơn giới hạn cho phép.

Hiệu suất hấp phụ đối với từng thành phần 
gây ô nhiễm trong mẫu nước thí nghiệm được 
thể hiện qua bảng 4 như sau:

Bảng 4. Hiệu suất xử lý đối với từng thông số khi thay đổi liều lượng chất hấp phụ

Thông số Đơn vị
Hiệu xuất xử lý (%)

0 (g) 0,5 (g) 1,0 (g) 1,5 (g) 2,0 (g) 2,5 (g)
TSS mg/L 0 11,96 90,17 91,24 88,39 87,5
COD mg/L 0 28,02 87,79 88,67 86,31 85,24
BOD5 mg/L 0 55,47 85,32 93,44 77,2 76,71

Nito tổng số mg/L 0 51,24 53,65 59,85 81,33 79,55
Phốt pho tổng số mg/L 0 17,02 31,03 56,03 60,12 61,63

Từ bảng 4, ta thấy mặc dù hiệu suất xử lý Nito tổng số khi thí nghiệm với 2g vỏ trấu cao hơn so 
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với khi sử dụng 1,5g nhưng nếu xét về tổng thể 
thì ở giá trị 1,5g vỏ trấu vẫn là tối ưu nhất.

3.3.2. Đánh giá hiệu quả của cả 4 lần thí nghiệm

Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả hấp 

phụ tối ưu của vỏ trấu hoạt hóa là 1,5g/100mL 
nước thải. Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu 
khả năng hấp phụ chất hữu cơ của vỏ trấu hoạt 
hóa đã thực hiện ở giá trị 1,5g/100mL.

Bảng 5. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý bằng vỏ trấu hoạt hóa

Thông số Đơn 
vị

Thời gian lấy mẫu QCVN 40:2011/BTNMT, 
cột BLần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4

TSS mg/L 98,1 86,5 92,4 95,8 100
COD mg/L 137,4 148,7 145,6 139,05 150
BOD5 mgL 67 73 58 70 50

Nito tổng số mg/L 38,29 39,76 37,8 38,5 40
Phốt pho tổng số mg/L 4,08 3,68 3,88 4,2 6

Dựa vào bảng 5, ta thấy hiệu quả xử lý các 
thành phần ô nhiễm có trong mẫu nước thí 
nghiệm thay đổi theo các lần thí nghiệm với kết 
quả như sau: Hàm lượng TSS, COD, Nito tổng 
số và Photpho tổng số qua 4 lần thí nghiệm đều 
giảm và đạt giới hạn cho phép tại QCVN 40:2011/

BTNMT (cột B). Thông số BOD5 mặc dù có giảm 
nhiều lần so với trước khi xử lý nhưng vẫn vượt 
giới hạn cho phép từ 1,13 – 1,46 lần.

Hiệu suất xử lý từng thành phần cụ thể trong 
mẫu nước thí nghiệm được thể hiện thông qua 
bảng 6 như sau:

Bảng 6. Hiệu suất xử lý các thành phần trong mẫu nước bằng vỏ trấu hoạt hóa

Thông số Hiệu suất xử lý (%)
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4

TSS 91,24 86,93 89,58 91,14
COD 88,67 89,24 89,11 88,64
BOD5 93,44 93,60 93,96 93,54

Nito tổng số 59,85 59,34 60,16 62,5
Phốt pho tổng số 56,03 55,01 56,30 57,05

Kết quả bảng 6 cho thấy, hiệu xuất xử lý TSS 
cao (86,93% - 91,24%) trong đó hiệu suất lần thí 
nghiệm thứ 1 là cao nhất (91,24%), thấp nhất là lần 
2 (86,93%).  Hiệu suất xử lý COD đạt từ 88,67% 
- 89,24%. Hiệu suất xử lý BOD5 dao động ở mức 
93,44% – 93,96%.

Khả năng xử lý Nito tổng số của vỏ trấu hoạt 
hóa khá cao, hiệu suất xử lý dao động từ 59,34 
– 62,5% qua các tháng. Khả năng xử lý Photpho 
tổng số tương đối thấp so với các thông số còn 
lại, đạt hiệu suất từ 55,01% - 57,05%. Điều này 
có thể được giải thích do bản chất cấu trúc phân 
tử của vỏ trấu hoạt hóa, do có đường kính lỗ nhỏ 
nên chỉ hấp phụ được các phân tử nhỏ. Đối với 
hợp chất hữu cơ có phân tử lượng lớn, các hợp 
chất chứa P có kích thước lớn quá trình hấp phụ 

chỉ xảy ra trên bề mặt vỏ trấu nên hiệu suất xử lý 
không cao.
4. KẾT LUẬN 

Khi tiến hành với 100mL nước thải nhà máy 
bia, lượng vỏ trấu sử dụng đạt hiệu quả xử lý cao 
nhất là 1,5g/100 mL.

Hiệu xuất xử lý đối với các thông số lần lượt 
là TSS (86,93% - 91,24%), COD đạt từ 88,67% - 
89,24%, BOD5 dao động ở mức 93,44% – 93,96%, 
Nito tổng số đạt 59,34 – 62,5%, Photpho tổng số 
đạt hiệu suất từ 55,01% - 57,05%.

Cần có các nghiên cứu tiếp theo và phối hợp với 
các biện pháp khác để kết quả xử lý đạt yêu cầu đặc 
biệt đối với thông số BOD5 để tránh gây ô nhiễm khi 
nguồn nước này được thải ra ngoài môi trường.



MÔI TRƯỜNG

34 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 3 (11/2020)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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THE TREATMENT EFFECIENCY OF ORGANIC SUBSTANCES IN 
WASTEWATER OF BEER PRODUCTION BY ACTIVATEDRICE HUSK

Duong Thi Hau
(Environment and Resources Faculty of Bac Giang University of Agriculture and Forestry)

SUMMARY
The results of the study were carried out on wastewater samples of a brewery in Hanoi. During the production process, 
the factory generated a large amount of wastewater which contains many environmental pollutants, especially organic 
compounds. The research material is rice husk activated at 3000C. The results indicate that the optimum mass value of 
rice husk is 1,5g for 100mL of wastewater. The parameters processing efficiency is TSS reached from 86,93% to 91,24%, 
respectively, COD from 88.67% to 89.24%, BOD5 from 93.44% to 93, 96%, total nitrogen from 59.34 to 62.5%, total 
phosphorus from 55.01% to 57.05%. The treatment efficiency of the brewery by activated rice husk has achieved good 
results. Most of the treated water samples met the standards compared to column B of QCVN 40: 2011/BTNMT except for 
BOD5 parameter.
Keywords: Activated rice husk, beer production, organic pollution, wastewater treatment.
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  NHÂN GIỐNG LAN PHI ĐIỆP HÒA BÌNH 
(DENDROBIUM ANOSUM) IN VITRO

 
 Trần Thị Hiền1, Thân Thị Hoa2

(1Khoa Nông học; 2Trường THPT Thân Nhân Trung, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẲT
Phi Điệp Hòa Bình rất nổi tiếng với những mặt hoa đặc sắc, thân lá dài và đẹp. Chúng có những nét đặc trưng riêng mà 
ít miền khác có được. Hạt lan này tự  nảy mầm trong tự nhiên rất thấp, lại bị khai thác cạn kiệt. Vì vậy gieo hạt in vitro 
được cho là hướng nghiên cứu cần thiết. Nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích tìm ra quy trình gieo hạt lan phi điệp 
in vitro  hiệu quả nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Quả lan phi điệp còn nguyên vỏ, khử trùng trong HgCl2 0,1%, 
trong 15 phút là có hiệu quả khử trùng đạt 100% mẫu sạch và bật mầm. Môi trường MS+ 30g/l đường sarcharose + 
7g/l argar + 100ml/l nước dừa + 10g/l khoai tây + 10g/l chuối là công thức giúp tỷ lệ nảy mầm 100% và chất lượng 
chồi đẹp nhất. Môi trường này được bổ sung thêm 0.15mg/l BA + 0.1 mg/l IBA được coi là môi trường nhân nhanh 
tối ưu với các chỉ tiêu theo dõi cụ thể là: Hệ số nhân là 5.95, số lá là 7.05 (lá/ chồi) và chiều cao chồi  là 5,92(cm).
Cây phi điệp gieo hạt sẽ có chất lượng cây con tốt nhất khi môi trường bổ sung 0.5g/l than hoạt tính + 0.1mg/l IBA.
Từ khóa: Gieo hạt in vitro, môi trường nuôi cấy phi điệp. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lan Phi Điệp thuộc chi hoàng thảo, có tên 

khoa học là  Dendrobium anosmum. Chúng có 
rất nhiều mặt hoa khác nhau. Mỗi hạt mọc lên 
một cây cho mặt hoa riêng biệt. Đây là lý do phi 
điệp đặc biệt được yêu thích và là nhóm lan có 
giá thành cao nhất trong các loại lan rừng hiện 
nay. Chính vì sự đặc biệt vậy nên các ki, kiến 
Phi điệp rất nhỏ cũng được dân buôn thu mua với 
giá rất cao, dẫn đến tình trạng khai thác lan này 
cạn kiệt. Phi Điệp - Hòa Bình rất nôi tiếng với 
những mặt hoa đặc sắc, thân lá dài và đẹp. Chúng 
có những nét đặc trưng riêng mà ít giả hạc miền 
khác có được. Chúng ta có thể kể đến như lan 
ám mắt đỏ đông lai tân, 5 cánh trắng Hòa Bình, 
5 cánh trắng kim tài và một số dòng lá mít, thân 
to, nù. Trong điều kiện tự nhiên, tỷ lệ nảy mầm 
của hạt Phi Điêp thường rất thấp và phải có sự 
xuất hiện của nấm cộng sinh Rhiroctonia .Bên 
cạnh đó, lan được nhân giống bằng con đường 
sinh dưỡng thường rất chậm, hệ số nhân giống 
thấp và ảnh hưởng lớn tới cây mẹ. Hiện nay, với 
công nghệ nhân giống in vitro, môi trường nuôi 
cấy cung cấp đầy đủ dinh dưỡng: đa lượng, vi 
lượng, vitamin và có thể bổ sung thêm các chất 
kích thích sinh trưởng nên sẽ nâng cao hệ số 
nhân giống của lan phi điệp. Chính vì những 
lý do trên, chúng tôi tiến hành “Nhân giống lan 
phi điệp Hòa Bình (Dendrobium Anosmum) in 
vitro” nhằm mục đích cung cấp được lượng lớn 

cây giống phi điệp giải quyết vấn đề cạn kiệt 
nguồn cây này.

2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Hạt lan phi điệp Hòa Bình

2.2. Nội dung nghiên cứu

 Nội dung 1: Ảnh hưởng của chế độ khử trùng 
đến sự sống sót của hạt phi điệp trong phòng thí 
nghiệm

Vật liệu thí nghiệm: Quả lan Phi điệp Hòa 
Bình đã chín (vẫn nguyên vỏ).

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
hoàn toàn gồm 6 công thức. Trong đó CT1-CT4 
sử dụng chất khử trùng là Javen 3% với thời gian 
thay đổi từ 5-10 phút; CT5– CT8 sử dụng chất 
kh trùng HgCl2 0,1 % với thời gian thay đổi từ 
5-20 phút.

Các bước thực hiện: i) Quả lan phi điệp Hòa 
Bình đã chín nguyên vỏ được khử trùng với các 
công thức khác nhau ; ii) Tách vỏ quả  lấy hạt 
gieo trên các môi trường nuôi cây khác nhau  ; 
iii) Để bình nuôi hạt gieo trong tối 1 tuần, xong 
chuyển ra sáng.

Nội dung  2: Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy 
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in vitro đến sự nảy mầm của hạt phi điệp  

Vật liệu thí nghiệm: Hạt phi điệp.

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
hoàn toàn gồm 4 công thức. 

CT1: Môi trường bổ sung  7g/l agar.

CT2: Môi trường bổ sung 30g/l đường 
sarcharose + 7g/l argar.

CT3: Môi trường MS + 30g/l đường sarcharose 
+ 7g/l argar.

CT4: Môi trường MS+ 30g/l đường sarcharose 
+ 7g/l argar + 100ml/l nước dừa + 10g/l khoai tây 
+ 10g/l chuối.

Nội dung 3: Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh 
trưởng đến hệ số nhân chồi và chất lượng chồi 
phi điệp

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
hoàn toàn gồm 4 công thức.

Vật liệu thí nghiệm: Hạt phi điệp này mầm.

CT1: Môi trường tốt nhất ở thí nghiệm 2 (Đối 
chứng).

CT2: CT1+ 0.1mg/l BA + 0.1 mg/l kinetin.

CT3: CT1+ 0.1mg/l BA + 0.1 mg/l kinetin.

CT4: CT1+ 0.3mg/l BA + 0.1 mg/l kinetin.

CT5: CT1+ 0.4mg/l BA + 0.1 mg/l kinetin.

Nội dung 4: Ảnh hưởng của chất  điều tiết sinh 
trưởng đến khả năng ra rễ của cây phi điêp gieo hạt 
in vitro

CT1: Công thức tốt nhất ở thí nghiệm 2 + 0.5 g/l 
than hoạt tính + 0 mg/l IBA.

CT1: CT1 + 0.10 mg/l IBA.

CT3: CT1 + 0.15 mg/l IBA. 

CT4: CT1+ 0.20 mg/l IBA.

2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu được xử lý thống kê bằng phần 
mềm Microsoft Office Excel và IRRISTAT 4.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của chế độ khử trùng đến sự 
sống sót của hạt phi điệp trong phòng thí nghiệm

Quả phi điệp chín còn nguyên vỏ được coi 
là nguồn mẫu bên ngoài, cung cấp vật liệu cho 
các thí nghiệmcủa chúng ta. Vấn để quan trọng 
làm sao chuyển được hạt trong quả phi điệp vào 
môi trường gieo hạt nhân tạo mà không bị nhiễm, 
không bị mất sức nảy mầm. Sau thí nghiệm 1, 
chúng tôi thu được kết quả trình bày ở bảng 1 
dưới đây:

Bảng 1. Ảnh hưởng của chế độ khử trùng đến sự sống sót của hạt phi điệp 
trong phòng thí nghiệm

Công thức Chất khử trùng Nồng độ
(%)

Thời gian 
(phút)

Tỷ lể mẫu 
sạch

Tỷ lệ mẫu bật 
mầm 

CT1

Javen 3

5 16.67 16.67
CT2 10 33.33 33.33
CT3 15 33.33 33.33
CT4 20 33.33 33.33
CT5

HgCl2 0,1

5 41.67 41.67
CT6 10 50.00 50.00
CT7 15 100 100
CT8 20 100 100

Kết quả bảng 1 cho thấy: 
Trong cùng thời gian khử trùng, sử dụng dụng 

chất khử trùng HgCl2 0,1% luôn có hiệu quả tốt 
hơn sử dụng Javen 3%. Cụ thể: Nếu sử dụng 

HgCl2 0,1% thời gian thay đổi từ 5 – 20 phút thì 
tỷ lệ mẫu sạch tăng từ 41.67% lên 100%, chỉ cần 
khử trùng ở 15 phút tỷ lệ mẫu sạch đã đạt 100%. 
Trong khi đó, chúng ta sử dụng Javen 3% với thời 
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gian khử trùng tăng dần từ 5 – 20 phút thì tỷ lệ 
mẫu sạch đạt cao nhất chỉ là 33,33% khi xử lý ở 
10 phút, khi tăng tiếp thời gian xử lý lên 15-20 
phút thì tỷ lệ mẫu sạch cũng không tăng. 

Chúng tôi tiến hành khử trùngquả phi điệp 
Hòa Bình đã chín còn nguyên vỏ, được thu hái 
tại các vườn lan. Chất khử trùng chỉ tác dụng làm 
sạch, tiêu diệt vi sinh vật bám trên vỏ quả, không 
tác động làm tổn thương đến hạt bên trong. Chính 
lý do này, tỷ lệ nảy mẫu sạch và tỷ lệ nảy mầm là 
như nhau trong tất cả các công thức thí nghiệm.

Vậy công thức xử lý khử trùng mẫu quả lan 
phi điệp hiệu quả nhất là: HgCl2 0,1% trong thời 
gian 15 phút. 

3.2. Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy in vitro 
đến sự nảy mầm của hạt phi điệp  

Lý do chúng tôi đưa hạt phi điệp vào gieo 
in vitro là vì hạt rất nhỏ, hầu như không có nội 
nhũ nên mặc dù số lượng hạt/quả của phi điệp rất 
nhiều nhưng tỷ lệ này mầm tự nhiên lại cực thấp. 
Khi đưa hạt vào môi trường gieo nhân tạo, yêu 
cầu đặt ra là chúng ta phải tìm ra được công thức 
môi trường phù hợp nhất để khi gieo hat đạt tỷ lệ 
nảy mầm cao nhất, thời gian này mầm nhanh nhất 
và chất lượng mầm tốt nhất. Kết quả được chúng 
tôi trình bày ở bảng 2 dưới đây:

Bảng 2. Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy in vitro đến sự nảy mầm của hạt phi điệp

Công thức
Tỷ lệ này 

mầm
(%)

Thời gian 
này mầm sau 
gieo (ngày)

Chất lượng mầm 

CT1 7g/l agar 0 - -

CT2 30g/l đường sarcharose + 
7g/l argar 16.67 44 Mầm mọc không đều, mầm yếu, 

màu xanh vàng

CT3 MS + 30g/l đường 
sarcharose + 7g/l argar 100 37 Mầm mọc khá đều,màu xanh nhạt

CT4

MS + 30g/l đường 
sarcharose + 7g/l argar + 
100ml/l nước dừa + 10g/l 
khoai tây + 10g/l chuối

100 31 Mầm mọc đều,màu xanh đậm

Kết quả bảng 2 cho thấy:

Gieo hạt trên môi trường chỉ bổ sung chất làm 
rắn môi trường (CT1), không bổ sung thêm chất 
dinh dưỡng và kết quả không thấy hiện tượng  hạt 
phi điệp nảy mầm. Gieo hạt theo công thức này 
tương tự như gieo hạt ở điều kiện tự nhiên, lại 
không có mặt của nấm cộng sinh Rhiroctonia vì 
vậy tỷ lệ hạt nảy mầm bằng 0 là điều dễ hiểu.

Gieo hạt trên môi trường chỉ bổ sung thêm 
đường sacharose (CT2) tức là môi trường chỉ bổ 
sung thêm nguồn C. Kết quả cho thấy: tỷ lệ mọc 
mầm khá kém, không đều, mầm yếu, màu nhợt 
nhạt. Đây cũng chưa phải là môi trường thích hợp 
cho gieo hạt phi điệp in vitro.

Gieo hạt trên môi trường MS bổ sung thêm 
đường sacharose (CT3) tức là hạt được gieo 
trong điều kiện bổ sung đầy đủ các nhóm chất: đa 
lượng, vi lượng, vitamin nên tỷ lệ mọc mầm tốt 
hơn hẳn. Tuy tỷ lệ mọc mầm 100% nhưng chất 
lượng mầm chưa được xuất sắc, mầm xanh nhạt, 
hơi yếu.

Theo nghiên cứu của: Các dung dịch tự nhiên 
như: nước dừa, dịch chiết hoa quả rất phù hợp cho 
sự sinh trưởng, phát triển của các loài lan. Đây có 
thể là lý do giải  thích tại sao gieo hạt phi điệp 
trên môi trường MS + 30g/l đường sarcharose + 
7g/l argar + 100ml/l nước dừa + 10g/l khoai tây + 
10g/l chuối (CT4) có tỷ lệ nảy mầm 100%, chất 
lượng mầm tốt.
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3.3. Ảnh hưởng của sự kết hợp chất điều tiết 
sinh trưởng đến hệ số nhân chồi và chất lượng 
chồi phi điệp

Trong thí nghiệm này chúng tôi sử dụng kết 

hợp hai chất điều tiết sinh trưởng thuôc nhóm 
cytokinine để giúp nâng cao hệ số nhân là: BA 
và kinetine. Kết quả thí nghiệm được trình bày ở 
bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3. Ảnh hưởng của sự kết hợp chất điều tiết sinh trưởng đến hệ số nhân chồi 
và chất lượng chồi phi điệp

CTTN Tỷ lệ tạo 
chồi (%)

Hệ số 
nhân 
chồi

Số lá 

(lá/chồi)
Chiều cao 
chồi (cm) Chất lượng chồi

1

(ĐC)

MS + 30g/l đường 
sarcharose + 7g/l argar + 
100ml/l nước dừa + 10g/l 
khoai tây + 10g/l chuối

100% 1.00 3.00 1.79 Chồi mập, xanh đậm

2 CT1+ 0.05mg/l BA 
+ 0.1 mg/l kinetin 100% 2.76 3.56 2.88 Chồi mập, xanh đập

3 CT1+ 0.1mg/l BA 
+ 0.1mg/l kinetin 100% 3.02 4.71 4.53 Chồi mập, xanh đập

4 CT1+ 0.15 mg/l BA 
+ 0.1mg/l kinetin 100% 5.95 7.05 5.92 Chồi mập, xanh đập

5 CT1+ 0.2mg/l BA 
+ 0.1mg/l kinetin 100% 3.47 5.74 5.06 Chồi mập, xanh đập

CV(%) 4.7 2.9 4.9
LSD0,05 0.32 0.43 0.28

Kết quả bảng 3 cho thấy:

Ở tất cả các công thức nghiên cứu tỷ lệ tạo 
chồi đều là 100%. Tuy nhiên các chỉ tiêu khác (hệ 
số nhân chồi, số lá, chiều cao) thì có sự khác nhau 
giữa các công thức.

Khi cố định nồng độ kinetine và thay đổi nồng 
độ BA bổ sung  vào môi trường nuôi cấy thì chúng 
tôi thấy: Nếu tăng dần nồng độ BA từ 0.05mg/l 
đến 0.15mg/l thì các chỉ tiêu theo dõi cũng tăng 
dần theo chiều tăng của nồng độ BA. Công thức 
4 (bổ sung 0.15mg/lBA + 0.1mg/l kinetine) được 
coi tốt nhất bởi vì tất cả các chỉ tiêu theo dõi đều 
cao hơn so với các công thức khác. Cụ thể: Hệ 
số nhân là 5.95, số lá là 7.05 (lá/ chồi) và chiều 
cao chồi  là 5,92(cm). Tuy nhiên khi tăng nồng 
độ BA lên cao nữa (0.2mg/l) thì hệ số nhân chồi, 
số là và chiều cao chồi đều có xu hướng giảm. 

Công thức đối chứng tỏ ra là kém hiệu quả nhất 
với: Hệ số nhân là 1.00, số lá là 3.00 (lá/chồi) và 
chiều cao chồi là 1.78 (cm). Tất cả các công thức 
nghiên cứu chất lượng chồi đều tốt. Chồi mập, 
xanh, khỏe.

3.4. Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng 
đến khả năng ra rễ của cây phi điệp gieo hạt 
in vito

Trong nuôi cây in vitro,  than hoạt tính giúp 
tạo môi trường tối và chất điều tiết sinh trưởng 
thuộc nhóm auxin đều giúp kích thích sự phát 
sinh rễ trong quá trình tạo cây hoàn chỉnh. Thí 
nghiệm này, chúng tôi nghiên cứu sự ảnh hưởng 
kết hợp hai chất này để tạo rễ cho cây phi điệp 
gieo hạt in vitro với nồng độ than hoạt tính giữ 
nguyên và thay đổi nồng độ IBA. Kết quả được 
trinh bày ở bảng 4 dưới đây.
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Bảng 4. Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến khả năng ra rễ 
của cây phi điệp gieo hạt in vitro

CTTN Tỷ lệ chồi 
tạo rễ (%)

Số rễ/
chồi

Chiều 
dài rễ

Chiều 
cao chồi

Số lá /
chồi

Chất lượng 
mẫu cấy

CT1

Công thức tốt nhất ở 
thí nghiệm 2 + 0.5g/l 
than hoạt tính + 0mg/l 

IBA (ĐC)

50.00 2.5 0.75 5.68 3.11 Chồi xanh, rễ 
nhỏ, ngắn

CT2 CT1+0.1mg/l IBA 100 3.43 2.23 6.18 5.33 Chồi xanh, rễ 
khỏe, mập

CT3 CT1+0.15mg/l IBA 100 3.65 2.05 6.31 5.27 Chồi xanh, rễ 
to, dễ gẫy

CT4 CT1+0.20mg/l IBA 100 3.60 1.98 6.55 5.30 Chồi xanh, rễ 
to, dễ gẫy

CV(%) 4.3 6.0 5.1 3.9
LSD0,05 0.35 0.18 0.23 0.65

Qua kết quả bảng 4 cho thấy:

Công thức đối chứng (MS+ 0.5g than hoạt 
tính) có tỷ lệ tạo rễ thấp nhất (50.00%), trong khi 
tất cả các công thức thí nghiệm có bổ sung tổ hợp 
cả than hoạt tính và IBA thì tỷ lệ tạo rễ đều đạt 
tối đa là 100.00%. So sánh giữa các công thức bổ 
sung IBA với các nồng độ khác nhau (0,1; 015: 
0,2mg/l) thì không thấy sự khác nhau nhiều về 

số rễ/ chồi; chiều dài rễ; chiều cao chồi, số lá/ 

chồi. Cụ thể:  Số rễ/chồi dao động từ 3.43-3.60; 

chiều dài rễ từ: 1.98-2.23cm; chiều cao chồi từ: 

6-18-6.55cm; số lá/chồi: 5.27-5.33. Sự khác nhau 

ở đây là chất lượng rễ của các công thức. Công 

thức bổ sung 0.1mg/l IBA được coi là công thức 

cho chất lượng rễ tốt nhất, cây khỏe nhất.

Hình 1. Hạt phi điệp gieo ngày đầu tiên Hình 2. Hạt phi điệp sau 30 ngày gieo

Hình 3. Hạt phi điệp trên môi trường nhân nhanh       Hình 4. Cây phi điệp gieo hạt in vitro
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4. KẾT LUẬN

- Quả phi điệp chín còn nguyên vỏ được khử 
trùng với nồng độ HgCl2 0.1% trong 15 phút là 
công thức khử trùng hiệu quả nhất với tỷ lệ mẫu 
sạch và bật mầm 100%.

- Môi trường MS + 30g/l đường sarcharose + 
7g/l argar + 100ml/l nước dừa + 10g/l khoai tây + 
10g/l chuối (CT4) là công thức tối ưu để gieo hạt 
phi điệp Hòa Bình khi kết quả thu được là: Sau 
31 ngày gieo, hạt mọc đều và tỷ lệ  hạt nảy mầm 

là 100%, mầm xanh đậm.

- Môi trường nhân nhanh hiệu quả nhất 
là: MS + 30g/l đường sarcharose + 7g/l argar + 
100ml/l nước dừa + 10g/l khoai tây + 10g/l chuối 
+ 0.15mg/lBA + 0.1mg/l kinetine.

- Môi trường tạo cây hoàn chỉnh tối ưu là: MS 
+ 30g/l đường sarcharose + 7g/l argar + 100ml/l 
nước dừa + 10g/l khoai tây + 10g/l chuối + 0.5 g/l 
than hoạt tính + 0.1mg/l IBA.

TÀI LIỆU THAM KHẢO                
1. Đặng Thị Thắm và cộng sự (2018). Vi nhân giống lan nhất điểm hoàng (Dendrobium heterocarpum LindL.). Viện 
Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2. Nguyễn Thị Sơn và cộng sự (2012). Nhân giống in vitro loài Lan Dendrobium fimbriatum Hook. Tạp chí Khoa học 
và phát triển. Tập 10 (2): 263-271. 

IN VITRO CULTURE OF HOA BINH’S DENDROBIUM ANOSMUM

Tran Thi Hien1, Than Thi Hoa2

(1Agronomy Faculty; 2Than Nhan Trung High School of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Hoa Binh’s Dendrobium anosmum is famous for its distinctive floral and long leaves. They have their own 
characteristics that few other regions have. This orchid seed germinates itself in very low nature and is exhausted. 
Therefore, in vitro seeding is considered a necessary research direction. The research is conducted to find the most 
effective in vitro orchid seedling process. The research is conducted to find the most effective in vitro orchid seedling 
process. The results of the research showed that: Unsheathed orchids, disinfected in HgCl2 0.1%, in 15 minutes, 
the disinfection effect was 100% clean samples and sprouting. MS + 30g/l sugar saccharose + 7g/l agar + 100ml/l 
coconut water + 10g/l potato + 10g/l banana is the formula that helps the germination rate of 100% and the most 
beautiful bud quality. This medium is supplemented with 0.15mg/l BA + 0.1mg/l IBA which is considered to be the 
optimal rapid multiplication environment with specific monitoring criteria: Multiplier factor is 5.95, leaf number is 
7.05 (leaves/ shoots) and bud height is 5.92(cm). Seedlings will the best seedling quality when the medium is added 
with 0.5g/l of activated carbon + 0.1mg/l IBA.
Keywords: Culture medium, Dendrobium anosmum, in vitro seeding. 
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ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ BỆNH LÝ CHỦ YẾU BỆNH CẦU TRÙNG GÀ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

Trần Đức Hoàn1, Nguyễn Thị Hương Giang1, Nguyễn Việt Đức2

(1Khoa Chăn nuôi – Thú y; 2Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm xác định một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lý bệnh cầu trùng trên gà nuôi tại 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Mẫu phân gà được thu thập và kiểm tra bằng phương pháp Fulleborn trên các đối 
tượng về tuổi và mùa vụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 336 mẫu phân gà được kiểm tra có 158 mẫu dương tính 
(phát hiện thấy noãn nang cầu trùng), chiếm tỷ lệ 47,02%. Cường độ nhiễm cầu trùng trên gà chủ yếu là nhẹ và trung 
bình, giai đoạn có tỷ lệ nhiễm cầu trùng cao nhất ở gà 3-5 tuần tuổi (68,57%) và giảm dần từ tuần thứ 8. Tỷ lệ nhiễm 
cầu trùng gà ở các tháng mùa Xuân cao hơn các tháng mùa Đông và tập trung ở tháng 2 – 3 (51,72 – 63,91%). Triệu 
chứng lâm sàng chủ yếu ở gà khi mắc bệnh cầu trùng là bỏ ăn, giảm ăn, hoặc giảm uống, ủ rũ, lông xù xơ xác, phân 
ỉa lẫn máu, giảm tăng trọng. Bệnh tích ở gà chết do bệnh cầu trùng tập trung ở manh tràng với tỷ lệ 80% có biểu hiện 
bệnh tích.
Từ khóa: Bệnh lý, cầu trùng, dịch tễ, gà, Hiệp Hòa.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong các bệnh ký sinh trùng ký sinh trên gà 
thì bệnh cầu trùng gà khẳng định được tính chất 
nguy hiểm hơn về quy mô và mức độ gây thiệt hại 
cho ký chủ. Loại ký sinh trùng này đã phát triển 
trong đường ruột và gây ra tổn thương mô, ảnh 
hưởng đến việc ăn, tiêu hóa hoặc hấp thu dưỡng 
chất, sự khử nước, mất máu và tăng tính mẫn cảm 
với những tác nhân gây bệnh khác (Conway D.P 
and M.E McKenzie, 2007).

Bệnh Cầu trùng gà bắt đầu được đề cập đến 
từ năm 1632. Đến năm 1863 Rivolta phát hiện ra 
một loại ký sinh trùng mới trong phân gà. Năm 
1864, ông Eimer đã xác định đây là một loại 
nguyên sinh động vật. Tuy nhiên chỉ có một số 
loài cầu trùng có ý nghĩa về gây bệnh và dịch tễ 
học, trong đó cầu trùng gà được nhắc đến như là 
một trong những giống Eimeria gây tác hại lớn 
nhất trong chăn nuôi (Bạch Mạnh Điều, 2004) .

Theo Lê Văn Năm (2004), bệnh cầu trùng 
gà là một bệnh ký sinh trùng truyền nhiễm nguy 
hiểm thường gặp ở gà và đặc biệt là gà nuôi tập 
trung theo lối sản xuất hàng hóa.

Bệnh phổ biến khắp mọi nơi trên thế giới. Ở 
đâu có nuôi gà là ở đó có bệnh cầu trùng. Bệnh do 
9 chủng Eimeria gây ra làm thiệt hại rất lớn cho 
ngành chăn nuôi gà tập trung theo lối sản xuất 
công nghiệp, thiệt hại kinh tế được thể hiện: tăng 
số gà còi cọc trong đàn, tiêu tốn thức ăn/kg tăng 

trọng cao, số đầu con giảm 60-80 % (do bị chết). 
Sản lượng trứng giảm 15-30 % ở gà đẻ…Tất cả 
các thông số trên là nguyên nhân giá thành sản 
xuất cho một đơn vị sản phẩm cao và nhiều cơ 
sở chăn nuôi bị phá sản (Conway D.P and M.E 
McKenzie, 2007).

Bệnh gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho người 
chăn nuôi, đặc biệt nuôi gà thả vườn theo phương 
thức nuôi tập trung hiện nay. Bệnh cầu trùng gây 
tác hại rất lớn về mặt kinh tế trong thời gian dài 
bởi sự huỷ hoại niêm mạc đường ruột, làm cho 
hoạt động tiêu hóa và hấp thu của đường ruột 
giảm, lãng phí thức ăn chi phí chăn nuôi tăng cao. 
Bệnh làm tăng số gà còi, giảm tốc độ lớn cho 
toàn đàn, gây chết cao ở gà con từ 30 - 100%, làm 
giảm sản lượng trứng từ 20 - 40% ở gà đẻ. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Gà ở lứa tuổi 1 ngày tuổi đến 10 tuần tuổi 
nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Mẫu phân mới thải ra của gà.

Dụng cụ cần thiết cho phân tích phòng thí 
nghiệm: kính hiển vi, cốc thủy tinh, NaCl bão 
hòa, phiến kính...

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp lấy mẫu

Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu chùm 
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nhiều bậc, tổng số mẫu được xét nghiệm là 336. 
Để xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh cầu 
trùng theo lứa tuổi gồm: 1 – 3; >3 – 5; >5 – 8 
và >8 tuần tuổi. Các tháng lấy mẫu gồm tháng 
12/2018, tháng 01/2019; 02/2019 và 3/2019. Lấy 
phân theo trại thái khác nhau.

  Phương pháp lấy mẫu phân: Lấy mẫu phân 
vừa thải ra của gà ở các lứa tuổi (từ 1 - 10 tuần 
tuổi). Phân được sử dụng làm mẫu lấy trong 
chuồng gà vào buổi sáng sớm. Chọn những mẫu 
phân tươi, các mẫu được lấy riêng vào từng lọ, 
mẫu có nhãn ghi rõ ngày lấy, nơi lấy, số mẫu, lứa 
tuổi, trạng thái phân, ngày tháng lẫy mẫu và các 
biểu hiện lâm sàng của gà...

Mẫu bệnh phẩm: lấy những đoạn ruột non, 
ruột già, gan… có biểu hiện bệnh tích điển hình 
của gà bị bệnh cầu trùng.

Bảo quản mẫu: Lấy xong phải xét nghiệm 
ngay trong ngày. Nếu chưa xét nghiệm thì phải 
bảo quản 4 – 80C.

2.2.2. Phương pháp xét nghiệm phân

Mẫu được kiểm tra bằng phương pháp phù 
nổi (Fulleborn).

- Các mẫu phân được xét nghiệm, nếu có noãn 
nang thì tiến hành quan sát trên 03 vi trường khác 
nhau, sau đó lấy trung bình và quy ước theo phương 
pháp của Trịnh Văn Thịnh (1987) như sau:

+ Số lượng Oocyst/vi trường  ≤ 3: Quy định 
cường độ nhiễm nhẹ (+).

+ Số lượng Oocyst/vi trường 4 - 6: Cường độ 
trung bình (++).

+ Số lượng Oocyst/vi trường 7 - 9: Quy định 
cường độ nặng (+++).

+ Số lượng Oocyst/vi trường  ≥ 10: Quy định 
cường độ rất nặng (++++).

2.2.3. Phương pháp xác định các triệu chứng lâm 
sàng của gà bị bệnh cầu trùng

Theo dõi triệu chứng lâm sàng của 120 
gà nhiễm cầu trùng (120 gà này có kết quả xét 
nghiệm phân phát hiện thấy Oocyst cầu trùng 
trong phân).

Các biểu hiện khác thường như: Ăn, uống 
(nhiều hay ít hoặc bỏ ăn); dáng đi đứng, 
hoạt động của đàn gà; biểu hiện trạng thái 
của lông, màu sắc của mào, tích; trạng thái, 
màu sắc của phân.

2.2.4. Phương pháp xác định bệnh tích đại thể 
của gà bị bệnh cầu trùng

Mổ khám những gà nhiễm cầu trùng tự nhiên ở 
cường độ rất nặng (qua xét nghiệm phân), Những 
gà này không bị bệnh truyền nhiễm, không nhiễm 
các kí sinh trùng đường tiêu hóa khác, quan sát 
bằng mắt thường và kính lúp ruột non, ruột già, 
gan, túi mật... Tiến hành mổ khám 40 gà mắc bệnh 
cầu trùng ở cường độ rất nặng, quan sát bệnh tích 
đại thể ở các cơ quan, tổ chức gà bệnh.

2.2.5. Phương pháp xử lí số liệu

Số liệu thu thập được xử lý bằng phương pháp 
thống kê sinh vật học trên chương trình Excel 
2016 và Minitab 2016.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình mắc bệnh cầu trùng trên đàn gà 
tại huyện Hiệp Hòa  

3.1.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng gà ở 
các ô chuồng

Để xác định tỷ lệ nhiễm cầu trùng gà, chúng 
tôi lấy 336 mẫu phân gà ở 4 xã khác nhau trên địa 
bàn huyện (84 mẫu/xã) tiến hành làm xét nghiệm.

Kết quả được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng gà ở các ô chuồng 

Địa điểm 
(xã)

Số 
mẫu 
kiểm 
tra

Số mẫu 
nhiễm

Tỷ lệ 
nhiễm 
(%)

Cường độ nhiễm

+ ++ +++ ++++
n % n % n % n %

Hoàng An 84 28 33,33d 10 35,71 8 28,57 6 21,43 4 14,29
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Thái Sơn 84 34 40,47c 12 35,29 9 26,47 7 20,58 6 17,64
Lương Phong 84 51 60,71a 15 29,41 20 39,22 7 13,72 9 17,64
Danh Thắng 84 45 53,57b 13 28,89 15 33,33 9 20,00 8 17,78

Tổng 336 158 47,02 50 31,64 52 32,91 29 18,35 27 17,09
(n:số mẫu dương tính)

Ghi chú: Các giá trị trong cùng hàng được ký hiệu bởi các chữ cái khác nhau là sai khác có ý 
nghĩa thống kê với P < 0,05

Kết quả tại bảng 1 cho thấy, tỷ lệ nhiễm cầu 
trùng gà dao động từ 33,33 – 60,71%, tỷ lệ nhiễm 
trung bình là 47,02%. Trong đó, cường độ nhiễm 
nhẹ là 31,64%, nhiễm trung bình là 32,91%; nhiễm 
nặng là 18,35% và rất nặng là 17,09%. Mặc dù 
phần lớn gà được nuôi theo hướng công nghiệp, 
trang thiết bị chăn nuôi hiện đại, chuồng trại và 
thức ăn được vệ sinh tiêu độc khử trùng nghiêm 
ngặt, công tác phòng trị bệnh tốt… Nhưng do 
mô hình chuồng trại vẫn theo kiểu hở chưa được 
khép kín, các yếu tố bất lợi như: chế độ nhiệt, ẩm; 
thời tiết biến động cao, chế độ ấp không đảm bảo 
đã làm giảm đáng kể sức đề kháng còn chưa hoàn 

thiện của gà con, hay công tác chăm sóc, nuôi 
dưỡng, công tác vệ sinh… không triệt để cũng 
làm cho gà rất dễ mắc bệnh.

Theo Lê Văn Năm (2004)  môi trường nuôi 
có vai trò rất quan trọng tới sức khỏe của gia súc, 
gia cầm.

3.1.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng của 
gà theo tuổi

Chúng tôi xét nghiệm những mẫu phân gà ở 
các giai đoạn tuổi khác nhau để xác định sự biến 
động tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo lứa tuổi. Kết quả 
được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm nhiễm cầu trùng của gà theo tuổi

Tuổi gà 
(tuần)

Số 
mẫu 
kiểm 
tra

Số mẫu 
nhiễm

Tỷ lệ 
nhiễm 
(%)

Cường độ nhiễm

+ ++ +++ ++++
n % n % n % n %

1 – 3 56 22 39,29c 10 45,45 7 31,81 3 13,64 2 9,09
>3 – 5 70 48 68,57a

9 18,75 15 31,25 11 22,91 13 27,08
>5 – 8 90 49 54,44b

14 28,57 19 38,77 9 18,37 7 14,29
>8 120 39 32,5c

17 43,58 11 28,21 6 15,38 5 12,82
Tổng 336 158 47,02 50 31,64 52 32,91 29 18,35 27 17,09

(n:số mẫu dương tính)

Ghi chú: Các giá trị trong cùng hàng được ký hiệu bởi các chữ cái khác nhau là sai khác có ý 
nghĩa thống kê với P < 0,05

Qua bảng 2 cho thấy, tỷ lệ nhiễm cầu trùng 
của đàn gà có biến động theo lứa tuổi, gà  >3-5 
tuần tuổi nhiễm cao nhất 68,57%, gà >8 tuần tuổi 
có tỷ lệ nhiễm thấp nhất 32,5%,  gà 1-3 tuần tuổi 
và > 5-8 tuần tuổi với tỷ lệ nhiễm tương ứng là 
39,29% và 54,44%.

Kết quả của tôi phù hợp mới nghiên cứu của 

Đoàn Thị Thảo và cộng sự (2014) Nhìn chung, 
cường độ nhiễm cầu trùng ở gà tăng dần qua các 
giai đoạn. Gà dưới 1 tháng tuổi nhiễm cầu trùng 
với cường độ nhẹ + và ++ . Gà ở giai đoạn từ 
1-2 tháng tuổi nhiễm với cường độ cao. Gà trên 
2 tháng tuổi nhiễm bệnh với cường độ giảm dần. 
Điều này có thể giải thích vì gà ở giai đoạn này 
việc phòng bệnh cầu trùng ít được quan tâm, gà 
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nhiễm bệnh ở thể mang trùng, không thể hiện rõ 
triệu chứng và bệnh tích do gà trưởng thành có 
sức đề kháng cao.

3.1.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh cầu trùng 
gà theo tháng

Để biết được tình hình nhiễm cầu trùng theo 

tháng, chúng tôi xét nghiệm 336 mẫu phân gà ở 

các thời điểm khác nhau. Kết quả được chúng tôi 

trình bày ở bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh cầu trùng gà theo tháng

Tháng
Số mẫu 
kiểm tra

Số mẫu 
nhiễm

Tỷ lệ 
nhiễm 
(%)

Cường độ nhiễm
+ ++ +++ ++++

n % n % n % n %
12/2018 75 22 29,33d 11 50,00 7 31,82 3 13,64 1 4,54
1/2019 77 29 37,66c 15 51,72 8 27,58 4 13,79 2 6,89
2/2019 87 45 51,72b 9 20,00 16 35,56 12 26,67 8 17,78
3/2019 97 62 63,91a 7 11,29 18 29,03 21 33,87 16 25,80

Tổng 336 158 47,02 50 31,64 52 32,91 29 18,35 27 17,09
     (n:số mẫu dương tính)

Ghi chú: Các giá trị trong cùng hàng được ký hiệu bởi các chữ cái khác nhau là sai khác có ý 
nghĩa thống kê với P < 0,05

Kết quả ở bảng trên cho thấy: 

Với 75 mẫu kiểm tra trong 12/2018 có 22 
mẫu nhiễm cầu trùng, chiếm 29,33%. Trong đó có 
50,00% nhiễm ở cường độ nhẹ, nhiễm ở cường độ 
trung bình 31,82%, 13,64% nhiễm ở cường độ 
nặng và 4,54% nhiễm ở cường độ rất nặng.

Tháng 1/2019 : Qua kiểm tra 77 mẫu có 29 mẫu 
nhiễm cầu trùng chiếm 37,66%. Trong đó  cường 
độ nhiễm nhẹ là 51,72%, cường độ nhiễm trung 
bình là 27,58%, 13,79% mẫu nhiễm ở cường độ 
nặng và 6,89% nhiễm ở cường độ rất nặng.

Tháng 2/2019 : Chúng tôi tiến hành kiểm tra 87 
mẫu thấy 45 mẫu nhiễm cầu trùng chiếm 51,72%. 
Trong đó có 20,00% nhiễm nhẹ, 35,56% nhiễm trung 
bình, cường độ nhiễm nặng là 26,67% và cường độ 
nhiễm rất nặng là 17,78%.

Tháng 3/2019: Trong 97 mẫu kiểm tra có 67 
mẫu nhiễm cầu trùng chiếm 63,91%. Trong đó 
cường độ nhiễm nhẹ là 11,29%, cường độ nhiễm 
trung bình là 29,03%, 33,87% nhiễm với cường 
độ nặng 25,08% nhiễm cường độ rất nặng.

Tháng 2 và tháng 3/2019 gà có tỷ lệ nhiễm 
cầu trùng cao. Theo chúng tôi, thời điểm tháng 
2 và 3/2019 tỷ lệ nhiễm cầu trùng ở gà cao hơn 
các tháng khác là vì thời tiết có nhiều biến động 
đột ngột, nắng mưa thất thường, độ ẩm không khí 

cao, là điều kiện thuận lợi cho cầu trùng phát triển 
noãn nang đến giai đoạn cảm nhiễm. Vì vậy, đây 
là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của noãn 
nang ở ngoài môi trường. Cường độ nhiễm cầu 
trùng ở gà cũng khác nhau rõ rệt qua từng tháng. 
Như vậy, nhiệt độ và ẩm độ cao là điều kiện thuận 
lợi nhất cho noãn nang cầu trùng phát triển, nhiệt 
độ càng giảm thì tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu 
trùng cũng giảm. Tuy nhiên, sự dao động mạnh 
về nhiệt độ cũng làm tăng tỷ lệ và cường độ 
nhiễm cầu trùng. Theo Lê Văn Năm (2003) bệnh 
cầu trùng xảy ra quanh năm nhưng thời điểm sảy 
ra nhiều nhất là vào khoảng tháng 3-10. Ở nước 
ta bệnh xảy ra quanh năm nhưng nhiều hơn vào 
mùa hè mưa ẩm.

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Lan và Nguyễn 
Văn Quang (2008), Đoàn Thị Thảo và cs (2011), 
và Lê Minh và cs (2008), môi trường ẩm ướt và 
nhiệt độ ôn hoà là những điều kiện rất thuận lợi 
cho sự phát triển của cầu trùng.

3.1.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng theo 
trạng thái phân 

Chúng tôi đã xét nghiệm phân của gà có trạng 
thái phân khác nhau: phân bình thường, phân sệt 
để đánh giá tỷ lệ nhiễm cầu trùng, kết quả được 
trình bày ở bảng 4.
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Bảng 4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng theo trạng thái phân

Trạng 
thái 

phân

Số mẫu 
kiểm 
tra

Số mẫu 
nhiễm

Tỷ lệ 
nhiễm 
(%)

Cường độ nhiễm

+ ++ +++ ++++

n % n % n % n %
Bình 

thường 195 86 44,10c 36 41,86 33 38,37 11 12,79 6 6,97

Phân sệt 141 72 51,06a 14 19,44 19 26,39 18 25,00 15 20,83
Tổng 336 158 47,02 50 31,64 52 32,91 29 18,35 27 17,09

(n:số mẫu dương tính)

Ghi chú: Các giá trị trong cùng hàng được ký hiệu bởi các chữ cái khác nhau là sai khác có ý 
nghĩa thống kê với P < 0,05

Qua bảng 4 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh cầu trùng 
gà ở trạng thái phân sệt là cao nhất 54,06%. Tỷ lệ 
mắc bệnh cầu trùng gà có phân thường là 44,1%. 

Từ kết quả này cho phép chúng tôi nghĩ rằng: 
Cầu trùng có vai trò trong việc gây nên hiện tượng 
tiêu chảy ở gà. 

Theo nhiều tác giả gà bị tiêu chảy 
có thể do nhiều nguyên nhân khác 
nhau (vi khuẩn, virus, vệ sinh thú y kém, thời tiết 
thay đổi đột ngột…), cầu trùng là một trong trong 
những nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy ở 
gà. Cầu trùng ký sinh ở gà gây tổn thương niêm 
mạc ruột, gây viêm ruột, dẫn đến gà bị tiêu chảy, 
kết quả của tôi phù hợp với nhận xét của các tác 
giả nói trên  Lê Văn Năm (2006), Nguyễn Hữu 
Hưng (2010). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp 
với nghiên cứu của Lê Minh và cộng sự (2008) tỷ 
lệ noãn nang cầu trùng được tìm thấy nhiều khi 
phân ở trạng thái sáp hoặc máu tươi còn ở phân 
dạng bình thường tỉ lệ noãn nang ít hơn.

3.2. Một số triệu chứng lâm sàng và bệnh tích 
của gà mắc bệnh cầu trùng

3.2.1. Kết quả theo dõi biểu hiện lâm sàng của 
gà mắc bệnh cầu trùng

Qua theo dõi gà mắc bệnh cầu trùng, chúng 
tôi thấy triệu chứng lâm sàng thể hiện ở giai đoạn 
1 – 10 tuần tuổi như sau: 

Triệu chứng cá thể: Ban đầu gà có biểu hiện ủ 
rũ lười vận động, đứng tụm lại một chỗ, dáng đi 
mệt nhọc, chậm chạp. Sau đó gà giảm ăn rõ rệt, 
có những con bỏ ăn, uống nước nhiều, đi lại khó 
khăn hơn.

 Trạng thái phân: Lúc đầu phân sống, có màu 
vàng của cám, sau đó chuyển sang màu trắng, 
loãng, có bọt, sau cùng chuyển sang màu nâu đỏ, 
phân loãng có máu.

 Nhìn bên ngoài gà xã cánh, lông xơ xác, mào 
yếm tái nhợt nhạt, chân trắng bệch, gà gầy đi 
nhanh do mất máu và không ăn được. Quá trình 
tiến triển của bệnh 4 – 5 ngày. Nếu không được 
điều trị kịp thời gà sẽ bị chết nhanh chóng. 

Triệu chứng toàn đàn: Đột ngột trong gà chết 
1 hoặc 2 con xác trắng bệch, bóp hậu môn thấy có 
máu. Quan sát trên nền chuồng xuất hiện nhứng 
bãi phân có máu. Trong trường hợp này nếu 
không có thuốc điều trị tỷ lệ chết sẽ rất nhanh, số 
lượng gà ốm trong đàn nhiều lên, gà ăn ít (biểu 
hiện gà không ăn hết lượng thức ăn hằng ngày), 
gà đứng tụ lại thành từng đám vài con một, dáng 
đi mệt nhọc chậm chạp, không muốn vận động, 
đứng lì một chỗ , hậu môn dính phân lẫn  máu. 
Những con này hầu như chết vì chúng ăn ít, uống 
ít nên lượng thuốc không đủ diệt cầu trùng.

Qua theo dõi những biểu hiện triệu chứng lâm 
sàng của gà bị bệnh cầu trùng ta thu được kết quả 
ở bảng 5.
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Bảng 5. Kết quả nghiên cứu triệu chứng lâm sàng ở gà mắc bệnh cầu trùng

STT Chỉ tiêu nghiên cứu Số con 
quan sát

Số con có 
triệu chứng

Tỷ lệ  
(%)

1 Bỏ ăn 120 11 9,17
2 Giảm ăn, uống nước nhiều 120 52 43,33
3 Ủ rũ, lười vận động 120 120 100
4 Lông xù, xơ xác, phân dính hậu môn 120 43 35,93
5 Mào, yếm nhợt nhạt 120 22 18,33

Qua bảng 5 chúng tôi thấy rằng: gà có những 
triệu chứng như: giảm ăn hoặc bỏ ăn, uống nhiều 
nước, ủ rũ, lười vận động, lông xù, xơ xác, phân 
dính hậu môn, mào, yếm nhợt nhạt. Trong đó 
100% gà có triệu chứng ủ rũ, lười vận động; 
43,33% gà giảm ăn, uống nhiều nước; 35,93% gà 
có biểu hiện lông xù, xơ xác, phân dính hậu môn; 
18,33% gà có biểu hiện mào, yếm nhợt nhạt và 
thấp nhất là gà bỏ ăn 9,17%.

Như vậy, trong thời điểm này thiệt hại do bệnh 
gây ra là rất lớn, không chỉ ảnh hưởng tới từng cá 
thể mà còn ảnh hưởng tới toàn đàn. Vì vậy, để 
phòng bệnh được hiệu quả thì ta cần nắm được 
quy luật phát bệnh để định ra thời gian phòng 
bệnh hợp lý. Ngoài việc dùng vacxin phòng bệnh 
thì còn cần phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng 

cũng như bổ sung thuốc bổ nhằm nâng cao sức 
đề kháng cho cơ thể gà chống lại mần bệnh. Thêm 
vào đó cần phải làm tốt khâu vệ sinh phòng bệnh. 
Cụ thể cần vệ sinh chuồng trại thường xuyên rửa 
sạch máng ăn, máng uống, thay chất độn chuồng 
định kỳ. Mục đích là để cắt đứt vòng đời của cầu 
trùng. Đây là một trong những biện pháp quan 
trọng nhất nhằm tiêu diệt mầm bệnh. Có như vậy 
mới hạn chế được những thiệt hại do bệnh cầu 
trùng gây ra.

3.2.2. Biểu hiện bệnh tích của gà khi bị nhiễm 
cầu trùng

Qua mổ khám 40 con gà nhiễm cầu trùng và 
kiểm tra bệnh tích đường tiêu hóa  thu được kết 
quả ở bảng 6.

Bảng 6. Kết quả mổ khám bệnh tích gà bị bệnh cầu trùng

Tuổi gà 
(tuần)

Số gà mổ 
khám 
(con)

Vị trí bệnh tích
Manh tràng Ruột non Trực tràng

Số con có 
bệnh tích

Tỷ lệ
(%)

Số con 
có bệnh 

tích

Tỷ lệ
(%)

Số con có 
bệnh tích Tỷ lệ (%)

1 - 2 2 2 100 0 0 0 0
3 3 3 100 0 0 0 0
4 6 6 100 1 16,67 0 0
5 9 9 100 2 22,22 0 0
6 10 7 70 3 30 1 10
7 6 4 66,67 2 33,33 2 33,33
8 4 1 25 3 50 1 25

Tổng 40 32 80 10 25 4 10
(n:số mẫu dương tính)
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Kết quả thể hiện ở bảng trên cho thấy: 

Bệnh tích manh tràng chiếm tỷ lệ cao nhất 
(80%) và xuất hiện sớm nhất, cùng xuất hiện 
với bệnh tích ở manh tràng là bệnh tích ruột 
non (25%), và thấp nhất là bệnh tích ở trực 
tràng (10%).

Gà càng lớn bệnh tích manh tràng càng giảm, 
cụ thể bệnh tích ở manh tràng chiếm tỷ lệ cao 
nhất 100% ở giai đoạn gà từ 0 – 5 tuần tuổi nhưng 
giảm dần đến 8  tuần tuổi chỉ còn 25%.

Gà càng lớn bệnh tích ở ruột non càng 
tăng, cụ thể bệnh tích ở ruột non giai đoạn gà 
4 tuần tuổi là 16,67%, nhưng đến 8 tuần tuổi 
tăng lên 50%. 

Gà càng lớn bệnh tích ở trực tràng càng tăng 
(10 – 33,33%), xuất hiện sau 5 tuần tuổi. 

Các tổn thương bệnh lý chủ yếu xảy ra trên 
đường tiêu hóa của gà. Bệnh tích chủ yếu xuất 
hiện ở các cơ quan sau: 

Bệnh tích ở manh tràng: Manh tràng thường 
sưng to, căng mọng, nhìn từ bên ngoài có màu đỏ 
sẫm. Lấy kéo cắt phần manh tràng ra bên trong 
xuất hiện những cục máu đông, gạt hết lớp máu 
đông đi thấy  niêm mạc của manh tràng xuất 
huyết từng đám, lớp niêm mạc bị hủy hoại, vavhs 
manh tràng bị mỏng đi nhiều so với manh tràng 
của gà không mắc bệnh.

Bệnh tích xuất huyết toàn bộ manh tràng xuất 
hiện ở giai đoạn sinh sản vô tính 2, trong phân 
có lẫn máu 4 ngày sau khi gà nhiễm bệnh, gà ăn 
ít, mệt mỏi nhưng vẫn uống nước nhiều. Manh 
tràng xuất huyết nặng nhất ở 5 – 6 ngày sau khi 
nhiễm. Nếu gà bị thiếu vitamin K thì khả năng 
xuất huyết kéo dài sẽ gây chết gà. Oocyst thường 
có nhiều trong phân ở ngày 8 - 9 sau đó giảm 
nhanh. Rất ít noãn nang có trong phân ở ngày thứ 
11 sau khi nhiễm. 

Bệnh tích ruột non:

Gà càng lớn thì tỷ lệ xuất hiện bệnh tích ở ruột 
non càng tăng: Tổn thương thường thấy ở đoạn 
giữa và 2/3 phía trước của ruột non bệnh tích nặng, 
nhìn từ bên ngoài có những đám xuất huyết lấm 
chấm kéo dài, ruột non căng phồng chứa nhiều 
thức ăn không tiêu hóa được. Niêm mạc ruột non 

có nhiều điểm có màu trắng, đỏ (màu trắng là 
những quần thể bào tử phân chia, còn màu đỏ là 
do xuất huyết). Thành ruột dày mỏng gồ ghề làm 
cho ruột chỗ to chỗ nhỏ không đều.

Quá trình sinh sản vô tính và hữu tính trong tế 
bào biểu mô ruột thoạt đầu gây hiện tượng xung 
huyết, sau đó là hoại tử xuất huyết niêm mạc ruột. 
Sự phá vỡ hàng loạt tế bào niêm mạc ruột gây 
xung huyết tràn lan, tế bào biểu mô bong tróc. Ở 
gia đoạn phát triển tiếp theo, cầu trùng xâm nhập 
sâu vào vách ruột gây hoại tử, xuất huyết cả lớp tế 
bào hạ niêm mạc và tuyến ruột (Blok M.C et al.,).

Bệnh tích ở trực tràng ít gặp hơn và biểu hiện 
chủ yếu ở gà sau 35 ngày tuổi. Quan sát bên ngoài 
thấy trực tràng phình to, đoạn thu nhỏ do thành 
trực tràng tăng sinh nhiều lên. Bên trong toàn 
bộ phần niêm mạc trực tràng bị xuất huyết. Lấy 
phiến kính tạo lớp niêm mạc đem soi thì thấy sự 
có mặt của nang trứng cầu trùng.

4. KẾT LUẬN

Gà nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
có tỷ lệ mắc bệnh cầu trùng là 47,02%, nhiễm 
nặng ở giai đoạn tuổi từ 3-5 tuần tuổi.

Trạng thái phân sệt gà mắc bệnh cầu trùng với 
tỷ lệ cao nhất (54,06%) so với trạng thái phân 
bình thường (44,1%).

Tỉ lệ và cường độ mắc bệnh cầu trùng ở 
tháng 3/2019 (63,91%) cao hơn hẳn so với tháng 
2/2019 (51,72%), tháng 1/2019 ( 37,66%) và 
tháng 12/2018 (29,33%).

Các triệu chứng chủ yếu của gà 
mắc bệnh cầu trùng là: Ủ rũ hay nằm 
một chỗ (100%); giảm ăn, xù lông, uống nước 
nhiều (43,33%), gà có biểu hiện lông xù, xơ 
xác, phân dính hậu môn (35,93%); gà có biểu 
hiện mào, yếm nhợt nhạt (18,33%) và gà bỏ ăn 
(9,17%).

Bệnh tích manh tràng chiếm tỷ lệ cao nhất 
(80%) và xuất hiện sớm nhất, cùng xuất hiện 
với bệnh tích ở manh tràng là bệnh tích ruột 
non (25%) và thấp nhất là bệnh tích ở trực 
tràng (10%).
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sỹ Nông nghiệp.
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3. Lê Văn Năm (2006). Bệnh cầu trùng ở gia súc – gia cầm. NXB Nông nghiệp.
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Thú y, 2008. Tập XV, số 2: tr. 63-67.
8. Blok, M. C., H. A. Vahl, L. de Lange, A. E. van de Braak, G. Hemke and M. Hessing (2002). Nutrition and health of 
the gastrointestinal tract. Wageningen Academic. The Netherlands: 45-49.
9. Conway, D.P. and M.E. McKenzie (2007). Poultry Coccidiosis, Diagnostic and Testing Proceduces. Blackwell 
Publishing, Iowa, USA.

SEVERAL EPIDEMIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF COCCIDIOSIS IN HIEP HOA DISTRICT,

BAC GIANG PROVINCE

Tran Duc Hoan1, Nguyen Thi Huong Giang1, Nguyen Viet Duc2  

(1Animal science and  Veterinary Faculty; 2Educational Testing and Quality Assurance Department of Bac Giang 
Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
This study aimed to identify several epidemiological and pathological characteristics of chicken coccidiosis raised 
in Hiep Hoa district, Bac Giang province. Chicken feces was collected and then examined by floating Fulleborn 
method on the different chicks old-age and seasons, respectively. The results showed that, 158 samples were positive 
in the total 336 examined samples (oocysts were available in the feces), with the rate of 47.02%. The intensity 
infection of chicken coccidiosis showed light and average levels. The period of 3 – 5 weeks old-age showed highest 
infection rate (68.57%) and decreased from the 8 weeks old-age. The infection rate of chicken coccidiosis in spring 
showed higher than winter, especially in February and March with the rate of 51.72 – 63.91%. The mainly clinical 
symptoms in chickens infected with coccidiosis including decreased food or water, weakness, Ruffled feathers, 
blood stools, weight loss (in older chickens), decreased growth rate (in young chickens). The lesions scores on 
chickens died of coccidiosis concentrated in cecum with the rate of 80%.
Keywords: Chickens, coccidiosis, epidemiology, Hiep Hoa, pathology.
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MỘT SỐ GỢI Ý TRONG ĐÀO TẠO KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP THỜI ĐẠI
CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Lê Thị Phương Huyền, Ngô Thị Hoàng Anh
(Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã giúp nền nông nghiệp của nhiều nước phát triển và đạt những thành tựu quan 
trọng. Việc đào tạo được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong công cuộc nông nghiệp hóa thời 
đại cách mạng công nghiệp 4.0 đóng vai trò quan trọng. Nguồn nhân lực kỹ sư nông nghiệp đảm bảo đủ năng lực đáp 
ứng yêu cầu trong thời đại 4.0 phải có chuyên môn tốt, có khả năng áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào 
thực tiễn, có ngoại ngữ tốt, có kỹ năng mềm thành thạo, có kinh nghiệm thực tế phong phú… Công tác đào tạo đội 
ngũ kỹ sư này đang gặp phải rất nhiều khó khăn tại các trường Đại học, Cao đẳng, trong đó có Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang. Đó là khó khăn về thời gian đào tạo, chương trình đào tạo, trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ giảng 
dạy, sự phát triển liên tục của các công nghệ mới, và sự đòi hỏi ngày càng cao của thị trường và xã hội. Để khắc phục 
được những khó khăn trên, yêu cầu cơ sở đào tạo cần gắn đào tạo với thị trường và nhu cầu xã hội, liên kết với doanh 
nghiệp, đổi mới chương trình đào tạo, mạnh dạn áp dụng công nghệ cao trong đào tạo, tăng cường sự tham gia của 
sinh viên vào các hoạt động thực tiễn sản xuất… đẩy mạnh chất lượng đào tạo, nâng cao mục tiêu đào tạo.
Từ khóa: Công nghiệp 4.0, đào tạo, đào tạo kỹ sư nông nghiệp, khó khăn, thách thức.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 “Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư” diễn ra từ những năm 60 
của thế kỷ 20. Bản chất của CMCN lần thứ 4 là 
dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất 
cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy 
trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những 
công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công 
nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật 
liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,... 
Nhưng ảnh hưởng của nó tại thời điểm này cho 
thấy quy mô, phạm vi và tính phức tạp trong xã 
hội không giống với bất cứ những gì mà thế giới 
đã từng trải qua trước đó. Nó tạo ra những xu thế 
phát triển khác biệt mới; đặt ra những thách thức, 
cơ hội chưa từng có ở nhiều lĩnh vực trên phạm 
vi toàn cầu.

Trên thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
đã giúp nền nông nghiệp của nhiều nước phát triển 
và đạt những thành tựu quan trọng. Diễn đàn Nông 
dân Việt Nam lần thứ hai, tháng 10/2017 cho những 
thông tin sau: Ở Nhật Bản, dân làm nông nghiệp 
chỉ còn 1,5% (2 triệu trong tổng số 127 triệu dân), 
canh tác trên 1,5 triệu ha đất nông nghiệp vẫn tự 
túc được gạo và xuất khẩu thịt bò, rau, quả một 
cách bền vững. Tại Israel, tỷ lệ dân nông nghiệp 
chỉ chiếm 2,5% tổng dân số,năm 1995, trung bình 

1 nông dân của họ sản xuất chỉ nuôi 15 người, đến 
năm 2014, mỗi nông dân nuôi được 100 người 
và còn xuất khẩu được hơn 3 tỷ USD nông sản 
mỗi năm. Tại Hàn Quốc, với 2,56 triệu dân nông 
nghiệp, chiếm 5% trong tổng số 51,6 triệu dân, 
cũng không phải nhập khẩu gạo. Tại Mỹ, Brazil, 
Argentina, cách mạng công nghiệp 4.0 đã giúp 
các nước này giảm giá thành sản xuất ngô và đỗ 
tương tới 50%. Giá thành sản xuất ở Mỹ, Brazil 
hay Argentina là 138-144 USD/tấn ngô, hay 314-
323 USD/tấn đậu tương (FAOSTAT, 2016), trong 
khi đó giá thành sản xuất ở Việt Nam là 323 USD/
tấn ngô, hay 825 USD/tấn đậu tương [5].

Nghiên cứu và ứng dụng thành quả của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 để có nền sản xuất 
nông nghiệp thông minh là xu hướng tất yếu.
Muốn nông nghiệp Việt Nam phát triển và sản 
phẩm đạt giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của thị 
trường nhập khẩu, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực 
trình độ, chuyên môn cao, có khả năng đáp ứng 
công nghệ 4.0 trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu 
và lao động của mình. Việc nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực khu vực nông thôn trở thành một 
vấn đề cấp bách. Chính vì vậy, cần phải có một 
đội ngũ kỹ sư nông nghiệp được đào tạo bài bản, 
đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của ngành nông 
nghiệp công nghệ cao trong thời đại cách mạng 
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công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, công tác đào tạo 
đội ngũ kỹ sư này đang gặp phải rất nhiều khó 
khăn và thách thức chưa đáp ứng được yêu cầu 
thực tiễn.

Tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, 
chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong thời đại 4.0 cũng đang từng bước triển 
khai và áp dụng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, 
trong đó có giảng dạy và đào tạo. Trong quá trình 
triển khai áp dụng có những khó khăn và thách 
thức nhất định, đặc biệt là trong bối cảnh yêu cầu 
ngày càng cao về nguồn nhân lực thời đại 4.0. 
Trong bài báo này tác giả đã nghiên cứu đưa ra 
một số gợi ý nhằm từng bước khắc phục khó khăn 
trong đào tạo kỹ sư nông nghiệp thời đại 4.0 tại 
trường đại học Nông - Lâm Bắc Giang, góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao định 
hướng phát triển trường.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nội dung nghiên cứu

Tác giả tập trung nghiên cứu sơ lược về 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0, từ đó tổng hợp 
được những kiến thức về nông nghiệp 4.0 và 
yêu cầu của kỹ sư nông nghiệp thời đại 4.0. 
Trong bối cảnh đó, tác giả tìm hiểu về những 
khó khăn và thách thức trong đào tạo kỹ sư 
nông nghiệp thời đại 4.0 tại trường Đại học 
Nông - Lâm Bắc Giang, từ đó đưa ra một số 
gợi ý từng bước khắc phục khó khăn trong đào 
tạo kỹ sư nông nghiệp thời đại 4.0 trong trường 
đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Để đạt được 
mục tiêu nghiên cứu đề ra, trọng tâm bài báo 
nghiên cứu các nội dung chính như sau:

- Tìm hiểu cách mạng công nghiệp 4.0 quá 
trình hình thành và phát triển.

- Công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp trên Thế 
giới và Việt Nam

- Yêu cầu của kỹ sư nông nghiệp trong thời 
đại 4.0

- Thực trạng đào tạo kỹ sư nông nghiệp tại 
trường ĐHNLBG

- Một số gợi ý trong đào tạo kỹ sư nông nghiệp 
trong thời đại 4.0
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các nội dung trên, tác giả đã sử 
dụng các biện pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết,

- Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý 
thuyết,

- Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm,
- Phương pháp lịch sử.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Kể từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 21, nhân 
loại đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp 
và đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, hay còn gọi là cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ nhất bắt đầu ở cuối thế kỷ 18 gắn với công 
cuộc cơ khí hoá máy chạy bằng thuỷ lực và hơi 
nước. Giáo dục đào tạo 1.0 chỉ đáp ứng nhu cầu 
xã hội chủ yếu là nông nghiệp. Cách mạng công 
nghiệp lần thứ hai xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 
gắn với động cơ điện và dây truyền sản xuất hàng 
loạt. Giáo dục đào tạo 2.0 đáp ứng đòi hỏi của xã 
hội công nghiệp. Cách mạng công nghiệp lần thứ 
ba xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 là kỷ nguyên máy 
tính, tự động hoá, Internet, bán dẫn. Giáo dục đào 
tạo 3.0 đáp ứng xã hội công nghệ.

Cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện là sự 
kế thừa phát triển của nhân loại, là sự hợp nhất 
của các loại công nghệ, làm xóa nhòa ranh giới 
giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học 
với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân 
tạo (AI), rôbốt, Internet kết nối vạn vật (IoT), 
dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, khoa 
học vật liệu, sinh học, công nghệ di động không 
dây, công nghệ nano, tự động hóa, công nghệ in 
3 chiều (3D), khoa học mang tính liên ngành sâu 
rộng… với nền tảng là đột phá của công nghệ số, 
đáp ứng đòi hỏi của xã hội tri thức, nền kinh tế 
tri thức.

Theo các chuyên gia, cuộc cách mạng 4.0 
có các đặc trưng sau: Sự kết hợp giữa hệ thống 
thực với hệ thống ảo; là nền sản xuất thông minh, 
năng suất lao động vượt trội; khả năng kết nối 
thông qua các thiết bị di động thông minh, dựa 
trên công nghệ số, xử lý dữ liệu lớn, kết nối 
không dây; lượng thông tin tăng theo hàm số mũ, 
công nghệ và sản phẩm thay đổi theo tốc độ hàm 
số mũ; tạo nên cách mạng về tổ chức các chuỗi 
sản xuất - giá trị sản phẩm có hàm lượng tri thức 
cao (sản phẩm thông minh); tạo hệ thống sản xuất 
thông minh, mạng lưới giá trị toàn cầu kết nối 
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giữa con người với con người, con người với máy 
thiết bị, máy thiết bị với máy thiết bị, các doanh 
nghiệp với khách hàng.

Việt Nam đang có thuận lợi vô cùng lớn để 
tham gia vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Bởi Việt Nam đang có một nền tảng hạ tầng và 
công nghệ thông tin rất tốt. Chỉ trong vài năm 
trở lại đây, số lượng người sử dụng điện thoại 
thông minh tăng lên một cách chóng mặt; Hệ 
thống mạng không dây miễn phí được phủ sóng 
rất nhiều tại các thành phố lớn; Cước dữ liệu di 
động nằm trong top rẻ nhất thế giới. Bên cạnh 
đó, với sự đầu tư mạnh mẽ vào Internet, vào hạ 
tầng công nghệ của các tập đoàn lớn như Viettel, 
FPT, VNPT... trong khoảng hai mươi năm qua đã 
tạo ra “một thị trường không thể dễ hơn” để làm 
công nghệ.

Cách mạng 4.0 đang vào Việt Nam nhưng vẫn 
mang nhiều tính đại chúng, phong trào và truyền 
thông hơn là hỗ trợ thực sự cho nền kinh tế, chưa 
đóng góp giá trị thực tế vào GDP. Bên cạnh đó, 
việc ứng dụng công nghệ 4.0 đối với người nông 
dân Việt Nam vẫn còn khó khăn. Do công nghệ 
này đòi hỏi người nông dân phải sử dụng phần 
mềm phải thật linh hoạt. Trong khi bản chất của 
nông nghiệp Việt Nam vẫn phát triển nhỏ lẻ và 
manh mún, sử dụng lao động thủ công là chính. 
Đây là một trong những rào cản lớn trong việc 
đưa công nghệ 4.0 vào nông nghiệp.
3.2. Công nghiệp 4.0 trong Nông nghiệp thế 
giới và Việt Nam

Nông nghiệp 4.0, thuật ngữ được sử dụng đầu 
tiên tại Đức. Tương tự với “Công nghiệp 4.0”, 
“Nông nghiệp 4.0” ở châu Âu được hiểu là các 
hoạt động trồng trọt và chăn nuôi được kết nối 
mạng bên trong và bên ngoài đơn vị, có thể hiểu 
theo nghĩa rộng bao gồm cả lĩnh vực thủy sản, 
lâm nghiệp. Thông tin ở dạng số hóa dành cho 
tất cả các đối tác và các quá trình sản xuất.Giao 
dịch với các đối tác bên ngoài đơn vị như các nhà 
cung cấp và khách hàng tiêu thụ được truyền dữ 
liệu, xử lý, phân tích dữ liệu phần lớn tự động 
qua mạng Internet. Sử dụng các thiết bị Internet 
có thể tạo điều kiện quản lý lượng lớn dữ liệu 
và kết nối nội bộ với các đối tác bên ngoài đơn 
vị. Một số thuật ngữ khác thường được sử dụng 
như “Nông nghiệp thông minh” và “Canh tác số 

hóa”, dựa trên sự ra đời của các thiết bị thông 
minh trong nông nghiệp. Các thiết bị thông minh 
bao gồm các cảm biến, các bộ điều tiết tự động, 
công nghệ có thể tính toán như bộ não và giao 
tiếp kỹ thuật số. Nông nghiệp 4.0 mở đường cho 
sự tiến hóa tiếp theo, bao gồm những hoạt động 
không cần có mặt con người trực tiếp và dựa vào 
hệ thống thiết bị có thể đưa ra những quyết định 
một cách tự động.

Theo tổng kết ở Mỹ đến nay các thành phần 
chủ yếu của nông nghiệp 4.0 thường được hiểu 
như sau[1]:

* Cảm biến kết nối vạn vật (IoT Sensors): 
Từ dinh dưỡng, đất, nước, nhiệt độ, độ ẩm, ánh 
sáng… kết nối với máy chủ và các máy kết nối 
khác, là thành phần chủ yếu của nông nghiệp 
hiện đại. 

* Công nghệ đèn LED đang trở thành tiến bộ 
không thể thiếu để canh tác trong nhà vì sự đáp 
ứng sinh trưởng và năng suất tối ưu.

* Người máy (Robot) đang thay việc cho 
nông dân thường làm. Người máy cũng có cả các 
bộ phân tích nhờ các phần mềm trợ giúp phân 
tích và đưa ra xu hướng trong các trang trại. 

* Tế bào quang điện (Solar cells): Phần lớn 
các thiết bị trong trang trại được cấp điện mặt trời 
và các bộ pin điện mặt trời trở nên quan trọng.

* Thiết bị bay không người lái (Drones) và 
các vệ tinh (Satellites) được sử dụng để thu thập 
dữ liệu của các trang trại.

* Canh tác trong nhà/hệ thống trồng cây - nuôi 
cá tích hợp/Thủy canh (khí canh): Hiện nhiều giải 
pháp đã được hoàn thiện.

* Công nghệ tài chính phục vụ trang trại (Farm 
Fintech): Fintech nghĩa là kinh doanh dịch vụ tài 
chính dựa trên nền tảng công nghệ. Fintech được 
sử dụng chung cho tất cả các công ty tài chính sử 
dụng internet, điện thoại di động, công nghệ điện 
toán đám mây và các phần mềm mã nguồn mở 
nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của hoạt động 
ngân hàng và đầu tư. Farm Fintech bao gồm dịch 
vụ cho vay, thanh toán, bảo hiểm.

Bên cạnh đó, nhiều sự kiện khác đang diễn ra 
như: Các sản phẩm vật chất được nâng cao giá 
trị gia tăng nhờ các dịch vụ với những thuật toán 
dùng để biến đổi dữ liệu thành thông tin gia tăng 
giá trị, tối ưu hóa sản phẩm, các quá trình nông 
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học, giảm thiểu rủi ro và hạn chế những nguy 
hiểm do tác động của máy móc cơ giới hư hỏng, 
thời tiết hoặc dịch bệnh gây ra. Hay nông nghiệp 
sinh thái (tương tự mô hình VAC ở Việt Nam), với 
những hệ điều hành kết hợp được nhiều nguồn dữ 
liệu khác nhau, từ các bộ cảm biến (có thể cảm 
nhận nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, dinh dưỡng đất 
để phát tín hiệu cho người sản xuất), thiết bị, từ 
nguồn dữ liệu thu thập từ đồng ruộng hay trang 
trại. Nông dân/chủ trang trại điều hành thông qua 
bảng điều khiển có thông tin thời gian thực và 
gần thực, và đưa ra các quyết định dựa trên các 
giả thiết định lượng để tăng hiệu quả tài chính.  

Nông nghiệp 4.0 bao hàm nghĩa rộng của cả 
trồng trọt, chăn nuôi (có thể hiểu rộng hơn sang 
cả thủy sản và lâm nghiệp) về nghiên cứu, chuyển 
giao và sản xuất. Nông nghiệp hiện đại quan tâm 
đến độ bền vững và các giải pháp an toàn. Canh tác 
(Farming) là thực hiện những kỹ thuật như làm đất, 
gieo cấy, tỉa cành, luân canh, chăm sóc, thu hoạch, 
với mục tiêu đạt năng suất cao hơn, bảo vệ môi 
trường tốt hơn, dựa vào tiến bộ công nghệ kỹ thuật 
số. Thuật ngữ Canh tác 4.0 (Farming 4.0) xuất hiện 
vào những năm 2010. Đó là các canh tác năng động 
và hiệu quả.

Theo khái niệm của mạng lưới chuyên đề 
canh tác thông minh châu Âu, canh tác thông 
minh là ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại 
(ICT) vào nông nghiệp (Cách mạng Xanh lần thứ 
ba). Cuộc cách mạng này phối hợp ICT như các 
thiết bị chính xác, kết nối vạn vật (IoT), cảm biến, 
định vị toàn cầu, quản lý dữ liệu lớn (Big data), 
thiết bị bay không người lái (Drone), người máy 
(robot)…, tạo điều kiện cho nông dân tăng thêm 
giá trị dưới dạng đưa ra được những quyết định 
khai thác, quản lý hiệu quả hơn, đó là:

* Hệ thống thông tin quản lý, đáp ứng nhu cầu 
thu thập, xử lý và lưu giữ, cung cấp dữ liệu cần 
thiết để thực hiện những chức năng của trang trại. 

* Nông nghiệp chính xác, thông qua các hệ 
thống có thể quản lý độ biến động theo không 
gian và thời gian để cải thiện hiệu quả kinh tế đầu 
tư và giảm thiểu tác hại của môi trường.

Nông nghiệp chính xác còn được hiểu là nền 
nông nghiệp có thể nuôi sống cả dân số thế giới 
dự báo 10 tỉ người vào năm 2050. Nông nghiệp 
chính xác, tức ngành nông nghiệp sử dụng cảm 

biến và các thuật toán thông minh để phân phối 
nước, phân bón và thuốc trừ sâu, đáp ứng cho cây 
khi cây thực sự cần, nhằm đảm bảo tính sinh lời, 
tính bền vững và bảo vệ môi trường. Nông dân 
có thể quyết định tưới tiêu khi thực sự cần thiết 
và tránh việc lạm dụng thuốc trừ sâu, họ sẽ có thể 
tiết kiệm được chi phí và nâng cao sản lượng.
3.3. Yêu cầu của kỹ sư nông nghiệp trong thời 
đại 4.0

Để có thể đương đầu với thách thức khi nước 
ta thực sự bước vào cuộc cách mạng nông nghiệp 
4.0 này, các kỹ sư nông nghiệpngoài việc trau dồi 
chyên môn sâu rộng, phải chuẩn bị cho mình tri 
thức về công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ 
tốt, kỹ năng mềm thành thạo và kinh nghiệm làm 
việc thực tế để mở ra cánh cửa bước vào sân chơi 
toàn cầu hóa[4].

* Chuyên môn tốt - nền tảng vững chắc để 
phát huy năng lực

Chuyên môn là những kiến thức nền tảng mà 
sinh viên tích lũy được thông qua hoạt động học 
tập và đào tạo ở trường đại học, liên quan đến 
trình độ chuyên môn, bằng cấp … liên quan đến 
vị trí mà sinh viên xin tuyển. Do đó, kiến thức 
chuyên môn cực kỳ quan trọng và cần thiết nên 
sinh viên cần dành nhiều thời gian và công sức để 
nâng cao kiến thức chuyên môn của mình.

Để nâng cao kiến thức chuyên môn, trước 
hết sinh viên cần làm tốt quá trình học tập và rèn 
luyện của mình. Sau đó, sinh viênđã có nền tảng 
có thể tự nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên 
ngành. Ngoài ra, tham gia các kỳ tuyển sinh của 
nhà tuyển dụng làm tăng thêm vốn kiến thức và 
khả năng ứng dụng kiến thức. Tiếp theo đó, khi 
đã tích lũy cho mình kiến thức chuyên môn cần 
thiết, sinh viên cần phải biết ứng dụng kiến thức 
chuyên môn vào trong thực tế để có thể ghi nhớ 
tốt hơn và nâng cao kiến thức của bản thân, tìm 
kiếm những nguồn thông tin hữu ích áp dụng vào 
công việc, cuộc sống.

* Khả năng ứng dụng những tiến bộ khoa học 
công nghệ vào thực tiễn

Muốn tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp này 
đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực chất lượng cao 
có khả năng ứng dụng những tiến bộ khoa học công 
nghệ của cuộc cách mạng vào thực tiễn sản xuất 
để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển đặt ra. 
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Vì thế, ngay từ trên giảng đường đại học, sinh 
viên phải chủ động tích lũy tri thức về công nghệ 
thông tin, chủ động cập nhật kịp thời ứng dụng 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất của 
thế giới vào đúng chuyên ngành lĩnh vực học tập 
và nghiên cứu thì mới có cơ hội cạnh tranh việc 
làm, mở ra cánh cửa để bước vào sân chơi toàn 
cầu hóa.

* Ngoại ngữ tốt - mở rộng cơ hội nghề nghiệp
Trau dồi vốn ngoại ngữ là yêu cầu mang tính 

cần thiết. Khả năng sử dụng ngoại ngữ sẽ tạo cơ 
hội cho chúng ta tiếp cận với các tin tức, sách 
báo, tài liệu nước ngoài, giao tiếp được với bạn 
bè quốc tế nhằm giao lưu, học hỏi văn hóa của 
các miền đất trên Thế giới và tiếp thu tri thức 
nhân loại. 

Giữa xu thế “đa quốc gia hóa” của các công 
ty, biết ít nhất một ngoại ngữ giúp dễ dàng nhận 
được công việc phù hợp với khả năng, trình độ 
bản thân, việc tìm kiếm các thông tin tuyển dụng 
sẽ mở rộng nhiều vị trí hấp dẫn.

Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh rằng học ngoại 
ngữ không đơn thuần chỉ là biết từ vựng và hiệu 
quả, nghĩa là người học ngoại ngữ đồng thời phải 
học hỏi văn hóa nước khác để có cách diễn đạt 
phù hợp. Một giảng viên tiếng Anh đã từng nói: 
“Không thể dạy được ngoại ngữ nếu người đó 
không am hiểu về văn hóa nước họ”. Cũng như 
vậy, việc học ngoại ngữ cũng cần gắn với mục 
đích đúng đắn nhất định, đó là phục vụ học tập, 
làm việc, giao tiếp và giải trí lành mạnh.

* Kỹ năng mềm thành thạo - lợi thế hòa nhập 
với môi trường làm việc

Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các 
kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người, 
thường không được học trong nhà trường, không 
liên quan đến kiến thức chuyên môn. Nhưng, kỹ 
năng mềm lại quyết định bạn là ai, làm việc thế 
nào, là thước đo hiệu quả cao trong công việc.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, kỹ năng mềm 
quyết định 75% thành công của con người còn kỹ 
năng cứng (hay kiến thức, trình độ chuyên môn) 
chỉ chiếm 25%. Chìa khóa dẫn đến thành công 
thực sự là bạn phải biết kết hợp cả hai kỹ năng 
này một cách khéo léo.

Kỹ năng mềm bao gồm: giao tiếp, làm việc 
nhóm, chọn partner, kỹ năng trình bày (thể hiện 

và vận dụng trí tuệ, công nghệ, bản lĩnh), quản lý 
thời gian… Đặc biệt, là kỹ năng quản lý thời gian 
để không sa đà vào mạng xã hội, giải trí mà làm 
việc thiếu hiệu quả, giảm năng suất. Trong quá 
tình học tập cần khai thác và phát triển tối đa khả 
năng tiềm ẩn của mình. 

Ngoài ra, cần tham gia vào công tác xã hội để 
biết chia sẻ năng lực và của cải với xã hội. Mối 
quan hệ là điều quan trọng, như một thư viện lớn. 
Khi cần việc gì sẽ tìm đến ngăn thư viện đó và 
mở ra, sẽ tìm được cách giải quyết khó khăn, thắc 
mắc của mình. Vì thế, xây dựng mối quan hệ từ 
thời sinh viên bằng cách tham gia các hoạt động 
xã hội của câu lạc bộ hay hội nhóm... là cách tích 
lũy những kiến thức, kinh nghiệm và những mối 
quan hệ tốt đẹp.

* Kinh nghiệm làm việc thực tế - bí quyết gây 
ấn tượng với nhà tuyển dụng

Doanh nghiệp thường yêu cầu tuyển dụng ứng 
viên có kinh nghiệm, chính vì vậy nhiều sinh viên 
ra trường thường không đáp ứng được. Trái lại, 
nhiều sinh viên mới ra trường nhưng đã có bản 
sơ yếu lý lịch đẹp với kinh nghiệm khá “dày”, 
họ nhanh chóng thích nghi với môi trường doanh 
nghiệp khi còn ở đại học. Theo đó, kỳ thực tập là 
một lợi thế rất lớn giúp sinh viên vượt qua các kỳ 
tuyển dụng gắt gao cũng như không bị ngỡ ngàng 
khi bắt tay vào việc. Bởi kỳ thực tập là thời điểm 
tốt nhất để sinh viên có thể học hỏi kinh nghiệm 
trong lĩnh vực mà mình quan tâm. Về cơ bản, quá 
trình thực tập cũng gần giống như quá trình đào 
tạo cho một nhân viên mới trong công ty.

Ngoài ra, nếu muốn có thêm kinh nghiệm 
làm việc ngay trong khóa học, một công việc 
làm thêm phù hợp với ngành học hoặc sở thích 
sẽ giúp bạn học hỏi nhiều điều bởi trong quá trình 
làm việc không tránh được những “va chạm” bạn 
sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để xử lý những 
tình huống đó. Những kinh nghiệm này sẽ giúp 
bạn tạo ấn tượng tốt trước nhà tuyển dụng.
3.4. Thực trạng đào tạo kỹ sư nông nghiệp tại 
Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang

Một đội ngũ kỹ sư nông nghiệp được đào tạo 
bài bản, đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của 
ngành nông nghiệp công nghệ cao trong thời đại 
4.0 là rất cần thiết. Tuy nhiên, công tác đào tạo 
đội ngũ kỹ sư này đang gặp phải rất nhiều khó 
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khăn, tại các trường Đại học, Cao đẳng, học viện 
trên cả nước, trong đó có Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang.

Thứ nhất, thời gian đào tạo không được tăng, 
kết cấu khung chương trình không được thay đổi. 
Những kiến thức cơ bản của ngành không được 
thay đổi nhưng lại phải bổ sung những kiến thức 
nền tảng của ngành khác. Nội dung đào tạo còn 
nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, chưa tạo 
được sự thống nhất gắn mục tiêu giáo dục với tìm 
kiếm việc làm.

Thứ hai, đòi hỏi của thị trường luôn thay 
đổi, nhiều ngành nghề đào tạo truyền thống biến 
mất, ngành nghề mới xuất hiện, xu hướng xuyên 
ngành, liên ngành có gắn kết với công nghệ thông 
tin trở nên phổ biến.

Thứ ba, chương trình đào tạo hiện nay chưa 
được linh hoạt, chưa đảm bảo được tính liên 
thông dọc ngang, khả năng liên thông kiến thức 
giữa các cơ sở đào tạo đại học còn hạn chế, ít 
thừa nhận và tiếp nhận các kết quả đào tạo của 
nhau. Phương pháp tổ chức dạy học còn lạc hậu, 
chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và 
doanh nghiệp.

Thứ tư, nhiều cơ sở đào tạo chưa đáp ứng được 
các trang thiết bị dùng trong dạy học, nghiên cứu, 
do không đủ điều kiện đầu tư. Do đó, chất lượng 
nguồn nhân lực sau đào tạo chưa đáp ứng được yêu 
cầu thực tiễn, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh 
của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập.

Thứ năm, quá trình toàn cầu hóa và phát triển 
công nghệ mới bắt buộc quá trình giáo dục, cơ sở 
đào tạo trong ngành nông nghiệp phải liên quan 
đến giải quyết các nhu cầu hiện tại của xã hội.
Sinh viên nông nghiệp phải được trang bị kiến 
thức kỹ thuật và kỹ năng kinh doanh một cách 
linh hoạt để thực hiện việc nuôi - trồng các loại 
con, cây có lợi nhuận và trở thành người đóng 
góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững ngành 
nông nghiệp.

Thứ sáu, đội ngũ giảng dạy bao gồm giảng 
viên, tiến sĩ, thạc sỹ tại trường chưa có nhiều 
dự án, đề tài, công trình khoa học phục vụ giảng 
dạy có tính công nghệ, gắn liền công nghệ 4.0 
và nông nghiệp thông minh. Cần nâng cao ng-
hiên cứu khoa học, kinh nghiệm giảng dạy có 
tính thực tiễn, áp dụng công nghệ vào phù hợp 
với nền nông nghiệp thông minh 4.0. Từ đội ngũ 

giảng dạy có kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức 
thực tiễn cao mới mong đào tạo nguồn nhân lực 
kỹ sư nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thời đại 4.0.
3.5. Một số gợi ý từng bước khắc phục khó khăn 
trong đào tạo kỹ sư nông nghiệp thời đại 4.0 
trong trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Gắn đào tạo với thị trường lao động là điểm 
đặc biệt quan trọng trong chiến lược đào tạo của 
các cơ sở, xây dựng mô hình rèn nghề thực tập 
nông nghiệp 4.0 và đào tạo theo đặt hàng của 
doanh nghiệp, lập sàn giao dịch việc làm kĩ thuật 
số kết nối với doanh nghiệp, mời doanh nhân, 
cán bộ kĩ thuật nông nghiệp tham gia giảng dạy. 
Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các 
hoạt động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, các hoạt động thực tiễn sản xuất xảy 
ra thì thầy trò phải tham gia, đến tận nơi tìm hiểu 
chứ không thể chỉ ngồi trên giảng đường. Đây 
là chương trình phải có trong đào tạo của nhà 
trường để tạo ra nguồn nhân lực mới dồi dào đáp 
ứng được cho sự phát triển nông nghiệp trong 
thời kỳ 4.0.

Do đó, để có được nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu thị trường, các trường đại học cần giảng 
dạy những kiến thức tích hợp giữa nhiều kiến 
thức, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, 
tự học, biết cách tìm hiểu và tra cứu tài liệu, biết 
cách xử lý thông tin để trở thành tri thức của mình.

Phải cấu trúc lại, điều chỉnh chương trình 
giảng dạy theo nhu cầu của các bên liên quan, 
tích hợp, hợp tác chặt chẽ giữa nghiên cứu, thực 
hành trong môi trường chuyên nghiệp và sử dụng 
đầy đủ các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và 
tư nhân.

Thiết lập các liên kết giữa các khoa, các 
trường đại học và ngành công nghiệp tạo thành 
mạng lưới liên kết các tổ chức cả trong và giữa 
các nước phát triển, đang phát triển, các trung tâm 
nghiên cứu và đào tạo về sư phạm nông nghiệp 
cũng nên tham gia vào mạng lưới này.

Chương trình đào tạo phải hướng tới hệ thống 
giáo dục toàn diện, tránh quá chuyên sâu, tăng 
cường chương trình đào tạo tổng hợp, đổi mới 
sáng tạo và nông nghiệp thông minh để phát triển 
nông nghiệp giá trị cao, bền vững.

Cụ thể, cần áp dụng mô hình giáo dục mới 
như phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo, phòng 
thí nghiệm, thư viện ảo… dưới sự hỗ trợ của các 
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thiết bị thông minh; tạo điều kiện và yêu cầu sinh 
viên từ năm thứ 3 phải tham gia các nhóm nghiên 
cứu, và các đề tài này phải gắn liền với giải quyết 
một vấn đề cụ thể trong chuyên môn, hoặc hoặc 
trong đời sống kinh tế, xã hội...

Cách tốt nhất là trường đại học nên liên danh 
với doanh nghiệp lớn để hình thành mô hình Đại 
học mới - Đại học doanh nghiệp.Thay đổi từ chỗ 
“dạy những gì giới học thuật sẵn có” sang cách 
“dạy những gì thị trường cần, doanh nghiệp cần”, 
hoặc thậm chí xa hơn là “dạy những gì thị trường 
và doanh nghiệp sẽ cần”.

Về mặt quản lý, các cơ sở giáo dục cần 
chuyển hướng dần sang tự chủ trong tổ chức 
và hoạt động, chủ động tìm kiếm các nguồn lực 
đầu tư bên ngoài, mở rộng các hoạt động đầu tư 
liên doanh, liên kết trong và ngoài nước về đào 
tạo, nghiên cứu khoa học. Gỡ bỏ các rào cản để 
hướng sự đầu tư của các thành phần kinh tế vào 
giáo dục đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục 
vụ nông nghiệp 4.0.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu bài báo đã làm nổi 
bật lên được:

- Quá trình hình thành, phát triển của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 và những tác động của nó 
đến mọi lĩnh vực trên Thế giới và Việt Nam.

- Những tác động trực tiếp của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 đến ngành nông nghiệp trên Thế 
giới và Việt Nam, những mặt tích cực, tiêu cực và 
từ đó mở đường cho sự xoay chuyển của ngành 
nông nghiệp theo hướng hiện đại nâng cao năng 
suất đáp ứng tốt mọi nhu cầu trong tương lai.

- Phân tích cụ thể thực trạng, khó khăn, thách 
thức đang tồn tại trong đào tạo kỹ sư nông nghiệp 
tại trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang, từ đó 
đưa ra một số gợi ý từng bước khắc phục tiến tới 
đào tạo nguồn lực kỹ sư nông nghiệp thông minh 
trong thời đại công nghiệp 4.0 mang lại nhiều lợi 
ích cho xã hội.
4.2. Kiến nghị

Kiến nghị các phòng ban và các đơn vị liên 
quan đẩy mạnh khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn 
nhân lực kỹ sư nông nghiệp thời đại 4.0 tại các 
doanh nghiệp và thị trường hiện đại, nhằm tìm 
ra những cơ hội mới phù hợp trong bối cảnh hiện 
nay, đồng thời tham mưu với các cấp lãnh đạo và 
các khoa đào tạo tìm ra nội dung liên kết đào tạo 
phù hợp với thị trường cũng như phù hợp với các 
doanh nghiệp, hợp tác xã và cần có sự phối hợp, 
thống nhất, giữa nhà trường, xã hội và chủ trương 
của nhà nước nhằm đổi mới nội dung, phương 
pháp, phương thức đào tạo cho phù hợp với sự 
phát triển của nền nông nghiệp thông minh 4.0.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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SUMMARY
The Industrial Revolution 4.0 has contributed to help the agriculture of many countries and obtain considerable 
achievements. The training of agricultural engineers to meet the requirements of the agricultural revolution of 
Industry 4.0 plays an important role. Human resources of agricultural engineers who are capable of meeting 
requirements in the 4.0 must have good expertise and ability to apply scientific and technological advances 
in practice, have good foreign languages   and soft skills, with rich practical experience ... The training of 
this engineering team is facing many difficulties at universities and colleges, including the Bac Giang 
Agriculture and Forestry University. These include difficulties in training time, training programs, teaching 
equipment, teaching staff, the continuous development of new technologies, and the increasing demands 
of the market and society. To overcome these difficulties, training institutions need to link training to the 
market and social needs. Therefore, it is really necessary to associate with businesses, renovate training 
programs, boldly apply high technology in training and increase student participation in practical 
production activities. As a result, training quality can be promoted and training objectives can be improved.
Keywords:  Agricultural engineer eduacation, challenges, industrial revolution 4.0.
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ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT BAO GÓI MAP KẾT HỢP VỚI TIỀN XỬ LÝ
CaCl2 TỚI CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN NẤM TƯƠI

Nguyễn Văn Lục1, Trần Thị Bích Liên1, Đoàn Văn Tuấn2

(1Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 2Phòng Kinh tế hạ tầng Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 
nhằm đánh giá hiệu quả của kỹ thuật bao gói khí quyển điều biến (MAP) kết hợp với tiền xử lý nhúng CaCl2 tới chất 
lượng và thời gian bảo quản nấm tươi. Nấm được tiền xử lý nhúng và không nhúng CaCl2, bao gói  MAP và bao gói 
thường (đối chứng), sau đó tất cả các mẫu được lưu trữ bảo quản ở 4oC và 25oC, theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu về 
chất lượng trong quá trình bảo quản. Kết quả cho thấy, nấm được tiền xử lý nhúng trong dung dịch CaCl20,3% trong 
1,0 phút và bao gói MAP có thành phần khí 5% CO2: 5%O2, bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp có tỷ lệ hao hụt 
khối lượng và mức độ sai khác về màu sắc so với ban đầu là thấp nhất. Dưới các điều kiện này, nấm kim châm có thể 
bảo quản được 3 ngày ở điều kiện 25oC, 9 ngày ở điều kiện 4oC (cao hơn 2 ngày và 6 ngày so với mẫu đối chứng). 
Nấm sau khi bảo quản có chất lượng thương mại được đảm bảo (tỷ lệ hao hụt về khối lượng, hàm lượng protein, 
đường khử, vitamin nhỏ hơn 10%; màu sắc ở ngưỡng chấp nhận của khách hàng).
Từ khóa: Bao gói khí quyển điều biến (MAP), nấm kim châm (Flmmulina velutipes), nhúng CaCl2.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nấm là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, 
chứa nhiều protein, nhiều loại vitamin (vitamin 
B2, axit folic, niacin), các chất khoáng (kali, 
phospho, kẽm và đồng) và các axit amin thiết 
yếu. Protein nấm tương đương với protein động 
vật chất lượng cao và vượt trội so với protein 
rau và ngũ cốc (Lindequist et al., 2005). Ngoài 
ra, nấm còn có nhiều tác dụng dược lý như tăng 
cường khả năng miễn dịch của cơ thể, kháng 
ung thư và kháng virus, ngăn ngừa và trị liệu các 
bệnh tim mạch, hạ đường máu, chống phóng xạ, 
chống oxy hóa, giải độc và bảo vệ tế bào gan, an 
thần, có lợi cho việc điều chỉnh hoạt động của 
hệ thần kinh trung ương (Nguyễn Hữu Hỉ et al., 
2015; Mattila et al., 2000). 

So với các loại rau và trái cây khác, tốc độ 
hô hấp của nấm tương đối cao (từ 200 ÷ 500 
mg /kg.h ở 20oC) (Kim et al., 2006), rất dễ bị 
hư hỏng và hư hỏng trong vòng một ngày sau 
khi thu hoạch nếu không có biện pháp bảo quản 
thích hợp (Antmann et al., 2008). Chính vì vậy, 
kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch trong 
khi vẫn giữ được chất lượng của chúng sẽ có lợi 
cho chuỗi sản xuất và kinh doanh nấm cũng như 
người tiêu dùng.

Kỹ thuật bảo quản trong môi trường khí điều 
biến (Modified Atmosphere-MA) là một phương 

pháp hiệu qủa để kéo dài thời hạn sử dụng của nấm 
(Ares et al., 2006) cũng như các loại thực phẩm 
khác (Degirmencioglu et al., 2011; Kudachikar et 
al., 2011; Sabir et al., 2011). Tuy nhiên, chi phí 
lắp đặt kho MA đắt tiền. 

Phương pháp sử dụng bao bì để tạo ra môi 
trường MA theo yêu cầu mong muốnđược 
gọi là bao gói khí điều biến (Modified 
AtmospherePackaging - MAP).Bao gói khí điều 
biến có thể được định nghĩa là tạo ra môi trường 
khí điều biến xung quanh sản phẩm được bao gói 
(Antmann et al., 2008). Thành phần không khí 
biến đổi bên trong bao bì phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố khác nhau như tốc độ hô hấp, lượng sản 
phẩm, tỷ lệ lượng sản phẩm trên diện tích bề mặt 
màng, tính thấm của màng với khí và nhiệt độ 
bảo quản (Simón et al., 2010). Khí quyển biến 
đổi, giàu CO2 và nghèo hơn O2 so với không khí 
được cho là có thể làm giảm cường độ hô hấp 
của sản phẩm, ức chế sự hoạt động của vi sinh 
vật. Kết quả là kéo dài thời gian bảo quản và duy 
trì đặc tính tự nhiên của sản phẩm (Antmann et 
al, 2008). Tuy nhiên, nếu nồng độ O2 thấp (dưới 
2%) có thể gây ra sự kị khí cũng như sự phát 
triển tiềm tàng của mầm bệnh kỵ khí. Sự tích lũy 
CO2 quá cao (>12 kPa) trong gói nấm bảo quản 
cũng có thể dẫn đến hiện tượng nấm bị sẫm màu 
(Kim et al., 2006; Kukura et al., 1998; Sapers et 
al., 1994).
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Thêm CaCl2 vào nước để rửa nấm trước khi 
bao gói bảo quản nấm làm giảm sự hình thành 
mùi gây ra bởi các hoạt động của enzym và vi 
sinh vật, làm chậm quá trình mở nắp, giảm hiện 
tượng màu nâu hình thành trong quá trình bảo 
quản. Sự hao hụt khối lượng nấm trong quá trình 
bảo quản có sự tương quan đáng kể với nồng độ 
dung dịch CaCl2 xử lý trước khi bao gói (Kukura 
et al., 1998; Beelman et al., 1987).

Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả 
nghiên cứu về ứng dụng kỹ thuật bao gói MAP 
kết hợp với tiền xử lý CaCl2 để duy trì chất lượng 
và kéo dài thời gian bảo quản đối với nấm kim 
châm trong những điều kiện nhiệt độ bảo quản 
khác nhau.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Nấm kim châm (Flmmulina velutipes) được 
thu mua tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang. Nấm sau khi ngắt khỏi các bịch 
từ nhà nuôi trồng, tập hợp và chuyển đến một 
nơi khô ráo, sau đó cắt, phân loại và xếp vào 
các khay nhựa vận chuyển tới phòng thí nghiệm 
khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học 
Nông – Lâm Bắc Giang trong vòng 3 giờ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chuẩn bị mẫu thí nghiệm

Các mẫu nấm thí nghiệm được chia làm 2 
nhóm: tiền xử lý nhúng CaCl2 và không nhúng 
CaCl2, tiến hành bao gói theo theo phương pháp 
MAP hoặc bao gói thường và đưa vào bảo quản 
để theo dõi đánh giá các chỉ tiêu chất lượng.

Tiền xử lý nhúng CaCl2

Để xác định nồng độ và thời gian xử lý nhúng 
thích hợp, các mẫu nấm tươi (có khối lượng từ 
300-350g) được nhúng trong các dung dịch CaCl2 
có nồng độ 0,3%, 0,5% và 0,7% với khoảng thời 
gian 1,0 phút, 1,5 phút và 2,0 phút. Quan sát ban 
đầu (màu sắc, mùi vị) cho thấy không có sự khác 
biệt giữa các công thức xử lý. Do vậy, nồng độ 
CaCl2 0,3% và thời gian nhúng 1,0 phút được lựa 
chọn để tiết kiệm thời gian và chi phí kinh tế cho 
các nghiên cứu tiếp theo.

Phương pháp bao gói

Các mẫu nấm tươi sau khi tiền xử lý nhúng 
CaCl2 hoặc không nhúng CaCl2, cân định lượng 
(khoảng 150±5g) và tiến hành bao gói thường 
hoặc bao gói theo phương pháp MAP (sử dụng 
màng LDPE có độ dầy 25µm)và đưa vào bảo 
quản. Thành phần không khí trong các công thức 
báo gói MAP thí nghiệm lần lượt là: (5%CO2: 
10%O2); (5% CO2: 5%O2); (10%CO2: 5%O2) và 
sử dụng khí N2 để làm đầy.

Phương pháp bảo quản 

Nấm sau khi bao gói được bảo quản trong 
điều kiện nhiệt độ khác nhau (4 và 25oC) và độ 
ẩm 75-80%. Tiến hành phân tích các chỉ tiêu chất 
lượng sau những khoảng thời gian bảo quản.

2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu

Tỷ lệ hao hụt khối lượng các mẫu nấm trong 
quá trình bảo quản được xác định bằng phương 
pháp cân, theo công thức sau:

Tỷ lệ hao hụt khối lượng (g/100g) = [(Wo-
Wd)/Wo]*100.

Trong đó, Wo là khối lượng ban đầu của mẫu 
nấm trước khi đưa bảo quản (g); Wd là khối  lượng 
của mẫm nấm sau d ngày bảo quản (g).

Màu sắc của nấm tươi trong quá trình bảo 
quản:được đo bằng máy đo màu CR-410 Konica 
Minolta (Nhật Bản) dựa trên 3 thông số L, a, b 
(theo Hunter value):

ΔEab = 

Trong đó, ΔEab là mức độ sai khác về màu sắc 
của các mẫu nấm bảo quản so với màu sắc ban 
đầu; L biểu thị từ tối tới sáng, có giá trị từ 0 đến 
100; a biểu thị từ màu xanh lá cây tới đỏ, có giá 
trị từ -60 đến +60; b biểu thị từ màu xanh da trời 
đến vàng, có giá trị từ -60 đến +60.

Các chỉ tiêu phẩm chất (hàm lượng đường 
khử, hàm lượng vitamin C, hàm lượng protein) 
được xác định theo các phương pháp hóa sinh 
thông dụng (Vũ Thy Thư et al., 2010). 

Các số liệu được xử lý bằng chương trình 
Microsoft office 2010 và xử lý thống kê bằng 
chương trình Minitab.
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Bảng 1 chỉ sự hao hụt khối lượng của nấm 
trong quá trình bảo quản, được đánh giá thông 
qua ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian bảo quản 
với mức sai khác 0,01 (P<0,01). Nấm bảo quản 
ở 25oC có tỷ lệ hao hụt khối lượng cao hơn so 
với nấm bảo quản ở 4oC và tăng trong suốt quá 
trình bảo quản. Ngoài ra, các mẫu nấm được tiền 
xử lý nhúng CaCl2 trước khi bao gói có hao hụt 
khối lượng thấp hơn so với các mẫu không nhúng 

CaCl2. Điều này có thể liên quan đến vai trò của 
canxi trong việc làm tăng độ vững trắc của màng 
tế bào và làm giảm hoạt động của của enzym, làm 
chậm quá trình mất nước (Kukura et al., 1998). 
Việc tiền xử lý nhúng CaCl2 và thay đổi thành 
phần không khí bao gói đã làm giảm cường độ hô 
hấp của nấm đưa đi bảo quản. Kết quả này cũng 
phù hợp với nghiên cứu của (Kukura et al., 1998; 
Antmann et al., 2008).

Bảng 1. Ảnh hưởng của bao gói MAP và tiền xử lý 
nhúng CaCl2 đến hao hụt khối lượng Nấm Kim Châm 

trong quá trình bảo quản

Công thức  
bảo quản

Nhiệt độ 
bảo quản, 

oC

Hao hụt khối 
lượng, %

P1D3WCaCl2

4 6,623HI 

25 7,037FG

P1D3WOCaCl2

4 10,037C 

25 12,033A 

P2D3WCaCl2

4 1,783O 

25 7,030FG 

P2D3WOCaCl2

4 2,760N 

25 8,333E 

P3D3WCaCl2

4 1,633O

25 6,140J

P3D3WOCaCl2

4 3,703M

25 9,337D

P4D3WCaCl2

4 3,447M

25 9,330D

P4D3WOCaCl2

4 3,547M

25 10,913B

P2D6WCaCl2 4 4,510L

P2D6WOCaCl2 4 11,727A

P3D6WCaCl2 4 5,253K

P3D6WOCaCl2 4 6,293IJ

P4D6WCaCl2 4 5,463K

P4D6WOCaCl2 4 7,200F

P2D9WCaCl2 4 6,267J

P2D9WOCaCl2 4 6,717GH

P3D9WCaCl2 4 8,300E

P3D9WOCaCl2 4 9,827C

P4D9WCaCl2 4 7,143F

P4D9WOCaCl2 4 8,333E

Ghi chú: P1: bao gói điều kiện thường; P2: bao gói 
MAP 5%CO2: 10%O2; P3: bao gói MAP 5% CO2: 5%O2; 
P4: bao gói MAP 5% CO2 :10% O2; D3: 3 ngày; D6: 6 
ngày; D9: 9 ngày; WCaCl2: tiền xử lý CaCl2: WOCaCl2: 
không xử lý nhúng CaCl2.

Kết quả bảng 1 cũng chỉ ra rằng, nấm được 
bao gói theo phương pháp MAP có tỷ lệ hao hụt 
khối lượng nhỏ hơn so với bao gói trong môi 
trường khí quyển. Kết quả này cho thấy, kỹ thuật 
bao gói MAP là một trong những phương pháp 
tiềm năng để làm giảm hao hụt khối lượng - một 
trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng 
nấm bảo quản. 

Nhiệt độ và thời gian bảo quản là hai yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến sự thay đổi màu sắc của 
nấm trong quá trình bảo quản. Sự biến thiên các 
giá trị L và ΔE trong quá trình bảo quản (Bảng 2), 
cái mà do thành phần canxi trong quá trình tiền 
xử lý nhúng đã tạo ra sự ổn định của lớp màng 
tế bào và làm chậm phản ứng nâu hóa do enzym 
(Kukura et al., 1998; Sapers et al., 1994). Ngoài ra, 
kết quả thí nghiệm còn cho thấy, phương pháp bao 
gói MAP còn có khả năng ngăn ngừa và làm chậm 
quá trình sẫm màu. Các mẫu được bao gói MAP 
có mức độ sai khác về màu sắc so với ban đầu thấp 
hơn và giá trị L cao hơn so với mẫu đối chứng. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của bao gói MAP và tiền xử lý 
nhúng CaCl2 đến sự thay đổi màu sắc của 
Nấm Kim Châm trong quá trình bảo quản

Công thức  
bảo quản

Nhiệt độ 
bảo quản, 

oC
L-value ΔE

P1D3WCaCl2

4 87,500CD 22,637FGH

25 NA 36,057A

P1D3WOCaCl2

4 81,840FG 23,447F

25 NA NA

P2D3WCaCl2

4 90,710AB 17,463KL

25 NA 21,960HI

P2D3WOCaCl2

4 89,397BC 21,430I

25 NA 26,013D

P3D3WCaCl2

4 92,290A 16,867L

25 81,463FG 19,953J

P3D3WOCaCl2

4 89,093BC 21,830HI

25 NA 24,390E

P4D3WCaCl2

4 88,207BCD 22,410GH

25 NA 25,937D

P4D3WOCaCl2

4 83,393FG 28,887B

25 NA 24,700E

P2D6WCaCl2 4 88,170BCD 22,290GH

P2D6WOCaCl2 4 84,140CD 24,503E

P3D6WCaCl2 4 90,513AB 18,133K

P3D6WOCaCl2 4 86,313DE 23,117FG

P4D6WCaCl2 4 89,230BC 20,257J

P4D6WOCaCl2 4 84,077EF 23,397F

P2D9WCaCl2 4 83,463FG 26,133D

P2D9WOCaCl2 4 NA NA

P3D9WCaCl2 4 87,793CD 22,607FGH

P3D9WOCaCl2 4 NA NA

P4D9WCaCl2 4 81,173G 27,103C

P4D9WOCaCl2 4 NA NA

Ghi chú: -P1: bao gói điều kiện thường; P2: bao 
gói MAP 5%CO2:10%O2; P3: bao gói MAP 5%CO2: 
5%O2; P4: bao gói MAP 5%CO2: 10%O2; D3: 3 ngày; 
D6: 6 ngày; D9: 9 ngày ; WCaCl2: tiền xử lý CaCl2: 
WOCaCl2: không xử lý nhúng CaCl2; 

- Các giá trị trong cùng một cột có chỉ số mũ 
khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,01.

Kết quả bảng 2 cũng cho thấy, tất cả các mẫu 
nghiên cứu đều có giá trị L cao hơn 80, cái mà 
được chấp nhận khi bán buôn và thấp hơn 70 sẽ 
không được chấp nhận bởi người tiêu dùng (Kim 
et al., 2006). Sau 9 ngày bảo quản ở 4oC, mẫu có 
giá trị L cao nhất (87,793) và sự biến đổi màu sắc 
nhỏ nhất ΔE (22,607) là mẫu được nhúng CaCl2 
và bao gói MAP có thành phần 5% CO2: 5% O2. 
Như vậy, nấm kim châm có thể bảo quản được 3 
ngày ở điều kiện nhiệt độ 25oC và 9 ngày ở điều 
kiện lạnh (4oC), hao hụt khối lượng lần lượt là 
6,14 và 8,30%. Các giá trị L và ΔE của hai loại 
nấm nghiên cứu đều ở ngưỡng người tiêu dùng 
chấp nhận. Ngoài ra, nấm sau khi bảo quản vẫn 
đảm bảo giữ được giá trị dinh dưỡng (Bảng 3), 
hàm lượng protein, đường khử, vitamin tổn thất 
nhỏ hơn 10% so với ban đầu.

Bảng 3. Một số chỉ tiêu hóa sinh của nấm tươi 
sau quá trình bảo quản

Công thức  
bảo quản

Thời 
gian 
bảo 

quản 
(ngày)

Protein, 
g/100g 
khối 

lượng 
tươi

Đường 
khử, 

g/100g 
khối 

lượng 
tươi

Vitamin C, 
mg/100g 

khối lượng 
tươi

Ban đầu 0 1,23 ± 
0,02

0,35 ± 
0,02 3,2 ± 0,10

P3D3WCaCl2, 
25oC 3 1,17 ± 

0,04
0,32 ± 
0,01 2,95 ± 0,05

P3D9WCaCl2, 
4oC 9 1,19 ± 

0,03
0,31 ± 
0,02 3,04 ± 0,05

4. KẾT LUẬN

Để duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo 
quản, nấm tươi sau khi thu hái nên nhúng trong 
dung dịch CaCl 20,3% trong 1,0 phút, để ráo và 
bao gói MAP có thành phần 5% CO2: 5% O2. 
Đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng nên 
tồn trữ trong thời gian 3 ngày ở điều kiện nhiệt độ 
25oC hoặc 9 ngày ở điều kiện nhiệt độ 4oC.
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THE EFFECTS OF MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING IN 
COMBINATION WITH CaCl2 DIPPING ON QUALITY AND STORAGE LIFE 

OF FRESH MUSHROOMS

Nguyen Van Luc1, Tran Thi Bich Lien1, Doan Van Tuan2

(1Food Technology Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University; 2Economic and Infrastructure Dept, 
Viet Yen District, Bac Giang Province)

SUMMARY
This research was carried out at the Faculty of Food Technology, Bac Giang Agriculture and Forestry of University to 
evaluate the effect of modified atmosphere packaging (MAP) in combination with CaCl2 dipping on quality and shelf-life 
of fresh mushrooms (Flmmulina velutipes). Mushrooms were packaged under MAP and air atmosphere with and 
without CaCl2 dipping; then all the samples were stored at 4 and 250C and their quality properties were analyzed. The 
results showed that mushrooms packaged under MAP of 5% CO2: 5% O2 with CaCl2 dipping (0,3% for 1,0 min) and 
low storage temperature had the lowest weight loss and L value (brightness), highest degree of overall color change. 
Under these conditions, fress mushrooms of quality was acceptable after 3 days (at 250C) and 9 days (at 40C) storage 
(higer 2 days and 6 days than the control). After being preserved, commercial mushrooms are guaranteed (weight loss 
ratio, protein content, reducing sugar, vitamins less than 10%; color at the customer’s acceptable threshold).
Keywords: CaCl2 dipping, modified atmosphere packaging (MAP), mushroom (Flmmulina velutipes).

Người phản biện: GS. Nguyễn Thị Hiền
Ngày nhận bài: 20/12/2019
Ngày phản biện: 28/01/2020
Ngày quyết định đăng: 18/05/2020



GIÁO DỤC HỌC

62 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 3 (11/2020)

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Diêm Tuyết Mai
(Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao trình độ học tiếng Anh 
cho sinh viên. Nghiên cứu đã được tiến hành với những kết quả về thực trạng học tiếng Anh của sinh viên như: (i) 
Nhận thức; (ii) Kiến thức nền; (iii) Thời lượng học; (iv) Giáo trình; (v) Phương pháp giảng dạy và đánh giá người 
học. Trên cơ sở kết quả thu được, chúng tôi đề xuất một số giải pháp như: (i) Tăng thời lượng cho môn học; (ii) Đổi 
mới phương pháp dạy - học; (iii) Nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất; (iv) Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá; 
(v) Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên.
Từ khóa: Giải pháp, nâng cao trình độ, tiếng Anh, sinh viên đại học.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngoại ngữ đóng 
vai trò then chốt và là chìa khóa để phát triển hội 
nhập. Kinh nghiệm của các nước phát triển và các 
nước công nghiệp mới nổi trên thế giới cũng như 
trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chỉ 
rõ, trong những điều kiện cần thiết để hội nhập và 
phát triển thì ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết, là 
phương tiện đắc lực và hữu hiệu trong tiến trình 
hội nhập và phát triển. Xuất phát từ vị trí, vai trò 
và tầm quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng 
Anh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất 
nước nói chung, Trường Đại học Nông-Lâm Bắc 
Giang (ĐHNLBG) xác định rõ việc nâng cao và 
chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) cho 
sinh viên là một yêu cầu khách quan, cấp bách 
của sự nghiệp giáo dục đào tạo. Cụ thể, việc đào 
tạo ngoại ngữ cho sinh viên đã được thực hiện 
theo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Tiếng Anh là 
ngoại ngữ chính đã được đưa vào chương trình 
giảng dạy bắt buộc của tất cả các chuyên ngành 
đào tạo tại Trường. Trường ĐHNLBG đã có qui 
định chuẩn đầu ra cho sinh viên khi tốt nghiệp với 
các tiêu chí cụ thể về trình độ. Để thực hiện tốt 
quy định nói trên, việc nghiên cứu các giải pháp 
cải thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh 
viên là vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Phân tích, đánh giá thực trạng và các nhân tố 
ảnh hưởng đến khả năng học tiếng Anh.

- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng 
cao trình độ học tiếng Anh cho Sinh viên.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được sử dụng phương pháp định 
tính và định lượng, các bài báo, nghiên cứu, sách 
của các tác giả trong và ngoài nước được tham 
khảo để xây dựng tổng quan cho nghiên cứu. 
Nhằm đảm bảo cho độ tin cậy của nghiên cứu, 
chúng tôi đã xây dựng bộ câu hỏi phiếu khảo sát, 
phỏng vấn nhóm, cũng như quan sát sư phạm đối 
với các lớp học. 

Các câu hỏi tập trung vào: Chương trình đào 
tạo; Cơ sở vật chất, tài liệu học tập; Đội ngũ giảng 
viên; Nhận thức của sinh viên. Số phiếu phát ra 
100 phiếu, số phiếu thu về hợp lệ là 90 phiếu.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng học tiếng Anh

3.1.1. Trình độ của sinh viên

Sinh viên của ĐHNLBG đến từ nhiều vùng 
miền khác nhau, có độ tuổi từ 18 đến 23. Tuy 
nhiên, một tỉ lệ không nhỏ trong số đó đến từ các 
tỉnh miền núi. Mức độ thành thạo và sử dụng tiếng 
Anh  của sinh viên tại ĐHNLBG không đồng đều. 
Hầu hết người học (90 trong số 100) đã học tiếng 
Anh  trong nhiều năm (hơn 6 năm).

 Qua thống kê kết quả phân loại trình độ xếp 
lớp học phần mỗi kỳ trong 3 năm gần đây, số 
lượng sinh viên đạt loại khá, giỏi chỉ đạt khoảng 
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5%, loại trung bình khoảng gần 50%. Con số này 
phản ánh kết đầu vào của sinh viên Nhà trường 
còn rất hạn chế. So sánh với mặt bằng chung của 
các trường đại học trong khu vực còn thấp.

Biểu đồ 1. Thời gian SV đã được học tiếng Anh

Qua kết quả bài kiểm tra phân loại trình độ 
để xếp lớp đối với học phần tiếng Anh 2 cho thấy 
43,02% thuộc trình độ Elementary (A2-CEFR), 
số còn lại đạt mức thấp hơn. Qua đánh giá chung 
từ kinh nghiệm giảng dạy, các giảng viên đều 
nhận thấy hầu hết sinh viên chỉ nắm được ngữ 
pháp cơ bản, mà không phải là các kỹ năng đọc, 
nói, viết và nghe. Nhìn chung, mức độ sử dụng 
tiếng Anh còn nhiều hạn chế, hiệu quả giao tiếp 
chưa cao.

Biểu đồ 2. Kiến thức của sinh viên đối với các học 
phần của 

Thông qua việc khảo sát trực tiếp, kết quả cho 
thấy tỷ lệ 36,66% sinh viên cho rằng kiến thức 
hiện tại không theo kịp chương trình học phần. 
Các em cảm thấy không hiểu, thiếu kiến thức để 
tham gia xây dựng bài trên lớp, thường ngồi im 

lặng trong giờ học, thiếu động lực trong các giờ 
học tiếng Anh, và cảm thấy lo lắng khi được gọi 
phát biểu xây dựng bài.  

Biểu đồ 3. Tham gia học chính khóa và ngoại khóa

Việc nâng cao khả năng học học ngoại ngữ 
của người học còn phụ thuộc phần lớn vào ý thức 
đối với môn học: Trong giờ học có tham gia tích 
cực vào các hoạt động hay không, qua dự giờ 
và khảo sát kết quả phản ánh tỷ lệ 66,66% sinh 
viên tham gia tích cực vào các hoạt động, còn lại 
33,34% không tham gia vì nhiều lý do: không có 
kiến thức, không hiểu, e ngại, sợ sai....

Câu lạc bộ tiếng Anh, các hoạt động ngoại 
khóa cũng là một trong số các hoạt động đóng vai 
trò tích cực trong việc nâng cao kiến thức học 
ngoại ngữ đặc biệt là kỹ năng nói và thuyết trình, 
qua khảo sát số sinh viên trả lời không thích tham 
gia câu lạc bộ chiếm đến 51,11%, số sinh viên còn 
lại nói muốn tham gia nhưng Nhà trường chưa có 
câu lạc bộ hoặc không có thời gian vì phải đi làm 
thêm. Vậy có thể thấy rằng tầm quan trọng của 
việc tham gia các hoạt động ngoài giờ đối với môn 
tiếng Anh chưa được nhiều sinh viên quan tâm

Học thêm ngoại ngữ tại các Trung tâm cũng là 
xu hướng đông của người học hiện nay. Vì nhiều 
lý do khác nhau như muốn nâng cao trình độ, tăng 
thêm thời gian học nhằm củng cố kiến thức sâu 
và rộng hơn. Hơn thế nữa chương trình học phần 
với thời lượng ít, chưa đảm bảo lượng kiến thức 
cho thi chuẩn đầu ra. Kết quả khảo sát cho thấy 
43,44% tỷ lệ sinh viên có đi học thêm tại các 
trung tâm. Và số lượng 74,44% khẳng định có 
thể đạt chuẩn đầu ra A2, còn lại con số 25,56% 
còn phân vân và chưa khẳng định được khả năng 
của mình.
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3.1.2. Mục đích của việc học tiếng Anh

Quan sát biểu đồ cho thấy việc học tiếng Anh 
nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra và xin được việc làm 
tốt sau khi tốt nghiệp có sự chênh lệch. Mong 
muốn của sinh viên về xin việc làm tốt chiếm tỷ 
lệ cao hơn so với mục tiêu đầu ra là 15,55%. Kết 
qủa khảo sát cho thấy tỷ lệ sinh viên chưa xác định 
được mục đích và động cơ học tập chiếm 37,77%.

Biểu đồ 4. Mục đích học tiếng Anh của sinh viên

Khi khảo sát về tầm quan trọng của việc tự 
học thì 68.44% nhận thức được đó là việc quan 
trọng và cần phải duy trì, tuy nhiên thực tế sinh 
viên Trường ĐHNLBG hiện nay đi làm thêm 
nhiều và không còn thời gian cho việc tự học. 
Con số chiếm tỷ lệ 36,66% sinh viên.

3.1.3.Tình hình thực tiễn về việc dạy tiếng Anh 

Từ năm học 2017-2018, tại Trường 
ĐHNLBG, sinh viên được học 2 học phần tiếng 
Anh với tống số 07 tín chỉ bao gồm tiếng Anh 1 
(3 tín chỉ), tiếng Anh 2 (4 tín chỉ) tương đương 
165 tiết lên lớp. Các học phần tiếng Anh 1 và 
tiếng Anh 2 được coi là tiếng Anh cơ bản với 
mục đích củng cố, nâng cao kiến thức ngữ pháp 
và các kỹ năng. Mục đích sau khi học xong 2 học 
phần tiếng Anh, sinh viên có khả năng giao tiếp 
được với người nước ngoài và thi đáp ứng tiêu 
chuẩn đạt đầu ra A2.

Thời gian học chương trình tiếng Anh 1 và 
tiếng Anh 2 là năm thứ 1, sau đó năm thứ 3 sinh 
viên có thể học tiếng Anh chuyên ngành tùy theo 
từng chuyên ngành cụ thể mà sinh viên theo học. 
Tuy nhiên, học phần tiếng Anh chuyên ngành (2 
tín chỉ), được quy định là học phần tự chọn.

Chương trình đào tạo so với quy định 
chuẩn đầu ra

Đối với SV Trường ĐHNLBG quy định 
chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp đạt trình 
độ A2 tương đương với trình độ IELTS: 3.0-3.5; 
TOEIC: 400.

Đối với chương trình học của sinh viên 
Trường ĐHNLBG với kết quả khảo sát cho thấy 
79,99% sinh viên cho rằng chương trình học phù 
hợp với chuẩn đầu ra còn lại 20,01% phân vân và 
cho rằng không phù hợp. 

Đề cương chi tiết  học phần

Kết quả khảo sát cho thấy 81,01% sinh viên 
nắm được nội dung đề cương chi tiết học phần 
đang học số còn lại 18,09%  sinh viên chưa nắm 
bắt được nội dung và chương trình học tập của 
học phần. 

Kiểm tra phân loại đầu vào

Nhằm kiểm tra nhận thức của sinh viên đối 
với tiêu chí này nhóm nghiên cứu đã khảo sát và 
nhận được kết quả. 85,55% sinh viên đã nhận 
thức được vai trò của việc phân lớp học tiếng 
Anh, còn lại 14,55%. sinh viên phân vân, không 
đồng ý và cho rằng việc kiểm tra phân loại đầu 
vào là không cần thiết.

Giáo trình

Giáo trình Objective KET bắt đầu được đưa 
vào sử dụng cho các học phần tiếng Anh cơ bản 
tại trường ĐHNLBG từ năm học 2017-2018. Đây 
là giáo trình tiếng Anh khá nổi tiếng và được 
nhiều cơ sở dạy học trên thế giới áp dụng. KET là 
cấp độ tiếng Anh cơ bản trong hệ thống các cấp 
độ nhằm đo lường sự thông thạo tiếng Anh dành 
cho người học không phải là người bản ngữ.

Kết quả khảo sát cho thấy 76,68% sinh viên 
cho rằng giáo trình mới được sử dụng là phù hợp. 
Số còn lại 8,88% sinh viên phân vân với giáo 
trình đang học và tỷ lệ 14,44% cho rằng không 
phù hợp, khối lượng kiến thức của giáo trình cao 
hơn tầm nhận thức của sinh viên

Bên cạnh các yếu tố chính trong phần khảo sát 
về chương trình đào tạo học phần. Nhóm nghiên 
cứu còn tìm hiểu về yếu tố kiểm tra, đánh giá kết 



GIÁO DỤC HỌC

65 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 3 (11/2020)

quả học tập. Số lượng sinh viên trả lời phù hợp 
chiếm tỷ lệ 73,33%. Số sinh viên cho rằng không 
phù hợp và còn phân vân chiếm  26,77%.

Việc kiểm tra, đánh giá của mỗi học phần và 
thông báo kết quả học tập là quy định bắt buộc 
của chương trình đào tạo. Trong đề cương học 
phần đều được phân bổ thời gian cho các tiết ôn 
tập trước các bài kiểm tra nhằm củng cố và hệ 
thống các kiến thức đã được học, sau mỗi bài 
kiểm tra giảng viên đều có nhận xét kết quả đến 
sinh viên. Tuy nhiên qua kết quả khảo sát với tỷ lệ 
12,55% sinh viên cho rằng giảng viên không cần 
thiết phải thông báo kết quả học tập. 

Phân bổ thời lượng học tiếng Anh cũng là 
một phần thiết yếu trong trương trình đào tạo học 
phần. Qua kết quả phỏng vấn nhóm sinh viên và 
kết quả khảo sát, sinh viên có ý kiến rằng hiện tại 
chương trình tiếng Anh đang được phân bổ cho lý 
thuyết nhiều hơn thực hành.

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy của các giảng 
viênTrường ĐHNLBG được 20,11% tỷ lệ sinh 
viên nhận xét rằng: Họ cảm thấy gặp nhiều khó 
khăn trong giờ học tiếng Anh, phương pháp giảng 
dạy của giảng viên còn chưa phù hợp. Điều đó 
cũng phản ánh về thực trạng áp dụng phương 
pháp giảng dạy mới của một số giảng viên còn 
chưa được cập nhật.

3.1.4. Tài liệu học tập, cơ sở vật chất

Giáo trình/tài liệu học tập

Việc cung cấp giáo trình cũng được nhóm 
nghiên cứu tiến hành khảo sát và cho thấy 17,77% 
sinh viên nói rằng tài liệu của mỗi học phần còn 
phải tự photo, chất lượng của giáo trình chưa thu 
hút người học.

Phòng học

Đối với cơ sở của Trường Đại học Nông 
– Lâm Bắc Giang,  phòng học là một trong số 
những tiêu chuẩn có thể xếp hạng  đầu trong số 
các trường đại học ở Việt Nam, với hệ thống 
trang thiết bị đầy đủ, phục vụ tốt cho tất cả các 
môn học. Tuy nhiên qua khảo sát nhóm nghiên 
cứu nhận được kết quả của 10,77% sinh viên nói 

rằng hệ thống âm thanh của một số phòng học đã 
bị hỏng, ảnh hưởng không nhỏ trong các giờ học 
kỹ năng nghe.

Thư viện

Nhận thức về tầm quan trọng Thư viện Trường 
ĐHNLBG trong những năm qua đã không ngừng 
đầu tư, trang bị nhiều đầu sách và đổi mới cách 
quản lý, cử chuyên viên đi học tập, bồi dưỡng 
nâng cao nhiệp vụ về thư viện.

Nguồn tài liệu mặc dù đã được bổ sung, thiết 
bị đã được trang bị và nâng cấp  nhưng số đầu 
sách chưa thực sự đa dạng và phong phú. Thư 
viện đã đảm bảo được không gian, chỗ ngồi đáp 
ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh 
viên nhưng chưa thực sự thu hút được sinh viên, 
số lượng sinh viên đến học tại Thư viện còn rất ít. 

Các ứng dụng tiện ích trực tuyến của Nhà 
trường phục vụ học tập như: Truy cập internet, 
website thuận lợi, dễ tiếp cận. Đa số sinh viên 
cảm thấy hài lòng với các ứng dụng tiện ích của 
Nhà trường, số còn lại không đồng ý và cho 
rằng internet còn yếu và không truy cập được 
thông tin.

3.2. Đề xuất các giải pháp

Chúng tôi đề xuất các giải pháp sau đây nhằm 
nâng cao năng lực học ngoại ngữ cho sinh viên.

3.2.1. Đối với người học

Trong quá trình học ngoại ngữ bản thân người 
học phải nhận thức được vai trò và mục tiêu của 
môn học, phải tự trau dồi thêm kiến thức ngoài 
giờ học chính khóa. Sinh viên cần chủ động nâng 
cao kiến thức của mình bằng cách tìm hiểu thông 
tin qua các phương tiện đại chúng như: Đài, báo, 
internet; Kết nối với các câu lạc bộ, trung tâm tại 
Trường; Mạnh dạn chia sẻ thông tin kiến thức với 
bạn bè và giảng viên trong giờ học hoặc thông 
qua các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao 
kiến thức môn học. 

Đặc biệt cần nhận thức được sự cần thiết của 
việc thành thạo tiếng Anh trong quá trình phát 
triển của khoa học ngày nay và sự kết nối toàn 
cầu. Đặc biệt đáp ứng được yêu cầu vị trí việc 
làm sau khi tốt nghiệp.
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Cần phải chủ động, tự nâng cao kiến thức đối 
với môn học và bố trí thời gian phù hợp nhằm tự 
học để nâng cao trình độ.

3.2.2. Đối với giảng viên

Bên cạnh năng lực chuyên môn giảng viên 
cần có phương pháp sư phạm phù hợp. Tích cực 
trau dồi chuyên môn, nghiên cứu tài liệu, dự giờ 
đồng nghiệp, thiết kế bài giảng phong phú, ứng 
dụng các phương tiện thông tin trong các giờ học, 
tích cực học tập chuyên môn để nâng cao phương 
pháp giảng dạy mới nhằm thu hút, khuyến khích 
người học. Hơn thế nữa giảng viên cần đi sâu, đi 
sát, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của sinh 
viên, giúp các em yêu thích và hứng thú hơn đối 
với môn học.

Việc kiểm tra đánh giá, phản hồi thông tin 
đối với người học đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình dạy học. Bên cạnh đó chia sẻ thông tin 
và kinh nghiệm của việc học ngoại ngữ  cũng 
góp phần nâng cao phương pháp và gây hứng 
thú trong quá trình  học tập. Hơn thế nữa những 
thông tin về tầm quan trọng của việc học tốt ngoại 
ngữ cũng cần phải được tuyên truyền tích cực đối 
với người học, nhằm cải thiện nhận thức cho sinh 
viên. Cần cập nhật và đổi mới phương pháp dạy  
học cho phù hợp.

3.2.3. Đối với nhà trường

Nhà trường cần bố trí số tín chỉ phù hợp, tăng 
thời lượng cho môn học tiếng Anh cơ bản; Cần hổ 
trợ tối đa hoạt động đổi mới phương pháp dạy - 
học tiếng Anh cho các giảng viên; Nâng cấp trang 
thiết bị phòng thực hành tiếng và bổ sung thêm 
các đầu sách, tài liệu tham khảo cho Thư viện 
nhằm thu hút sự quan tâm của người học; Hình 
thức kiểm tra đánh giá tập trung đủ 4 kỹ năng. 

4. KẾT LUẬN 

Mặc dù tiếng Anh đóng vai trò quan trọng 
trong thời kỳ hội nhập nhưng nhận thức về môn 
học đối với sinh viên Trường Đại học Nông – 
Lâm Bắc Giang còn nhiều hạn chế. Nhóm nghiên 
cứu sắp xếp thành hai nguyên nhân chủ quan và 
khách quan. Nguyên nhân chủ quan: (i) kiến thức 
nền; (ii) nhận thức về môn học; (iii) thiếu thời 
gian tự học; (iv) không tham gia các hoạt động 
ngoại khóa; (v) chưa xác định được mục tiêu môn 
học. Nguyên nhân khách quan (i)Thờilượng học; 
(ii) phương pháp giảng dạy và đánh giá; (iii) tài 
liệu học tập; (iv) phương pháp dạy và học; (v) các 
hoạt động ngoại khóa.
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Gia Hà Nội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, ngoại ngữ 24, 22-37.



GIÁO DỤC HỌC

67 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 3 (11/2020)

11.Nguyen Hoang Tuan & Tran Ngoc Mai (2015). Factors affecting students’ speaking performance at Le Thanh Hien 
high school. Vol. 3, No. 2, ISSN 2311-6080.
12. Malachi Edwin (2015). The Impact of Online Learning in the Development of Speaking Skills. Vol.5, Issue 1, pp. 
43–67.
13. Thanyalak Oradee (2012). Developing Speaking Skills Using Three Communicative Activities (Discussion, Problem-Solving, 
and RolePlaying), International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 2, No. 6, November. 

SOLUTIONS TO IMPROVE AND ENHANCE ENGLISH LEVEL FOR 
STUDENTS AT BAC GIANG AGRICULTURE AND FORESTRY 

UNIVERSITY

Diem Tuyet Mai
(Science and International Cooperation Department of  Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The study aims to assess the situation, finds out the causes and propose some solutions to improve and enhance 
English language skills for students.The study was conducted with the results of students’ English learning statuses 
such as: (i) Awareness; (ii) Background knowledge; (iii) Study duration; (iv) Textbooks; (v) Teaching methods and 
learners assessment. Based on the results, we propose some solutions such as: (i) increasing the duration of the 
subject, (ii) innovating teaching and learning methods; (iii) Upgrading equipment and facilities; (iv) innovating form 
of exams and assessment; (v) training and improving professional skills for lecturers.
Keywords: Enhance level, English, solution, university students.

Người phản biện: TS. Vũ Phạm Điệp Trà
Ngày nhận bài: 16/1/2019
Ngày phản biện: 24/12/2019
Ngày quyết định đăng: 6/4/2020



KINH TẾ

68 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 3 (11/2020)

NGHIÊN CỨU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÁC NGÀNH KINH TẾ THEO
HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA TẠI HUYỆN VIỆT YÊN,

TỈNH BẮC GIANG

Phạm Thị Phượng
(Khoa Kế toán – Tài Chính, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Bài viết sử dụng nguồn số liệu thứ cấp giai đoạn 2015- 2019 của Phòng Thống kê huyện cho thấy bức tranh toàn cảnh 
về thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp  hóa, hiện đại hóa tại huyện Việt Yên. Trong 
đó, cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng có xu hướng tăng, cơ cấu ngành Nông, lâm, thủy sản có xu hướng giảm. 
Nội bộ các ngành có sự thay đổi qua các năm. Từ thực trạng trên bài viết đưa ra một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là vấn đề hết 

sức quan trọng đối với phát triển kinh tế đối 
với các quốc gia, cũng như Việt Nam. Đặc 
biệt, trong tiến trình CNH - HĐH và hội nhập. 
Đối với Việt Nam trong giai đoạn 2016- 2018, 
mặc dù, tăng trưởng kinh tế đã đạt được những 
thành tựu đáng kể. Việt Nam còn là một trong 
những nền kinh tế thành công nhất ở Đông Á 
trên nhiều khía cạnh (Finn Tarp, 2017). Điều 
này có thể được thấy ở tốc độ tăng trưởng 
GDP. Tăng trưởng GDP bình quân 6,57% 
trong vòng 3 năm (Bộ KH&ĐT, 2019) xong 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt 
Nam vẫn còn chậm,tăng trưởng kinh tế còn 
phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố như: vốn, 
tài nguyên, trình độ lao động, chưa đưa các 
thành tựu khoa học và công nghệ vào hoạt 
động sản xuất, nguồn lao động có kỹ năng 
chưa cao, năng suất lao động chưa được cải 
thiện, chưa cạnh tranh được với một số nước 
trong khu vực, CNH, HĐH nông nghiệp, nông 
thôn còn nhiều mặt bất cập…  Bắc Giang nói 
chung và Việt Yên nói riêng cũng không nằm 
ngoài thực trạng chung trong cả nước. Đặc 
biệt, Việt Yên là huyện có vị trí nằm gần trung 
tâm của tỉnh, với hệ thống giao thông thuận 
tiện và đa dạng. Đồng thời, nơi đây là vùng 
trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.
Huyện có 4 khu công nghiệp trong tổng số 
6 khu công nghiệp trên địa bản tỉnh. Từ năm 
2015 đến nay, cùng với sự phát triển của các 

địa phương trên địa bản tỉnh Bắc Giang, Việt 
Yên đã có những bước đột phá trong quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình 
CNH, HĐH. Huyện là một trong những địa 
phương có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nhanh của tỉnh Bắc Giang và thu được nhiều 
kết quảkinh tế đáng kể. Tuy nhiên, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Việt Yên 
cũng nảy sinh nhiều vấn đề bất cập như: Tăng 
trưởng kinh tế của huyện trong thời gian qua 
nhanh nhưng hiệu quả thấp, thiếu bền vững, 
chưa ổn định; mô hình tăng trưởng kinh tế 
chủ yếu theo chiều rộng nhờ tăng quy mô của 
các yếu tố đầu vào, đặc biệt là yếu tố vốn đầu 
tư; động lực của tăng trưởng công nghiệp là 
các ngành gia công có chi phí trung gian lớn, 
giá trị gia tăng thấp, năng suất lao động thấp, 
dẫn đến tình trạng đánh đổi cho con số tăng 
trưởng nhanh là những khoản chi phí kinh tế 
- xã hội phải bỏ cao.

Xuất phát từ lý do đó, trên cơ sở nghiên 
cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế trong tiến trình CNH- HĐH trên địa bàn 
huyện Việt Yên, bài viết đưa ra một số giải 
pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa 
bàn huyện
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu 
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kinh tế trên địa bàn huyện Việt Yên. Cụ thể đi 
sâu nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu nội bộ các 
nghành kinh tế giai đoạn 2015-2019. Từ đó 
đánh giá chung về kết quả đạt được, hạn chế  
của chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Việt 
Yên giai đoạn 2015-2019. Trên cơ  sở đó đưa 
ra giải pháp chuyển dịch cơ cấu nghành kinh 
tế giai đoạn 2020-2025.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trên địa bàn huyện Việt Yên trong tiến 
trình CNH - HĐH, chúng tôi sử dụng nguồn 
số liệu trong giai đoạn 2015 - 2019 từ Phòng 
thống kê huyện Việt Yên và các báo cáo 
thường niên của UBND huyện. Bên cạnh đó, 
bài báo sử dụng phương pháp thống kê nhằm 
mô tả, so sánh cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng 
trưởng ngành: Công nghiệp - xây dựng; Nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế trên địa bàn huyện Việt Yên, giai đoạn 
2015 - 2019
3.1.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế trên địa bàn huyện Việt Yên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ XXII, trong bối nhiều thuận lợi 
song không ít khó khăn, UBND huyện đã tập 
trung cao nhất mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc 
độ phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công 
nghiệp - dịch vụ, coi trọng lĩnh vực nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn; phát triển 

tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa, xây dựng nông thôn mới để giảm 
khoảng cách đô thị và nông thôn; huy động 
mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; nâng 
cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã 
hội, giáo dục. Thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân; gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, 
an ninh... Với sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm 
đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt, quyết 
liệt trong chỉ đạo điều hành. Cùng với sự tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của Huyện 
ủy, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
chính trị, xã hội; sự nỗ lực, cố gắng của cộng 
đồng doanh nghiệp, nhân dân và các lực 
lượng vũ trang, kinh tế - xã hội của huyện đã 
đạt được kết quả khá toàn diện, nổi bật trên 
hầu hết các lĩnh vực. 

Về cơ cấu giá trị ngành kinh tế cho thấy: khi 
bao gồm giá trị của khu công nghiệp, tỷ trọng  
ngành công nghiệp của huyện chiếm đại đa số 
ngành kinh tế hai ngành còn lại có giá trị thấp 
hơn: năm 2015, công nghiệp - xây dựng chiếm 
43,75%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
chiếm 27,76%; dịch vụ chiếm 28,49%. Năm 
2017, công nghiệp, xây dựng tănglên49,5%; 
dịch vụ tăng lên 31% nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản giảm xuống còn 19,5%.Đến 
năm 2019, công nghiệp, xây dựng tăng lên 
đạt 61,28%; dịch vụ giảm còn 23,46%; nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giảm xuống còn 
15,26%. Như vậy, có sự chuyển dịch mạnh 
mẽ từ nông lâm nghiệp thủy sản sang công 
nghiệp, dịch vụ.

Bảng 1. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện Việt Yên giai đoạn 2015 - 2019
Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

1. Tổng GTSX (giá SS 2010) 5.051,7 5.660,7 6.587 8.040,6 8.620,6
1.1. Nông nghiệp, LN, TS 1.402,3 1.698,7 1.353 1.933,5 1.338,9
1.2. Công nghiệp - Xây dựng 2.210,2 1.625,9 3.330 4.386 5.398,5
1.3. Dịch vụ 1.439,2 643,2 1.904 2.246,7 1.883,2
2. Tổng GTSX (giá HH) 7.115 7.978 9.619,8 11.044,8 13.252,4
2.1. Nông nghiệp, LN, TS 1.975 2.143 1.875,8 2.161,3 1.951,9
2.2. Công nghiệp - Xây dựng 3113 3363 4762 6371.5 8121.7
2.3. Dịch vụ 2.027 2.472 2.982 2.512 3.109,1

Nguồn số liệu: Phòng Thống kê huyện Việt Yên 
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Theo báo cáo kết quả thực hiện kinh tế 
giai đoạn 5 năm (2016 - 2020). Tốc độ tăng 
trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,12%, 
bằng 104,59% kế hoạch, tổng giá trị sản xuất 
(không bao gồm khu công nghiệp) 44.010 tỷ, 
bằng 203% cùng kỳ 2011-2015. Trong đó, 
Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 20,97%, 
bằng 124% kế hoạch, bằng 179% cùng kỳ 
2011-2015; giá trị sản xuất 25.731,2 tỷ đồng; 
nông lâm nghiệp thủy sản bằng 1,19% bằng 
20,59% kế hoạch; giá trị sản xuất 10.107 tỷ 
đồng; ngành dịch vụ đạt 11,25%, đạt 73,53% 
kế hoạch, bằng 112% cùng kỳ 2011-2015; giá 
trị sản xuất 13.102,1 tỷ đồng. 

Nhìn chung, từ năm 2015 đến năm 2019, 
tốc độ tăng trưởng chung các ngành kinh tế 
của huyện vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên, 
tốc độ tăng trưởng ngành của ngành dịch vụ 
và nông lâm nghiệp thủy sản không đạt mục 
tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng 
do sự giảm mạnh của lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản. Lĩnh vực dịch vụ có xu 
hướng tăng qua 3 năm 2015 – 2017 nhưng 
chưa rõ ràng. năm 2018 và 2019 lại có xu 
hướng giảm xuống. 

Chất lượng tăng trưởng toàn ngành kinh 
tế đang dần được cải thiện theo hướng bền 
vững,phù hợp với mục tiêu của địa phương 
tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện; duy 
trì khá cao so với cả tỉnh và cả nước, chuyển 
dịch cơ cấu các ngành kinh tế đang diễn ra 
liên tục. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tích cực: Tỷ trọng của khu vực nông  
nghiệp giảm chuyển sang công nghiệp - xây 
dựng và thương mại - dịch vụ; các ngành, lĩnh 
vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo 
hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng 
sức cạnh tranh. Thu hút được nhiều dự án đầu 
tư sản xuất chiều sâu, ứng dụng công nghệ 
cao, thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện 
cũng như toàn tỉnh
3.1.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu nội bộ 
các ngành kinh tế
3.1.2.1. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản

Nông nghiệp Việt Yên không phải là thế 

mạnh của huyện. Nền nông nghiệp của huyện 
cơ bản vẫn là tự cấp, tự túc, huyện đang có 
những định hướng nỗ lực để chuyển sang phát 
triển theo hướng hàng hóa gắn với thị trường. 
Tỷ lệ % tỷ trọng ngành nông nghiệp của 
huyện trong toàn tỉnh chiếm tỷ lệ trung bình. 
Sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy 
sản của Việt Yên đến nay là hướng tới phát 
triển toàn diện, trong đó trọng tâm là trồng 
trọt, chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi và tăng trưởng theo hướng gắn với 
xuất khẩu. Thời gian gần đây, tình hình sản 
xuất nông nghiệp của huyện có nhiều chuyển 
biến tích cực, tuy nhiên  khó khăn, yếu kém 
còn nhiều. 

Trong giai đoạn 2015-2019, huyện đã tập 
trung chỉ đạo thực hiện Chương trình “nâng 
cao chất lượng sản xuất nông nghiệp hàng 
hoá gắn với xây dựng nông thôn mới”, trong 
đó áp dụng các cơ chế hỗ trợ; khuyến khích 
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; tập 
trung khắc phục các yếu tố bất lợi về thời tiết, 
dịch bệnh; đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu 
trong nông nghiệp; đưa các giống cây trồng, 
vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; 
tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại theo 
hướng công nghiệp và bán công nghiệp; quy 
hoạch các vùng chuyên canh sản xuất rau 
hàng hoá; tạo điều kiện phát triển công nghiệp 
chế biến sau thu hoạch... Công tác dồn điền, 
đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp được 
nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện, 
hình thành hàng trăm cánh đồng mẫu, tạo cơ 
sở cho tổ chức sản xuất nông sản hàng hóa 
tập trung. Một số vùng sản xuất nông nghiệp 
tập trung theo hướng hàng hóa đã hình thành 
như: Vùng lạc tại xã Minh Đức và xã Ninh 
Sơn; vùng rau mầu tại các xã Quảng Minh, 
Ninh Sơn, Trung Sơn, Việt Tiến, Tự Lạn và 
Thượng Lan; mô hình trang trại tại xã Tự Lạn 
và xã Thượng Lan; vùng thủy sản tập trung 
tại các xã Nghĩa Trung, Minh Đức và Hương 
Mai... Từng bước đưa các mô hình trồng mía, 
hoa, rau sạch, trồng nấm… vào sản xuất. Qua 
các số liệu tại các bảng 2 cho ta thấy: ngành 
nông nghiệp của huyện chiếm tỷtrọng cao và 
chủ yếu, chiếm trên 90% trong tổng cơ cấu, 
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là tác nhân chính ảnh hưởng tới toàn ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; thủy sản 
đứng thứ 2, chiếm dưới 10%, còn lại là ngành 
lâm nghiệp. Tốc độ tăng trưởng không đồng 

đều, đặc biệt năm 2016, 2017 và 2019 có tốc 
độ tăng trưởng âm do tác động của bệnh dịch, 
thiên tai nói lên ngành nông nghiệp; điều này 
thể hiện sự phát triển không bền vững.

Bảng 2. Giá trị sản xuất, cơ cấu và tốc độ tăng trưởng nội bộ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Chỉ 
tiêu

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh (%)

Giá trị  
(Tỷ đổng)

Cơ cấu 
(%)

Giá trị  
(Tỷ đổng)

Cơ cấu 
(%)

Giá trị  
(Tỷ đổng)

Cơ cấu 
(%)

Giá trị  
(Tỷ đổng)

Cơ cấu 
(%)

Giá trị  
(Tỷ đổng)

Cơ cấu 
(%) 16/15 17/16 18/17 19/18 BQ

Tổng 
GTSX 1975,00 100,00 2143,00 100,00 1875,80 100,00 2161,30 100,00 1951,90 100,00 8,506 -12,47 15,22 -9,69 11,18

1. Nông 
Nghiệp 1830,80 92,70 1967,90 91,83 1720,10 91,70 2003,50 92,70 1803,60 92,40 7,489 -12,59 16,48 -9,98 11,16

2. Lâm 
Nghiệp 7,90 0,40 6,43 0,30 7,50 0,40 8,60 0,40 7,40 0,38 -18,6 16,64 14,67 -13,95 15,87

3. Thủy 
sản 136,30 6,90 158,60 7,40 148,20 7,90 149,20 6,90 140,90 7,22 16,36 -6,56 0,67 -5,56 4,48

Nguồn: UBND huyện Việt Yên

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông 
lâm nghiệp và thủy sản trong nền kinh tế của 
huyện và chuyển dịch trong nội bộ ngành 
theo hướng tích cực. Tuy nhiên tốc độ chuyển 
dịch vẫn còn chậm. Trong nội bộ ngành nông 
nghiệp, lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp tăng 
trưởng thấp, điều đó phản ánh nền sản xuất 
nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, manh mún, 
chưa phát triển được nông nghiệp sản xuất 
hàng hóa cũng như chưa gắn kết được giữa 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngành nông 
nghiệp phụ thuộc vào chăn nuôi, một số năm 
có tốc độ tăng trưởng âm do mất mùa hoặc 
bệnh dịch; ngành chăn nuôi có tốc độ tăng 
trưởng không đồng đều, ngành dịch vụ nông 
nghiệp tốc độ tăng trưởng không cao. Tỷ lệ 
lao động của ngành nông lâm nghiệp và thủy 
sản so với các ngành kinh tế khác là ngành có 
số người tham gia lao động lớn nhất nhưng 
năng suất lao động thấp nhất và thấp hơn 
năng suất chung của toàn ngành kinh tế; khả 
năng áp dụng công nghệ vào sản xuất trên địa 
bàn huyện còn hạn chế.
3.1.2.2. Ngành công nghiệp, xây dựng

Việt Yên là huyện trọng điểm phát triển 
công nghiệp; trên địa bàn huyện có 3 khu 
công nghiệp, đã có quyết định thành lập. Các 
khu công nghiệp được phát triển chủ yếu tại 

các xã Quang Châu, Hoàng Ninh, Hồng Thái, 
Vân Trung, Tăng Tiến, với tổng diện tích đất 
quy hoạch 903,3ha trong đó đất công nghiệp 
được quy hoạch 600,8ha. Toàn huyện có 4 
cụm công nghiệp và 01 cụm làng nghề đã có 
quyết định thành lập tổng diện tích 42,62 ha, 
có 12 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, tổng số 
diện tích đất đã được đầu tư tại 4 cụm công 
nghiệp và 01 cụm làng nghề là 15,9 ha đạt 
37% diện tích quy hoạch. Diện tích đất chưa 
đầu tư còn lại trong các cụm công nghiệp là 
26,72ha và đất cụm công nghiệp đã quy hoạch 
chưa có quyết định thành lập tại Tăng Tiến và 
mở rộng cụm công nghiệp Việt Tiến, với tổng 
diện tích là 22,8ha.

Về tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề 
nông thôn được quan tâm phát triển. Toàn 
huyện có trên 3.500 hộ sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp, với thu nhập khoảng 5 triệu đồng triệu 
đồng/người/tháng. Kinh tế tập thể được thực 
hiện theo Luật hợp tác xã, một số hợp tác xã 
đã chủ động thay đổi phương thức hoạt động, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo 
toàn được vốn, nâng cao thu nhập cho người 
lao động 55 đơn vị HTX hoạt động kém hiệu 
quả hoặc vi phạm luật HTX đã được chỉ đạo 
giải thể theo quy định. Đến nay toàn huyện có 
75 HTX (56 HTX nông nghiệp; 19 HTX phi 
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nông nghiệp); 06 làng được công nhận làng 
nghề truyền thống và 01 làng được công nhận 
làng nghề1.

Qua số liệu tại các bảng biểu 3 có thể thấy, 
giai đoạn 2015 - 2019,  tỷ trọng ngành công 
nghiệp - xây dựng của huyện có tỷ trọng tăng 
dần và ngày càng khẳng định vị thế huyện 
trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh. 
Trong nội bộ ngành, tỷ trọng ngành công 
nghiệp - xây dựng trong khu công nghiệp 
chiếm tỷ lệ cao so với ngoài khu công nghiệp 
cụ thểtrong khu công nghiệp, năm 2015 công 
nghiệp chiếm 91,78%, ngoài khu công nghiệp 
chiếm 8,22%; năm 2016 đến năm 2019 ngành 
công nghiệp - xây dựng trong khu công 
nghiệp chiếm trên 94%, còn ngoài khu công 
nghiệp từ năm 2016 đến 2019 chiếm gần 6%. 
Nếu xét riêng giá trị công nghiệp thì chiếm 
tỷ lệ chủ yếu vẫn là công nghiệp trong khu 
công nghiệp cụ thể: chiếm tỷ lệ cao nhất là 
97,68% năm 2016 và thấp nhất là năm 2015 
là 96,13%. Còn giá trị công nghiệp ngoài khu 
công nghiệp chiếm tỷ lệ thấp dưới 4%. Ngành 
xây dựng thì 100% là xây dựng ngoài khu 
công nghiệp. Cơ cấu ngành công nghiệp - xây 

dựng chuyển dịch theo hướng công nghiệp 
tăng dần, xây dựng giảm dần. Xét về xu 
hướng chuyển dịch, đây là xu hướng chuyển 
dịch phù hợp do bắt đầu xuất hiện giá trị gia 
tăng của ngành công nghiệp.

Trong nội bộ ngành công nghiệp, công 
nghiệp chế biến - chế tạo chiếm tỷ lệ chi phối, 
chiếm 95,9% về giá trị sản xuất và khoảng 
84% giá trị tăng thêm trong toàn bộ lĩnh vực 
công nghiệp của huyện. Do vậy bất kỳ một 
sự thay đổi nào đó trong ngành này đều ảnh 
hưởng rất nhiều tới sự biến động chung của 
toàn bộ khu vực công nghiệp; công nghiệp 
khai thác, công nghiệp sản xuất, phân phối 
điện; công nghiệp khai thác, cung cấp nước 
chiếm tỷ trọng phần trăm không đáng kể. Giá 
trị sản xuất ngành chế biến có tốc độ tăng 
trưởng nhanh, cơ bản là các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp, tỷ trọng ngoài khu 
công nghiệp thấp. 

Về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công 
nghiệp - xây dựng bình quân 36,39% luôn 
cao hơn mức bình quân toàn tỉnh; đây là con 
số khá ấn tượng trong tiến trình thu hút đầu tư 
phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Bảng 3. Giá trị sản xuất, cơ cấu và tốc độ tăng của nội bộ ngành CN - XD

Chỉ tiêu

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh (%)
Giá 

trị  (tỷ 
đổng)

Cơ cấu 
(%)

Giá 
trị  (tỷ 
đổng)

Cơ cấu 
(%)

Giá 
trị  (tỷ 
đổng)

Cơ 
cấu 
(%)

Giá trị  
(tỷ đổng)

Cơ 
cấu 
(%)

Giá trị  
(tỷ đổng)

Cơ 
cấu 
(%)

16/15 17/16 18/17 19/18 BQ

Tổng giá 
trị CN -XD 37888 100,00 57428 100,00 81006 100,00 109759 100,00 135361,7 100,00 51,57 41,06 35,49 23,33 36,39

- Trong 
KCN 34775 91,78 54065 94,14 76244 94,12 103387,5 94,20 127240 94,00 55,47 41,02 35,60 23,07 36,97

- Ngoài 
KCN 3113 8,22 3363 5,86 4762 5,88 6371,5 5,80 8121,7 6,00 8,031 41,60 33,80 27,47 23,60

1.1.Công 
nghiệp 36175 100,00 55352 100,00 79212 100,00 107013 100,00 131929,7 100,00 53,01 43,11 35,10 23,28 36,97

- Ngoài 
KCN 1400 3,87 1286 2,32 2968 3,75 3625,5 3,39 4689,7 3,55 -8,14 130,79 22,15 29,35 17,92

- Trong 
KCN 34775 96,13 54065 97,68 76244 96,25 103388 96,61 127240 96,45 55,47 41,02 35,60 23,07 36,97

1.2. Xây 
dựng 1713 100,00 2077 100,00 1794 100,00 2746 100,00 3432 100,00 21,25 -13,6 53,07 24,98 15,18

Ngoài khu 
CN 1713 100,00 2077 100,00 1794 100,00 2746 100,00 3432 100,00 21,25 -13,6 53,07 24,98 15,18

- Trong 
KCN

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

                    
-   

Nguồn: UBND huyện Việt Yên

1. Các làng nghề truyền thống gồm: Phúc long, Chùa, Chằm, Bảy xã Tăng Tiến; Yên Viên, Thổ Hà xã Vân Hà; 
thôn Nguyệt Đức xã Vân Hà được công nhận làng nghề vận tải.
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3.1.2.3. Ngành dịch vụ
Hiện nay, Việt Yên đã và đang phát triển 

các ngành dịch vụ: Dịch vụ bưu chính, viễn 
thông, vận tải; dịch vụ du lịch; dịch vụ ngân 
hàng; dịch vụ giao thông vận tải, kho bãi… với 
tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện đã 
có nhiều sự thay đổi đáng kể trong tăng trưởng 
phát triển dịch vụ. Trong vòng 5 năm (2016- 
2020), dịch vụ bưu chính, viễn thông, vận tải 
tiếp tục phát triển nhanh, chất lượng hoạt động 
được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
cầu lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm và 
đi lại của người dân, phương tiện vận tải tăng 
bình quân 11%/năm, phủ sóng điện thoại di 
động và Internet tới tất cả các xã. Dịch vụ du 
lịch tăng mạnh về lượng khác du lịch. Tốc độ 
tăng khách du lịch bình quân đạt 23,8%/năm, 
doanh thu du lịch tăng bình quân 37%/năm. 
Bên cạnh đó, dịch vụ ngân hàng cơ bản đáp 
ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp, vốn 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn... 
Hệ thống mạng lưới ngân hàng trên địa bàn 
hoạt động ổn định và phát triển. Tổng huy động 
vốn trong giai đoạn 10.174,398 tỷ đồng, 2571 
nghìn USD, 436 EUR. Dư nợ tín dụng tăng 
bình quân 15,8%/năm. Dư nợ tín dụng ngắn 
hạn 2.434,695 tỷ đồng; trung hạn 2851,309 tỷ 
đồng, nợ xấu 23,273 tỷ đồng. Thêm vào đó, 
Dịch vụ giao thông vận tải, kho bãi phát triển 
nhanh có sự tham gia của nhiều thành phần 
kinh tế, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu vận 
chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của nhân 
dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của 
huyện. Tuy nhiên,tăng trưởng ngành dịch vụ 
chưa đạt như kỳ vọng, chưa bứt phá, tỷ trọng còn 
thấp; hạ tầng dịch vụ thiếu, chưa đáp ứng được 
nhu cầu của huyện trọng điểm phát triển công 
nghiệp có lượng dân số cơ học lớn, dẫn đến tình 
trạng “chảy” giá trị gia tăng sang các khu vực lân 
cận, đặc biệt là Bắc Ninh.

3.1.3. Tác động của quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đến chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trên địa bàn huyện Việt Yên

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa là yếu tố 
tác động trên phương diện tích cực và tiêu cực.

Về tác động tích cực: Thứ nhất,quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa thúc đẩy lực 
lượng lao động lớn, trẻ có trình độ ngày càng 
phát triển. Thứ hai, CNH - HĐH góp phần 
giải quyết công ăn việc. Thứ ba, CNH-HĐH 
góp phần sử dụng tiết kiệm hiệu quả đất đai. 
Thứ tư, CNH-HĐH thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, tạo tiền đề mở rộng thị trường, 
kích thích cầu và mở đường cho cung ứng.
Thứ năm, CNH-HĐH tạo điều kiện giao lưu 
và giữ gìn văn hóa của địa phương cũng như 
làm phong phú hơn văn hóa dân tộc, tiếp 
thu văn hóa hiện đại. Thứ sáu, CNH-HĐH 
tạo điều kiện cải biến con người thuần nông 
sang thành thị có tính công nghiệp cao hơn từ 
những người nông dân với nền sản xuất lúa 
nước, phụ thuộc vào thiên nhiên.

Về tác động tiêu cực: Thứ nhất, CNH- 
HĐH cản trở phát triển các ngành nông, lâm, 
ngư nghiệp do diện tích đất bị thu hẹp, làm 
mất cân đối do người dân mất ruộng. Thứ hai, 
CNH-HĐH phân chia giàu nghèo một cách 
rõ rệt, dẫn đến sự phân tầng xã hội về giáo 
dục, văn hóa, hệ tư tưởng; đó là tiền đề cho 
những bất ổn xã hội. Thứ ba, vấn đề ô nhiễm 
môi trường. 
3.2. Đánh giá chung về thực trạng cơ cấu 
kinh tế huyện Việt Yên giai đoạn 2015 - 2019
3.2.1. Những kết quả đã đạt được

 Kinh tế của huyện những năm gần đây có 
bước phát triển mạnh mẽ. Quy mô nền kinh 
tế được mở rộng. Cơ cấu kinh tế biến đổi dần 
theo hướng hiện đại thể hiện ở tỷ trọng ngành 
nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm  và các ngành 
công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên. 
Điểm nổi bật trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
của huyện so với cả tỉnh trong giai đoạn vừa 
qua là tốc độ tăng lĩnh vực công nghiệp - xây 
dựng trong cơ cấu kinh tế tăng nhanh nhất của 
cả tỉnh. Ngành công nghiệp trên địa bàn huyện 
đã khai thác các lợi thế của địa phương, thu 
hút vốn đầu tư phát triển tăng nhanh, hạ tầng 
kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ với 
sự đóng góp đa dạng của nhiều nguồn vốn. vốn 
đầu tư công được sử dụng có hiệu quả thúc đẩy 
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tăng trưởng kinh tế đã tác động tích cực đến 
công tác xóa đói giảm nghèo. đóng góp của 
yếu tố kinh tế vào phát triển con người các lĩnh 
vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế của được 
quan tâm phát triển. Năng suất lao động xã hội 
tăng lên theo từng năm và cao hơn tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cho thấy thu nhập thực sự của 
người lao động đã được tăng lên; đây là tiền đề 
để nâng cao mức chi tiêu cho người dân. 

Việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp 
đã góp phần rất lớn vào giải quyết việc làm 
cho người lao động, nâng cao chất lượng lao 
động, chuyển dịch cơ cấu lao động và thúc 
đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển.
Một trong những đóng góp nổi bật là khả năng 
thu hút lao động và tạo chỗ làm việc mới; thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Bên cạnh 
đó, thông qua sự tham gia trực tiếp vào hoạt 
động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các dự 
án công nghiệp, người lao động đã từng bước 
hình thành tác phong lao động công nghiệp, 
có ý thức, kỷ luật lao động, học hỏi được các 
phương thức lao động tiên tiến góp phần nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực.

3.2.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế 
chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế
3.2.2.1. Hạn chế

* Về tăng trưởng kinh tế
 Tăng trưởng kinh tế của huyện trong thời 

gian qua nhanh nhưng hiệu quả thấp, tăng 
trưởng thiếu bền vững, chưa ổn định; cấu trúc 
kinh tế và mô hình tăng trưởng kinh tế chủ 
yếu theo chiều rộng nhờ tăng quy mô của các 
yếu tố đầu vào, đặc biệt là yếu tố vốn đầu 
tư; động lực của tăng trưởng là các ngành gia 
công có chi phí trung gian lớn, giá trị gia tăng 
thấp, năng suất lao động thấp, dẫn đến tình 
trạng đánh đổi cho con số tăng trưởng nhanh 
là những khoản chi phí kinh tế - xã hội phải 
bỏ cao. 

Hiệu quả sử dụng các yếu tố nguồn lực 
như vốn, lao động, tài nguyên còn thấp. Tăng 
trưởng dựa vào gia công; nông nghiệp manh 
mún, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ 

tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáng kể, 
chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng về 
mặt chất. Năng suất lao động tuy đã được 
nâng lên nhưng vẫn còn thấp.

* Về cơ cấu kinh tế
Ngành công nghiệp chuyển dịch theo 

hướng không cân đối, có sự gia tăng mạnh 
đối với ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo và phụ thuộc nhiều vào khu vực đầu tư 
nước ngoài.

Lĩnh vực dịch vụ chậm phát triển, chưa 
có đột phá, chưa tương xứng với tiềm năng, 
lợi thế, vị thế của huyện trọng điểm phát 
triển công nghiệp, dẫn đến tình trạng thất 
thoát giá trị gia tăng dịch vụ sang tỉnh lân 
cận (Bắc Ninh). 

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn 
chiếm tỷ trọng khá cao nhưng lại là nền nông 
nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, chưa tạo điều 
kiện cho các ngành công nghiệp, thương mại 
dịch vụ phát triển; chuyển dịch trong nội bộ 
ngành chậm. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một 
số ngành chưa thể hiện được tính bền vững: 
Cơ cấu ngành Dịch vụ; ngành nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản tăng, giảm thất thường, 
không theo xu thế chung và chưa có sự phát 
triển đột phá, phụ thuộc và chịu tác động mạnh 
của yếu tố thị trường, thời tiết, dịch bệnh.

Cơ cấu ngành công nghiệp bộc lộ những 
bất hợp lý; nhóm ngành gia công, sử dụng 
nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp chiếm tỷ 
trọng cao và duy trì trong thời gian quá dài; 
phụ thuộc vào đầu tư FDI, điều này rất nguy 
hiểm và thiếu bền vững nếu các doanh nghiệp 
FDI rút vốn. Những hạn chế về thu hút đầu 
tư làm mô hình tăng trưởng của huyện chủ 
yếu theo chiều rộng, phát triển công nghiệp 
đã làm chậm quá trình chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng. 

Dịch vụ: Một số ngành tỷ trọng thấp như 
dịch vụ lưu trú, ăn uống, trong khi đây là thế 
mạnh cần có của huyện trọng điểm phát triển 
công nghiệp. Huyện đã có giải pháp huy động 
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nguồn lực xã hội hóa để thúc đẩy thương mại 
dịch vụ như: kêu gọi đầu tư hạ tầng thương 
mại, đầu tư đô thị, tuy nhiên tiến độ thực hiện 
còn chậm.

*  Về cơ cấu vùng
Việc phát triển các vùng kinh tế có lợi hiện 

nay còn mang tính tự phát, chưa tận dụng triệt 
để được các tiềm năng, lợi thế của từng vùng để 
phát triển các sản phẩm chủ lực.

Vùng kinh tế của huyện chưa phát triển 
đồng bộ, đặc biệt là vùng phát triển đô thị 
- dịch vụ, chủ yếu phát triển bám theo các 
khu dân cư dọc quốc lộ, tỉnh lộ, chưa phát 
triển theo chiều sâu; dẫn đến không phát triển 
được ngành dịch vụ của huyện phát triển 
công nghiệp.
3.3. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu các 
ngành kinh tế giai đoạn 2020-2025 

Phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng, 
thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp phát 
triển theo chiều sâu. Nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, sử dụng ít tài nguyên, nhiên 
liệu, có giá trị gia tăng cao hướng về xuất 
khẩu trên địa bàn các KCN của huyện. Tạo 
điều kiện cho sự ra đời và phát triển của các 
doanh nghiệp cung cấp linh kiện, phát triển 
công nghiệp phụ trợ, tích cực trong nghiên 
cứu và triển khai, và phát triển sản phẩm có 
hàm lượng xuất khẩu cao. 

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công 
nghiệp ở mức cao, theo hướng bền vững, để 
công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho 
tăng trưởng kinh tế; tập trung phát triển các 
sản phẩm chủ lực, chuyển dịch theo hướng 
phát triển theo chiều sâu và từng bước phát 
triển các sản phẩm công nghiệp thân thiện 
với môi trường. Huy động và sử dụng có hiệu 
quả nguồn vốn đầu tư phát triển, xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng 
trưởng giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp, 
xây dựng bình quân đạt 20-25%/năm.

Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản và 
xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đa 
dạng, bền vững theo hướng sản xuất tập trung 

quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng 
hiệu quả và khả năng cạnh tranh, đáp ứng 
nhu cầu đa dạng ở thị trường đặc biệt là thị 
trường chất lượng cao; nâng cao thu nhập và 
cải thiện mức sống cho người dân nông thôn, 
góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo và bảo vệ môi 
trường sinh thái. Xây dựng nền nông nghiệp 
theo hướng hiện đại, bền vững dựa trên nền 
tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch. 
Phát triển thương hiệu rau, củ, quả Việt Yên. 
Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trên cơ 
sở phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã 
nông nghiệp, các trang trại có sự hợp tác, liên 
kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị. Sản xuất nông 
nghiệp theo hương đảm bảo an toàn thực 
phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Tốc 
độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 
đạt 1,5%; Tỷ lệ diện tích rau an toàn sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGap đến 2025 đạt 70%; 
Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh thủy sản 
theo tiêu chuẩn VietGap đến 2025 đạt 50%; 
Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn 
VietGap đến 2025 50%; Tỷ lệ tổng đàn chăn 
nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn VietGap đến 
2025 đạt 53%; Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, 
kinh doanh nông lâm sản, thủy sản được cấp 
giấy chứng nhận ATTP đến 2025 đạt 98%.

Phát triển dịch vụ, tập trung mọi nguồn 
lực để phát triển thương mại đáp ứng nhu cầu 
thực tiễn cũng như tương xứng với tiềm năng, 
lợi thế của huyện. Phát triển đa dạng các loại 
hình dịch vụ và nâng cao chất lượng, trình 
độ phát triển. Trong giai đoạn, tập trung vào 
phát triển ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn, 
bán buôn, bán lẻ, vận tải, logistics phụ trợ 
cho nhu cầu phát triển công nghiệp. Tốc độ 
tăng trưởng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 
12-15%; tổng giá trị sản xuất bao gồm KCN 
15.430,32 tỷ đồng; không bao gồm KCN 
15.380,32 tỷ đồng.
4. KẾT LUẬN

Việt Yên là huyện có lợi thế về vị trí địa lý, 
là huyện nằm ở cửa ngõ của tỉnh Bắc Giang,  
cách không xa các trung tâm công nghiệp, đô 
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thị lớn cuả “Tam giác kinh tế phát triển”: Hà 
Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nơi tập trung 
đầu mối giao lưu kinh tế, khoa học, công 
nghệ của cả nước; là địa bàn được tỉnh chọn 
là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp, 
trung tâm kinh tế của tỉnh. Huyện đang có  
chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên giai 
đoạn vừa qua, do sự định hướng của tỉnh về 
thu hút đầu tư chưa thực sự chuẩn xác đã dẫn 
đến cơ cấu, phát triển kinh tế của huyện bộc 
lộ nhiều tồn tại và dự đoán trong tương lai sẽ 

khó đảm bảo tiêu chí về phát triển bền vững. 
Chính quyền địa phương cần đưa ra mục tiêu 
tăng trưởng nhanh tuy nhiên lưu ý về chất 
lượng tăng trưởng. 

Vì vậy, trong giai đoạn đến năm 2025, 
huyện Việt Yên cần tập trung hơn nữa để 
huy động nhân tài và vật chất cho phát triển 
kinh tế. Cần có một chiến lược đúng đắn để 
khắc phục các tồn tại cũng như định hướng 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 
trong tương lai. 
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 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT,
CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG CAM CS1, V2 TẠI XÃ YÊN HÀ,

 HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG

Bùi Thị Thu Trang
(Khoa Nông học, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của 3 giống cam tại Hà Giang. 
Thí nghiệm gồm 3 giống cam được trồng tại Hà Giang: cam sành (đối chứng); cam V2 và cam CS1. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy: các giống cam khác nhau có chiều cao cây, đường kính tán, đường kính gốc, thời gian nở hoa, thu 
hoạch khác nhau. Giống cam CS1 có chiều cao cây, đường kính tán, đường kính gốc cao hơn hẳn hai giống cam sành, 
cam V2, cuối năm 2019 giống cam CS1 chiều cao cây đạt 172,5cm, đường kính tán 169 cm, đường kính gốc đạt 3,2 
cm. Giống cam CS1 ra hoa sớm (từ tháng 1 đến tháng 3) và chín sớm nhất thời gian quả chín từ tháng 10 đến tháng 
11. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống cam CS1, cam V2 tốt hơn cam sành chỉ bị hại mức độ ít và rất ít. Giống cam 
CS1 cho số quả trên cây, năng suất kg/cây cao nhất đạt 6,7 quả/cây; 1,37 kg/cây cao hơn hẳn 2 giống cam còn lại sự 
sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95%. 
Từ khóa: cam CS1, cam V2, năng suất, sinh trưởng phát triển, Yên Hà.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cam quýt là một trong những cây ăn quả đặc 
sản có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Trong 
những năm gần đây, diện tích trồng cam nước ta 
ngày càng được mở rộng. Việc phát triển cây cam 
được xem là một giải pháp trong chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng của nhiều địa phương. Hà Giang là 
một trong những vùng trồng cam lớn của miền 
Bắc và cả nước. Kết quả điều tra của 51 hộ sản 
xuất cam tại 6 xã trọng điểm của vùng trồng cam 
sành Bắc Quang cho thấy, hầu hết các giống cam 
đều được bón phân bổ sung phân hữu cơ, vô cơ, 
phân bón qua lá và thực hiện các biện pháp chăm 
sóc như cắt tỉa, phun thuốc BVTV, bón phân, tưới 
nước. Kết quả phân tích các mẫu đất tại các địa 
điểm nghiên cứu thấy hàm lượng N, P, K đều cao 
hơn so với yêu cầu. Trong khi đó, hàm lượng Ca, 
Mg, Mo, Zn, Mn và mùn thấp hơn so với định 
mức. Nhìn chung, sự suy thoái về năng suất và 
chất lượng cam sành ở Bắc Quang chưa thực sự 
chặt chẽ với việc sử dụng phân bón và áp dụng 
các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc [1]. 

Được thiên nhiên ưu đãi, với điều kiện khí 
hậu đất đai rất phù hợp cho sự phát triển của cây 
cam. Quang Bình là 1 trong 3 huyện trồng cam 
lớn của Hà Giang nhưng chủ yếu là trồng cam 
sành chín tập trung vào tháng 12 đến 1 (dịp gần 
tết), thời gian này các loại quả thu hoạch trên thị 

trường rất nhiều. Sản xuất cam chịu sự chi phối 
của thị trường, được mùa thì rớt giá, ảnh hưởng 
không nhỏ đến đời sống của người nông dân. Do 
vậy, rất cần thiết có giống cam có quả thu hoạch 
dài hơn và nhiều thời điểm hơn thì sẽ thuận lợi 
cho người trồng cam về rải vụ chăm sóc như bón 
phân, cắt tỉa,… về nguồn lao động, giá bán cao 
hơn là một nhu cầu rất cần thiết cho người dân ở 
huyện Quang Bình nói chung và tỉnh Hà Giang 
nói riêng. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, tôi 
đưa ra 2 giống cam chín vào thời điểm khác là 
giống cam CS1 chín thời điểm đầu tháng 10 đến 
tháng 11, và giống chín muộn là giống V2, thu 
hoạch có thể kéo dài đến tháng 3 - 4 năm sau.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, 
năng suất và chất lượng của cam V2, CS1 tại Yên 
Hà – Quang Bình – Hà Giang.

Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh 
của cam V2, CS1 tại Yên Hà – Quang Bình 

– Hà Giang.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

* Vật liệu nghiên cứu: Giống cam CS1, giống 
cam V2, cam sành (đối chứng).           
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* Thí nghiệm gồm 3 công thức, 3 lần nhắc lại, 
được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn 
toàn; 10 cây/giống x 3 lần nhắc lại x 3 giống = 
90 cây. Tổng diện tích thí nghiệm: 1440m2 chưa 
kể hàng bảo vệ, đường đi lại. Khoảng cách trồng: 
4m x 4m; Phân bón lót/hố: 20kg phân chuồng + 
0,3kg phân lân + 0,1kg phân kali.

CT1 (đ/c): Cam sành; CT2: Cam V2; CT3: 
Cam CS1. Số cây trồng/công thức: 20 cây

* Các chỉ tiêu và phương pháp nghiên cứu 

Chiều cao cây (cm);  Đường kính tán (cm); 

Đường kính gốc (cm); Thời gian bắt đầu và kết 
thúc ra hoa; Thời gian thu hoạch quả; Tỷ lệ đậu quả 
(%); Số quả/cây (quả); Khối lượng trung bình 
quả (gam); Năng suất thực thu (kg/cây); Độ brix 
(%); Tỷ lệ ăn được (%); Số hạt (hạt/quả); Khả 
năng chống chịu sâu bệnh.

* Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được 
xử lý bằng Excel và phần mềm IRRISTAT 4.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Động thái sinh trưởng của cam V2, cam 
CS1, cam sành

Bảng 1. Động thái sinh trưởng của 3 giống cam

                                                                                                                                                          Đơn vị: ngày

Công thức
Chiều cao cây (cm) Đường kính tán (cm) Đường kính gốc (cm)

12/ 2018 12/ 2019 12/ 2018 12/ 2019 12/ 2018 12/ 2019

CT 1 (Đ/c) 108,3b 156a 85,3c 148b 1,5b 2,6a

CT 2 135,0a 170a 97,5b 162a 1,9a 2,9a

CT 3 136,0a 172,5a 110a 169a 2,0a 3,2a

CV(%) 5,0 5,1 6,1 2,5 7,9 9,8

LSD0.05 12,63 16,84 11,93 7,83 0,28 0,56

Từ bảng 1 ta thấy: 12/2018 chiều cao cây của 
3 giống cam có sự khác nhau, giống cam CS1 
(CT3) có chiều cao cây cao nhất đạt 136 cm cao 
hơn hẳn giống cam sành đối chứng (CT1) đạt 
108,3 cm sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức 
độ tin cậy 95%. 12/2019 chiều cao của các công 
thức có sự khác nhau nhưng sự sai khác không 
có ý nghĩa, giống cam CS1 (CT3) cao nhất đạt 
172,5cm, thấp nhất CT1 đạt 156 cm.

 Đường kính tán cuối năm 2018 và 2019 ở 
CT3 cao hơn 2 công thức còn lại và sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95%.

Đường kính gốc: dao động từ 1,5 – 2 cm (năm 
2018), từ 2,6 – 3,2 cm (năm 2019) trong đó giống 
cam CS1 có đường kính gốc cao nhất cao hơn 
giống cam V2 và cam sành.

3.2. Thời gian ra hoa và thu hoạch quả của 
cam V2, cam CS1, cam sành tại Hà Giang

Hoa cam thường xuất hiện trung tuần tháng 1 nở 
rộ trung tuần tháng 2 và kết thúc tháng 3 hoặc tháng 
4. Tuy nhiên thời gian hoa nở sớm hay muộn tùy 
thuộc vào điều kiện thời tiết hàng năm và phụ thuộc 
thời gian thu hoạch cam vụ trước.

Bảng 2. Động thái ra hoa đậu quả của 3 giống cam thí nghiệm năm 2019

Công thức Bắt đầu (10% nở hoa) Hoa nở (50%) Kết thúc (>80% hoa 
rụng cánh)

Tỷ lệ đậu quả     
(%)

CT 1 (Đ/c) 3/3/19 16/3/19 5/4/19 0,26
CT 2 24/3/19 3/4/19 12/4/19 1,95
CT 3 25/1/19 15/2/19 2/3/19 0,5
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Từ bảng 2 ta thấy: thời gian bắt đầu nở hoa 
10%, 50 %, trên 80% rụng cánh của 3 giống cam 
có sự khác nhau chênh lệnh nhau khá lớn. Bắt 
đầu 10% nở hoa giống cam CS1 sớm nhất (25/1) 
sớm hơn giống cam sành (CT1) 37 ngày, sớm 

hơn cam V2 (CT2) là 58 ngày.

Thời gian kết thúc nở hoa giống cam CS1 vào 
đầu tháng 3, cam sành đầu tháng 4, cam V2 vào 
gần giữa tháng 4.

Bảng 3. Thời gian thu hoạch quả của các giống cam tại Hà Giang

Công thức Quả bắt đầu chín Chín rộ Kết thúc thu hoạch Thời gian thu 
hoạch (ngày)

CT 1 (Đ/c) 24/12/19 2/2/20 24/2/20 62

CT 2 26/1/20 7/3/20 10/4/20 75

CT 3 5/10/19 5/11/19 22/11/19 47

Thời gian thu hoạch quả của các giống cam 
tùy thuộc vào sản lượng và khả năng tiêu thu sản 
phẩm. Tuy nhiên kết quả theo dõi đề tài của 3 
giống cam thu được ở bảng 3. 

Giống cam CS1 (CT3) ra hoa sớm và chín 
sớm nhất thời gian quả chín từ tháng 10 đến tháng 
11, giống cam sành thu tháng 12 đến tháng 2, cam 

V2 thu muộn từ tháng 1 đến tháng 4. 

3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất của giống 
cam của cam V2, cam CS1, cam sành

Năng suất của cây cam do yếu tố cấu thành 
năng suất là số quả, khối lượng trung bình quả/
cây quyết định, kết quả được thể hiện ở bảng 4.

       Bảng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất của 3 giống cam thí nghiệm năm 2019

Công thức Số quả/cây
 (quả)

Khối lượng TB quả 
(gam) Năng suất (kg/cây)

CT 1 (Đ/c) 3,2c 250,2a 0,8c

CT 2 5,5b 190,4c 1,04b

CT 3 6,7a 205,0bc 1,37a

CV (%) 6,1 4,3 9,7

LSD0.05 0,62 18,5 0,2

Từ bảng 4 cho thấy: cây cam sau trồng gần 
2 năm cây có chiều cao tán chưa to nên số quả 
trên cây của 3 giống cam chưa nhiều, giống cam 
CS1 cho số quả trên cây cao nhất đạt 6,7 quả/cây 
cao hơn hẳn 2 giống cam còn lại sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95%.

Khối lượng trung bình quả của giống cam 
sành cao nhất đạt 250,2g/quả cao hơn 2 giống 
còn lại.

Năng suất năm đầu của 3 giống cam có sự 
khác nhau giống cam CS1 sinh trưởng khỏe hơn 
cho năng suất quả trên cây cao hơn hẳn hai giống 
cam còn lại sự sai khác có ý nghĩa thống kê.
3.4. Các chỉ tiêu về quả của cam V2, cam CS1, 
cam sành

Các chỉ tiêu về tỷ lệ ăn được, số hạt/quả, độ 
brix được rất nhiều nhà khoa học quan tâm đến 
kết quả nghiên cứu được thể hiện bảng sau.
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  Bảng 5. Các chỉ tiêu về quả của 3 giống cam thí nghiệm

Công thức Tỷ lệ ăn được
 (%)

Số hạt/quả 
(hạt)

Độ Brix 
(%)

CT 1 (Đ/c) 84,0 15,2 9,4
CT 2 87,5 2,0 12,2
CT 3 86,0 9,5 11,5
CV (%) 8,0
LSD0.05 1,42

Kết quả bảng 5 cho thấy: tỷ lệ ăn được dao 
động từ 84 – 87,5% trong đó giống cam V2 tỷ lệ 
ăn được đạt cao nhất 87,5%.

Số hạt/quả dao động từ 2 – 15,2 hạt/quả giống 
cam sành có nhiều hạt nhất có 15,2 hạt/quả, thấp 
nhất giống cam V2 có 2 hạt/quả.

Hàm lượng đường tổng số của giống cam V2 
đạt cao nhất 12,2%, cam sành thấp nhất đạt 9,4%.

3.5. Sâu bệnh hại trên 3 giống cam

Nước ta, do đặc điểm khí hậu nhiệt đới nóng 
ẩm, do vậy cây cam thường bị nhiều loại sâu bệnh 
gây hại. Sâu, bệnh hại là một trong những yếu tố 
ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng của 
cây cam. Vì vậy, công tác nghiên cứu về khả năng 
chống chịu sâu bệnh của cây cam và các điều kiện 
ngoại cảnh được các nhà khoa học rất quan tâm. 
Kết quả thu được ở bảng 6.

Bảng 6. Mức độ gây hại của một số loài sâu bệnh hại chính

Công thức Sâu vẽ bùa Nhện đỏ Ruồi đục quả Bệnh loét
CT 1 (Đ/c) +++ ++ + +++
CT 2 ++ + + ++
CT 3 ++ + + ++

Ghi chú: + Mức độ gây hại rất ít                           ++ Mức độ gây hại ít
  +++ Mức độ gây hại trung bình             ++++ Mức độ gây hại nặng

Kết quả bảng 6 cho thấy 3 giống cam bị sâu 
bệnh hại là sâu vẽ bùa, nhện đỏ, ruồi đục quả, bệnh 
loét, trong đó bị sâu vẽ bùa hại nhiều và bệnh loét.

Giống cam sành bị hại nhiều hơn so với 2 giống 
còn lại, sâu vẽ bùa, bệnh loét bị hại mức độ trung 
bình, nhện đỏ gây hại mức độ ít, hai giống còn lại 
bị hại mức độ ít và rất ít.
4. KẾT LUẬN

Giống cam CS1 có chiều cao cây, đường kính 
tán, đường kính gốc cao hơn hẳn hai giống cam 
sành, cam V2 cuối năm 2019 chiều cao cây đạt 
172,5cm, đường kính tán 169 cm, đường kính gốc 
đạt 3,2 cm.

Giống cam CS1 (CT1) ra hoa sớm và chín sớm 
nhất thời gian quả chín từ tháng 10 đến tháng 11, 

giống cam sành thu tháng 12 đến tháng 2, cam V2 
thu muộn từ tháng 1 đến tháng 4. Đây là điều kiện 
thuận lợi để người dân có thể rải vụ thu hoạch quả, 
giá bán tăng, tăng thêm hiệu quả kinh tế cho người 
trồng cam.

Mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống cam sành bị 
hại nhiều hơn so với 2 giống còn lại, sâu vẽ bùa, 
bệnh loét bị hại mức độ trung bình, nhện đỏ gây hại 
mức độ ít, hai giống còn lại bị hại mức độ ít và rất ít.

Giống cam CS1 cho số quả trên cây, năng suất 
kg/cây cao nhất đạt 6,7 quả/cây; 1,37kg/cây cao 
hơn hẳn 2 giống cam còn lại sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở mức độ tin cậy 95%.    

Giống cam V2 có tỷ lệ ăn được 87,5%, số hạt/quả 2 
hạt, độ Brix 12,2% cao hơn giống cam CS1, cam sành. 
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EVALUATION OF GROWTH, DEVELOPMENT ABILITY, YIELD AND 
QUALITY OF CS1 AND V2 ORANGE CULTIVARS IN YEN HA COMMUNE, 

QUANG BINH DISTRICT, HA GIANG PROVINCE

Bui Thi Thu Trang 
(Agronomy Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY 
This research has evaluated growth, development ability, yield and quality of 3 orange cultivars in Ha Giang province. 
The experiment consisted of 3 cultivars: Sanh orange (control); V2 orange cultivar and CS1 orange cultivar. The 
results show that: different cultivar of oranges performed different plant height, canopy diameter, the stem diameter, 
flowering time and harvesting period. In particular, CS1 Orange showed higher plant height, bigger canopy and 
stem diameter than two other cultivars in the experiment. In the end of 2019, the plant height of CS1 was 172.5cm. 
The diameter of canopy and stem was 169cm and 3.2cm, respectively. CS1 orange cultivar always performed early 
flowering (from January to March) and earliest ripening (from October to November) compared to other cultivars. 
CS1 and V2 orange cultivar showed lower level of pest infection than the control. At harvesting period, CS1 orange 
gave highest fruit number per plant (6.7 fruit/plant), the highest yield (1.37kg/plant). The difference in number of fruit 
pẻ plant and yield between cultivars was statistically significant at the 95% confidence level.
Keywords: Growth and development, orange CS1, orange V2, Yen Ha, yield.
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT GIỐNG VẢI SỚM

PHÚC HÒA TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Văn Vượng1, Nguyễn Thị Ngọc1, Nguyễn Thị Thu Hiền1, Hoàng Thị Mai1, Dương 
Văn Quân1, Nguyễn Thị Mai Nhi2

(1Khoa Nông học; 2Phòng Nông nghiệp huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất chất lượng 
giống vải sớm Phúc Hòa tại huyện Tân Yên, Bắc Giang cho thấy: Vải sớm Phúc Hòa ở 3 độ tuổi 5 - 10 - 15 tuổi, sinh 
trưởng thân, tán tăng theo độ tuổi; Thời kỳ cho quả cây ra được 3 đợt lộc/năm, lộc hè có thời gian sinh trưởng dài 
nhất, thứ đến là lộc hè thu, ngắn nhất là lộc thu; Thời gian xuất hiện mầm hoa, nở hoa và đậu quả sớm nhất là vải 5 
tuổi, thứ đến là vải 10 tuổi và vải 15 tuổi; Cây vải 15 tuổi có năng suất cao gấp 4 lần so với cây 5 tuổi; cây 10 - 15 tuổi 
cho năng suất ổn định hơn cây 5 tuổi. Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật tới khả năng đậu quả, năng suất, chất 
lượng của vải sớm Phúc Hòa cho thấy, biện pháp cắt tỉa sau thu hoạch + cắt tỉa đầu vụ đông + làm đứt rễ quanh tán 
+ khoanh vỏ trên cành cấp 2, cây vải ra hoa sớm nhất, thời gian hoa nở ngắn nhất (20 ngày); tỷ lệ đậu quả và số quả 
đậu khi thu hoạch đạt cao nhất (9,3 quả/chùm); cho năng suất đạt cao nhất (19,17 kg/cây); quả có độ lớn, khối lượng 
quả, tỷ lệ phần ăn được cao nhất, sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%.
Từ khóa: Biện pháp kỹ thuật, đặc điểm sinh trưởng, phát triển, vải sớm Phúc Hòa.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tân Yên là huyện trung du miền núi nằm ở 
phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Giang, có nhiều lợi 
thế về sản xuất nông nghiệp. Vải sớm Phúc Hòa 
là một trong những cây ăn quả đã được đăng ký 
thương hiệu và mang lại giá trị kinh tế cao cho 
người dân. Tuy nhiên, chất lượng vải còn chưa 
đồng đều, dẫn tới giá bán chưa cao ở một số xã, 
diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP 
còn ít. Năng suất vải phụ thuộc nhiều vào điều 
kiện thời tiết, khí hậu. Trong xu thế hội nhập của 
nền kinh tế thị trường ngày càng đòi hỏi các sản 
phẩm có chất lượng cao, đảm bảo về chất lượng, 
giá cả ổn định. Đây là đòi hỏi của thực tiễn sản 
xuất vải để tăng cường lợi thế cạnh tranh trên 
thị trường trong nước cũng như thị trường quốc 
tế. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát 
triển và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng 
suất chất lượng cho giống vải sớm Phúc Hòa tại 
huyện Tân Yên, Bắc Giang” nhằm đánh giá được 
đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây vải sớm 
Phúc Hòa từ đó xác định ảnh hưởng của việc kết 
hợp một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra 
hoa đậu quả, năng suất và chất lượng của giống 
vải sớm Phúc Hòa, góp phần xây dựng vùng sản 

xuất vải sớm Phúc Hòa theo hướng sản xuất hàng 
hoá trên địa bàn huyện Tân Yên.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Giống vải sớm Phúc Hòa 5-10-15 năm tuổi 
được nhân giống bằng cành chiết trồng tại Tân 
Yên - Bắc Giang.

Phân bón: đạm, lân, kali, chất kìm hãm sinh 
trưởng; phân bón lá…

2.2. Nội dung nghiên cứu

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của 
cây vải sớm Phúc Hòa tại Tân Yên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ 
thuật đến khả năng ra hoa đậu quả, NS và chất 
lượng của giống vải sớm Phúc Hòa.

2.3. Thời gian, địa điểm nghiên cứu

Đề tài thực hiện tại xã Phúc Hòa, Tân Yên, 
Bắc Giang từ tháng 2/2017 - 6/2018.

2.4. Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu

2.4.1. Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển 
của cây vải sớm Phúc Hòa
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Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao 
cây; đường kính gốc; đường kính tán; số cành cấp 
1; số cành cấp 2; số cành cấp 3), phát triển (thời 
gian ra hoa; đậu quả; thu hoạch), năng suất vải 
theo hướng dẫn của Viện Tài nguyên di truyền 
thực vật Quốc tế (IPGRI). Số cây theo dõi n=30, 
cây theo dõi ở 3 độ tuổi: 5-10-15 năm tuổi, tương 
đối đồng đều về sức sinh trưởng trên vườn trồng 
sẵn của hộ nông dân trong cùng một điều kiện 
chăm sóc.

2.4.2. Thí nghiệm: Nghiên cứu ảnh hưởng của 
một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp đến khả năng 
ra hoa đậu quả, NS và chất lượng của giống vải 
sớm Phúc Hòa

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
trên vườn vải trồng sẵn 5 tuổi của hộ nông dân 
trong cùng một điều kiện chăm sóc gồm 6 công 
thức, 3 cây/công thức, 3 lần nhắc lại; tổng số cây 
thí nghiệm 54 cây.

+ CT1: (Đối chứng): Áp dụng các biện canh tác 
theo người dân ở địa phương. 

+ CT2: Cắt tỉa theo quy trình của Viện Nghiên 
cứu rau quả (Mã: FV-QU-HD-1210-12-NA, 
năm 2011). 

+ CT3: Cắt tỉa sau thu hoạch + Cắt tỉa đầu vụ 
đông + làm đứt rễ quanh tán + Khoanh vỏ trên 
cành cấp 2.

+ CT4: Cắt tỉa sau thu hoạch + Cắt tỉa đầu vụ 
đông + làm đứt rễ quanh tán + phun KCl 300g/10 
lít nước.

+ CT5: Cắt tỉa sau thu hoạch + Cắt tỉa đầu 
vụ đông + làm đứt rễ quanh tán + phun Ethrel 
800ppm.

+ CT6: Cắt tỉa sau thu hoạch + Cắt tỉa đầu vụ 
đông + làm đứt rễ quanh tán + phun HPC97.

Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi:

- Các chỉ tiêu theo dõi gồm: thời gian xuất 
hiện hoa, hoa nở rộ và kết thúc hoa; tỷ lệ đậu 
quả; năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất; 
thành phần cơ giới quả; độ brix. 

- Mỗi công thức điều tra 3 cây, mỗi cây điều 
tra 4 cành cấp 2 theo 4 hướng Đông - Tây - Nam 
- Bắc ở tầng trung; Định cành theo dõi (n = 30 
cành/cây) và định kỳ theo dõi 10 ngày 1 lần bằng 
phương pháp đếm; Thành phần cơ giới của quả, 
theo dõi 30 quả trên 1 công thức.

Số liệu được xử lý bằng Microsoft Excel và 
phần mềm xử lý thống kê IRRISTAT 5.0.

3.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của giống 
vải Phúc Hòa trồng tại Tân Yên, Bắc Giang

Bảng 1. Đặc điểm thân cành của giống vải sớm Phúc Hòa trồng tại Tân Yên, Bắc Giang

Tuổi Chiều cao 
cây (m)

Đường kính 
gốc (cm)

Đường kính 
tán (m)

Số cành 
cấp I 

(cành)

Đường kính 
cành  cấp I 

(cm)

Số cành 
cấp II
(cành)

Đường kính 
cành  cấp II 

(cm)

5 2,38 ± 0,08 8,78±0,40 4,00 ± 0,09 2,90± 0,29 5,56 ± 0,22 7,00±0,84 3,63 ± 0,18

10 3,41 ± 0,07 13,80±0,31 4,73 ± 0,13 3,41±0,35 9,00 ± 0,28 9,72±0,79 5,63 ± 0,20

15 4,21 ± 0,09 18,38±0,80 5,77 ± 0,16 2,59±0,22 12,40 ± 0,96 6,67±0,50 8,10 ± 0,86

Số liệu trong bảng 1 cho thấy, chiều cao cây, 
đường kính gốc, đường kính tán, đường kính 
cành cấp 1, cấp 2 tăng theo độ tuổi; Cành cấp 1, 
cấp 2 có số lượng lớn nhất ở tuổi 10 và giảm ở 
tuổi 15 do người dân cắt bớt cành để làm thưa tán 
khi vải có tuổi lớn. 

Việc xác định được thời gian xuất hiện và 

hoàn thành các đợt lộc, đặc biệt là lộc thu và chất 
lượng lộc là cơ sở để áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật trong chăm sóc và điều khiển sinh trưởng 
của cây vải trong mùa đông nhằm hạn chế đến 
mức tối thiểu hiện tượng ra quả cách năm ở cây 
vải. Kết quả điều tra sinh trưởng các đợt lộc của 
vải sớm Phúc Hòa được trình bày ở bảng 2.
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Bảng 2. Đặc điểm sinh trưởng lộc của giống vải sớm Phúc Hòa trồng tại Tân Yên, Bắc Giang năm 2017

Đợt lộc Tuổi 
cây

Xuất 
hiện

Kết 
thúc

Chiều dài lộc 
(cm)

Đường kính 
lộc (cm)

Số lá kép/lộc 
(lá)

Thời gian hoàn 
thành đợt lộc 

(ngày)

Đợt 1

(lộc hè)

5 5/6 20/7 18,05  ± 0,05 0,61± 0,01 7,38  ± 0,00 45
10 6/6 26/7 17,56  ± 0,05 0,50 ± 0,00 7,19  ± 0,02 50
15 7/6 28/7 16,59  ± 0,05 0,45 ± 0,00 7,31  ± 0,02 51

Đợt 2

(lộc hè 
thu)

5 25/7 30/8 20,55 ± 0,06 0,61  ± 0,01 7,38 ± 0,00 30
10 30/7 5/9 19,31 ± 0,05 0,50 ± 0,00 7,19 ± 0,02 35
15 3/8 8/9 16,59 ± 0,05 0,45 ± 0,00 7,31 ± 0,02 35

Đợt 3
(lộc 
thu)

5 5/9 5/10 23,07 ± 0,16 0,62 ± 0,00 7,38 ± 0,00 30
10 10/9 15/10 20,53 ± 0,07 0,51 ± 0,00 7,19 ± 0,02 35
15 13/9 18/10 19,48 ± 0,05 0,45 ± 0,00 7,38 ± 0,02 35

Số liệu trong bảng 2 cho thấy, vải sớm Phúc 
Hòa thời kỳ cho quả ra được 3 đợt lộc/năm, thời 
gian xuất hiện và kết thúc các đợt lộc sớm nhất là 
cây 5 tuổi, thứ đến là cây 10 tuổi và chậm nhất là 
cây 15 tuổi; Lộc hè có thời gian hoàn thành dài 
nhất so với lộc hè thu và lộc thu, do cây bị khủng 
hoảng về dinh dưỡng để nuôi quả và gặp điều 
kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn, đây là điểm cần 
chú ý trong sản xuất để hạn chế sự gây hại của 

sâu bệnh trên đợt lộc hè. Các chỉ tiêu sinh trưởng 
của lộc vải (chiều dài lộc, đường kính lộc và số lá 
kép/lộc) cho thấy các đợt lộc trên cây vải 5 tuổi 
sinh trưởng khỏe hơn lộc trên cây 10 tuổi và 15 
tuổi. Đợt lộc  thu là đợt lộc sinh trưởng tốt nhất 
của cây ở các độ tuổi do được người trồng vải 
quan tâm chăm sóc tốt hơn để làm cành mẹ mang 
quả cho vụ sau. Thời gian ra hoa của cây vải sớm 
Phúc Hòa được thể hiện qua bảng 3.

Bảng 3. Đặc điểm nở hoa của giống vải sớm Phúc Hòa trồng tại Tân Yên, Bắc Giang

Tuổi cây
Thời gian (ngày/tháng) Thời gian nở hoa 

(ngày)BĐ nở hoa Nở hoa rộ KT nở hoa

5 18/2 25/2 09/3 21

10 21/2 29/2 12/3 23

15 25/2 3/3 19/3 25

Số liệu trong bảng 3 cho thấy, thời gian bắt 
đầu nở hoa của các cây vải ở các độ tuổi khác 
nhau chênh lệch 7 ngày. Cây 5 tuổi có thời gian 
nở hoa sớm hơn so với cây 10 - 15 tuổi từ 3 - 4 
ngày. Thời gian nở hoa rộ 7 ngày. Thời gian kết 
thúc nở hoa sớm nhất là cây 5 tuổi (21 ngày) vì 
cây 5 tuổi có lộc thu thành thục sớm nhất, thời 
gian nở hoa kết thúc muộn nhất là cây 15 năm tuổi 
(25 ngày) do quá trình hình thành lộc thu muộn 
nên thời gian nở hoa muộn và kết thúc muộn hơn. 
Thời gian ra hoa, nở hoa, thụ phấn, thụ tinh và 
đậu quả của cây vải ở các độ tuổi bắt đầu từ cuối 

tháng 2 và kết thúc giữa tháng 3 dương lịch. Cây 
5 năm tuổi nở hoa sớm hơn cây 10 tuổi và 15 tuổi, 
cây 15 năm tuổi nở hoa muộn nhất, dài nhất. Tuy 
nhiên, thời gian nở hoa kéo dài sẽ giảm được thiệt 
hại do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết bởi những 
đợt mưa phùn và gió mùa Đông bắc. Năng suất là 
yếu tố cuối cùng đánh giá khả năng của cây cho 
năng suất cao hay thấp. Vải sớm Phúc Hòa trồng 
ở Tân Yên có số cây trung bình là 416 cây/ha. 
Năng suất của giống vải sớm Phúc Hòa ở một số 
độ tuổi trồng tại Tân Yên, Bắc Giang năm 2018 
được trình bày trong bảng 4.
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Bảng 4. Năng suất của giống vải Phúc Hòa ở một số độ tuổi trồng tại Tân Yên, Bắc Giang năm 2018

Tuổi cây Năng suất thực thu (kg/
cây)

Số cây/ha
(cây)

Năng suất quy ra/ha
(tấn)

5 21,64 ± 0,77 416 9.486,19 

10 52,88 ± 1,91 416 21.999,47

15 85,56 ± 2,65 416 35.594,35

Số liệu trong bảng 4 cho thấy, năng suất của 
giống vải sớm Phúc Hòa tăng theo độ tuổi của 
cây, năng suất thực thu cây 15 tuổi (85,56 kg /cây) 
gấp 4 lần so với cây 5 tuổi (21,64 kg/cây), năng 
suất thực thu của cây 15 năm tuổi cao là do cây có 
chiều cao và đường kính cây lớn nhất. Năng suất 
quy ra ha đạt từ 9.486 tấn/ha đến 35.594 tấn/ha. 

Hình dáng quả, màu sắc quả thể hiện đặc trưng 
của giống, vải sớm Phúc Hòa quả có dạng hình 
trái tim, khi chín vỏ có màu đỏ hơi vàng. Một số 
chỉ tiêu về quả của giống vải sớm Phúc Hòa trồng 
tại Tân Yên, Bắc Giang năm 2018 được trình bày 
tại bảng 5.

Bảng 5. Một số chỉ tiêu về quả của giống vải sớm Phúc Hòa trồng tại Tân Yên, Bắc Giang năm 2018 (n=30)

Tuổi 
cây

Chỉ tiêu

Cao quả 
(cm)

ĐK quả
(cm)

Khối 
lượng TB 
quả  (g)

Khối lượng 
cùi TB/ quả 

(g)

Tỷ lệ  
phần ăn 
được %

Độ 
Brix
(%)

Hình dáng 
quả, màu sắc 

quả

5 3,96±0,05 3,49±0,04 33,30 23,00 69,00 16,50 Quả hình tim, 
khi chín vỏ có 

màu đỏ hơi 
vàng

10 3,64±0.07 3,12±0,05 26,30 19,00 72,15 17,86

15 3,63±0,07 3,11±0,05 26,13 18,43 70,53 17,90

Số liệu bảng 5 cho thấy, các chỉ tiêu chiều cao 
quả, đường kính quả, khối lượng cùi đạt lớn nhất 
là cây 5 tuổi thứ đến là cây 10 tuổi và thấp nhất 
là cây 15 năm tuổi, do cây 5 tuổi  đang trong độ 
tuổi bắt đầu cho thu hoạch, có bộ rễ khỏe nên khả 
năng hút dinh dưỡng và tổng hợp các chất hữu cơ 
mạnh. Tỷ lệ phần ăn được và độ brix có xu hướng 
tăng ngược lại, tức là cây lớn tuổi thì cùi dày hơn, 
ngọt hơn cây nhỏ tuổi, do cây lớn tuổi đã ổn định 
về năng suất và cho thu hoạch nhiều năm quả nhỏ 
hơn nhưng hạt cũng nhỏ hơn cây 5 tuổi. Chiều 
cao quả của các cây có độ tuổi khác nhau chênh 
lệch khoảng 0,33cm. Cây 5 tuổi quả có chiều cao 
quả là cao nhất 3,96 cm, chiều cao quả thấp nhất 
là cây 15 năm năm tuổi 3,63cm. Đường kính quả 
có sự chênh lệch không nhiều ở cây có độ tuổi 
khác nhau; đường kính quả to nhất là quả của cây 
5 tuổi 3,49 cm, thấp nhất là cây 15 năm tuổi 3,11 
cm. Khối lượng trung bình quả và khối lượng cùi 

trung bình/quả, đứng đầu là quả của cây 5 tuổi 
đạt (33,30 gam & 23,00 gam) thứ đến là quả của 
cây 10 tuổi (26,30g & 19,00g), cuối cùng là quả 
ở cây 15 năm tuổi chỉ đạt (26,13g & 18,43g). Tỷ 
lệ phần ăn được của cây ở các độ tuổi khác nhau 
chênh lệch từ 1,53% - 3,15%. Cây 5 tuổi có tỷ lệ 
phần ăn được đạt thấp nhất chiếm 69,00%, do có 
vỏ dầy hơn và hạt to hơn quả của cây 10 - 15 năm 
tuổi; cây 10 tuổi là cây có tỷ lệ phần ăn được đạt 
cao nhất (72,15%). Độ brix có xu hướng ngược 
lại, cây 5 tuổi có độ brix nhỏ nhất đạt 16,50%, 
cây 10 - 15 tuổi có độ brix cao nhất đạt 17,86 - 
17,90%.

3.2. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đến 
khả năng ra hoa đậu quả, năng suất, chất 
lượng vải sớm Phúc Hòa 5 tuổi

Thời gian ra hoa và nở hoa của vải phụ thuộc 
vào sự sinh trưởng của đợt lộc thu, điều kiện thời 
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tiết hàng năm và các biện pháp kỹ thuật tác động. 
Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đến thời gian 

ra hoa của vải sớm Phúc Hòa 5 tuổi ở các công 
thức thí nghiệm được trình bày ở bảng 6. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đến thời gian ra hoa của vải sớm 
Phúc Hòa 5 tuổi ở các công thức thí nghiệm

Công 
thức

Thời gian xuất hiện 
chùm hoa (ngày/tháng)

Thời gian hoa nở (ngày/tháng) Số ngày hoa 
nở Bắt đầu nở Nở rộ Kết thúc

1 (đ/c) 10/1 18/2 25/2 09/3 21 ngày

2 11/1 19/2 26/2 10/3 21 ngày

3 8/1 17/2 24/2 07/3 20 ngày

4 12/1 19/2 26/2 11/3 22 ngày

5 14/1 20/2 28/2 14/3 24 ngày

6 13/1 19/2 26/2 11/3 22 ngày

Số liệu bảng 6 cho thấy: Thời gian xuất hiện 
chùm hoa, hoa nở (từ hoa bắt đầu nở - hoa nở rộ 
- kết thúc nở) sớm nhất là công thức 3, thứ đến 
là công thức đối chứng và các công thức: 2, 4, 
6; chậm nhất là công thức 5 (CT phun Ethrel là 
chất kìm hãm sinh trưởng lộc đông nên cây xuất 
hiện hoa và ra hoa chậm hơn); Điều kiện thời tiết 

vụ xuân 2018 mưa phùn và rét vào đầu tháng 3 
nhiệt độ từ 13,2oC đến 14oC đã gây ảnh hưởng 
đến quá trình nở hoa, thụ phấn, thụ tinh của vải. 
Tuy nhiên, công thức 3 do kết thúc nở hoa sớm đã 
tránh được điều kiện bất thuận của thời tiết. Kết 
quả theo dõi tỷ lệ đậu quả của các công thức thí 
nghiệm được trình bày ở bảng 7.

Bảng 7. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đến khả năng đậu quả của vải sớm 
Phúc Hòa 5 tuổi ở các công thức thí nghiệm

CT

Số quả đậu sau tắt hoa (quả/chùm) Số quả khi 
thu hoạch 

(quả/
chùm) 

Tỷ lệ đậu quả 
khi thu hoạch 

(%)10 ngày 20 ngày
30 

ngày
40 ngày 50 ngày

60 
ngày

1 (đ/c) 62,67 30,58 15,5 11,93 9,55 6,70 4,33 6,91

2 72,67 36,14 18,0 14,61 11,89 7,77 5,33 7,33

3 87,92 43,42 21,9 19,17 15,86 11,0 9,30 10,58

4 70,97 37,33 16,4 14,65 11,69 8,83 4,83 6,81

5 69,89 33,39 16,4 14,11 11,56 7,67 4,50 6,44

6 71,28 35,50 17,2 15,08 13,33 9,0 4,67 6,55

CV% 11,7 11,3 11,8 13,8 12,8 13,8 14,7

LSD0,05 15,4 7,38 3,78 3,74 2,86 2,14 1,46

Số liệu trong bảng 7 cho thấy, các công thức 
thí nghiệm có tỷ lệ đậu quả giảm rất rõ rệt từ sau 
tắt hoa 10 ngày đến 30 ngày; tỷ lệ rụng quả giảm 

dần từ sau tắt hoa 30 ngày đến 60 ngày; từ sau tắt 
hoa 60 ngày đến thu hoạch, công thức 3 có tỷ lệ 
rụng quả thấp nhất.
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- Số quả đậu sau tắt hoa 10 ngày đến 30 ngày, 
công thức 3 có số quả đậu cao nhất (87,92 - 43,42 
- 21,9 quả) sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 
95%, các công thức còn lại số quả đậu tuy có sự 
chênh lệch nhưng không có sự sai khác. Giai đoạn 
sau tắt hoa 20 ngày trùng với rụng sinh lý lần 1 nên 
số quả rụng đi gần 50% so với số quả ban đầu. 

- Số quả đậu sau tắt hoa từ 40 - 60 ngày: công 
thức 3 có số quả đậu cao nhất (19,17 - 15,86 - 
11,0 quả) sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%, 
các công thức còn lại số quả đậu không có sự sai 
khác. Giai đoạn sau tắt hoa 40 – 50 ngày trùng với 

lần rụng sinh lý lần 2 nên số quả đậu/chùm tiếp tục 
giảm. Giai đoạn sau tắt hoa 50 ngày chùm vải đã 
uốn câu nếu gặp điều kiện thời tiết bất lợi quả 
vẫn rụng nhưng tỷ lệ rụng ít hơn so với những 
lần trước. 

- Số quả đậu khi thu hoạch: công thức 3 có 
số quả cho thu hoạch cao nhất 9,3 quả/chùm, sai 
khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%, các công 
thức còn lại số quả đậu không có sự sai khác. 
Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đến các yếu tố 
cấu thành năng suất của vải sớm Phúc Hòa 5 tuổi ở 
các công thức thí nghiệm được trình bày ở bảng 8.

Bảng 8. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đến các yếu tố cấu thành năng suất 
vải sớm Phúc Hòa 5 tuổi ở các công thức thí nghiệm

     Chỉ tiêu
Số chùm quả/
cành (chùm 

quả)

Số quả/ 
chùm (quả)

Khối lượng 
TB quả (g)

Năng suất 
lý thuyết 
(kg/cây)

Năng suất 
thực thu 
(kg/cây)

Năng suất 
thực thu 
quy ra 

ha(tấn/ha)

CT 1(đ/c) 116,33 4,33 33,30 16,27 12,60 5,24

CT 2 104,67 5,33 33,00 18,17 13,67 5,68

CT3 65,67 9,30 36,70 21,83 19,17 7,97

CT 4 122,33 4,33 36,30 18,47 14,67 6,10

CT 5 115,67 4,50 33,30 15,90 12,00 4,99

CT 6 120,33 4,67 27,00 15,53 10,83 4,51

CV% 27,4 20,0 0,00 4,8 4,9 5,8

LSD0,05 53,50 1,96 0,0012 1,52 1,24 0,6

Số liệu trong bảng 8 cho thấy, số chùm quả/
cành của các công thức thí nghiệm dao động rất 
lớn từ 65,67 - 122,33, đạt cao nhất là CT4 và thấp 
nhất là CT3 nhưng không có sự sai khác. Số quả/
chùm, công thức 3 đạt cao nhất (9,30 quả/chùm) 
sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%, các công 
thức còn lại không có sự sai khác. 

Khối lượng trung bình quả của các công thức 
2, 3, 4, 6 sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95% 
so với công thức 1 (đ/c), riêng công thức 5 không 
có sai khác so với đối chứng. Công thức 3 có khối 

lượng quả lớn nhất 36,70g, công thức 6 có khối 
lượng quả nhỏ nhất (27,00g), các công thức còn 
lại dao động 33,30g – 36,30g.

Năng suất thực thu ở các công thức thí 
nghiệm, đứng đầu là CT3, thứ đến là CT4 có 
năng suất cao hơn đối chứng, CT6 có năng suất 
thấp hơn đối chứng, sai khác có ý nghĩa ở mức 
tin cậy 95%. Các CT2 và CT5 có sự chênh lệch 
về năng suất nhưng sai khác không có ý nghĩa ở 
mức tin cậy 95%.
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Bảng 9. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đến độ lớn, thành phần cơ giới và chất lượng của 
vải sớm Phúc Hòa 5 tuổi ở các công thức thí nghiệm (n = 30)

Công thức

Chỉ tiêu

Chiều cao 
quả (cm)

Đường kính 
quả (cm)

Khối 
lượng TB 

quả (g)

Khối lượng 
cùi TB/quả 

(g)

Khối lượng 
hạt TB/ quả 

(g)

Tỷ lệ  
phần ăn 
được %

Độ Brix
(%)

CT 1 (đ/c) 3,96 ± 0,05 3,49± 0,04 33,30 23,00 69,00 3,70 16,50

CT 2 3,88 ± 0,05 3,45 ± 0,03 33,00 21,70 65,70 3,70 21,50

CT 3 4,01 ± 0,07 3,62 ± 0,07 36,70 23,30 63,60 3,67 20,00

CT4 4,0 ± 0,07 3,66 ± 0,05 36,30 23,30 64,20 4,00 16,70

CT5 3,95 ± 0,04 3,43 ± 0,04 33,30 23,00 69,00 3,67 20,20

CT 6 3,71 ± 0,04 3,37 ± 0,04 27,00 20,00 74,10 3,33 21,40

Số liệu bảng 9 cho thấy, chiều cao quả, đường 
kính quả giữa các công thức có sự chênh lệch 
không đáng kể, công thức 3 có chiều cao quả lớn 
nhất (4,01cm) và công thức 6 có chiều cao quả 
nhỏ nhất (3,71cm) do cây sai quả nên quả nhỏ. 
Đường kính quả cao nhất là công thức 4 (3,66cm), 
thấp nhất là công thức 6 (3,37cm), các công thức 
còn lại dao động từ 3,43 – 3,62cm. Khối lượng 
trung bình quả của các công thức dao động từ 
(27,00 - 36,70g/quả), khối lượng cùi trung bình/
quả của công thức 3 đạt cao nhất 23,20g, thấp 
nhất là công thức 6 (20g/quả). Tỷ lệ phần ăn được 
công thức 4 đạt cao nhất 4%, công thức 6 đạt thấp 
nhất 3,33% do quả nhỏ. Khối lượng hạt trung 
bình/quả: công thức 6 có khối lượng hạt lớn nhất 
(74,10g) nhỏ nhất là công thức 3 (63,60g), các 
công thức còn lại dao động từ 64,20g – 69,00g. 
Độ Brix là một chỉ tiêu khá quan trọng trong việc 
đánh giá chất lượng quả, thông thường với nhãn, 
vải độ Brix đạt yêu cầu phải lớn hơn 15%. Độ 
brix ở các công thức thí nghiệm đạt từ 16,5% đến 
21,5%; trong đó các công thức 2, 3, 5, 6 có độ 
Brix đạt trên 20%.

4. KẾT LUẬN

1. Kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng 
phát triển của vải sớm Phúc Hòa ở 3 độ tuổi 5 - 
10 - 15 năm tuổi cho thấy: 

Sinh trưởng thân, tán của cây vải tăng trưởng 

theo độ tuổi thông qua các chỉ tiêu: chiều cao cây, 
đường kính tán, đường kính gốc. Thời kỳ cho quả 
cây ra được 3 đợt lộc/năm, lộc hè có thời gian 
sinh trưởng dài nhất, thứ đến là lộc hè thu, lộc thu 
sinh trưởng phát triển ngắn nhất. Thời gian xuất 
hiện mầm hoa, nở hoa và đậu quả sớm nhất là vải 
5 tuổi, thứ đến là vải 10 tuổi và 15 tuổi. Về năng 
suất, cây vải 15 tuổi có năng suất cao gấp 4 lần so 
với cây 5 tuổi; cây 10 - 15 tuổi cho năng suất ổn 
định hơn cây 5 tuổi. 

2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các 
biện pháp kỹ thuật tới khả năng đậu quả, năng 
suất, chất lượng của vải sớm Phúc Hòa cho thấy:

Biện pháp cắt tỉa sau thu hoạch + cắt tỉa đầu 
vụ đông + làm đứt rễ quanh tán + khoanh vỏ trên 
cành cấp 2 cho kết quả cây vải ra hoa sớm nhất 
và hoa nở tập trung, không bị ảnh hưởng xấu của 
điều kiện thời tiết khi hoa nở. Các biện pháp: cắt 
tỉa sau thu hoạch + cắt tỉa đầu vụ đông + làm đứt 
rễ quanh tán + phun KCl 300g/10 lít nước; Cắt tỉa 
sau thu hoạch + cắt tỉa đầu vụ đông + làm đứt rễ 
quanh tán + phun Ethrel 800ppm; Cắt tỉa sau thu 
hoạch + cắt tỉa đầu vụ đông + làm đứt rễ quanh 
tán + phun HPC97 do bị tác động của các chất ức 
chế sinh trưởng nên vải ra hoa muộn và không 
tập trung nên bị ảnh hưởng của điều kiện thời tiết 
bất lợi.

Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật đến 
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số quả đậu và tỷ lệ đậu quả, công thức 3 có số 
quả đậu và tỷ lệ đậu quả cao nhất (9,3 quả/chùm), 
sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%, các công 
thức còn lại số quả đậu có sự chênh lệch nhưng 
sai khác không có ý nghĩa. 

Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật đến 
năng suất và một số chỉ tiêu về quả: Về năng suất 

đứng đầu là CT3 (đạt 19,17kg/cây), thứ đến là 
CT4 (đạt 14,67kg/cây) có năng suất cao hơn đối 
chứng, CT6 có năng suất nhỏ hơn đối chứng, sai 
khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%. Các CT2 
và CT5 có sự chênh lệch về năng suất nhưng sai 
khác không có ý nghĩa; Một số chỉ tiêu về quả: 
CT3 quả có độ lớn, khối lượng quả, tỷ lệ phần ăn 
được cao nhất. 
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RESEARCH ON GROWTH, DEVELOPMENT CHARACTERISTICS AND 
TECHNICAL MEASURES FOR INCREASING PRODUCTIVITY, QUALITY OF 

EARLY LITCHI IN PHUC HOA COMMUNE, TAN YEN DISTRICT, 
BAC GIANG PROVINCE

Nguyen Van Vuong1, Nguyen Thi Ngoc1, Nguyen Thi Thu Hien1, Hoang Thi Mai1
, Duong 

Van Quan1, Nguyen Thi Mai Nhi2

(1Agronomy Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University; 2Agriculture Department - Tan Yen District, 
Bac Giang Province)

SUMMARY
The results of research on growth and development characteristics and some technical measures to increase the yield 
and quality of early litchi variety in Phuc Hoa commune, Tan Yen district, Bac Giang show that: Phuc Hoa early litchi 
at 3 ages of 5 - 10 - 15 years old, truck growth and canopy that increase with age; In the fruiting stage, it has 3 buds/
years. The summer buds has longest growth time, the second is the summer buds, the shortest is the autumn buds. 
The earliest time to appear flower buds, blooms and fruits is 5-year-old litchi, followed by 10-year-old litchi and 
15-year-old litchi; The 15-year-old litchi tree has 4 times higher yield than the 5-year-old tree; 10 - 15-year-old trees 
give more stable yield than 5-year-old trees. The influence of technical measures on fruiting ability, yield and quality 
of Phuc Hoa early litchi showed that: post-harvest pruning + early winter pruning + root cutting around the canopy 
+ circled peel on branches level 2: the earliest flowering lychee, shortest flowering time (20 days); rate of fruiting 
and number of fruits at harvest reached the highest (9.3 fruits/bunch), the highest productivity (19,17kg/tree); Fruit 
size, fruit weight, and percentage of edible portion are the highest, significant difference at the 95% confidence level.
Keywords: Development, growth characteristics, Phuc Hoa early litchi, teachnical measures.
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3. Một số hướng dẫn cần thiết
3.1. Cách viết tài liệu tham khảo
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