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NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN 
NƯỚC QUẢ TỪ DƯA HẤU CÓ BỔ SUNG SIRO DÂU TẰM

Đào Thị Vân Anh1, Vũ Kiều Sâm1, Khổng Thị Thanh1, Hà Duyên Duy2

(1Khoa Công nghệ thực phẩm; 2Sinh viên - Lớp D-CNTP 7A, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nước ép dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm lên men được sản xuất từ quả dưa hấu và quả dâu tằm thu mua tại huyện 
Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Thí nghiệm được tiến hành tại Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang. Nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men trong sản xuất 
nước quả từ dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men trong sản xuất 
nước quả như: nhiệt độ lên men, tỷ lệ nấm men sử dụng, nồng dộ dịch đường lên men, nguyên liệu lên men. Kết quả 
trong nghiên cứu này cho thấy khi lên men nước quả dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm trong điều kiện: Nhiệt độ lên 
men 25oC, nồng độ dịch đường lên men 18oBx, tỷ lệ men giống sử dụng 5%, tỷ lệ phối chế dịch dưa hấu 80% và siro 
dâu 20% sản phẩm thu được có chất lượng cảm quan tốt, độ cồn phù hợp, hương vị đặc trưng của nước quả lên men. 
Từ khóa: Cảm quan, dưa hấu, lên men, nước quả, siro dâu tằm.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dưa hấu được mệnh danh là vua của trái cây 

mùa hè. Với lợi thế là loại trái cây có vị ngon 
ngọt, dễ ăn và cung cấp cho cơ thể một lượng 
nước khá lớn, không ít các vitamin và nguyên tố 
vi lượng quý giá nên dưa hấu được nhiều người 
tiêu dùng lựa chọn. Hiện nay, diện tích trồng dưa 
hấu trên cả nước là rất lớn, với sản lượng ngày 
càng cao. Hàng năm có rất nhiều giống dưa hấu 
năng suất cao, chất lượng được nhập khẩu cũng 
như được các viện nghiên cứu trong nước lai tạo 
thành công. Tuy nhiên, người nông dân Việt Nam 
vẫn chỉ trồng và tiêu thụ dưa hấu theo kiểu được 
giá thì đổ xô trồng, khi dưa rớt giá thì lại đua nhau 
bỏ không trồng nữa, mà không quan tâm tới nhu 
cầu của thị trường dẫn đến diện tích và sản lượng 
dưa hấu không ổn định, thu nhập của người dân 
trồng dưa hấu vì thế cũng không ổn định. Dưa 
hấu chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng ăn tươi hoặc 
xuất khẩu tươi cho nên phụ thuộc vào thị trường 
và thời vụ.

Để nâng cao giá trị của dưa hấu nói riêng và 
các loại quả nói chung là đem chế biến thành 
nước quả. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về 
chế biến nước quả dưa hấu. Tuy nhiên, nước quả 
dưa hấu sau khi chế biến thường có hương vị và 
màu sắc không thực sự hấp dẫn người tiêu dùng. 
Do vậy, để nâng cao chất lượng cảm quan cho 
nước dưa hấu và giúp nước dưa hấu trở lên hấp 
dẫn hơn đối với người tiêu dùng thì một trong 
những giải pháp công nghệ được sử dụng đó là 
lên men nước ép dưa hấu, phối chế dịch ép dưa 

hấu với 1 loại quả có màu đẹp và hương vị mạnh 
để sản phẩm sau lên men có độ cồn khoảng 3 
nhưng vẫn giữ được vị đặc trưng của nước ép 
dưa hấu. Để quá trình lên men nước dưa hấu đạt 
hiệu quả phải kiểm soát chặt chẽ được các yếu tố 
ảnh hưởng. Xuất phát từ vấn đề đó, chúng tôi tiến 
hành đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình lên men nước quả từ dưa hấu có 
bổ sung siro dâu tằm”.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Quả dưa hấu, quả dâu tằm được thu mua tại 
chợ đầu mối huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 
Quả dưa hấu và quả dâu tằm sau khi thu mua 
được vận chuyển về phòng thí nghiệm Khoa 
Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - 
Lâm Bắc Giang.

Nấm men Saccharomyces cerevisiae F43 được 
mua tại Viện Công nghiệp thực phẩm Hà Nội.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chuẩn bị mẫu

Nước ép dưa hấu được chuẩn bị theo sơ đồ sau: 
Dưa hấu → Tách vỏ → Ép → Làm trong dịch ép 
→ Phối chế → Thanh trùng dịch → Làm nguội → 
Lên men → Lắng → Thanh trùng → Đóng chai → 
Sản phẩm [3].

Chuẩn bị siro dâu tằm: chọn những quả dâu 
tằm chín đồng đều, không hư hỏng, không bị dập 
nát. Tỷ lệ dâu: đường (1:1.2) cho vào bình thủy 
tinh (một lớp dâu tằm 1 lớp đường), đậy nắp kín 
lại. Sau 3 ngày chiết dịch dâu tằm để phối chế với 
dịch ép dưa hấu. 

Điều chỉnh pH của dịch lên men về pH = 4.5.
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2.2.2. Phương pháp phân tích
- Đánh giá chất lượng cảm quan sản phẩm 

bằng phương pháp cho điểm thị hiếu theo tiêu 
chuẩn TCVN 3215:79 [Hà Duyên Tư, 1].

- Hàm lượng nước của nguyên liệu xác định 
bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi 
và bằng phương pháp cân [Hà Duyên Tư, 2].

- Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số 
bằng chiết quang kế [Vũ Thy Thư, 6].

- Xác định pH dịch quả bằng máy đo pH [Vũ 
Thy Thư, 6].

- Xác định hàm lượng axit hữu cơ tổng số bằng 
phương pháp chuẩn độ trung hòa [Hà Duyên Tư, 2].

- Xác định độ cồn bằng cách sử dụng cồn kế 
[Vũ Thy Thư, 6].

- Xác định hàm lượng đường tổng số bằng 
bằng phương pháp Graxianop [Vũ Thy Thư, 6].

2.2.3. Phương pháp xử lí số liệu

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Irristat 
5.0 [5].

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định tỷ lệ phối chế siro dâu tằm thích hợp 

Nước ép dưa hấu thường có màu sắc nhạt, sau 
khi xử lý nhiệt thường có vị và mùi không hấp 
dẫn. Quả dâu tằm chín có lượng chất màu nhiều, 
sau khi ngâm siro dịch quả có mùi thơm mạnh, 
có màu đậm do vậy khi sử dụng để phối chế với 
dịch ép dưa hấu có tác dụng cải thiện màu sắc 
cũng như hương vị của sản phẩm nước ép dưa 
hấu lên men. Kết quả đánh giá chất lượng nước 
dưa hấu lên men được thể hiện qua hình 1, hình 
2 và bảng 3.

Nước ép dưa hấu được chuẩn bị theo sơ đồ sau: Dưa hấu→Tách vỏ→Ép→Làm trong dịch 
ép→Phối chế →Thanh trùng dịch→Làm nguội→Lên men→Lắng→Thanh trùng→Đóng 
chai→Sản phẩm [3]. 

Chuẩn bị siro dâu tằm: chọn những quả dâu tằm chín đồng đều, không hư hỏng, không bị 
dập nát. Tỷ lệ dâu: đường (1:1.2) cho vào bình thủy tinh (một lớp dâu tằm 1 lớp đường), đậy nắp 
kín lại. Sau 3 ngày chiết dịch dâu tằm để phối chế với dịch ép dưa hấu.  

Điều chỉnh pH của dịch lên men về pH = 4.5. 
2.2.2. Phương pháp phân tích 

- Đánh giá chất lượng cảm quan sản phẩm bằng phương pháp cho điểm thị hiếu theo tiêu 
chuẩn TCVN 3215:79 [Hà Duyên Tư, 1]. 

- Hàm lượng nước của nguyên liệu xác định bằng phương pháp sấy đến khối lượng không 
đổi và bằng phương pháp cân [Hà Duyên Tư, 2]. 

- Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số bằng chiết quang kế [Vũ Thy Thư, 6] 
- Xác định pH dịch quả bằng máy đo pH [Vũ Thy Thư, 6]. 
- Xác định hàm lượng axit hữu cơ tổng số bằng phương pháp chuẩn độ trung hòa [Hà Duyên 

Tư, 2]. 
- Xác định độ cồn bằng cách sử dụng cồn kế [Vũ Thy Thư, 6]. 
- Xác định hàm lượng đường tổng số bằng bằng phương pháp Graxianop [Vũ Thy Thư, 6]. 

2.2.3. Phương pháp xử lí số liệu 
        Số liệu được xử lý bằng phần mềm Irristat 5.0 [5]. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Xác định tỷ lệ phối chế siro dâu tằm thích hợp  

Nước ép dưa hấu thường có màu sắc nhạt, sau khi xử lý nhiệt thường có vị và mùi không 
hấp dẫn. Quả dâu tằm chín có lượng chất màu nhiều, sau khi ngâm siro dịch quả có mùi thơm 
mạnh, có màu đậm do vậy khi sử dụng để phối chế với dịch ép dưa hấu có tác dụng cải thiện 
màu sắc cũng như hương vị của sản phẩm nước ép dưa hấu lên men. Kết quả đánh giá chất lượng 
nước dưa hấu lên men được thể hiện qua hình 1, hình 2 và bảng 3. 
 

       
Hình 1. Sự biến đổi hàm lượng đường tổng số 

trong thời gian lên men 
Hình 2. Sự biến đổi độ cồn trong thời gian lên men 

Kết quả ở hình 1 cho thấy: Hàm lượng đường tổng số giảm dần theo thời gian lên men. Sự 
biến đổi hàm lượng đường tổng số ở các công thức là khác nhau. Khi tỷ lệ phối chế siro dâu tăng 
lên thì sự biến đổi hàm lượng đường tổng số cũng tăng lên. Công thức có tỷ lệ phối chế dưa hấu, 
dâu tằm 70%:30% có sự biến đổi hàm lượng đường tổng số là lớn nhất, sau 3 ngày lên men hàm 
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Biểu đồ 1. Sự biến đổi hàm lượng đường tổng số 
trong thời gian lên men

Nước ép dưa hấu được chuẩn bị theo sơ đồ sau: Dưa hấu→Tách vỏ→Ép→Làm trong dịch 
ép→Phối chế →Thanh trùng dịch→Làm nguội→Lên men→Lắng→Thanh trùng→Đóng 
chai→Sản phẩm [3]. 

Chuẩn bị siro dâu tằm: chọn những quả dâu tằm chín đồng đều, không hư hỏng, không bị 
dập nát. Tỷ lệ dâu: đường (1:1.2) cho vào bình thủy tinh (một lớp dâu tằm 1 lớp đường), đậy nắp 
kín lại. Sau 3 ngày chiết dịch dâu tằm để phối chế với dịch ép dưa hấu.  

Điều chỉnh pH của dịch lên men về pH = 4.5. 
2.2.2. Phương pháp phân tích 

- Đánh giá chất lượng cảm quan sản phẩm bằng phương pháp cho điểm thị hiếu theo tiêu 
chuẩn TCVN 3215:79 [Hà Duyên Tư, 1]. 

- Hàm lượng nước của nguyên liệu xác định bằng phương pháp sấy đến khối lượng không 
đổi và bằng phương pháp cân [Hà Duyên Tư, 2]. 

- Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số bằng chiết quang kế [Vũ Thy Thư, 6] 
- Xác định pH dịch quả bằng máy đo pH [Vũ Thy Thư, 6]. 
- Xác định hàm lượng axit hữu cơ tổng số bằng phương pháp chuẩn độ trung hòa [Hà Duyên 

Tư, 2]. 
- Xác định độ cồn bằng cách sử dụng cồn kế [Vũ Thy Thư, 6]. 
- Xác định hàm lượng đường tổng số bằng bằng phương pháp Graxianop [Vũ Thy Thư, 6]. 

2.2.3. Phương pháp xử lí số liệu 
        Số liệu được xử lý bằng phần mềm Irristat 5.0 [5]. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Xác định tỷ lệ phối chế siro dâu tằm thích hợp  

Nước ép dưa hấu thường có màu sắc nhạt, sau khi xử lý nhiệt thường có vị và mùi không 
hấp dẫn. Quả dâu tằm chín có lượng chất màu nhiều, sau khi ngâm siro dịch quả có mùi thơm 
mạnh, có màu đậm do vậy khi sử dụng để phối chế với dịch ép dưa hấu có tác dụng cải thiện 
màu sắc cũng như hương vị của sản phẩm nước ép dưa hấu lên men. Kết quả đánh giá chất lượng 
nước dưa hấu lên men được thể hiện qua hình 1, hình 2 và bảng 3. 
 

       
Hình 1. Sự biến đổi hàm lượng đường tổng số 

trong thời gian lên men 
Hình 2. Sự biến đổi độ cồn trong thời gian lên men 

Kết quả ở hình 1 cho thấy: Hàm lượng đường tổng số giảm dần theo thời gian lên men. Sự 
biến đổi hàm lượng đường tổng số ở các công thức là khác nhau. Khi tỷ lệ phối chế siro dâu tăng 
lên thì sự biến đổi hàm lượng đường tổng số cũng tăng lên. Công thức có tỷ lệ phối chế dưa hấu, 
dâu tằm 70%:30% có sự biến đổi hàm lượng đường tổng số là lớn nhất, sau 3 ngày lên men hàm 
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Biểu đồ 2. Sự biến đổi độ cồn trong thời gian 
lên men

Kết quả ở hình 1 cho thấy: Hàm lượng đường 
tổng số giảm dần theo thời gian lên men. Sự biến 
đổi hàm lượng đường tổng số ở các công thức là 
khác nhau. Khi tỷ lệ phối chế siro dâu tăng lên thì 
sự biến đổi hàm lượng đường tổng số cũng tăng 
lên. Công thức có tỷ lệ phối chế dưa hấu, dâu tằm 
70%:30% có sự biến đổi hàm lượng đường tổng 
số là lớn nhất, sau 3 ngày lên men hàm lượng 
đường tổng số còn 7.2%. Công thức không phối 
chế siro dâu hàm lượng đường tổng số còn lại 
sau 3 ngày  lên men là cao nhất (còn 9.3%), tiếp 
đó đến công thức phối chế dưa hấu, siro dâu tằm 
95%:5% (sau 3 ngày lên men hàm lượng đường 
tổng số còn lại là 9.1%). Các công thức phối chế 

tỷ lệ dưa hấu, siro dâu tằm 75%:25% , 80%:20%, 
85%:15%, 90%:10% hàm lượng đường tổng số 
sau 3 ngày lên men còn lại lần lượt là 7.2%. 7.8%. 
8.7%. 8.8%.

Kết quả ở hình 2 cho thấy: Sau 3 ngày lên men 
độ cồn có chiều hướng gia tăng tỷ lệ thuận với tỷ 
lệ siro dâu bổ sung. Từ bảng cho thấy: Lượng dâu 
tằm bổ sung càng lớn thì lượng cồn tạo ra càng 
nhiều. Công thức có độ cồn cao nhất 3.9%V sau 
3 ngày lên men là công thức với tỷ lệ phối chế là 
30% siro dâu và 70% dưa hấu. Công thức không 
phối chế siro dâu có độ cồn thấp nhất đạt 2.4% 
sau 3 ngày lên men. Các công thức phối chế tỷ 
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lệ dưa hấu, siro dâu tằm 75%:25%, 80%:20%, 
85%:15%, 90%:10% độ cồn đạt được sau 3 ngày 
lên men lần lượt là 3.7%V, 3.3%V, 2.9%V, 2.7V, 
2.5%V. Trong các công thức phối chế nguyên liệu 
này chỉ có 3 công thức độ cồn đạt yêu cầu nước 
nước quả lên men (3-5%) là công thức phối chế 
70%:30%, 75%:25%, 80%:20%.

Bên cạnh các chỉ tiêu về hàm lượng đường, 
độ cồn chất lượng cảm quan của sản phẩm là một 
chỉ tiêu rất quan trọng đánh giá chất lượng nước 
dưa hấu lên men. Kết quả theo dõi ảnh hưởng của 
tỷ lệ phối chế dâu tằm đến chất lượng cảm quan 
nước dưa hấu lên men được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối chế dưa hấu dâu tằm 
đến chất lượng cảm quan sản phẩm

Tỷ lệ phối chế dưa hấu/siro dâu (%) Điểm cảm quan chung (điểm) Xếp hạng chất lượng

100% 12.56 Trung bình

95:5 12.62 Trung bình

90:10 13.18 Trung bình

85:15 15.32 Khá

80:20 16.54 Khá

75:25 14.85 Trung bình

70:30 14.36 Trung bình

Kết quả theo dõi chất lượng cảm quan của nước 
dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm lên men cho thấy 
các công thức có tỷ lệ phối chế dưa hấu, dâu tằm 
khác nhau cho chất lượng cảm quan khác nhau. 
Trong các tỷ lệ phối chế chỉ có 2 công thức tỷ lệ 
phối chế dâu tằm là 15% và 20% cho kết quả đánh 
giá cảm quan đạt loại khá. Các công thức còn lại 
đều đạt loại trung bình. Trong 2 công thức phối chế 
đạt loại khá thì công thức phối chế siro dâu 20% 
cho điểm cảm quan là cao nhất. 

Từ các kết quả trên, công thức có tỷ lệ phối trộn 
80% dịch nước ép dưa hấu và 20% dâu tằm được 
lựa chọn để thực hiện các thí nghiệm tiếp theo. Kết 
quả nghiên cứu này hoàn toàn phù hợp với nghiên 
cứu năm 2016 của Mạch Thị Khiêm Tín [3]. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ dịch đường của 
dịch lên men đến chất lượng sản phẩm

Trong thí nghiệm này dịch ép dưa hấu thu 
được có hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số là 
9.8oBx. Phối chế 80% dưa hấu và 20% siro dâu  
thu được dịch có nồng độ chất rắn hòa tan tổng 
số là 14.4oBx, tiến hành bổ sung đường saccarose 
để đạt được nồng độ chất rắn hòa tan tổng số cho 
nghiên cứu lần lượt là: 16oBx, 18oBx, 20oBx.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 
chất rắn hòa tan tổng số trong dịch lên men đến 
chất lượng sản phẩm được thể hiện ở hình 3 và 
hình 4 và bảng 2.

               

Hình 3. Sự biến đổi hàm lượng đường tổng số 
trong thời gian lên men 

Hình 4. Sự biến đổi độ cồn trong thời gian lên men 

Kết quả ở hình 3 cho thấy: Hàm lượng đường tổng số trong dịch lên men giảm dần theo thời 
gian lên men. Theo kết quả xử lý thống kê ở độ tin cậy 95%, các công thức khác nhau cho kết 
quả khác nhau. Công thức có hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số 20oBx  sau 3 ngày lên men hàm 
lượng đường tổng số trong dịch lên men còn lại là cao nhất 9.5%. Công thức có hàm lượng chất 
rắn hòa tan tổng số 16oBx sau 3 ngày lên men hàm lượng đường tổn số trong dịch lên men còn 
lại là thấp nhất 6.3%. Công thức có hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số 18oBx sau 3 ngày lên 
men hàm lượng đường tổng số còn lại của dich lên men đạt 7.7% tương đương với nguyên liệu 
ban đầu.  

Sự biến đổi độ của của nước dưa hấu lên men ở hình 4 cho thấy: độ cồn trong dịch lên men 
có chiều hướng gia tăng tỷ lệ thuận với chiều tăng của hàm lượng chất khô hòa tan tổng số của 
dịch lên men. Công thức có hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 16oBx sau 3 ngày lên men có độ 
cồn thấp nhất là 2.9%V, công thức có hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 18oBx sau 3 ngày lên 
men có độ cồn là 3.4%V, công thức có hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 20oBx sau 3 ngày lên 
men đạt độ cồn cao nhất là 4.1%V. Như vậy có 2 mẫu đạt yêu cầu về độ cồn của nước quả lên 
men từ 3%-5% là công thức có hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 18oBx, 20oBx. 

Chất lượng cảm quan nước quả sau lên men là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá chất 
lượng sản phẩm. Kết quả đánh giá các chỉ tiêu cảm quan chất lượng sản phẩm được thể hiện ở 
bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ dịch đường lên men đến  
chất lượng cảm quan của sản phẩm 

Nồng độ dịch đường (oBx) Điểm cảm quan chung (điểm) Xếp hạng chất lượng 

16oBx 14.34 Trung bình 
18oBx 16.36 Khá 

                    20oBx 15.1 Trung bình 

Từ các kết quả nghiên cứu về sự biến đổi hàm lượng đường tổng số, độ cồn, chất lượng cảm 
quan của sản phẩm. Công thức có hàm chất khô hòa tan tổng số (18oBx) được lựa chon để thực 
hiện các thí nghiệm tiếp theo. Kết quả nghiên cứu này cũng hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu 
của Nguyễn Văn Lục năm 2014 và Vũ Thị Kim Phong năm 2008. 

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên men đến chất lượng nước dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm 
lên men 
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Hình 3. Sự biến đổi hàm lượng đường tổng số 
trong thời gian lên men 

Hình 4. Sự biến đổi độ cồn trong thời gian lên men 

Kết quả ở hình 3 cho thấy: Hàm lượng đường tổng số trong dịch lên men giảm dần theo thời 
gian lên men. Theo kết quả xử lý thống kê ở độ tin cậy 95%, các công thức khác nhau cho kết 
quả khác nhau. Công thức có hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số 20oBx  sau 3 ngày lên men hàm 
lượng đường tổng số trong dịch lên men còn lại là cao nhất 9.5%. Công thức có hàm lượng chất 
rắn hòa tan tổng số 16oBx sau 3 ngày lên men hàm lượng đường tổn số trong dịch lên men còn 
lại là thấp nhất 6.3%. Công thức có hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số 18oBx sau 3 ngày lên 
men hàm lượng đường tổng số còn lại của dich lên men đạt 7.7% tương đương với nguyên liệu 
ban đầu.  

Sự biến đổi độ của của nước dưa hấu lên men ở hình 4 cho thấy: độ cồn trong dịch lên men 
có chiều hướng gia tăng tỷ lệ thuận với chiều tăng của hàm lượng chất khô hòa tan tổng số của 
dịch lên men. Công thức có hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 16oBx sau 3 ngày lên men có độ 
cồn thấp nhất là 2.9%V, công thức có hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 18oBx sau 3 ngày lên 
men có độ cồn là 3.4%V, công thức có hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 20oBx sau 3 ngày lên 
men đạt độ cồn cao nhất là 4.1%V. Như vậy có 2 mẫu đạt yêu cầu về độ cồn của nước quả lên 
men từ 3%-5% là công thức có hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 18oBx, 20oBx. 

Chất lượng cảm quan nước quả sau lên men là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá chất 
lượng sản phẩm. Kết quả đánh giá các chỉ tiêu cảm quan chất lượng sản phẩm được thể hiện ở 
bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ dịch đường lên men đến  
chất lượng cảm quan của sản phẩm 

Nồng độ dịch đường (oBx) Điểm cảm quan chung (điểm) Xếp hạng chất lượng 

16oBx 14.34 Trung bình 
18oBx 16.36 Khá 

                    20oBx 15.1 Trung bình 

Từ các kết quả nghiên cứu về sự biến đổi hàm lượng đường tổng số, độ cồn, chất lượng cảm 
quan của sản phẩm. Công thức có hàm chất khô hòa tan tổng số (18oBx) được lựa chon để thực 
hiện các thí nghiệm tiếp theo. Kết quả nghiên cứu này cũng hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu 
của Nguyễn Văn Lục năm 2014 và Vũ Thị Kim Phong năm 2008. 

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên men đến chất lượng nước dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm 
lên men 
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Biểu đồ 4. Sự biến đổi độ cồn trong thời gian 
lên men
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Kết quả ở hình 3 cho thấy: Hàm lượng đường 
tổng số trong dịch lên men giảm dần theo thời 
gian lên men. Theo kết quả xử lý thống kê ở độ 
tin cậy 95%, các công thức khác nhau cho kết quả 
khác nhau. Công thức có hàm lượng chất rắn hòa 
tan tổng số 20oBx  sau 3 ngày lên men hàm lượng 
đường tổng số trong dịch lên men còn lại là cao 
nhất 9.5%. Công thức có hàm lượng chất rắn hòa 
tan tổng số 16oBx sau 3 ngày lên men hàm lượng 
đường tổn số trong dịch lên men còn lại là thấp 
nhất 6.3%. Công thức có hàm lượng chất rắn hòa 
tan tổng số 18oBx sau 3 ngày lên men hàm lượng 
đường tổng số còn lại của dich lên men đạt 7.7% 
tương đương với nguyên liệu ban đầu. 

Sự biến đổi độ của của nước dưa hấu lên men 
ở hình 4 cho thấy: độ cồn trong dịch lên men có 
chiều hướng gia tăng tỷ lệ thuận với chiều tăng 

của hàm lượng chất khô hòa tan tổng số của dịch 
lên men. Công thức có hàm lượng chất khô hòa 
tan tổng số 16oBx sau 3 ngày lên men có độ cồn 
thấp nhất là 2.9%V, công thức có hàm lượng chất 
khô hòa tan tổng số 18oBx sau 3 ngày lên men có 
độ cồn là 3.4%V, công thức có hàm lượng chất 
khô hòa tan tổng số 20oBx sau 3 ngày lên men đạt 
độ cồn cao nhất là 4.1%V. Như vậy, có 2 mẫu đạt 
yêu cầu về độ cồn của nước quả lên men từ 3%-
5% là công thức có hàm lượng chất khô hòa tan 
tổng số 18oBx, 20oBx.

Chất lượng cảm quan nước quả sau lên men 
là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá chất 
lượng sản phẩm. Kết quả đánh giá các chỉ tiêu 
cảm quan chất lượng sản phẩm được thể hiện ở 
bảng 2.

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ dịch đường lên men 
đến chất lượng cảm quan của sản phẩm

Nồng độ dịch đường (oBx) Điểm cảm quan chung (điểm) Xếp hạng chất lượng

16oBx 14.34 Trung bình

18oBx 16.36 Khá

                    20oBx 15.1 Trung bình

Từ các kết quả nghiên cứu về sự biến đổi hàm 
lượng đường tổng số, độ cồn, chất lượng cảm 
quan của sản phẩm. Công thức có hàm chất khô 
hòa tan tổng số (18oBx) được lựa chon để thực 
hiện các thí nghiệm tiếp theo. Kết quả nghiên 
cứu này cũng hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu 
của Nguyễn Văn Lục năm 2014 và Vũ Thị Kim 
Phong năm 2008.

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên men đến chất 
lượng nước dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm 
lên men

Quá trình lên men chịu ảnh hưởng rất lớn bởi 
yếu tố nhiệt độ. Kết quả theo dõi ảnh hưởng của 
nhiệt độ đến chất lượng sản phẩm được thể hiện 
ở hình 5, hình 6 và bảng 3.Quá trình lên men chịu ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố nhiệt độ. Kết quả theo dõi ảnh hưởng 

của nhiệt độ đến chất lượng sản phẩm được thể hiện ở hình 5, hình 6 và bảng 3. 

                

Hình 5. Sự biến đổi hàm lượng đường tổng số trong thời 
gian lên men 

Hình 6. Sự biến đổi độ cồn trong thời gian lên men 

Kết quả từ hình 5 cho thấy: Hàm lượng đường tổng số trong các mẫu giảm dần theo thời 
gian lên men. Nhiệt độ lên men có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của nấm men. Trong các 
mức nhiệt độ ở trên, mức nhiệt độ lên men 30oC hàm lượng đường tổng số giảm là cao nhất, sau 
3 ngày lên men hàm lượng đường tổng số trong dịch lên men còn lại là 6.8%. Nhiệt độ lên men ở 
10oC nấm men hầu như không hoạt động, nhiệt độ này nấm men bị ức chế hoạt động, sau 3 ngày 
lên men hàm lượng đường tổng số còn lại trong dịch lên men rất cao là 15.3%. Công thức lên 
men ở 15oC và 20oC hàm lượng đường tổng số còn lại sau lên men lần lượt là 12.7% và 9.2%. 
Công thức lên men ở nhiệt độ 25oC sau 3 ngày lên men lượng hàm lượng chất khô hòa tan tổng 
số còn lại là 7.8% tương đương với hàm lượng hàm lượng chất khô hòa tan tổng số ban đầu có 
trong nguyên liệu. 

Sự biến đổi độ cồn ở hình 6 cho thấy: độ cồn của dịch lên men tăng lên thời gian lên men. 
Công thức lên men ở  nhiệt độ 10oC không có sự tạo thành cồn sau 3 ngày lên men nên 
không đo được độ cồn của dịch lên men, công thức lên men ở  nhiệt độ 25oC độ cồn của dịch 
lên men đạt 3.4%V, các công thức lên men ở nhiệt độ 15oC, 20oC, 30oC độ cồn của dịch lên 
men lần lượt là 1.7%V, 2.7%V, 3.6%V. Như vậy khi nhiệt độ tăng từ 15oC đến 30oC thì tốc 
độ lên men cũng tăng theo, lượng cồn tạo ra càng nhiều.  

Bên cạnh các chỉ tiêu trên, chỉ tiêu cảm quan sản phẩm nước quả lên men là một chỉ tiêu quan 
trọng đánh giá chất lượng nước quả lên men. Kết quả theo dõi được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên men đến chất lượng cảm quan  
của sản phẩm  

Nhiệt độ lên men Điểm cảm quan chung 
(điểm) 

Xếp hạng chất lượng 

10oC 14.34 Trung bình 
15oC 14.68 Trung bình 
20oC 15.1 Trung bình 
25oC 16.42 Khá 
30oC 15.24 Khá 

Kết quả theo dõi chất lượng cảm quan của sản phẩm cho thấy: Trong các mức nhiệt độ lên 
men chỉ mức nhiệt độ lên men ở 25oC và 30oC cho kết quả đánh giá cảm quan chất lượng sản 
phẩm đạt loại khá. Tuy nhiên điểm cảm quan của công thức ở nhiệt độ lên men 25oC cho điểm 
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thời gian lên men

Quá trình lên men chịu ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố nhiệt độ. Kết quả theo dõi ảnh hưởng 
của nhiệt độ đến chất lượng sản phẩm được thể hiện ở hình 5, hình 6 và bảng 3. 
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Hình 6. Sự biến đổi độ cồn trong thời gian lên men 

Kết quả từ hình 5 cho thấy: Hàm lượng đường tổng số trong các mẫu giảm dần theo thời 
gian lên men. Nhiệt độ lên men có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của nấm men. Trong các 
mức nhiệt độ ở trên, mức nhiệt độ lên men 30oC hàm lượng đường tổng số giảm là cao nhất, sau 
3 ngày lên men hàm lượng đường tổng số trong dịch lên men còn lại là 6.8%. Nhiệt độ lên men ở 
10oC nấm men hầu như không hoạt động, nhiệt độ này nấm men bị ức chế hoạt động, sau 3 ngày 
lên men hàm lượng đường tổng số còn lại trong dịch lên men rất cao là 15.3%. Công thức lên 
men ở 15oC và 20oC hàm lượng đường tổng số còn lại sau lên men lần lượt là 12.7% và 9.2%. 
Công thức lên men ở nhiệt độ 25oC sau 3 ngày lên men lượng hàm lượng chất khô hòa tan tổng 
số còn lại là 7.8% tương đương với hàm lượng hàm lượng chất khô hòa tan tổng số ban đầu có 
trong nguyên liệu. 

Sự biến đổi độ cồn ở hình 6 cho thấy: độ cồn của dịch lên men tăng lên thời gian lên men. 
Công thức lên men ở  nhiệt độ 10oC không có sự tạo thành cồn sau 3 ngày lên men nên 
không đo được độ cồn của dịch lên men, công thức lên men ở  nhiệt độ 25oC độ cồn của dịch 
lên men đạt 3.4%V, các công thức lên men ở nhiệt độ 15oC, 20oC, 30oC độ cồn của dịch lên 
men lần lượt là 1.7%V, 2.7%V, 3.6%V. Như vậy khi nhiệt độ tăng từ 15oC đến 30oC thì tốc 
độ lên men cũng tăng theo, lượng cồn tạo ra càng nhiều.  

Bên cạnh các chỉ tiêu trên, chỉ tiêu cảm quan sản phẩm nước quả lên men là một chỉ tiêu quan 
trọng đánh giá chất lượng nước quả lên men. Kết quả theo dõi được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên men đến chất lượng cảm quan  
của sản phẩm  

Nhiệt độ lên men Điểm cảm quan chung 
(điểm) 

Xếp hạng chất lượng 

10oC 14.34 Trung bình 
15oC 14.68 Trung bình 
20oC 15.1 Trung bình 
25oC 16.42 Khá 
30oC 15.24 Khá 

Kết quả theo dõi chất lượng cảm quan của sản phẩm cho thấy: Trong các mức nhiệt độ lên 
men chỉ mức nhiệt độ lên men ở 25oC và 30oC cho kết quả đánh giá cảm quan chất lượng sản 
phẩm đạt loại khá. Tuy nhiên điểm cảm quan của công thức ở nhiệt độ lên men 25oC cho điểm 
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Kết quả từ hình 5 cho thấy: Hàm lượng đường 
tổng số trong các mẫu giảm dần theo thời gian lên 
men. Nhiệt độ lên men có ảnh hưởng đáng kể đến 
hoạt động của nấm men. Trong các mức nhiệt độ ở 
trên, mức nhiệt độ lên men 30oC hàm lượng đường 
tổng số giảm là cao nhất, sau 3 ngày lên men hàm 
lượng đường tổng số trong dịch lên men còn lại 
là 6.8%. Nhiệt độ lên men ở 10oC nấm men hầu 
như không hoạt động, nhiệt độ này nấm men bị 
ức chế hoạt động, sau 3 ngày lên men hàm lượng 
đường tổng số còn lại trong dịch lên men rất cao 
là 15.3%. Công thức lên men ở 15oC và 20oC hàm 
lượng đường tổng số còn lại sau lên men lần lượt 
là 12.7% và 9.2%. Công thức lên men ở nhiệt độ 
25oC sau 3 ngày lên men lượng hàm lượng chất 
khô hòa tan tổng số còn lại là 7.8% tương đương 
với hàm lượng hàm lượng chất khô hòa tan tổng 

số ban đầu có trong nguyên liệu.

Sự biến đổi độ cồn ở hình 6 cho thấy: độ cồn 
của dịch lên men tăng lên thời gian lên men. 
Công thức lên men ở  nhiệt độ 10oC không có 
sự tạo thành cồn sau 3 ngày lên men nên không 
đo được độ cồn của dịch lên men, công thức 
lên men ở  nhiệt độ 25oC độ cồn của dịch lên 
men đạt 3.4%V, các công thức lên men ở nhiệt 
độ 15oC, 20oC, 30oC độ cồn của dịch lên men 
lần lượt là 1.7%V, 2.7%V, 3.6%V. Như vậy khi 
nhiệt độ tăng từ 15oC đến 30oC thì tốc độ lên 
men cũng tăng theo, lượng cồn tạo ra càng nhiều. 

Bên cạnh các chỉ tiêu trên, chỉ tiêu cảm quan 
sản phẩm nước quả lên men là một chỉ tiêu quan 
trọng đánh giá chất lượng nước quả lên men. Kết 
quả theo dõi được thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên men đến chất lượng cảm quan của sản phẩm 

Nhiệt độ lên men Điểm cảm quan chung (điểm) Xếp hạng chất lượng

10oC 14.34 Trung bình

15oC 14.68 Trung bình

20oC 15.1 Trung bình

25oC 16.42 Khá

30oC 15.24 Khá

Kết quả theo dõi chất lượng cảm quan của sản 
phẩm cho thấy: Trong các mức nhiệt độ lên men 
chỉ mức nhiệt độ lên men ở 25oC và 30oC cho kết 
quả đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩm đạt 
loại khá. Tuy nhiên điểm cảm quan của công thức 
ở nhiệt độ lên men 25oC cho điểm cảm quan cao 
hơn so với công thức lên men ở nhiệt độ 30oC. 
Các mức nhiệt độ lên men còn lại chất lượng cảm 
quan của sản phẩm đều đạt loại trung bình. Do 
vậy, nhiệt độ lên men 25oC được lựa chọn để thực 
hiện các thí nghiệm tiếp theo.

Từ các kết quả phân tích về hàm lượng đường 
tổng số, độ cồn, chất lượng cảm quan của sản 
phẩm. Nhiệt độ lên men ở 25oC sẽ được lựa chọn 
để thực hiện thí nghiệm tiếp theo.

3.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ nấm men đến chất 
lượng nước dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm 
lên men

Nước dưa hấu lên men là sản phẩm của quá 
trình lên men rượu chưa kết thúc. Đặc điểm của 
sản phẩm này là độ cồn thấp. Do đó, thời gian 
cần thiết cho quá trình lên men tương đối ngắn, 
thường từ 2-3 ngày là phù hợp. Trong thí nghiệm 
này, lựa chọn các công thức tối ưu của thí nghiệm 
1,2,3 để bố trí thí nghiệm cụ thể: tỷ lệ phối trộn 
nguyên liệu là 80% dưa hấu và 20% dâu tằm; 
hàm lượng hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 
trong dịch lên men là 18oBx, nhiệt độ lên men 
25oC tiến hành lên men trong thời gian 3 ngày 
với tỷ lệ nấm men tương ứng là 3%, 4%, 5%. Kết 
quả được trình bày trong hình 7, hình 8 và bảng 4.
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cảm quan cao hơn so với công thức lên men ở nhiệt độ 30oC. Các mức nhiệt độ lên men còn lại 
chất lượng cảm quan của sản phẩm đều đạt loại trung bình. Do vậy, nhiệt độ lên men 25oC được 
lựa chọn để thực hiện các thí nghiệm tiếp theo. 

Từ các kết quả phân tích về hàm lượng đường tổng số, độ cồn, chất lượng cảm quan của sản 
phẩm. Nhiệt độ lên men ở 25oC sẽ được lựa chọn để thực hiện thí nghiệm tiếp theo. 

3.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ nấm men đến chất lượng nước dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm 
lên men 

Nước dưa hấu lên men là sản phẩm của quá trình lên men rượu chưa kết thúc. Đặc điểm của 
sản phẩm này là độ cồn thấp. Do đó, thời gian cần thiết cho quá trình lên men tương đối ngắn, 
thường từ 2-3 ngày là phù hợp. Trong thí nghiệm này, lựa chọn các công thức tối ưu của thí 
nghiệm 1,2,3 để bố trí thí nghiệm cụ thể: tỷ lệ phối trộn nguyên liệu là 80% dưa hấu và 20% dâu 
tằm; hàm lượng hàm lượng chất khô hòa tan tổng số trong dịch lên men là 18oBx, nhiệt độ lên 
men 25oC tiến hành lên men trong thời gian 3 ngày với tỷ lệ nấm men tương ứng là 3%, 4%, 5%. 
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Kết quả từ biểu đồ 7 cho thấy: Tỷ lệ nấm men 
sử dụng để lên men dịch đường có ảnh hưởng 
đáng kể đến sự biến đổi hàm lượng đường tổng 
số của dịch lên men. Tỷ lệ nấm men sử dụng càng 
cao thì khả năng tiêu thụ đường càng lớn, độ cồn 
tạo thành càng cao. Công thức có tỷ lệ nấm men 
là 3% sự biến đổi hàm lượng đường tổng số của 
dịch lên men là thấp nhất, công thức có tỷ lệ nấm 
men sử dụng 5% sự biến hàm lượng đường tổng 
số của dịch lên men là cao nhất sau 3 ngày lên 
men còn lại là 8.2%. 

Độ cồn là một chỉ tiêu quan trọng của nước ép 
trái cây lên men. Độ cồn thể hiện khả năng sinh 
tồn của nấm men. Độ cồn trong thí nghiệm này 
được đo bằng cồn kế sau khi đã chưng cất cồn từ 
dịch lên men. Kết quả theo dõi sự biến đổi độ cồn 

cho thấy hàm lượng cồn của dịch lên men tăng 
đều mỗi ngày. Kết quả xử lý thống kê ở mức tin 
cậy 95% cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa về 
hàm lượng cồn giữa 3 nghiệm thức thí nghiệm. 
Trong đó, công thức có tỷ lệ men giống 4% và 
5% hàm lượng cồn tạo ra đạt yêu cầu của nước 
quả lên men. Công thức có tỷ lệ nấm men sử dụng 
3% lượng cồn tạo thành là 2.6%V, không đạt cho 
sản phẩm nước quả lên men. 

Bên cạnh việc khảo sát biến thiên hàm lượng 
đường tổng số, độ cồn, chất lượng cảm quan của 
sản phẩm là một chỉ tiêu rất quan trọng đối với 
sản phẩm nước quả lên men. Kết quả đánh theo 
dõi chất lượng cảm quan của sản phẩm được thể 
hiện trong bảng 4.

Bảng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ nấm men đến chất lượng cảm quan của sản phẩm

Tỷ lệ men giống (%) Điểm cảm quan chung (điểm) Xếp hạng chất lượng

3% 14.78 Trung bình

4% 15.76 Khá

5% 16.14 Khá

Kết quả từ bảng 4 cho thấy nghiệm thức có 
tỷ lệ nấm men sử dụng 3% có điểm cảm quan là 
thấp nhất (14.78 điểm), đạt điểm chất lượng trung 
bình, nghiệm thức có tỷ lệ nấm men sử dụng 5% 
có điểm cảm quan là cao nhất (16.14 điểm), đạt 
điểm chất lượng loại khá; công thức có tỷ lệ nấm 
men sử dụng 4% có điểm cảm quan 15.76 điểm, 
đạt điểm chất lượng loại khá. 

Từ những kết quả trên tỷ lệ men 4%, 5% đều 
phù hợp để sản xuất nước quả lên men. Tuy nhiên, 
công thức có tỷ lệ 5% cho điểm chất lượng cảm 
quan tốt hơn nên công thức này sẽ được lựa chọn 
để làm các thí nghiệm tiếp theo. Nghiên cứu này 
hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của Mạch Thị 
Khiêm Tín năm 2016 [3].

Như vậy lựa chọn tỷ lệ phối chế 80% dịch dưa 
hấu, 20% dịch dâu tằm; nồng độ chất khô hòa 
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tan tổng số trong dịch lên men là 18oBx; nhiệt độ 
lên men 25oC, tỷ lệ men giống là 5% để sản xuất 
nước ép dưa hấu lên men có bổ sung siro dâu tằm.

4. KẾT LUẬN
Kết quả đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của 

các yếu tố đến quá trình lên men trong sản xuất 
nước dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm đã đưa ra 
được các thông số kỹ thuật tối ưu cho quá trình 
lên men như sau: Tỷ lệ phối trộn dịch ép dưa 

hấu: siro dâu tằm là (80%:20%); hàm lượng chất 
rắn hòa tan tổng số của dịch lên men phù hợp cho 
nấm men lên men nước quả dưa hấu có bổ sung 
siro dâu tằm thích hợp là 18oBx, nhiệt độ lên men 
thích hợp cho quá trình sản xuất nước ép dưa hấu 
có bổ sung siro dâu tằm thích hợp là 25oC cho 
sản phẩm đạt yêu cầu của nước quả lên men, tỷ lệ 
men giống thích hợp cho quá trình lên men nước 
ép dưa hấu có bổ sung siro dâu tằm là 5%.
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STUDY ON FACTORS AFFECTING FERMENTATION OF FRUITS JUICE
FROM WATERMELON SUPPLEMENTED WITH MULBERRIES SYRUP

Dao Thi Van Anh1, Vu Kieu Sam1, Khong Thi Thanh1, Ha Duyen Duy2

(1Food technology Faculty; 2A student of D-CNTP 7A class, Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Watermelon juice supplemented with fermented mulberry syrup is produced from watermelons and mulberries 
purchased in Viet Yen district, Bac Giang province. The experiment was conducted at the Faculty of Food Technology, 
Bac Giang Agriculture and Forestry University. This study aims to determine the factors affecting the fermentation 
process in the production of fruit juice from watermelon supplemented with mulberry fruit syrup. There are many 
factors affecting the fermentation process in fruit juice production such as: fermentation temperature, percentage 
of yeast, concentration of fermenting sugar, fermentation materials. The results in this study showed that when 
fermenting watermelon juice with mulberry fruit syrup under the following conditions: Fermentation temperature 
of 25oC, concentration of fermentable sugar 18oBx, percentage of yeast used 5%, mixing ratio watermelon juice 
80% and mulberries fruit syrup 20% obtained products have good organoleptic quality, suitable alcohol content, 
characteristic flavor of fermented juice.
Keywords: Fermentation, juice, mulberries syrup, sensory, watermelon.
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NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHIẾT XUẤT DẦU GẤC TỪ MÀNG HẠT GẤC
(MOMORDICA COCHINCHINENSIS SPRENG L.) BẰNG DUNG MÔI 

CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA NĂNG LƯỢNG VI SÓNG (MICROWAVE)  

Phạm Thị Bình, Nguyễn Văn Quang, Vũ Mạnh Trường
(Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tìm ra được điều kiện chiết xuất thích hợp cho quá trình chiết xuất dầu gấc từ màng hạt gấc (Momordica 
cochinchinensis Spreng L.), loại có hàm lượng dầu 36,95 ± 1,04%, được hòa tan bằng dung môi và có sự hỗ trợ của 
năng lượng vi sóng (Microwave) như sau: Kích thước hạt bột gấc là 0,5 ÷ 1,0mm; công suất đầu ra chế độ lò vi sóng 
là 800W; mức nhiệt độ lò vi sóng là 800C; dung môi hòa tan nguyên liệu bột màng gấc là n-Hexan, tỷ lệ nguyên liệu/
dung môi là 1/8; thời gian chiếu vi sóng là 4 phút. Trên cơ sở điều kiện chiết xuất đó đã tạo ra được sản phẩm dầu gấc 
trong điều kiện thí nghiệm là dạng bán thành phẩm, có chứa hàm lượng β – caroten là 16,02mg/100g bột màng hạt 
gấc, chỉ số axit là 1,59 (mg KOH/1g) và peroxyt là 0,34 (m. eq peroxide/1kg).
Từ khóa: Chiết xuất, màng hạt gấc, momordica  cochinchinensis Spreng L., năng lượng vi sóng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thời gian gần đây, công nghệ mới để chiết 

xuất dầu, tinh dầu từ các loại trái cây, gia vị và 
thảo mộc có sự hỗ trợ của năng lượng vi sóng đã 
được phát triển ở một số nước trên thế giới. Ưu 
điểm chính của công nghệ mới này là nhanh và 
hiệu quả so với các phương pháp trước đây [2], 
[3]. Các quy trình chiết xuất dầu, tinh dầu truyền 
thống thường sử dụng hơi nước hoặc hydro để 
chưng cất ở nhiệt độ cao, thời gian chưng cất dài, 
đôi khi có thể dẫn đến sự oxy hóa và thoái hóa 
các hợp chất trong dầu, tinh dầu. Việc sử dụng 
năng lượng vi sóng để hỗ trợ chiết tách cho tới 
nay chưa thấy có báo cáo khoa học cụ thể nào 
được công bố rõ ràng trên đối tượng nguyên liệu 
gấc. Vì vậy, hướng nghiên cứu sử dụng dung môi 
hòa tan đồng thời có sự hỗ trợ của năng lượng vi 
sóng kỳ vọng sẽ đa dạng hóa phương pháp chiết 
tách dầu thực vật, đồng thời mong đợi nâng cao 
năng suất, giảm giá thành và đảm bảo an toàn 
thực phẩm. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc 
sống, sức khỏe của con người. Nghiên cứu này 
vừa kề thừa kết quả nghiên cứu của tác giả Ngô 
Thị Thái Vân (2013) [1], [6], đồng thời phát huy 
được năng lượng vi sóng khi tác động vào lượng 
nước có trong tế bào thực vật làm cho tế bào bị 
căng phồng và vỡ ra, khiến cho quá trình giải 
phóng dầu được triệt để hơn, nhanh chóng hơn 
[2], [3], [4], [7], [8] …

Trong phạm vi nghiên cứu, gấc được sử dụng 
làm nguyên liệu để tiến hành các thí nghiệm 

phân tích. Gấc được nghiên cứu, ứng dụng rất 
nhiều và sâu rộng ở nhiều nơi trên thế giới và 
Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu từ các học 
viện, viện, trung tâm, trường học đến các công 
ty và các cá nhân sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ đều 
cho thấy gấc là một loại thần dược dành cho 
sức khỏe và sắc đẹp… Theo nghiên cứu khoa 
học về gấc của Viện dinh dưỡng quốc gia Việt 
Nam năm 2012, Viện mắt Hoa Kỳ và đại học Y 
Harvard (Mỹ) năm 2009: dầu gấc tinh khiết chứa 
β-caroten 150 mg% (cao hơn so với cà rốt 15,1 
lần), lycopene (cao hơn cà chua 68 lần), Vitamin 
E (Alphatocopherol 12mg%), nhiều dầu thực vật 
như Oleic 14,4%, Linoleic 14,7% , Stearic 7,69%, 
Palmatic 33,38%,… và các chất dinh dưỡng thiết 
yếu khác cho cơ thể con người. Có thể dùng dầu 
gấc để bôi vết thương, vết bỏng, giúp chóng lên 
da non và liền sẹo. Đồng thời dầu gấc cũng như 
một loại thuốc bồi dưỡng thiết yếu khác cho cơ 
thể con người, nhất là cho trẻ em hoặc phụ nữ 
đang cho con bú [1], [4], [6], [7].

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đạt được 2 
mục tiêu chính: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 
đến hiệu suất chiết xuất dầu gấc: loại dung môi, 
tỷ lệ nguyên liệu/dung môi, thời gian chiếu vi 
sóng, nhiệt độ chiếu vi sóng của lò vi sóng. Đồng 
thời, đề xuất được quy trình sản xuất dầu gấc có sử 
dụng sự hỗ trợ của năng lượng vi sóng.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Quả gấc dùng trong thí nghiệm được mua tại 



CHẾ BIẾN

11 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 4 (06/2021)

vườn gấc của Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ Nông Lâm nghiệp - 
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (Bích Sơn 
- Việt Yên - Bắc Giang).
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu

- Gấc thu hái vào 3 đợt: tháng 10, tháng 11, 
tháng 12. Quả gấc tươi sau khi thu hái tiến hành 
bổ đôi, tách từng phần: vỏ, thịt, màng hạt hà hạt 
gấc riêng rẽ. Phần màng tươi cho vào khay để sấy 
trong tủ sấy ở nhiệt độ 60 - 700C trong khoảng 
7 - 8h thu được màng gấc có độ ẩm 8 - 10% thì 
dừng lại. Bóc màng gấc ra khỏi hạt, đem màng 
hạt nghiền → rây thu được hạt bột gấc kích thước 
0,5 - 1,0mm.

- Trích ly trong lò vi sóng: Bột gấc thu được 
đem đi cân mỗi mẫu 30g → hòa tan vào dung môi 
rồi cho vào lò vi sóng tiến hành trích ly ở các chế 
độ thí nghiệm. 

- Lọc: Sau khi trích ly tiến hành lọc tách bã để 
thu được dịch trong.

- Chưng cất: Dịch trong sau khi lọc đưa vào 
hệ thống chưng cất có bình ngưng tụ dung môi, 
tách được dung môi ra khỏi dầu gấc thành phẩm.

- Xử lý dầu sau chưng cất: Dầu sau chưng cất 
đem đi sấy khô ở nhiệt độ 800C/15 phút (Ngô Thị 
Thái Vân, 2013) thu được dầu gấc sản phẩm. 

- Xác định hiệu quả: Phương pháp thông qua 
các chỉ tiêu phân tích về hiệu suất thu hồi dầu và 
lượng dung môi hao hụt (%).

- Tiến hành kiểm định chất lượng dầu gấc để 
xác định tính khả thi của nghiên cứu.
2.2.2. Bố trí thí nghiệm

 * Thí nghiệm 1: Khảo sát sự ảnh hưởng của 
các loại dung môi đến hiệu suất chiết xuất dầu gấc.

- Yếu tố biến đổi: Lựa chọn 4 loại dung môi: 
n-Hexan, Acetone, Nước và Cồn 60% (Lê Phạm 
Tấn Quốc (2015)) [3]; 

- Yếu tố cố định: Kích thước hạt bột gấc: 0,5 
÷ 1,0mm (Tống Thị Ánh Ngọc, 2010) [2]; Tỷ 
lệ nguyên liệu: dung môi là 1:14 (Ngô Thị Thái 
Vân, 2013) [6]; Công suất đầu ra chế độ lò vi 
sóng là 800W; Thời gian chiếu vi sóng: 6 phút 
(Lê Phạm Tấn Quốc, 2015) [3]; Nhiệt độ chiếu vi 
sóng: 800C (Ngô Thị Thái Vân, 2013) [6].

Từ các công thức đã lựa chọn, tiến hành thí 
nghiệm xác định hiệu suất chiết xuất dầu gấc, 
phân tích và kết luận để lựa chọn loại dung môi 

thích hợp. Lưu ý: Tiến hành 3 đợt thí nghiệm, mỗi 
công thức lặp lại 3 lần.

* Thí nghiệm 2: Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ 
lệ nguyên liệu/dung môi đến hiệu suất chiết xuất 
dầu gấc.

- Yếu tố biến đổi: Bố trí thí nghiệm 2 với 5 
công thức về tỷ lệ nguyên liệu/dung môi như sau: 
1/4; 1/6; 1/8; 1/10; 1/12 [6].

- Yếu tố cố định: Kích thước hạt bột gấc: 0,5 ÷ 
1,0mm (Tống Thị Ánh Ngọc, 2010) [2]; Loại dung 
môi: lấy kết quả từ thí nghiệm 1; Công suất đầu 
ra chế độ lò vi sóng là 800W; Thời gian chiếu vi 
sóng: 6 phút (Lê Phạm Tấn Quốc, 2015); Nhiệt độ 
chiếu vi sóng: 800C (Ngô Thị Thái Vân, 2013) [6].

Từ các công thức đã lựa chọn, tiến hành thí 
nghiệm xác định hiệu suất chiết suất dầu gấc, kết 
luận để lựa chọn tỷ lệ nguyên liệu/dung môi thích 
hợp. Lưu ý: Tiến hành 3 đợt thí nghiệm, mỗi công 
thức lặp lại 3 lần.

* Thí nghiệm 3: Khảo sát sự ảnh hưởng của 
thời gian chiếu vi sóng đến hiệu suất chiết xuất 
dầu gấc.

- Yếu tố biến đổi: Bố trí thí nghiệm 2 với 5 công 
thức tương ứng với thời gian chiếu vi sóng (phút) 
là: 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0 [2], [3], [7], [8], [9].

- Yếu tố cố định: Kích thước hạt bột gấc: 0,5 
÷ 1,0mm (Tống Thị Ánh Ngọc, 2010) [2]; Loại 
dung môi: Kết quả thí nghiệm 1; Tỷ lệ nguyên 
liệu/dung môi: Kết quả thí nghiệm 2; Công suất 
đầu ra chế độ lò vi sóng là 800W; Nhiệt độ lò vi 
sóng: 800C (Ngô Thị Thái Vân, 2013) [6].

Từ các công thức đã lựa chọn, tiến hành thí 
nghiệm xác định hiệu suất chiết suất dầu gấc, kết 
luận thời gian chiếu vi sóng thích hợp. Lưu ý: 
Tiến hành 3 đợt thí nghiệm, mỗi công thức lặp 
lại 3 lần.

* Thí nghiệm 4: Khảo sát sự ảnh hưởng của 
các mức nhiệt độ lò vi sóng đến hiệu suất chiết 
xuất dầu gấc.

- Yếu tố biến đổi: Tiến hành thí nghiệm trên 
thiết bị lò vi sóng Sharp R-G273VN-B 20 lít nên 
trước khi bố trí thí nghiệm cần nghiên cứu kỹ các 
chức năng và cách sử dụng của loại lò vi sóng 
này. Căn cứ vào dải nhiệt độ trong lò vi sóng 
và bảng nhiệt độ sôi của dung môi dùng làm thí 
nghiệm [1], [6], sẽ lựa chọn 5 công thức như sau: 
480C/ 640C/ 800C/ 960C/ 1120C.
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- Yếu tố cố định: Kích thước hạt bột gấc: 0,5 
÷ 1,0mm (Tống Thị Ánh Ngọc, 2010) [2]; Loại 
dung môi: Kết quả thí nghiệm 1; Tỷ lệ nguyên 
liệu: Kết quả thí nghiệm 2; Công suất đầu ra chế 
độ lò vi sóng là 800W; Thời gian chiếu vi sóng: 
Kết quả thí nghiệm 3.

Nhiệt độ lò vi sóng được thiết kế bổ sung một 
đồng hồ đo nhiệt độ đặt trong lò vi sóng đề đo 
nhiệt độ thực của lò.

Từ các công thức đã lựa chọn, tiến hành thí 
nghiệm xác định hiệu suất chiết suất dầu gấc, kết 
luận mức nhiệt độ lò vi sóng thích hợp. Lưu ý: 
Tiến hành 3 đợt thí nghiệm, mỗi công thức lặp 
lại 3 lần.
2.2.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu theo 
dõi, phân tích

- Xác định độ ẩm: Dựa vào phương pháp sấy 
đến hàm lượng chất khô không đổi.

- Tính hiệu suất chiết xuất dầu gấc: Sau khi 
loại bỏ dung môi, dầu được sấy khô ở 800C/15 
phút, cân trực tiếp trong bình cầu. Hiệu suất chiết 
xuất (%) được tính theo công thức sau:

3 
 

gian chiếu vi sóng: 6 phút (Lê Phạm Tấn Quốc, 2015); Nhiệt độ chiếu vi sóng: 800C (Ngô Thị 
Thái Vân, 2013) [6]. 

Từ các công thức đã lựa chọn, tiến hành thí nghiệm xác định hiệu suất chiết suất dầu gấc, 
kết luận để lựa chọn tỷ lệ nguyên liệu/dung môi thích hợp. Lưu ý: Tiến hành 3 đợt thí nghiệm, 
mỗi công thức lặp lại 3 lần. 

* Thí nghiệm 3: Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian chiếu vi sóng đến hiệu suất chiết xuất 
dầu gấc. 

- Yếu tố biến đổi: Bố trí thí nghiệm 2 với 5 công thức tương ứng với thời gian chiếu vi 
sóng (phút) là: 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0 [2], [3], [7], [8], [9]. 

- Yếu tố cố định: Kích thước hạt bột gấc: 0,5 ÷ 1,0mm (Tống Thị Ánh Ngọc, 2010) [2]; 
Loại dung môi: Kết quả thí nghiệm 1; Tỷ lệ nguyên liệu/dung môi: Kết quả thí nghiệm 2; Công 
suất đầu ra chế độ lò vi sóng là 800W; Nhiệt độ lò vi sóng: 800C (Ngô Thị Thái Vân, 2013) [6]. 

Từ các công thức đã lựa chọn, tiến hành thí nghiệm xác định hiệu suất chiết suất dầu gấc, 
kết luận thời gian chiếu vi sóng thích hợp. Lưu ý: Tiến hành 3 đợt thí nghiệm, mỗi công thức 
lặp lại 3 lần. 

* Thí nghiệm 4: Khảo sát sự ảnh hưởng của các mức nhiệt độ lò vi sóng đến hiệu suất chiết 
xuất dầu gấc. 

- Yếu tố biến đổi: Tiến hành thí nghiệm trên thiết bị lò vi sóng Sharp R-G273VN-B 20 lít 
nên trước khi bố trí thí nghiệm cần nghiên cứu kỹ các chức năng và cách sử dụng của loại lò vi 
sóng này. Căn cứ vào dải nhiệt độ trong lò vi sóng và bảng nhiệt độ sôi của dung môi dùng làm 
thí nghiệm [1], [6], sẽ lựa chọn 5 công thức như sau: 480C/ 640C/ 800C/ 960C/ 1120C. 

- Yếu tố cố định: Kích thước hạt bột gấc: 0,5 ÷ 1,0mm (Tống Thị Ánh Ngọc, 2010) [2]; 
Loại dung môi: Kết quả thí nghiệm 1; Tỷ lệ nguyên liệu: Kết quả thí nghiệm 2; Công suất đầu 
ra chế độ lò vi sóng là 800W; Thời gian chiếu vi sóng: Kết quả thí nghiệm 3. 

Nhiệt độ lò vi sóng được thiết kế bổ sung một đồng hồ đo nhiệt độ đặt trong lò vi sóng đề 
đo nhiệt độ thực của lò. 

Từ các công thức đã lựa chọn, tiến hành thí nghiệm xác định hiệu suất chiết suất dầu gấc, 
kết luận mức nhiệt độ lò vi sóng thích hợp. Lưu ý: Tiến hành 3 đợt thí nghiệm, mỗi công thức 
lặp lại 3 lần. 

2.2.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu theo dõi, phân tích 
- Xác định độ ẩm: Dựa vào phương pháp sấy đến hàm lượng chất khô không đổi. 
- Tính hiệu suất chiết xuất dầu gấc: Sau khi loại bỏ dung môi, dầu được sấy khô ở 800C/15 

phút, cân trực tiếp trong bình cầu. Hiệu suất chiết xuất (%) được tính theo công thức sau: 

𝑋𝑋 = 𝑀𝑀1
𝑀𝑀2

𝑥𝑥100% 

Trong đó: 
H: hiệu suất chiết xuất (%). 
M1: khối lượng dầu thô (g). 

            M2: khối lượng dầu trong nguyên liệu ban đầu (g). 
- Tính tỷ lệ dung môi hao hụt: Sau khi ngưng tụ ta thu hồi được dung môi và dùng ống 

đong để đong lại thể tích dung môi thu hồi được. Lượng dung môi hao hụt được tính theo công 
thức sau: 

𝑋𝑋 =
V1 – V2

V1 𝑥𝑥 100%  

Trong đó: 

Trong đó:
H: hiệu suất chiết xuất (%).
M1: khối lượng dầu thô (g).
M2: khối lượng dầu trong nguyên liệu 
ban đầu (g).
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tụ ta thu hồi được dung môi và dùng ống đong để 
đong lại thể tích dung môi thu hồi được. Lượng 
dung môi hao hụt được tính theo công thức sau:
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gian chiếu vi sóng: 6 phút (Lê Phạm Tấn Quốc, 2015); Nhiệt độ chiếu vi sóng: 800C (Ngô Thị 
Thái Vân, 2013) [6]. 
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- Tính hiệu suất chiết xuất dầu gấc: Sau khi loại bỏ dung môi, dầu được sấy khô ở 800C/15 

phút, cân trực tiếp trong bình cầu. Hiệu suất chiết xuất (%) được tính theo công thức sau: 

𝑋𝑋 = 𝑀𝑀1
𝑀𝑀2

𝑥𝑥100% 

Trong đó: 
H: hiệu suất chiết xuất (%). 
M1: khối lượng dầu thô (g). 

            M2: khối lượng dầu trong nguyên liệu ban đầu (g). 
- Tính tỷ lệ dung môi hao hụt: Sau khi ngưng tụ ta thu hồi được dung môi và dùng ống 

đong để đong lại thể tích dung môi thu hồi được. Lượng dung môi hao hụt được tính theo công 
thức sau: 

𝑋𝑋 = V1 – V2
V1 𝑥𝑥 100%  

Trong đó: Trong đó:
X: Phần trăm dung môi hao hụt (%).
V1: Thể tích dung môi lúc đầu (ml).
V2: Thể tích dung môi sau khi thu 
hồi (ml).

- Xác định chỉ số acid: Sử dụng phương pháp 
trung hòa bằng NaOH.

- Xác định chỉ số peroxide: Sử dụng phương 
pháp chuẩn độ bằng dung dịch Na2S2O3.

- Hàm lượng Caroten: xác định theo TCVN 
9042-2: 2012.

- Hàm lượng Lipid: Sử dụng phương pháp 
Soxhlet.

- Xử lý số liệu: Kết quả thí nghiệm được 
xử lý bằng phương pháp phân tích phương sai 
(ANOVA) bằng phần mềm SPSS (Statistical 
Products for Social Services) phiên bản 20 và 
phần mềm Microsoft Excel 2010.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả khảo sát một số thông số kỹ thuật 
của nguyên liệu
3.1.1. Khối lượng quả và tỷ lệ giữa các phần của 
quả gấc nguyên liệu

Bảng 1. Khối lượng và thành phần kỹ thuật của quả gấc nguyên liệu

Các phần quả gấc Khối lượng trung bình (g) Tỉ lệ (%)

Thịt quả 515,07 50,18

Màng hạt 268,33 25,87

Hạt 92,90 9,38

Vỏ 151,96 14,78

Toàn bộ quả 1028,26 100

Bảng 1 cho thấy, khối lượng quả đạt trung 
bình khoảng 1,0 kg; mỗi quả bao gồm khoảng 
50% thịt quả, 26% màng hạt, 9% hạt và 15% vỏ. 
Như vậy phần màng hạt gấc dùng cho nghiên cứu 

chiếm tỷ lệ cao so với kết quả nghiên cứu của 
Ngô Thị Thái Vân (2013) [6] (26% so với 24%). 
Điều này chứng tỏ gấc nguyên liệu được sử dụng 
trong nghiên cứu này có tỷ lệ màng hạt gấc tương 
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đối phù hợp cho mục đích nghiên cứu.

3.1.2. Các thành phần hóa học chính của nguyên liệu
Bảng 2. Hàm lượng nước và dầu của màng tươi và màng khô trong quả gấc

Màng tươi Màng khô

Hàm lượng nước   Hàm lượng nước      Hàm lượng dầu  Hàm lượng Caroten

75,00 ± 0,84%    9,04 ± 0,02%    36,95 ± 1,04%   15,81 ± 0,23 mg/100g bột gấc

Màng gấc tươi chứa hàm lượng nước cao, 
chiếm khoảng 75,00 ± 0,84%. Sau 7 - 8 giờ sấy ở 
nhiệt độ 60 – 700C, ẩm độ của màng gấc giảm còn 
9,06% ± 0,35%. Ở ẩm độ này, sau 5 giờ trích ly ở 
Soxhlet, đã xác định được hàm lượng dầu trong 
bột màng hạt gấc là 36,95 ± 1,04% dầu. Với hàm 
lượng dầu không nhiều trong màng hạt gấc như 
vậy, việc chiết xuất dầu gấc bằng dung môi là một 
phương pháp thích hợp so với phương pháp ép 
hoặc chưng cất lôi cuốn bằng hơi nước [5].

3.2. Kết quả thí nghiệm khảo sát các yếu tố 
ảnh hưởng đến hiệu suất chiết xuất dầu gấc sử 
dụng năng lượng vi sóng  

3.2.1. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng 
của loại dung môi dùng cho trích ly đến hiệu 
suất chiết xuất dầu gấc

80.91 
65.91 68.8 

30.16 

0

20

40

60

80

100

n-Hexan Acetone Cồn 60% Nước 

Các loại dung môi 

Hiệu suất chiết xuất dầu (%) 

Biểu đồ 1. Sự ảnh hưởng của các loại dung môi đến 
hiệu suất chiết xuất dầu gấc 

Dung môi n-Hexan cho hiệu suất chiết xuất 
dầu cao nhất ở mức ý nghĩa 0,05, đạt 80,91%. Kết 
quả này một lần nữa khẳng định n-hexan là loại 
dung môi tốt nhất dùng cho trích ly dầu gấc, phù 
hợp với các kết quả nghiên cứu trước đó [1], [6].

3.2.2. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
tỷ lệ nguyên liệu/dung môi dùng cho trích ly 
đến hiệu suất chiết xuất dầu gấc

Bảng 3. Ảnh hưởng của các tỷ lệ nguyên liệu/dung môi đến hiệu suất chiết xuất dầu gấc

Tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/4 1/6 1/8 1/10 1/12

Hiệu suất chiết xuất dầu (%) 22,75 c 40,85 b 79,73 a 79,61 a 79,98 a

Ghi chú: Giá trị trung bình trên cùng một hàng có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05)

Ở tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/8; 1/10; 
1/12 đều cho kết quả về hiệu xuất thu hồi dầu 
gấc không khác nhau ở mức ý nghĩa 0,05 và đạt 
giá trị cao nhất. Nhưng xét về độ kinh tế và tiết 
kiệm thời gian nên lựa chọn tỷ lệ 1/8. Kết quả 
này tương đối khả quan tính đến hiệu quả kinh tế 

lượng dung môi sử dụng. Nếu so sánh với phương 
pháp không sử dụng năng lượng vi sóng (Ngô Thị 
Thái Vân (2013)) [6] thì tỷ lệ đó là 1/14.
3.2.3. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
thời gian chiếu vi sóng đến hiệu suất chiết xuất 
dầu gấc và lượng dung môi hao hụt

Bảng 4. Sự ảnh hưởng của thời gian chiếu vi sóng đến hiệu suất chiết xuất dầu gấc

Thời gian chiếu vi sóng (phút) 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Hiệu suất chiết xuất dầu (%) 62,57 e 79,51 c 82,00 a 80,97 b 76,59 d

Ghi chú: Giá trị trung bình trên cùng một hàng có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05)
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Ở thời điểm 4 phút chiếu vi sóng, cho kết quả 
về hiệu xuất thu hồi dầu gấc là cao nhất 82%, đồng 
thời ở khoảng thời gian từ 4 → 4,5 → 5 tỷ lệ hao 
hụt của dung môi càng tăng lên dẫn đến lãng phí về 
dung môi; do đó thời điểm 4 phút là giá trị thích hợp 
để lựa chọn. Đây là kết quả tương đối khả quan trên 
đối tượng trích ly là dầu gấc, so với kết quả nghiên 

cứu về chiết xuất polyphenol bằng năng lượng vi 
sóng của Lê Phạm Tấn Quốc (2015) [3] thì thời 
điểm này là 6 phút; kết quả trên tinh dầu gừng của 
Tống Thị Ánh Ngọc (2010) [2] là 7 phút.
3.2.4. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
các mức nhiệt độ lò vi sóng đến hiệu suất chiết 
xuất dầu gấc và lượng dung môi hao hụt

Bảng 5. Sự ảnh hưởng của nhiệt độ lò vi sóng đến hiệu suất chiết xuất dầu gấc
Các mức nhiệt độ lò vi sóng 480C 640C 800C 960C 1120C
Hiệu suất chiết xuất dầu (%) 39,27 d 64,46 b 80,66 a 62,76 c 33,07 e

Ghi chú: Giá trị trung bình trên cùng một hàng có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05)

10.17 10.83 
13.17 13.83 

14.09 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

48 64 80 96 112

Các mức nhiệt độ lò vi sóng (0C) 

Lượng dung môi hao hụt(%) 

Biểu đồ 2. Lượng dung môi hao hụt ở các khoảng 
thời gian khác nhau 

Ở mức nhiệt độ 800C của lò vi sóng, cho 

kết quả về hiệu xuất thu hồi dầu gấc là cao nhất 
80,66%, đống thời sau khoảng nhiệt độ từ 80 đến 
1120C lượng dung môi hao hụt tăng lên, dẫn đến chi 
phí tăng lên; Nếu nhiệt độ trích ly cao quá thì hàm 
lượng β  - Caroten, lycopen, tocopherol (vitamin E) 
… trong dầu gấc sẽ giảm; nếu nhiệt độ trích ly thấp 
quá thì hiệu suất trích ly không cao, hàm lượng dầu 
trong bã còn nhiều. Do đó, mức nhiệt độ 800C là giá 
trị thích hợp để lựa chọn. Đây cũng là kết quả phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của Ngô Thị Thái Vân 
(2013) về nhiệt độ dùng trích ly dầu gấc [6]. Như 
vậy lựa chọn 800C là nhiệt độ trích ly tối ưu nhất.

3.3. Đánh giá chất lượng dầu gấc thu được 
Bảng 6. Một số chỉ số hóa lý của dầu gấc sau chiết xuất

Chỉ số Đặc điểm/Hàm lượng

Tính chất vật lý Dạng lỏng màu đỏ sẫm, với một mùi thơm dễ chịu và khá đặc trưng. 

Acid (mg KOH/1g) 1,59

Peroxide (m. eq peroxide/1kg) 0,34

Caroten (mg/100g) 16,02

* Chỉ số Acid
Dầu Gấc có chỉ số axit thấp hơn chỉ số axit 

của các dầu thông thường như dầu đậu nành 
(max = 6), dầu hướng dương (max = 4) (Codex 
Alimentarius Commission (1993)). Ngoài ra, chỉ 
số axit của dầu Gấc đáp ứng được quy định của 
Bộ Y Tế Việt Nam (1998) (≤ 6). Dầu Gấc thu 

được có độ tinh sạch và có khả năng ổn định ở 
điều kiện môi trường.

* Chỉ số Peroxide
Chỉ số peroxit là 0,34, giá trị này thỏa mãn 

quy định của Bộ Y Tế (1998) (≤ 5).
* Hàm lượng β – caroten của dầu Gấc
β – caroten thể hiện mạnh mẽ đặc tính chống 
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oxy hoá, chiếm một số lượng đáng kể trong dầu 
Gấc thu được. Kết quả phân tích cho thấy rằng 
hàm lượng của tiền vitamin A này chiếm 0,12 % 
so với lượng dầu tổng cộng. 
3.4. Đề xuất quy trình chiết xuất dầu gấc có sử 
dụng năng lượng vi sóng
3.4.1. Sơ đồ quy trình chiết xuất dầu gấc có sử 
dụng năng lượng vi sóng

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ 1. Quy trình chiết xuất dầu gấc có sử dụng năng lượng vi sóng đề xuất 

3.4.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ 
3.4.2.1. Nguyên liệu 

Quả gấc dùng trong thí nghiệm thuộc loại gấc nếp, lớn, chín, không vỡ, không bị hư hỏng, 
luôn đồng nhất về kích thước và độ chín. 
3.4.2.2. Xử lý 

Quả gấc được chế biến để thu lấy màng gấc, bằng cách: quả gấc được chẻ đôi, tách màng 
đỏ, bỏ hạt. 
3.4.2.3. Sấy 

Sau khi tách lấy màng, ta đem màng gấc đi phơi sơ bộ để làm giảm độ ẩm và rút ngắn 
thời gian trong quá trình sấy. Sau đó, màng gấc được đem sấy ở 60 ÷ 700C trong vòng 7 ÷ 8 giờ 
đến khi độ ẩm đạt 9,06 ± 0,35%. 
3.4.2.4. Nghiền nhỏ và rây 

Màng gấc sau khi sấy đạt được độ ẩm 9,06 ± 0,35%, được đem đi nghiền nhỏ rồi rây 
(kích thước lỗ rây 0,5 ÷ 1mm). Phần không lọt rây ta đem nghiền lại và tiếp tục rây đến khi 
không còn gấc trên rây để đạt kích thước cần thiết. 

Gấc tươi 

Xử lý  

Sấy 

Nghiền nhỏ 

Rây 

Dầu gấc 

To = 60 ÷ 70oC 
Thời gian = 7 ÷ 8 giờ 

Φ = 0,5 ÷ 1,0mm 

Màng hạt gấc 

Bình trích ly đặt trong lò vi sóng 
(800W/4 phút/nhiệt độ 800C); 

gấc/hexan 60%: 1/8;  

Bã 

Lọc 

Chưng cất 

Hexan 

Độ ẩm: 9,06 ± 0,35% 

Sơ đồ 1. Quy trình chiết xuất dầu gấc có sử dụng 
năng lượng vi sóng đề xuất

3.4.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ
3.4.2.1. Nguyên liệu

Quả gấc dùng trong thí nghiệm thuộc loại gấc 
nếp, lớn, chín, không vỡ, không bị hư hỏng, luôn 
đồng nhất về kích thước và độ chín.

3.4.2.2. Xử lý
Quả gấc được chế biến để thu lấy màng gấc, 

bằng cách: quả gấc được chẻ đôi, tách màng đỏ, 
bỏ hạt.
3.4.2.3. Sấy

Sau khi tách lấy màng, ta đem màng gấc đi 
phơi sơ bộ để làm giảm độ ẩm và rút ngắn thời 
gian trong quá trình sấy. Sau đó, màng gấc được 
đem sấy ở 60 ÷ 700C trong vòng 7 ÷ 8 giờ đến khi 
độ ẩm đạt 9,06 ± 0,35%.
3.4.2.4. Nghiền nhỏ và rây

Màng gấc sau khi sấy đạt được độ ẩm 9,06 
± 0,35%, được đem đi nghiền nhỏ rồi rây (kích 
thước lỗ rây 0,5 ÷ 1mm). Phần không lọt rây ta 
đem nghiền lại và tiếp tục rây đến khi không còn 
gấc trên rây để đạt kích thước cần thiết.
3.4.2.5. Chiết xuất

Bước 1: Đem cân bột gấc đã được nghiền nhỏ 
cho vào bình thủy tinh;

Bước 2: Đong dung môi n-hexan và cho vào 
bình thủy tinh (với tỉ lệ nguyên liệu/dung môi = 
1/8), đặt trong lò vi sóng;

Bước 3: Tiến hành chiết xuất ở trong lò vi 
sóng trong điều kiện: 800W/4 phút/nhiệt độ 800C. 
3.4.2.6. Thu hồi dung môi

Sau khi trích ly xong ta thu được một hỗn hợp 
gồm dầu và dung môi (mixen). Tiến hành thu hồi 
dung môi bằng bộ chưng cất Soxhlet bằng cách 
gia nhiệt ở 800C, dung môi có nhiệt độ sôi thấp 
hơn nhiệt độ sôi của dầu sẽ bay hơi qua hệ thống 
ống sinh hàn. Sau đó dung môi sẽ được ngưng tụ 
trong ống chiết thu được dung môi thu hồi. Kết 
thúc quá trình, thu được dầu thô.
4. KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu đã xác định được 
hàm lượng dầu của màng gấc nguyên liệu là 
36,95 ± 1,04%; Đồng thời xác định được điều 
kiện chiết xuất dầu màng hạt gấc bằng dung môi 
n-Hexan có sự hỗ trợ của năng lượng vi sóng với 
các thông số cụ thể như sau: Kích thước hạt bột 
gấc là 0,5 ÷ 1,0mm; công suất đầu ra chế độ lò vi 
sóng là 800W; mức nhiệt độ lò vi sóng là 800C; 
tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/8; thời gian chiếu 
vi sóng là 4 phút; sản phẩm dầu gấc trong điều 
kiện thí nghiệm là dạng bán thành phẩm, có chứa 
hàm lượng β – caroten đạt 16,02 (mg/100g bột 
màng hạt gấc), chỉ số axit là 1,59 (mg KOH/1g) 
và peroxyt là 0,34 (m.eq peroxide/1kg). 
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STUDY ON OIL EXTRACTION OF GAC SEED MEMBRANE (MOMORDICA 
COCHINCHINENSIS SPRENG L.) USING SOLVENT SUPPORTED BY 

MICROWAVE ENERGY

Pham Thi Binh, Nguyen Van Quang, Vu Manh Truong
(Food technology Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The study has found suitable extraction conditions for Gac oil extraction process from Gac seed membrane 
(Momordica cochinchinensis Spreng L.), which has an oil content of 36.95 ± 1.04%, using solvents and supported 
by the microwave energy (Microwave) as follows: Gac powder particle size is 0.5 ÷ 1.0mm; The microwave mode 
output power is 800W; the microwave oven temperature is 800C; solvent for Gac powder material is n-Hexane, 
material/solvent ratio is 1/8; Microwave projection time is 4 minutes. Based on the extraction conditions, Gac oil 
produced in the experimental conditions is a semi-finished form, containing β - carotene content of 16.02mg/100g 
Gac seed powder, acidity index is 1,59 (mg KOH/1g) and peroxide index of 0.34 (m. eq peroxide/1kg).
Keywords: Extract, Gac seed membrane, microwave energy, momordica cochinchinensis Spreng L.

Người phản biện: TS. Nguyễn Văn Lục
Ngày nhận bài: 2/4/2021
Ngày phản biện: 7/4/2021
Ngày quyết định đăng: 5/4/2021



GIÁO DỤC HỌC

17 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 4 (06/2021)

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP

 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Trần Văn Châu
(Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Tự chủ đại học là xu hướng tất yếu, trong quá trình ấy, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã 
hội. Bài viết trình bày nghiên cứu lý luận về dạy học và quản lý dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 
viên; khảo sát trên 40 giảng viên và 16 cán bộ quản lý của Trường. Số liệu được xử lý bằng toán thống kê, phần mềm 
Excel và công thức tính hệ số thức bậc Spearman. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng quản lý dạy học 
tại Trường và đưa ra ba nhóm biện pháp quản lý dạy học và khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các nhóm. 
Các nhóm biện pháp hỗ trợ cho nhau, mỗi nhóm là cơ sở, là điều kiện để thực hiện nhóm kia và cùng hướng tới mục 
tiêu là phát huy tính tích cực, chủ động học tập của sinh viên.
Từ khoá: Chủ động, đổi mới, phương pháp dạy học, quản lý, tích cực. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang trực 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có 
trình độ Đại học và sau đại học, phục vụ cho sự 
nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ 
thuật và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới các cơ sở 
sản xuất nông lâm nghiệp và bà con nông dân. Tự 
chủ đại học là xu hướng tất yếu của nền giáo dục 
hiện đại, là phương thức tiên tiến nhằm cải tiến và 
nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Trước yêu 
cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, 
việc đổi mới quá trình đào tạo mà cốt lõi đổi mới 
dạy học (DH) là vấn đề quan trọng và cấp thiết 
của nhà trường. Vì vậy, nghiên cứu đổi mới DH 
và quản lý dạy học (QLDH) theo hướng phát huy 
tính tích cực (PHTTC) của sinh viên (SV), góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo là việc làm cấp 
thiết hiện nay.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận về QL DH theo 
hướng PHTTC học tập của sinh viên. Khảo sát, 
đánh giá thực trạng quản lý hoạt động DH ở 
Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Đề xuất 
các biện pháp QL DH phát huy tính tích cực học 
tập của sinh viên.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu 
lý thuyết

Nghiên cứu tài liệu, sách báo, báo cáo tổng kết, 
các quan điểm giáo dục của Đảng và Nhà nước, các 
phạm trù, khái niệm liên quan đến đề tài.

2.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Khảo sát thực tế quá trình quản lý giảng dạy, 
học tập ở trường; Điều tra viết bằng phiếu phản 
hổi đối với giảng viên và cán bộ quản lý về hoạt 
động dạy học; Quan sát tinh thần học tập, ý thức 
xây dựng bài trên lớp và các biểu hiện về động 
cơ, thái độ học tập,… Hỏi chuyên gia để xem xét, 
nhận định và đánh giá các biện pháp được đề xuất

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu và kết quả nghiên cứu được xử lý 
bằng toán thống kê, phần mềm Excel. Kết quả 
thăm dò ý kiến xử lý bằng công thức tính hệ số 
tương quan.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.2. Thực trạng QL hoạt động DH tại Trường 
Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Qua điều tra khảo sát trên 40 GV, về mức độ 
thực hiện (thường xuyên - TX; không thường 
xuyên- KTX; không thức hiện - KTH) và kết quả 
thực hiện (tốt- T; trung bình - TB; chưa tốt - CT) 
các biện pháp QL thực hiện đổi mới PPDH và các 
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biện pháp QL hoạt động học của SV cũng như 
các biện pháp QL CSVC phục vụ DH, kết quả thu 
được như sau:

3.2.1. Thực trạng QL hoạt động giảng dạy của GV

Việc quản lý các hoạt động của GV chủ 
yếu dựa vào công việc như: kế hoạch công tác 
cá nhân, khoa và nhà trường và thời khóa biểu 
phân công giảng dạy; khối lượng công tác; nhà 
trường không thực hiện quản lý GV theo giờ hành 

chính. Nhà trường luôn ưu tiên và tạo các điều 
kiện thuận lợi, có các quy định bắt buộc và chính 
sách hỗ trợ để các GV học tập và nâng cao trình 
độ chuyên môn như: học ngoại ngữ, chuyên môn 
nghiệp vụ, lý luận chính trị, cử GV đi học cao 
học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước… 

Trong QL hoạt động giảng dạy, chúng tôi đi 
sâu khảo sát thực trạng các biện pháp QL thực 
hiện đổi mới PPDH, kết quả như sau:

Bảng 1. Thực trạng các biện pháp QL thực hiện đổi mới PPDH

TT Biện pháp QL việc thực hiện
đổi mới PP giảng dạy

Mức độ thực hiện
(%)

Kết quả thực hiện
(%)

TX KTX KTH T TB CT
1 Thành lập ban chỉ đạo đổi mới PP giảng dạy. 12,5 35,0 52,5 5,0 32,5 62,5

2 Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ đổi mới PP 
giảng dạy. 35,5 57,5 7,5 17,5 60,0 22,5

3 Tổ chức chỉ đạo thực hiện điểm. 7,5 67,5 25,0 7,5 55,0 37,5

4 Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết 
dự giờ. 65,0 32,5 2,5 50,0 40,0 10,0

5 Chỉ đạo mở rộng ở tất cả các giảng viên. 35,0 40,0 25,0 15,0 60,0 25,0

6 Động viên, khuyến khích những GV gương 
mẫu. 30,0 47,5 22,5 17,5 50,0 32,5

Kết quả bảng 1 cho thấy: chỉ có biện pháp 
4 được đa số giảng viên đánh giá là thực hiện 
thường xuyên và kết quả thực hiện là tương đối 
tốt, 5 biện pháp quản lý còn lại đều được đa số 
đánh giá là không thường xuyên và kết quả thực 
hiện đạt trung bình. Mức độ thực hiện việc tổ 
chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dự 
giờ được tiến hành thường xuyên với số ý kiến 
cao nhất. Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện đổi mới 
PP DH được tiến hành ở mức độ thường xuyên 
với số ý kiến thấp nhất. Về kết quả thực hiện thì 
việc tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi 
tiết dự giờ được đánh giá là tốt chiếm một nửa 

số ý kiến, việc thành lập ban chỉ đạo và họat 
động đổi mới PP giảng dạy được đa số đánh giá 
thấp nhất xét cả về mức độ thực hiện lẫn kết quả 
thực hiện, trong khi, việc tổ chức đánh giá, rút 
kinh nghiệm sau mỗi tiết dự giờ được có kết quả 
thăm dò cao nhất. Với đa số ý kiến cho rằng mức 
độ thực hiện thường xuyên và kết quả thực hiện 
tốt. Qua đó chứng tỏ rằng, nhà trường chưa quan 
tâm đến việc thành lập ban chỉ đạo đổi mới PP 
DH, hoạt động của ban này thiếu hiệu quả, nhiều 
GV còn cho rằng chưa có bộ phận nào như vậy 
trong trường.

a. Mức độ thực hiện

35%

40%

25%

Thường xuyên Không thường xuyên Không thực hiện

                     

b. Kết quả thực hiện

15, 15%

60, 60%

25, 25%

Tốt Trung bình Chưa tốt

Biểu đồ 1. Đánh giá của giảng viên về việc chỉ đạo mở rộng đổi mới 
PP giảng dạy ở tất cả các giảng viên
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Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện điểm về đổi 
mới PP giảng dạy do thực hiện chưa tốt dẫn đến 
việc chỉ đạo mở rộng ở tất cả các GV cũng không 
tốt (biểu đồ 1a), và đa số đánh giá kết quả hoạt 
động (biểu đồ 1b) là trung bình, số ít GV đánh giá 
hoạt động chưa tốt. Đó như là một hệ quả tất yếu 
có tính lôgic với nhau. Muốn mở rộng, nhân các 
điển hình, phát triển ở tất cả các GV về đổi mới 
PP DH được tốt thì trước hết, phải tổ chức tốt việc 
thực hiện điểm.

Tóm lại: Các biện pháp quản lý việc thực 
hiện đổi mới PP giảng dạy được thực hiện không 
thường xuyên, kết quả thực hiện các biện pháp đa 

số đạt mức trung bình. Việc thành lập ban chỉ đạo 
đổi mới PP giảng dạy và hoạt động của Ban được 
đánh giá là mờ nhạt và kém hiệu quả. Vì vậy việc 
tổ chức chỉ đạo điểm về thực hiện đổi mới PP 
giảng dạy được tiến hành không thường xuyên và 
kết quả có nhiều chưa tốt. Việc động viên khuyến 
khích những GV gương mẫu thực hiện đổi mới 
PP còn có những bật cập.

3.2.2 Thực trạng QL hoạt động học của SV

Kết quả khảo sát thực trạng các biện pháp QL 
hoạt động học của SV, cho ở bảng sau

Bảng 2. Thực trạng các biện pháp QL hoạt động học của SV

TT Biện pháp QL
hoạt động học của SV

Mức độ thực hiện
(%)

Kết quả thực hiện
(%)

TX KTX KTH T TB CT

1 Giáo dục ý thức nghề nghiệp, tinh thần thái 
độ, động cơ học tập đúng đắn cho SV. 52,5 47,5 0,0 25,0 60,0 15,0

2 QL việc học tập trên lớp của SV 85,0 15,0 0,0 55,0 40,0 5,0

3
Chỉ đạo giảng viên tổ chức thi, kiểm tra 
nghiêm túc, đánh giá đúng chất lượng, công 
bằng.

82,5 17,5 0,0 47,5 50,0 2,5

4 Kiểm tra sổ tay giảng viên, sổ lên lớp, việc 
chấm bài của giảng viên. 30,0 70,0 0,0 15,0 80,0 5,0

5 Thực hiện thi chung đề để đánh giá chất 
lượng của từng lớp, từng giảng viên. 60,0 32,5 7,5 30,0 50,0 20,0

6 Đánh giá, phân tích kết quả học tập của SV 
theo từng học kỳ, năm học. 90,0 10,0 0,0 50,0 40,0 10,0

7 Xây dựng chế độ thông tin 2 chiều giữa nhà 
trường và gia đình SV. 15,0 80,0 5,0 12,5 65,0 22,5

8 Xây dựng nề nếp học tập, tăng cường QL tự 
học, tự đào tạo của SV. 25,0 72,5 2,5 7,5 65,0 27,5

9 Tổ chức cho SV NCKH, tham gia các hoạt 
động ngoại khoá. 10,0 82,5 7,5 7,5 57,5 35,0

10 Giáo dục PP học tập cho SV 22,5 50,0 27,5 12,5 50,0 37,5

11 Động viên, khen thưởng kịp thời những SV 
thực hiện tốt nề nếp học tập. 50,0 40,0 10,0 42,5 42,5 16,0

12
Kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, phòng 
CT HS-SV và đoàn thanh niên QL nề nếp 
của SV.

60,0 40,0 0,0 32,5 57,5 10,0

Theo số liệu bảng 2, 8/12 biện pháp được trên 
50% số GV đánh giá là có mức độ thực hiện khá 
thường xuyên; kết quả thực hiện, đa số đánh giá 

là trung bình ở cả 12 biện pháp. Về mức độ thực 
hiện thường xuyên thì việc đánh giá, phân tích 
kết quả học tập của SV theo từng học kỳ, năm 
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học có số ý kiến đánh giá cao nhất và việc tổ chức 
các hoạt động ngoại khoá và cho SV tham gia 
nghiên cứu khoa học (NCKH) có số ý kiến đánh 
giá thấp nhất. Về kết quả thực hiện, ở mức tốt thì 
việc quản lý học tập trên lớp của SV được đánh 
giá cao nhất và việc tổ chức các hoạt động ngoại 
khoá và cho SV tham gia NCKH được đánh giá 
thấp nhất. Ở đây ta thấy rằng việc tổ chức cho 
SV NCKH, tham gia các hoạt động ngoại khoá 
có mức độ thực hiện và kết quả thực hiện đều 
không tốt. Thiết nghĩ nhà trường cần mạnh dạn 
cho một số SV học tốt, có điều kiện, tham gia 
làm đề tài nghiên cứu cùng các thầy, cô giáo 
thường xuyên hơn và nên mở rộng ở các khoa, 
các ngành không chỉ bó hẹp ở đề tài nào có “cây” 
hoặc “con” mới cho làm. Đầu tư thêm kinh phí 
cho NCKH, khuyến khích GV, SV tham gia làm 
đề tài các cấp: bộ, ngành, trường, khoa. Khuyến 
khích các đề tài có ý nghĩa và khả năng ứng dụng 
vào thực tiễn cao.

Song song với việc quản lý việc học tập trên 
lớp, chúng ta cũng cần phải kiểm tra sổ tay, sổ ghi 
đầu bài và việc chấm bài của GV. Như vậy sẽ có 
tác dụng tăng cường quản lý SV gián tiếp thông 
qua quản lý GV.

Tiếp theo là việc chỉ đạo GV tổ chức thi, kiểm 
tra nghiêm túc, đánh giá đúng chất lượng, công 
bằng, từ khi thành lập tổ khảo thí công việc này 
được tiến hành khá thường xuyên, nhưng kết 
quả thực hiện: có đa số ý kiến đánh giá là trung 
bình. Việc thực hiện thi chung đề để đánh giá chất 
lượng của từng lớp, từng GV được thực hiện khá 
thường xuyên. Việc giám sát thi, kiểm tra được 
tiến hành khá nghiêm túc, song để đánh giá đúng, 
công bằng thì công tác coi thi và chấm thi rất 
quan trọng. Nếu có phòng coi thi lỏng, phòng coi 
thi chặt thì kết quả sẽ rất khác nhau, không trung 
thực và trong chấm bài cũng vậy. Việc thành lập 
bộ phận khảo thí trong nhà trường là một chủ 
trương lớn của Bộ GD&ĐT, với chức năng nhiệm 
vụ là quản lý các vấn đề về lên lớp của GV, HS-
SV, quản lý ngân hàng đề, tổ chức kiểm tra, thi, 
chấm bài… đảm bảo đánh giá đúng chất lượng 
của người học cũng như tính công bằng trong 

đánh giá. Trong thời gian tới nhà trường cần làm 
tốt hơn công tác khảo thí, về quy mô tổ chức cũng 
như chất lượng hoạt động, chuẩn bị tốt cho việc 
nâng cấp thành trường đại học.

Giáo dục ý thức nghề nghiệp, tinh thần thái 
độ, động cơ học tập đúng đắn cho SV được tiến 
hành khá thường xuyên, song kết quả thực hiện 
chưa được tốt lắm, đa số đánh giá là trung bình. 
Việc kết hợp giữa chủ nhiệm lớp, phòng CT HS-
SV và Đoàn thanh niên, Hội SV để quản lý nề 
nếp của SV được đánh giá là khá thường xuyên, 
nhưng kết quả thực hiện lại chưa được tốt lắm. 
Có một điều cần suy nghĩ là tại sao việc giáo 
dục ý thức nghề nghiệp được diễn ra khá thường 
xuyên nhưng kết quả lại không như mong đợi? 
Có lẽ chúng ta cần giáo dục SV ngay từ khi mới 
vào trường, kết hợp tốt giữa chủ nhiệm lớp, khoa, 
các phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn 
thể, làm tốt công tác liên hệ giữa phụ huynh và 
nhà trường. 

Đi liền với giáo dục ý thức nghề nghiệp, tinh 
thần thái độ, động cơ học tập cho SV là xây dựng 
nề nếp học tập, tăng cường quản lý tự học, tự đào 
tạo của SV, qua điều tra cho thấy công tác này 
được tiến hành chưa thường xuyên lắm và kết quả 
thực hiện cũng còn nhiều hạn chế. 

Xây dựng chế độ thông tin hai chiều giữa nhà 
trường và gia đình SV là một mắt xích, một khâu 
trong quá trình giáo dục ý thức nghề nghiệp, tinh 
thần thái độ, động cơ học tập cho các em. Thực tế 
khảo sát cho thấy mức độ thực hiện thường xuyên 
và kết quả thực hiện tốt có ít ý kiến đánh giá. Như 
vậy chỉ cần một khâu yếu, không đồng bộ thì việc 
giáo dục ý thức nghề nghiệp, tinh thần thái độ, 
động cơ học tập đúng đắn cho SV sẽ không đạt 
kết quả cao.

Song song với công tác giáo dục SV thì công 
tác động viên, khen thưởng kịp thời những SV 
thực hiện tốt nề nếp học tập cũng là yếu tố quan 
trọng. Nó có vai trò nhân các điển hình tốt, tiên 
tiến, có sức thu hút và lan tỏa trong thế hệ trẻ, dấy 
lên phong trào thi đua nếu chúng ta biết tác động 
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đúng chỗ, đúng thời điểm. Kết quả điều tra cho 
thấy một nửa ý kiến đánh giá là thực hiện thường 
xuyên và số ít ý kiến đánh giá kết quả thực hiện 
là tốt, còn lại là trung bình và chưa tốt.

Cuối cùng, chúng ta cần giáo dục PP học tập 
cho SV, dạy cho SV cách học, cách đọc sách, định 
hướng các sách chuyên môn cần đọc, đó chính là 
nhiệm vụ và vai trò của GV môn học, của bộ môn 
và khoa chuyên môn. Qua khảo sát, đa số đánh 
giá mức độ thực hiện là không thường xuyên và 
không thực hiện; kết quả thực hiện chủ yếu là 
trung bình và chưa tốt.

3.2.3. Thực trạng QL các điều kiện phục vụ DH

Chúng tôi đã sử dụng PP toán thống kê và 
phần mềm Excel để xử lý kết quả trưng cầu, 
trong đó: 

* Các công thức được dùng để tính gồm:

- Độ trung bình theo công thức: 
N

x
x i∑=   ,    

trong đó:

x  : Điểm trung bình; 

xi: Điểm mức độ.

N: Số người tham gia đánh giá;

- Tính thứ bậc (T.B) dùng hàm thống kê của 
bảng tính điện tử Excel: 

Rank (number, ref, [order]), trong đó: number: 
giá trị cần tính thứ bậc; ref: danh sách các giá trị 
tham chiếu; order: trật tự tính thứ bậc.

* Cách tính điểm và đánh giá như sau:

-Về mức độ thực hiện: Thường xuyên (TX): 
3 điểm; Không thường xuyên (KTX): 2 điểm; 
Không thực hiện (KTH): 1 điểm; T.B: thức bậc.

-Về kết quả thực hiện: Tốt: 3 điểm; Trung 
bình (TB): 2 điểm; Yếu: 1 điểm.

-Về mức đánh giá, căn cứ vào giá trị x  : Tốt 
từ 2,5 – 3 điểm; Trung bình từ 1,5 – 2,4 điểm; 
Yếu từ 1,0 – 1,4 điểm.

Bảng 3. Thực trạng các biện pháp QL CSVC, trang thiết bị

TT
Biện pháp QL

các điều kiện phục vụ dạy học
Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện

TX KTX KTH x TB Tốt TB Yếu x TB

1 Xây dựng nội quy, quy định về việc 
sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị. 15 60 5 2,0 3 18 64 2 2,1 1

2 Xây dựng kế hoạch mua sắm và sử 
dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị. 90 20 0 2,8 1 21 50 8 2,0 2

3 Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sử dụng 
trang thiết bị kỹ thuật phục vụ dạy học. 12 56 8 1,9 5 12 30 21 1,6 6

4 Khen thưởng, động viên giảng viên sử 
dụng kỹ thuật hiện đại trong dạy học 18 50 9 1,9 4 6 56 10 1,8 5

5 Tăng cường khai thác, QL và sử 
dụng có hiệu quả. 60 20 10 2,3 2 15 50 10 1,9 4

6 Lập sổ theo dõi và kiểm tra tình 
trạng thiết bị, phòng thí nghiệm. 15 40 15 1,8 6 15 52 9 1,9 3

         Trung bình chung ( x ) 2,1 1,9

Để đổi mới PPDH, đặc biệt là PPDH tích cực 
hoá hoạt động của SV, các phương tiện điều kiện, 
trang thiết bị phục vụ DH đóng vai trò rất quan 
trọng. Song song với việc mua sắm trang thiết bị 

thì yếu tố QL nâng cao năng lực và hiệu quả sử 

dụng thiết bị, khai thác tối đa khả năng của máy 

móc, thiết bị là yếu tố cực kỳ cần thiết.
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Số liệu bảng 3 cho thấy, về mức độ thực hiện 
các biện pháp quản lý các điều kiện phục vụ DH 
là ở mức độ trung bình thể hiện điểm trung bình 
chung ( x ) cả 6 biện pháp. Mức độ thực hiện là 
không đồng đều, biện pháp thực hiện cao nhất 
và được đánh giá tốt là xây dựng kế hoạch mua 
sắm và sử dụng CSVC, trang thiết bị. Còn lại cả 
5 biện pháp quản lý các điều kiện phục vụ DH 
được đánh giá trung bình, trong đó có các biện 
pháp thực hiện thấp nhất là lập sổ theo dõi và 
kiểm tra tình trạng thiết bị, phòng thí nghiệm, xếp 
ở cuối. Biện pháp khen thưởng, động viên GV sử 
dụng kỹ thuật hiện đại trong HĐDH xếp thứ 4 và 
tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sử dụng trang thiết bị 
kỹ thuật phục vụ DH xếp thứ 5, đều có điểm x  
tương đương. Như vậy cả 6 biện pháp thì biện 
pháp 2: xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị 
được đánh giá tốt là do, việc xây dựng kế hoạch, 
dự trù vật tư, dụng cụ phục vụ TH thực tập được 
xây dựng từ cấp cở sở, xuất phát từ nhu cầu giảng 
dạy thực tiễn. Còn biện pháp 6 chưa được đánh 
giá tốt là do cán bộ quản lý chưa sâu sát, quan tâm 
nhắc nhở thường xuyên nhân viên quản lý thiết 

bị, ý thức của nhân viên chưa cao, hầu hết chưa 
qua đào tạo về chuyên môn.

Về kết quả thực hiện các biện pháp quản lý 
các điều kiện phục vụ DH là trung bình thể hiện 
điểm trung bình chung. Cả 6 biện pháp quản lý 
đều có điểm số trung bình thấp. Kết quả thực hiện 
là không đồng đều, biện pháp xây dựng nội quy, 
quy định về việc sử dụng CSVC, trang thiết bị có 
kết quả thực hiện cao nhất, biện pháp thực hiện 
có kết quả thấp nhất là tổ chức bồi dưỡng kỹ năng 
sử dụng trang thiết bị kỹ thuật phục vụ DH. Như 
vậy trong 6 biện pháp, thì biện pháp 3 được đánh 
giá thấp là do việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sử 
dụng trang thiết bị kỹ thuật không thường xuyên, 
chất lượng bồi dưỡng kém, ít được thực hành, ý 
thức của GV chưa cao, chưa quan tâm chú ý đến 
kỹ năng sử dụng thiết bị. Cán bộ quản lý chưa thật 
sự quan tâm, sâu sát thường xuyên đến các biện 
pháp quản lý thiết bị. Thiết nghĩ, chúng ta không 
chỉ quan tâm đến việc mua sắm mà còn phải quan 
tâm đến việc quản lý và sử dụng các điều kiện 
DH sao cho mang lại hiệu quả cao, góp phần khai 
thác tối đa khả năng của thiết bị và nâng cao chất 
lượng đào tạo.

    
Biểu đồ 2. So sánh điểm trung bình x  giữa các biện pháp quản lý

3.3. Các biện pháp QL hoạt động DH của 
Trường Đại học Nông – Lâm

Để khắc phục những hạn chế về QL hoạt động 
DH nêu trên, xây dựng Trường phát triển bền 
vững, sản phẩm đào tạo đáp ứng với thị trường 
lao động, đủ sức cạnh tranh với các trường cùng 
ngành, từng bước tự chủ, nhà trường cần quan 

tâm thực hiện các biện pháp sau:

Nhóm 1: Các biện pháp QL hoạt động 
giảng dạy, bao gồm:

1) Nâng cao nhận thức của cán bộ GV nhà 
trường về yêu cầu đổi mới PPDH để nâng cao chất 
lượng đào tạo. Đó là công việc đầu tiên cần phải 
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làm, khi nhận thức thay đổi phù hợp thì chúng 
mới có tác dụng tới các hoạt động tiếp theo; 

2) Đổi mới PP QL hoạt động giảng dạy của 
GV: QL bằng kế hoạch; QL bằng chế độ báo 
cáo định kỳ; Chống bệnh thành tích và tiêu cực 
trong DH. Việc đổi mới QL hoạt động dạy học 
phải khoa học, theo bài bản thì mới nâng cao chất 
lượng và hiệu quả dạy học trong nhà trường;

3) Tổ chức bồi dưỡng PPDH theo hướng 
PHTTC, chủ động của người học cho đội ngũ 
GV; giúp họ nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đáp 
ứng được yêu cầu đổi mới PPDH;

4) Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 
GV về đổi mới PPDH; qua đó có những điều 
chỉnh thích hợp trong quá trình thực hiện đổi mới 
PPDH.

Nhóm 2: Các biện pháp QL hoạt động học 
tập của SV:

1) Xác định mục đích, xây dựng động cơ và 
thái độ học tập đúng đắn cho SV;

2) Bồi dưỡng và rèn luyện một số kỹ năng tự 
học cơ bản, tạo điều kiện để SV học tập tích cực, 
chủ động và sáng tạo;

3) Tăng cường vai trò giám sát của các tổ chức 
xã hội đối với hoạt động tự học của SV.

 Các giải pháp này nhằm tạo tính tự giác, khả 
năng độc lập trong quá trình học tập của SV.

Nhóm 3: Đảm bảo đầy đủ các điều kiện 
phương tiện phụ vụ đổi mới PPDH:

1) Chuẩn hóa các điều kiện về CSVC, đảm 
bảo hoạt động DH theo hướng PHTTC chủ động 
của SV. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm đáp ứng 
yêu cầu đổi mới PPDH;

2) Tăng cường khai thác, sử dụng và cải tiến 
trang thiết bị DH đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của 
các biện pháp

Các biện pháp mà chúng tôi đưa ra là kết quả 
của quá trình nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân 
tích thực trạng quản lý hoạt động DH ở Trường 

theo hướng phát huy tính tích cực học tập của SV. 
Tuy nhiên, để khắc phục tính chủ quan, tư biện 
(có thể xẩy ra) khi đề ra các biện pháp, chúng tôi 
đã trưng cầu ý kiến của 16 cán bộ quản lý trong 
trường (từ tổ trưởng bộ môn trở lên).

Phiếu trưng cầu ý kiến tập trung vào khảo sát 
tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 
được đề xuất ở trên. Kết quả thu được, chúng tôi 
dùng các PP sau để xử lý số liệu:

- PP thống kê toán học.

- Phần mềm Excel

* Các công thức được dùng để tính gồm:

- Độ trung bình theo công thức: 
N

x
x i∑= ,    

trong đó:

x  : Điểm trung bình;  

xi: Điểm mức độ.

N: Số người tham gia đánh giá.

- Tính thứ bậc (TB) dùng hàm thống kê của 
bảng tính điện tử Excel: 

Rank (number, ref, [order]), trong đó: number: 
giá trị cần tính thứ bậc; ref: danh sách các giá trị 
tham chiếu; order: trật tự tính thứ bậc.

* Cách tính điểm và đánh giá tính cần thiết 
như sau:

-Về tính cấp thiết: Rất cần: 3 điểm; Cần thiết: 
2 điểm; Không cần thiết: 1 điểm.

-Về mức đánh giá, căn cứ vào giá trị x : Tốt 
từ 2,5 - 3 điểm; Trung bình từ 1,5 - 2,4 điểm; Yếu 
từ 1,0 - 1,4 điểm.

Các chữ viết tắt (RCT: Rất cần thiết; CT: Cần 
thiết; KCT: Không cần thiết; TB: Thứ bậc).

* Cách tính điểm và đánh giá tính khả thi 
(tương tự như tính cần thiết ở trên).

Tổng hợp kết quả thăm dò về tính cần thiết 
và tính khả thi của các biện pháp được thể hiện ở 
bảng sau:
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Bảng 4. Tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

TT Biện pháp quản lý
Cần thiết Khả thi

D D2

x TB x TB

I Các biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy

1 Nâng cao nhận thức của cán bộ GV nhà trường về yêu cầu 
đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng đào tạo. 2,75 1 2,56 2 -1 1

2  Đổi mới PP quản lý hoạt động giảng dạy của GV. 2,69 3 2,56 3 0 0

3  Tổ chức bồi dưỡng PP DH theo hướng phát huy tính tích 
cực của người học cho đội ngũ GV. 2,75 1 2,63 1 0 0

4  Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá GV về đổi mới 
PPDH. 2,69 3 2,50 3 0 0

II Các biện pháp quản lý hoạt động học

1 Xác định mục đích, xây dựng động cơ và thái độ học tập 
đúng đắn cho SV. 2,63 5 2,50 3 2 4

2 Bồi dưỡng và rèn luyện một số kỹ năng tự học cơ bản tạo 
điều kiện để các em học tập tích cực, chủ động và sáng tạo. 2,56 9 2,44 8 1 1

3  Tăng cường vai trò giám sát của các tổ chức xã hội đối với 
hoạt động tự học của SV. 2,63 5 2,50 3 2 4

III Đảm bảo đầy đủ các điều kiện phương tiện phụ vụ đổi mới PPDH

1  Chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo hoạt động DH theo 
hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học. 2,63 5 2,44 8 -3 9

2  Tăng cường khai thác, sử dụng và cải tiến trang thiết bị. 2,63 5 2,50 3 2 4

Trung bình chung ( x ) 2,66 2,51 Tổng D2 23

Từ kết quả tổng hợp ở bảng 4 ta thấy rằng: 
Tính cần thiết và tính khả thi đều được đánh giá 
ở mức độ cao, thể hiện ở điểm trung bình chung 
của các biện pháp, nhưng điểm trung bình chung 
của tính cần thiết, cao hơn tính khả thi. Ở tính cần 
thiết có 100% biện pháp có điểm trung bình cao, 
còn ở tính khả thi có 7/9 biện pháp có điểm trung 
bình cao, chiếm 77,8 % và 2/9 biện pháp có điểm 
trung bình đạt mức trung bình chiếm 22,2%. 
Tính cần thiết có điểm trung bình cao hơn tính 
khả thi vì: trong thực tiễn, có nhiều việc rất cần 
làm, nhưng để thực hiện chúng thường gặp rất 
nhiều khó khăn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nên 
kết quả thường không được như mong muốn. Các 
biện pháp quản lý được đề xuất cũng vậy. Chẳng 
hạn như ở biện pháp quản lý 1 thuộc nhóm III (có 
trị tuyệt đối của hiệu số thứ bậc là 3, lớn nhất): 

việc chuẩn hóa CSVC, trang thiết bị DH tạo điều 
kiện để đổi mới hoạt động DH luôn luôn là cần 
thiết và rất cần thiết, nhưng để thực hiện thì gặp 
rất nhiều khó khăn như: thiếu kinh phí, cấp trên 
không duyệt, thủ tục đấu thầu, mua sắm,… dẫn 
đến tính khả thi thực tế là không cao.

Để khẳng định sự phù hợp giữa tính cần thiết 
và tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất, 
chúng tôi sử dụng công thức tính hệ số tương 
quan thứ bậc Spearman để tính hệ số tương quan 
thứ bậc giữa tính cần thiết và tính khả thi. 

 Công thức Spearman:

( )1
6

1 2

2

−
−= ∑

nn
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Trong đó, n: số biện pháp nghiên cứu.
D: hiệu số thứ bậc của tính cần thiết và tính 

khả thi.

Thay số n = 9 (số biện pháp nghiên cứu) và 
tổng D2 = 23 vào công thức Spearman ở trên, ta 
tính được:   

Với hệ số tương quan R = + 0,81 cho phép 
kết luận giữa tính cần thiết và tính khả thi của các 
biện pháp có tương quan thuận và rất chặt chẽ. 
Nghĩa là các biện pháp quản lý đề xuất vừa cần 
thiết vừa có mức độ khả thi rất cao. Như vậy cả 
9 biện pháp quản lý, nếu được áp dụng ở trường 
sẽ có tác dụng rất tốt trong quản lý hoạt động DH 
theo hướng nâng cao tính tích cực, chủ động của 
người học.

Biểu đồ 3. So sánh điểm trung bình của tính cần thiết 
và tính khả thi

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và tìm hiểu thực 
trạng quản lý hoạt động DH ở trên, chúng tôi đã 
đưa ra 9 biện pháp quản lý hoạt động DH theo 
hướng phát huy tính tích cực, chủ động học tập 
của SV. Đó còn là những đúc rút, những suy nghĩ 
và trăn trở của bản thân trong quá trình giảng dạy, 
công tác ở Trường.

4. KẾT LUẬN

Những biện pháp quản lý mà chúng tôi đề 
xuất ở trên, khi triển khai áp dụng cần thực 
hiện linh hoạt, sáng tạo và có những điều 
chỉnh thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất 
trong việc đổi mới PP DH, phát huy được tính 
tích cực, chủ động của SV. Các biện pháp quản 
lý đề xuất có giá trị thực tiễn, cần thiết và có 
tính khả thi cao, có thể áp dụng để nâng cao chất 
lượng đào tạo tại Trường Đại học Nông - Lâm.

Các nhóm biện pháp trên đều có thế mạnh 
riêng, tác động qua lại và hỗ trợ cho nhau. Trong 
đó mỗi nhóm là cơ sở, là điều kiện để thực hiện 
nhóm biện pháp kia và cùng hướng tới mục tiêu 
là phát huy tích tích cực, chủ động và sáng tạo 
trong học tập của SV Trường Đại học Nông – 
Lâm Bắc Giang.
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MEASURES TO TEACHING ACTIVITIES MANAGEMENT IN THE 
DIRECTION OF PROMOTING THE ACTIVE LEARNING FOR STUDENTS AT 

BAC GIANG AGRICULTURE - FORESTRY UNIVERSITY

Tran Van Chau
 (Center for Foreign Languages and Informatics of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
University autonomy is an unavoidable trend, in that process, it is required to improve the quality of training to meet 
the needs of society. This article presents theoretical study on teaching and teaching management in the direction 
of promoting the activeness of students; survey over 40 lecturers and 16 managers of the University. The data is 
processed by statistical math, Excel software and Spearman’s order coefficient formula. The research results have 
assessed the current situation of teaching management at the University and proposed three groups of management 
measures for teaching and tested the necessity and feasibility of the groups. The groups of measures support each 
other, each group is the basis, a condition for the implementation of the other group and the same goal is to promote 
the activeness and initiative of the students.
Keywords: Active, innovation, management, proactive, teaching method. 
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CHẾ ĐỊNH MIỄN HÌNH PHẠT - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Nguyễn Thị Dung 
(Khoa Lý luận chính trị - Khoa học cơ bản, Trường đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT 
Miễn hình phạt là chế định quan trọng trong luật hình sự Việt Nam thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của 
Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội và hành vi do họ thực hiện, đồng thời nhằm động viên, khuyến khích 
người phạm tội lập công chuộc tội, cải tạo nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng và giúp họ trở thành người có ích 
cho xã hội. Bài viết làm sáng tỏ khái niệm, những đặc điểm pháp lý của miễn hình phạt. Ngoài ra, qua phân tích điều 
kiện áp dụng và hậu quả pháp lý trong Bộ luật hình sự hiện hành, từ đó chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc để đề xuất 
những kiến nghị hoàn thiện về chế định này.
Từ khóa: Chế định, hoàn thiện, kiến nghị, miễn hình phạt.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong công cuộc đấu tranh phòng và chống tội 

phạm, hình phạt với tư cách là biện pháp cưỡng 
chế nghiệm khắc nhất của nhà nước trong luật 
hình sự Việt Nam để tước bỏ hoặc hạn chế quyền, 
lợi ích hợp pháp của người phạm tội, hình phạt 
mang lại những hiệu quả nhất định không những 
trong việc trừng trị người phạm tội mà còn có vai 
trò to lớn trong việc cải tạo, giáo dục người phạm 
tội trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức 
tuân thủ pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, 
ngăn ngừa họ phạm tội mới và đồng thời giáo 
dục người khác tôn trọng pháp luật, góp phần 
đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, trên 
thực tế không phải lúc nào hình phạt khi được áp 
dụng đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội 
trong tất cả trường hợp cũng đem lại lợi ích xã 
hội thiết thực đối với việc giáo dục, cải tạo người 
phạm tội cũng như có hiệu quả của công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm. Điều đó có nghĩa, 
trong một số trường hợp mặc dù một người đã 
thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật 
hình sự quy định là tội phạm, lẽ ra người đó phải 
chịu trách nhiệm hình sự và trong trường hợp bị 
áp dụng hình phạt nhưng vì có các tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời thỏa mãn 
những điều kiện khác theo quy định của pháp luật 
thì một người có thể không buộc phải chịu biện 
pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước 
đó là hình phạt về tội mà người đó đã thực hiện. 
Nói cách khác, nếu việc áp dụng hình phạt trong 
trường hợp này là không cần thiết và không còn 
ý nghĩa thì Tòa án mới quyết định miễn hình phạt 
cho người bị kết án. 

Tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII 
ngày 27/11/2015 đã thông qua Bộ luật hình sự 
năm (BLHS) năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ 
sung về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong 
đó miễn hình phạt là chế định có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng trong pháp luật hình sự Việt Nam là 
chế định phản ánh rõ chính sách nhân đạo trong 
pháp luật hình sự của Việt Nam. Nhà nước ta đã 
khẳng định phương châm trong đường lối xử lý 
tội phạm với người phạm tội là “nghiêm trị kết 
hợp với khoan hồng”, “nghiêm trị người chủ 
mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố, chống đối, côn 
đồ, tái phạm nguy hiểm…” nhưng phải “khoan 
hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn 
khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, 
tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong 
việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải 
quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa 
hoặc bồi thường thiệt hại gây ra”; “Đối với người 
lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối cải thì 
có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, 
giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám 
sát, giáo dục” khoản 1 điều 3 BLHS năm 2015. 
Vì vậy, bên cạnh việc quy định những hình phạt 
có mức độ răn đe cao, với việc ghi nhận chế 
định miễn hình phạt, Nhà nước ta đã mở một 
con đường nhân đạo, thể hiện sự khoan hồng với 
những người phạm tội với tính chất nguy hiểm 
không cao, có sự hối cải…, tạo cơ hội cho họ 
không bị cách ly ra khỏi xã hội và giúp họ sớm 
“hoàn lương”, khuyến khích họ sớm thích nghi 
với các yêu cầu của trật tự pháp luật, phấn đấu 
lập công chuộc tội, trở thành người có ích cho gia 
đình và xã hội.
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Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật hình 
sự cho thấy những quy phạm của chế định này 
còn nhiều bất cập, một số quy định chưa chặt chẽ 
và thống nhất về nội dung, đặc biệt trong thực 
tiễn đời sống xã hội và thực tiễn pháp lý đang tồn 
tại nhiều trường hợp có thể áp dụng miễn hình 
phạt nhưng lại chưa được nhà làm luật ghi nhận 
và quy định trong Bộ luật hình sự. Vì vậy, việc 
tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ về mặt khoa 
học những vấn đề miễn hình phạt và áp dụng các 
quy định này trong thực tiễn, từ đó đưa ra những 
đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

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

- Khái niệm và những đặc điểm pháp lý của 
miễn hình phạt.

- Điều kiện áp dụng và hậu quả pháp lý của 
chế định miễn hình phạt.

- Một số vướng mắc và kiến nghị.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong bài viết, tác giả chủ yếu sử dụng phương 
pháp hệ thống hóa, phân tích tài liệu, nghiên cứu 
lịch sử, phương pháp phân tích. Ngoài ra, còn sử 
dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học khác 
như thống kê, tổng kết thực tiễn để so sánh làm 
cơ sở cho kiến nghị hoàn thiện. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khái niệm và những đặc điểm pháp lý của 
miễn hình phạt

3.1.1. Khái niệm miễn hình phạt

Miễn hình phạt là một chế định quan trọng 
nằm trong hệ thống các chế định về các biện pháp 
tha miễm của luật hình sự Việt Nam, thể hiện quan 
điểm nhân đạo và chính sách hình sự của Đảng và 
nhà nước ta đối với người phạm tội và hành vi 
họ thực hiện, đồng thời nhằm động viên, khuyến 
khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng 
tỏ khả năng tự giáo dục, cải tạo nhanh chóng và 
tạo điều kiện cho họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, 
trở thành người có ích cho xã hội. Miễn hình phạt 
không chỉ có vai trò là một trong những chế định 
quan trọng trong pháp luật hình sự mà còn là 
một trong những biện pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả của công cuộc đấu tranh phòng và chống tội 

phạm, giáo dục, cải tạo người phạm tội nên miễn 
hình phạt cần phải được quan tâm một cách sâu 
sắc trên các phương diện lập pháp, áp dụng pháp 
luật và nghiên cứu lý luận.

Trước đây, trong luật hình sự Việt Nam, miễn 
hình phạt cùng với các biện pháp tha miễn trách 
nhiệm hình sự và hình phạt khác như giảm nhẹ 
hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự... được đề 
cập và ghi nhận ở các văn bản pháp lý với ý 
nghĩa là các biện pháp khoan hồng đặc biệt và 
vận dụng biện pháp này hay biện pháp khác được 
linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể. Việc quy 
định những biện pháp này xuất phát từ nguyên tắc 
nhân đạo trong chính sách hình sự của nhà nước 
nói chung và luật hình sự Việt Nam nói riêng, từ 
quan điểm phân hóa cho rằng việc truy cứu trách 
nhiệm hình sự và xử phạt về hình sự mặc dù rất 
quan trọng trong việc bảo pháp chế, củng cố trật 
tự pháp luật song không phải là biện pháp duy 
nhất mà đòi hỏi ngày càng mở rộng các biện pháp 
tác động xã hội khác để đấu tranh phòng và chống 
tội phạm

Đến lần pháp điển hóa lần thứ nhất luật hình 
sự Việt Nam bằng việc thông qua Bộ luật hình 
sự năm 1985, miễn hình phạt đã được ghi nhận 
chính thức như là một chế định độc lập trong Bộ 
luật, nhưng nó vẫn được quy định chung cùng với 
chế định miễn trách nhiệm hình sự tại điều 48 Bộ 
luật hình sự năm 1985. Do đó, chỉ đến lần pháp 
điển thứ hai luật hình sự bằng việc thông qua Bộ 
luật hình sự năm 1999, các quy định miễn hình 
phạt cũng đã được sửa đổi, bổ sung và tiếp tục 
hoàn thiện mà cụ thể nó đã được ghi nhận tại một 
điều luật riêng biệt trong phần chung Bộ luật hình 
sự điều 54 và các điều 69, điều 314 Bộ luật hình 
sự. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
hình sự ngày 19/6/2009 các quy định về chế định 
này trong Bộ luật hình sự cũng không có sửa đổi 
bổ sung gì mới. Đến lần pháp điển lần thứ ba Bộ 
luật hình sự năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ 
sung quy định tại các điều 59, điều 88 và khoản 
2 điều 390. Xem xét các quy định Bộ luật hình 
sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho 
ta thấy, khái niệm miễn hình phạt vẫn chưa được 
các nhà làm luật ghi nhận, đồng thời trong khoa 
học luật hình sự Việt Nam xung quanh khái niệm 
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này vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Dưới 
góc độ khoa học luật hình sự Việt Nam, khái niệm 
miễn hình phạt được hiểu như sau: Miễn hình 
phạt là việc Tòa án không buộc người phải tội 
phải chịu biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất 
của Nhà nước là hình phạt về tội phạm mà người 
đó đã thực hiện trong bản án kết tội đã có hiệu lực 
pháp luật khi đáp ứng các điều kiện do luật định, 
đồng thời xét thấy vẫn bảo đảm yêu cầu đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và giáo dục, cải tạo người 
phạm tội. 

3.1.2. Những đặc điểm pháp lý của miễn hình phạt

Từ khái niệm nêu trên, đồng thời trên cơ sở 
nghiên cứu các quy định Bộ luật hình sự và các 
văn phản pháp luật có liên quan miễn hình phạt 
có những đặc điểm pháp lý như sau:

Một là, cũng như trách nhiệm hình sự và các 
dạng trách nhiệm hình sự khác, miễn hình phạt 
cũng là một dạng của trách nhiệm hình sự và 
được thể hiện bằng sự phản ứng đối với người có 
hành vi phạm tội từ phía nhà nước và xã hội. Nếu 
trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm 
pháp lý, phản ánh sự lên án của nhà nước và xã 
hội đối với người đã thực hiện hành vi nguy hiểm 
cho xã hội đối với người đã thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội mà luật hình sự quy định là 
tội phạm, song người này, Tòa án thấy rằng việc 
truy cứu trách nhiệm hình sự người đó là cần thiết 
và xứng đáng nhưng lại không cần thiết phải áp 
dụng biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của 
nhà nước trong luật hình sự là hình phạt, mà vẫn 
đáp ứng các yêu cầu đấu tranh phòng chống tội 
phạm, cũng như công tác giáo dục, cải tạo người 
phạm tội. Do đó, khi người phạm tội đáp ứng 
những điều kiện nhất định, họ vẫn phải chịu trách 
nhiệm hình sự nhưng lại được miễn hình phạt.

Hai là, miễn hình phạt phản ánh chính sách 
phân hóa tội phạm và người phạm tội, thể hiện 
nguyên tắc nhiêm trị kết hợp với khoan hồng, 
trừng trị kết hợp với giáo dục, thuyết phục, cải 
tạo trong luật hình sự Việt Nam.

Ba là, miễn hình phạt cũng là một trong những 
chế định phản ánh rõ nét nguyên tắc nhân đạo 
của Luật hình sự Việt Nam. Trước đây và hiện 
nay, nhân đạo luôn được xem là một giá trị có 

ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của 
xã hội nói chung và pháp luật xã hội chủ nghĩa 
xã hội nói riêng. Là một giá trị pháp lý tiến bộ, 
tư tưởng nhân đạo đã được cụ thể hóa trong các 
quy định của pháp luật thông qua đó bảo vệ lợi 
ích của công dân khi bị tội phạm xâm phạm, có 
thể là lợi ích hợp pháp của cá nhân người phạm 
tội nếu xứng đáng được hưởng lượng khoan hồng 
của nhà nước và đáp ứng các điều kiện nhất định.

Bốn là, miễn hình phạt chỉ có thể được đặt ra 
đối với người bị kết án mà lẽ ra nếu không có đầy 
đủ những điều kiện do luật định để được miễn 
hình phạt, thì người đó phải bị Tòa án áp dụng 
một hình phạt nào đó trong hệ thống hình phạt 
trên thực tế theo các quy định tương ứng của Bộ 
luật hình sự.

Năm là, hình phạt và việc áp dụng miễn hình 
phạt chỉ có thể và phải do duy nhất một cơ quan 
áp dụng là Tòa án. Điều này khác với áp dụng 
việc áp dụng miễn trách nhiệm hình sự, vì ngoài 
cơ quan Tòa án còn có thể do cơ quan điều tra 
hoặc Viện kiểm sát thực hiện trong giai đoạn 
trước khi xét xử.

Sáu là, miễn hình phạt phải được thể hiện 
bằng bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của 
Tòa án tuyên không áp dụng (quyết định) hình 
phạt đối với người bị kết án. Tuy nhiên, người 
bị kết án nếu được miễn hình phạt đương nhiên 
họ được xóa án tích, mặc dù vậy, trong Bộ luật 
hình sự, các nhà làm luật nước ta chưa quy định 
sau đó người bị kết án có thể phải bị áp dụng 
các biện pháp pháp lý hình sự hay phi hình sự 
nào khác không. Về vấn đề này, thực tiễn xét xử 
cho thấy, người được miễn hình phạt vẫn có thể 
bị Tòa án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tư 
pháp quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS 2015 
bao gồm: “a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan 
đến tội phạm; b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc 
bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi; c) 
Bắt buộc chữa bệnh”. 

3.2. Điều kiện áp dụng và hậu quả pháp lý của 
chế định miễn hình phạt

3.2.1. Điều kiện áp dụng

Điều 59 BLHS 2015 quy định về miễn hình 
phạt như sau: “Người phạm tội có thể được miễn 
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hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều 54 của Bộ luật này mà 
đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến 
mức được miễn trách nhiệm hình sự”.

Dẫn chiếu quy định tại Điều 59 BLHS 2015, 
điều kiện để người phạm tội được miễn hình phạt 
bao gồm:

Thứ nhất, về điều kiện cần: Người phạm tội 
có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 BLHS 
năm 2015. Cụ thể khoản 1, 2 Điều 54 BLHS 2015 
quy định về quyết định hình phạt dưới mức thấp 
nhất của khung hình phạt được áp dụng thể hiện:

“1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt 
dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được 
áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền 
kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít 
nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 
Điều 51 của Bộ luật này.

2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt 
dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được 
áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong 
khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật 
đối với người phạm tội lần đầu là người giúp 
sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò 
không đáng kể”.

Thứ hai, điều kiện đủ để người phạm tội được 
miễn hình phạt: Đó là người phạm tội “đáng được 
khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được 
miễn trách nhiệm hình sự”.

Thứ ba, phân loại tội phạm được miễn hình 
phạt: Theo quy định tại Điều 59 BLHS 2015, có 
thể thấy rằng, bất cứ tội gì cũng có thể được miễn 
hình phạt, không phân biệt tội đó là tội ít nghiêm 
trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt 
nghiêm trọng.

3.2.2. Hậu quả pháp lý

Một là, người được miễn hình phạt tức là 
được miễn cả hình phạt chính và hình phạt bổ 
sung (nếu có). Bởi hình phạt bổ sung là hình phạt 
chỉ có thể áp dụng kèm với hình phạt chính, có 
tác dụng củng cố, tăng cường hiệu quả của việc 
áp dụng hình phạt, giúp cho việc xử lý tội phạm 
được toàn diện và triệt để. Khi hình phạt chính 

được miễn thì việc thi hành hình phạt bổ sung là 
không hợp pháp và không cần thiết.

Hai là, khoản 2 Điều 69 BLHS 2015 quy 
định “người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít 
nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người 
được miễn hình phạt không bị coi là có án tích”. 
Như vậy, người được miễn hình phạt được đương 
nhiên xóa án tích ngay tại thời điểm bản án có 
hiệu lực pháp luật hoặc sau khi đã chấp hành 
xong các nghĩa vụ khác trong bản án như nghĩa 
vụ bồi thường thiệt hại, nộp án phí. Đây là điểm 
đặc biệt mà chỉ có ở chế định miễn hình phạt và 
miễn trách nhiệm hình sự.

Ba là, điều 59 BLHS 2015 chưa quy định 
người phạm tội được miễn hình phạt có thể phải 
bị áp dụng các biện pháp pháp lý hình sự hay phi 
hình sự nào khác hay không. Tại điểm c khoản 
2 Điều 451 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có 
quy định Tòa án có thể quyết định “miễn trách 
nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt và áp dụng 
biện pháp bắt buộc chữa bệnh”. Như vậy, người 
được miễn hình phạt vẫn có thể bị áp dụng một 
số biện pháp tư pháp. Trong thực tiễn xét xử 
cho thấy, người được miễn hình phạt có thể bị 
áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tư pháp được 
quy định tại khoản 1  Điều 46 BLHS 2015 bao 
gồm: “a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 
tội phạm; b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi 
thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi; c) Bắt 
buộc chữa bệnh”.

3.3. Một số vướng mắc và kiến nghị

3.3.1. Một số vướng mắc

Người phạm tội được miễn hình phạt, nhất 
thiết phải có những điều kiện về trường hợp miễn 
trách nhiệm hình sự, nhưng vì tính chất và mức 
độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, nhân thân 
người phạm tội và các tình tiết khác của vụ án mà 
không thể miễn trách nhiệm hình sự đối với họ 
thì miễn hình phạt. Khi áp dụng chế định này vẫn 
còn tồn tại những hạn chế, vướng mắc nhất định. 
Trong phạm vi phân tích của bài viết, tác giả xin 
đưa ra các vướng mắc như sau:

Thứ nhất, Trong Bộ luật hình sự hiện hành, 
các trường hợp miễn hình phạt còn quy định rải 
rác trong phần chung và phần các tội phạm Bộ 
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luật hình sự quy định điều 59, điểu 88 và khoản 
2 điều 390 nên còn khó cho việc tra cứu, hướng 
dẫn và áp dụng.

Thứ hai, Mặc dù Điều 59 BLHS 2015 đã quy 
định các điều kiện để người phạm tội được miễn 
hình phạt như đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, điều 
kiện để được miễn hình phạt lại không cụ thể, 
ngoài điều kiện về tình tiết giảm nhẹ và nếu chỉ 
căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ thì người phạm tội 
chỉ có thể được quyết định hình phạt dưới mức 
thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại 
Điều 54 BLHS 2015 chứ chưa thể được miễn 
hình phạt. Vì vậy, người phạm tội có nhiều tình 
tiết giảm nhẹ mới chỉ là một điều kiện cần mà 
chưa đủ, phải có thêm điều kiện khác, mà điều 
kiện này mới có ý nghĩa quyết định có cho miễn 
hình phạt hay không, đó là “đáng được khoan 
hồng đặc biệt, nhưng chưa đến mức được miễn 
trách nhiệm hình sự”.

Về quy định điều kiện “đáng được khoan 
hồng đặc biệt, nhưng chưa đến mức được miễn 
trách nhiệm hình sự”, hiện nay vẫn còn có nhiều 
cách hiểu khác nhau, bởi vì, theo quy định của 
Bộ luật hình sự và Luật Đặc xá thì “chính sách 
khoan hồng” bao gồm các nội dung sau: Miễn 
trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự, miễn hình phạt, đặc xá, đại xá, xóa án tích. 
Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể những điều kiện 
nào để được hưởng chính sách “khoan hồng đặc 
biệt”. Do vậy, việc hiểu và áp dụng để miễn hình 
phạt cho người phạm tội theo quy định tại Điều 
59 BLHS 2015 sẽ dẫn đến tình trạng áp dụng 
pháp luật không thống nhất giữa các Tòa án. 
Điều này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi 
của người phạm tội, có những trường hợp đáng lẽ 
họ đủ điều kiện để được miễn hình phạt nhưng lại 
không được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng áp dụng và ngược lại có những trường hợp 
không đủ điều kiện nhưng vì điều luật quy định 
chưa rõ ràng nên người phạm tội lại được miễn 
hình phạt.

Từ hạn chế nêu trên, có thể thấy, trong thực 
tiễn xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng đã gặp 
không ít khó khăn khi xác định điều kiện “khoan 
hồng đặc biệt” để áp dụng và nhằm bảo đảm 
quyền lợi tối đa cho người phạm tội theo chiến 

lược cải cách tư pháp đó là hạn chế thấp nhất áp 
dụng hình phạt tù, tăng các hình phạt khác nhẹ 
hơn mà vẫn bảo đảm tính giáo dục, răn đe, phòng 
ngừa tội phạm.

Hiện nay, quy định tình tiết “hết sức khó 
khăn” để quyết định hình phạt hay cho hưởng 
án treo là không có. Vì vậy, để áp dụng thì cần 
quy định rõ như thế nào là “hết sức khó khăn”, 
ví dụ như hộ nghèo, hộ cận nghèo, neo đơn có 
xác nhận của chính quyền địa phương để tránh 
việc áp dụng không thống nhất. Mặc dù, Tòa án 
nêu rõ “đặc biệt khoan hồng, không buộc các bị 
cáo chấp hành hình phạt tù. Nếu xét về các quy 
định hiện hành thì “chính sách khoan hồng” bao 
gồm các nội dung sau: Miễn trách nhiệm hình sự, 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, 
đặc xá, đại xá, xóa án tích nhưng lại không có 
quy định cho hưởng án treo. Căn cứ BLHS 2015, 
Luật Đặc xá năm 2018 cũng không có quy định 
về trường hợp “đặc biệt khoan hồng” mà Tòa án 
nhận định để quyết định cho các bị cáo hưởng án 
treo. Như vậy, việc áp dụng như trên sẽ tạo sự tùy 
nghi trong việc áp dụng pháp luật.

Thứ ba, Miễn hình phạt là một chế định 
quan trọng, xuất phát không chỉ từ bản chất, 
hiệu quả của việc áp dụng biện pháp cưỡng chế 
của luật hình sự mà còn bởi quan điểm, chính 
sách hình sự của từng quốc gia. Bên cạnh đó, 
dưới góc độ nghiên cứu chúng ta có thể thấy 
hạn chế trong BLHS 2015 đó là chưa bảo đảm 
được công bằng giữa trường hợp người được 
miễn hình phạt với người vi phạm hành chính 
trong trường hợp cụ thể.

Như đã phân tích ở trên, cũng như người được 
miễn trách nhiệm hình sự, người được miễn hình 
phạt không phải chịu bất cứ hậu quả pháp lý bất 
lợi của việc phạm tội. Trong khi đó, nếu một 
người vi phạm hành chính và bị xử phạt, thì đối 
với họ nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày 
chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 
01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định 
xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời 
hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị 
xử phạt vi phạm hành chính Điều 7 Luật Xử lý 
vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung 



LUẬT HỌC

32 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 4 (06/2021)

năm 2014). Đặc biệt, có nhiều trường hợp, BLHS 
còn quy định dấu hiệu nhân thân (đã bị xử phạt 
hành chính) là dấu hiệu định tội, nếu người đó tái 
phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Ngoài ra còn các điều khác như: Điều 172 
Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản; Điều 173 Tội 
trộm cắp tài sản; Điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản; Điều 178 Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư 
hỏng tài sản… đều có tình tiết “Đã bị xử phạt vi 
phạm hành chính… mà còn vi phạm”.

So sánh giữa người được miễn hình phạt 
và người bị xử lý vi phạm hành chính cho thấy 
người vi phạm hành chính còn phải chịu hậu 
quả pháp lý nghiêm khắc hơn so với người được 
miễn hình phạt, mà người được miễn hình phạt là 
người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội 
bị luật hình sự quy định là tội phạm, nhưng do 
có những điều kiện nhất định, nên họ được miễn 
hình phạt, còn người vi phạm hành chính là người 
đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính bị Luật 
Xử lý vi phạm hành chính quy định là hành vi vi 
phạm hành chính. Cho nên, xét ở góc độ pháp lý, 
hậu quả pháp lý mà người phạm tội (được miễn 
hình phạt) gánh chịu còn nhẹ hơn so với người vi 
phạm hành chính (mà bị xử phạt hành chính) vì 
ngoài phải chịu trách nhiệm hành chính ra, người 
này còn phải chịu thời hạn thử thách từ 6 tháng 
đến 01 năm, nếu không tái phạm thì mới được coi 
như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

3.3.2. Kiến nghị

Từ vướng mắc nêu trên khi áp dụng chế định 
miễn hình phạt trên thực tiễn, để pháp luật được áp 
dụng thống nhất và nhằm bảo đảm quyền lợi của 
người phạm tội theo hướng có lợi nhất cho họ, hạn 
chế áp dụng pháp luật mang tính tùy nghi của cơ 
quan tiến hành tố tụng, tác giả kiến nghị:

Thứ nhất, Việc quy định các trường hợp miễn 
hình phạt cụ thể rải rác tại các điều luật, các chương 
khác nhau trong phần chung và phần các tội phạm 
Bộ luật hình sự rõ ràng là chưa chặt chẽ và hợp lý 
về kỹ thuật lập pháp nên chính vì vậy, các nhà làm 
luật cần có sự sửa đổi về kỹ thuật lập pháp này, 
chẳng hạn có thể xây dựng thành một chương riêng 
độc lập về miễn hình phạt trong Bộ luật hình sự để 
bảo đảm tính logic khoa học, chặt chẽ về kỹ thuật 
lập pháp và có hệ thống thống nhất.

Thứ hai, Cần phải có văn bản hướng dẫn đối 
với từng trường hợp miễn hình phạt: Giải thích rõ 
như thế nào là đáng được khoan hồng đặc biệt, thế 
nào là hành động can ngăn, mức độ hạn chế tác hại 
của tội phạm được xác định như thế nào…; thống 
nhất quy định về điều kiện miễn hình phạt trong 
BLHS 2015 để việc áp dụng được chính xác.

Thứ ba, Để bảo đảm công bằng giữa người 
được miễn hình phạt và người bị xử lý vi phạm 
hành chính, vấn đề này cần được các nhà làm luật 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo hướng quy 
định bổ sung có tính bắt buộc nếu người phạm 
tội được miễn hình phạt thì họ vẫn có thể bị 
Tòa án áp dụng một hoặc các biện pháp tư pháp 
quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS 2015 bao 
gồm: “a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan 
đến tội phạm; b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc 
bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi; c) 
Bắt buộc chữa bệnh”. Bởi vì, khi người phạm tội 
được miễn hình phạt nếu không bị áp dụng biện 
pháp gì thì sẽ không có tính giáo dục, thuyết phục 
và không bảo đảm nguyên tắc công bằng trong 
luật hình sự nước ta so với những trường hợp 
phạm tội khác trên cơ sở chung.

4. KẾT LUẬN

Miễn hình phạt là chế định nhân đạo đặc biệt 
quan trọng trong pháp luật Hình sự Việt Nam. Việc 
quy định chế định miễn hình phạt trong luật hình 
sự Việt Nam có ý nghĩa không những động viên, 
khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, 
chứng tỏ khả năng giáo dục, cải tạo nhanh chóng 
hòa nhập với cộng đồng, mà còn tạo cơ sở pháp 
lý cho sự kết hợp các biện pháp tác động xã hội 
trong việc giáo dục, cải tạo người phạm tội, giúp 
họ trở thành người có ích trong xã hội, qua đó 
cũng là một cách hiệu nghiệm của việc thực hiện 
tốt nguyên tắc không để lọt tội phạm. Miễn hình 
phạt giúp đảm bảo hơn nữa quyền lợi hợp pháp 
của con người, thể hiện chính sách hình sự của 
quốc gia mà còn là thể hiện xu hướng khoa học 
luật Hình sự của thế giới. Hoàn thiện chế định 
này là nhiệm vụ quan trọng của pháp luật hình sự 
Việt nam, giúp hoàn thiện kĩ thuật lập pháp của 
nước ta, giúp những chế định nhân đạo thực sự 
đi vào đời sống xét xử cũng như công cuộc đấu 
tranh phòng chống tội phạm một cách hiệu quả.
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SUMMARY
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humanitarian policy of our Party and State towards offenders and their acts. Simultaneously, encouraging offenders 
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society. The article clarifies the concept and legal features of penalty exemption. In addition, through the analysis 
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CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 
MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG

Khương Mạnh Hà1, Vũ Phạm Điệp Trà2

(1Khoa Tài nguyên & Môi trường; 2Trung tâm TT-TV,  Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống chính trị, 
kinh tế xã hội trên địa bàn thực hiện các dự án. Kết quả nghiên cứu cho thấy giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn huyện 
Yên Dũng tỉnh Bắc Giang 125 dự án được thực hiện với tổng diện tích 480,23ha, trong đó có 115/125 dự án đã bàn giao 
mặt bằng với diện tích 443,93ha (tương ứng với 92,44% tổng diện tích). Nhìn chung, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải 
phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng được triển khai theo đúng trình tự quy định của pháp luật, nhận được sự đồng thuận 
của hầu hết các hộ gia đình. Tồn tại lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án là những khúc mắc, 
khiếu nại của hộ gia đình cá nhân về mức giá bồi thường thấp so với thực tế, chính sách hỗ trợ sau thu hồi đất chưa thật 
sự phát huy hiệu quả, đặc biệt đối với hộ gia đình bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp lớn. Các dự án đem lại những thay 
đổi tích cực như cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, nâng cao mức sống và đời sống văn hóa tinh thần người dân. Tuy 
nhiên, cũng nảy sinh bất cập cần phải giải quyết liên quan đến vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống người 
dân sau thu hồi đất, trật tự an ninh xã hội và môi trường tại địa phương. 
Từ khóa: Bồi thường, dự án, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, Yên Dũng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình phát triển đất nước theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc thu hồi đất để 
phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và 
phát triển kinh tế - xã hội là một quá trình tất yếu, 
tác động rất lớn đến người bị thu hồi đất. Công 
tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng thực hiện các dự án luôn là một vấn đề nhạy 
cảm, khó khăn, phức tạp, tác động đến nhiều mặt 
của đời sống, kinh tế và chính trị. Nguyên nhân 
của tình trạng này là do tài sản bị thu hồi có giá 
trị lớn, liên quan trực tiếp tới quyền lợi của các hộ 
gia đình, cá nhân và một khó khăn lớn nhất đó là 
đơn giá bồi thường thấp hơn so với giá thị trường 
đã tạo tâm lý của người dân không an tâm và luôn 
cho rằng đơn giá bồi thường là không phù hợp và 
chưa thỏa đáng dẫn đến người dân không ủng hộ 
công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thậm chí 
còn chống đối, gây cản trở cho cán bộ tham gia 
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (Phạm 
Phương Nam, Nguyễn Thanh Trà, 2011).

Yên Dũng là một huyện miền núi của tỉnh 
Bắc có tổng diện tích tự nhiên là 19.000,42ha bao 
gồm 19 xã và 2 thị trấn, nằm sát thành phố Bắc 
Giang cách trung tâm thành phố Hà Nội 60km 
về phía Tây đi theo QL1A. Những năm gần đây 
với tốc độ đô thị hoá nhanh, diện tích đất đai ở 
Yên Dũng được chuyển mục đích sử dụng để 

thực hiện các dự án khá lớn. Trong quá trình thu 
hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng nảy 
sinh nhiều vấn đề như việc thực hiện các chính 
sách không thống nhất, thiếu công bằng, vấn đề 
đời sống, việc làm của người dân bị thu hồi đất, 
vấn đề trật tự, an ninh, xã hội (UBND huyện Yên 
Dũng, 2019). Thực tế cho thấy, huyện Yên Dũng 
trong những năm gần đây trở thành “điểm nóng” 
của tỉnh Bắc Giang về công tác thu hồi đất thực 
hiện dự án. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng 
và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 
thu hồi đất, giảm thiểu tác động tiêu cực đến tình 
hình an ninh, chính trị và đời sống người dân trên 
địa bàn huyện Yên Dũng là có ý nghĩa thực tiễn 
trong công tác quản lý đất đai ở địa phương.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, 
hỗ trợ, GPMB trên địa bàn huyện Yên Dũng giai 
đoạn 2016-2020 và tại 02 dự án điểm nghiên cứu.

- Tổng hợp ý kiến đánh giá của hộ gia đình và 
cán bộ tham gia đối với công tác bồi thường, hỗ 
trợ, GPMB của địa phương.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công 
tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB đối với địa phương.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

Đề tài tiến hành lựa chọn 2 dự án làm điểm 
nghiên cứu đại diện:

- Dự án 1: Dự án Khu dân cư mới Lạc Phú 
3, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng với tổng diện 
tích là 50.779,9m2 với tổng số hộ bị ảnh hưởng 
là 136 hộ.

- Dự án 2: Dự án đất ở kết hợp kinh doanh 
dịch vụ tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (giai 
đoạn 3) với tổng diện tích 57.850,9m2, số hộ bị 
ảnh hưởng 113 hộ.

Lý do chọn dự án: Đây là 02 dự án có nét đặc 
thù về chính sách hỗ trợ, đền bù của các chủ đầu 
tư, loại đất, nguồn gốc... nằm trên hai xã khác 
nhau trên cùng địa bàn huyện Yên Dũng có tốc độ 
phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, có những 
điều kiện khác nhau như: trình độ dân trí, nghề 
nghiệp, cơ sở hạ tầng, kinh tế...

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Thu thập số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, 
kinh tế xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất, các văn 
bản pháp quy và thông tin có liên quan đến công 
tác bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt (GPMB), các 
báo cáo chuyên ngành, kết quả thống kê, kiểm kê 
đất đai tại các phòng, ban chuyên môn của huyện 
như; Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng 
Nông nghiệp, Phòng Thống kê, Trung tâm quỹ 
đất, Ban quản lý dự án khu công nghiệp, UBND 
các xã nơi có các dự án.

2.2.3. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 

Tiến hành phỏng vấn hộ gia đình cá nhân bị 
thu hồi đất và cán bộ có liên quan đến công tác 
giải phóng mặt bằng tại các dự án bằng phiếu 
điều tra với bộ câu hỏi soạn sẵn, cụ thể:

- Đối với hộ gia đình: Áp dụng công thức xác 
định cỡ mẫu của Trung tâm thông tin và phân tích 
số liệu Việt Nam: 

- Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB trên địa bàn huyện Yên Dũng giai 
đoạn 2016-2020 và tại 02 dự án điểm nghiên cứu. 

- Tổng hợp ý kiến đánh giá của hộ gia đình và cán bộ tham gia đối với công tác bồi thường, hỗ 
trợ, GPMB của địa phương. 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB đối với địa 
phương. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 

Đề tài tiến hành lựa chọn 2 dự án làm điểm nghiên cứu đại diện: 
- Dự án 1: Dự án Khu dân cư mới Lạc Phú 3, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng với tổng diện 

tích là 50.779,9m2 với tổng số hộ bị ảnh hưởng là 136 hộ. 
- Dự án 2: Dự án đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (giai 

đoạn 3) với tổng diện tích 57.850,9m2, số hộ bị ảnh hưởng 113 hộ. 
Lý do chọn dự án: Đây là 02 dự án có nét đặc thù về chính sách hỗ trợ, đền bù của các chủ đầu 

tư, loại đất, nguồn gốc... nằm trên hai xã khác nhau trên cùng địa bàn huyện Yên Dũng có tốc độ 
phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, có những điều kiện khác nhau như: trình độ dân trí, nghề 
nghiệp, cơ sở hạ tầng, kinh tế... 
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp  

Thu thập số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất, các 
văn bản pháp quy và thông tin có liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt (GPMB), 
các báo cáo chuyên ngành, kết quả thống kê, kiểm kê đất đai tại các phòng, ban chuyên môn của 
huyện như; Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp, Phòng Thống kê, Trung tâm quỹ 
đất, Ban quản lý dự án khu công nghiệp, UBND các xã nơi có các dự án. 
2.2.3. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp  

Tiến hành phỏng vấn hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất và cán bộ có liên quan đến công tác 
giải phóng mặt bằng tại các dự án bằng phiếu điều tra với bộ câu hỏi soạn sẵn, cụ thể: 

- Đối với hộ gia đình: Áp dụng công thức xác định cỡ mẫu của Trung tâm thông tin và phân 
tích số liệu Việt Nam:  

𝑛𝑛 =  𝑁𝑁
1+ 𝑁𝑁∗𝑒𝑒2  Trong đó:  n – số lượng phiếu điều tra; 

      N – tổng số hộ  gia đình bị ảnh hưởng; 
      e – sai số cho phép.   
Với độ tin cậy là 95% (sai số là 10%), kết quả xác định được cỡ mẫu điều tra dự án 1 là 58/136 

hộ, dự án 2 là 53/113 hộ. Thông tin cần điều tra gồm: đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, mức giá 
bồi thường, hỗ trợ GPMB, các khoản hỗ trợ, tình hình đời sống của hộ gia đình sau khi bị thu hồi 
đất và nhận tiền bồi thường. 

- Đối với cán bộ có liên quan: Phỏng vấn đối với 10 cán bộ có liên quan tới công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng của cả hai dự án gồm: 04 cán bộ viên chức tại Trung tâm phát triển Quỹ đất và 
Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, 02 cán bộ công chức địa chính, 04 trưởng, phó thôn nơi người dân 
có đất bị thu hồi. Thông tin điều tra gồm: thông tin về người trả lời phỏng vấn, tình hình thực hiện 
công tác bồi thường, hỗ trợ, tác động của thu hồi đất đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Trong đó: 

n – số lượng phiếu điều tra;

N – tổng số hộ  gia đình bị ảnh hưởng;

e – sai số cho phép.  

Với độ tin cậy là 95% (sai số là 10%), kết quả 
xác định được cỡ mẫu điều tra dự án 1 là 58/136 
hộ, dự án 2 là 53/113 hộ. Thông tin cần điều tra 
gồm: đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, mức giá 
bồi thường, hỗ trợ GPMB, các khoản hỗ trợ, tình 
hình đời sống của hộ gia đình sau khi bị thu hồi 
đất và nhận tiền bồi thường.

- Đối với cán bộ có liên quan: Phỏng vấn đối 
với 10 cán bộ có liên quan tới công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng của cả hai dự án gồm: 04 cán 
bộ viên chức tại Trung tâm phát triển Quỹ đất và 
Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, 02 cán bộ công 
chức địa chính, 04 trưởng, phó thôn nơi người dân 
có đất bị thu hồi. Thông tin điều tra gồm: thông 
tin về người trả lời phỏng vấn, tình hình thực hiện 
công tác bồi thường, hỗ trợ, tác động của thu hồi 
đất đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2.2.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân 
tích và xử lý số liệu 

Tài liệu thu được tổng hợp bằng phương pháp 
thống kê và xử lý số liệu bằng phần mềm Excel 
đối với tất cả các tiêu chí đánh giá việc thực hiện 
chính sách đền bù giải phóng mặt bằng ở 02 dự 
án nghiên cứu. 

2.2.5. Phương pháp so sánh

Trên cơ sở số liệu thu thập đã được phân tích, 
xử lý và tổng hợp được từ đó so sánh kết quả thực 
hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng của các dự án của 02 dự án nghiên cứu và 
từ kết quả so sánh, tiến hành phân tích đánh giá 
tồn tại và hạn chế trong công tác bồi thường, hỗ 
trợ giải phóng mặt bằng ở các giai đoạn thực hiện 
dự án. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả thu hồi đất thực hiện dự án 
huyện Yên Dũng giai đoạn 2016-2020

Trong những năm gần đây huyện Yên Dũng 
có tốc độ đô thị hóa nhanh, liên tục, nhiều dự án 
đầu tư cơ sở hạ tầng, các khu đô thị, các trung 
tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, trường 
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học,… được thực hiện. Trong giai đoạn từ năm 
2016 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Dũng 

đã và đang triển khai thực hiện 125 dự án, với 
tổng diện tích 480,23ha (Bảng 1).

Bảng 1. Tổng hợp các dự án thu hồi đất tại huyện Yên Dũng giai đoạn 2016 – 2020

STT Loại đất

Số dự án (dự án) Diện tích của dự án(ha)
Số hộ 

liên quan 
(hộ)Tổng Đã bàn 

giao

Chưa 
bàn 
giao

Tổng Đã bàn 
giao

Chưa 
bàn giao

Tổng 125 115 10 480,23 443,93 36,30 10.528

1 Đất ở 49 44 5 187,88 177,80 10,07 3.492

2 Đất chuyên dùng 76 71 5 292,35 266,13 26,23 7.036

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 4 4 0 2,53 2,53 0 209

2.2 Đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 31 28 3 179,66 156,42 23,24 3.468

2.2.1 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 18 18 0 15,01 15,01 0 576

2.2.2 Đất công nghiệp 13 10 3 164,65 141,41 23,24 2.892

2.3 Đất có mục đích công cộng 41 39 2 110,17 107,18 1,99 3.359

2.3.1 Đất giao thông 17 16 1 81,60 80,71 0,88 2.424

2.3.2 Đất công trình năng lượng 6 6 0 3,68 3,68 0 167

2.3.3 Đất cơ sở thể dục – thể thao 9 9 0 13,99 13,99 0 359

2.3.4 Đất cơ sở y tế 0 0 0 0 0 0 0

2.3.5 Đất cơ sở giáo dục – Đào tạo 6 5 1 9,52 7,42 2,10 364

2.3.6 Đất di tích, danh thắng 0 0 0 0 0 0 0

2.3.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 3 3 0 1,38 1,38 0 45

3 Đất cơ sở tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0

Nguồn: Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Yên Dũng

Qua số liệu bảng 1 cho thấy, trên địa bàn 
huyện giai đoạn này thực hiện các dự án chủ 
yếu liên quan đến đất ở (49 dự án với diện tích 
187,88ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (18 dự 
án với diện tích 15,01ha), đất công nghiệp (13 dự 
án với diện tích 164,65ha) và đất giao thông (17 
dự án với diện tích 81,60ha). Tổng số hộ bị thu 
hồi đất bởi các dự án là 10.528 hộ gia đình.

Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng 
trên địa bàn huyện Yên Dũng đã đạt được những 
kết quả nhất định, cơ bản cá dự án nhận được 
sự đồng tình ủng hộ của người dân (115/125 dự 
án bàn giao mặt bằng đúng tiến độ với diện tích 
443,93/480,23ha , chiếm 92,44% tổng diện tích). 

Kết quả đạt được là do công tác thu hồi đất, GPMB 
được thực hiện đúng trình tự quy định pháp luật; 
việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiến nại luôn 
kịp thời, đúng trình tự và tuân thủ pháp luật; công 
tác tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai 
liên quan đến GPMB được chú trọng, quan tâm; 
phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 
công khai rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một 
số các tồn tại vướng mắc làm ảnh hưởng đến hiệu 
quả công tác thu hồi đất, GPMB (10 dự án bàn giao 
chậm tiến độ với diện tích 36,30ha chiếm 7,56% tổng 
diện tích). Nguyên nhân chính là do chính sách trong 
bồi thường, GPMB của nhà nước thay đổi (đặc biệt 
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là các quy định về hạn mức công nhận đất ở, điều 
kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều 
kiện được bồi thường, hỗ trợ, giá đất); sự thiếu hiểu 
biết, thiếu tự giác, thiếu gương mẫu, cố tình không 
chấp hành của số ít cán bộ, đảng viên, người dân; 
hồ sơ địa chính lưu trữ còn thiếu, chất lượng thấp 
dẫn đến căn cứ pháp lý khi xác định nguồn gốc, thời 
điểm sử dụng đất không đủ cơ sở và thiếu tính thuyết 
phục đối với các hộ dân; việc chỉ đạo giải quyết, tháo 
gỡ vướng mắc, khó khăn của UBND tỉnh chưa kịp 
thời; việc tham mưu của các sở, ban ngành có liên 
quan đôi lúc còn chậm trễ và thiếu tính chủ động. 

3.2. Thực trạng công tác thu hồi đất, GPMB 
tại một số dự án

3.2.1. Kết quả bồi thường, hỗ trợ tại các dự án 

Để có căn cứ đánh giá tác động của việc thu 
hồi đất, GPMB trên địa bàn huyện Yên Dũng giai 
đoạn 2016-2020, nghiên cứu tiến hành lựa chọn 
2 dự án đại diện: 

(1) Dự án Khu dân cư mới Lạc Phú 3, xã 
Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng với tổng diện tích 
là 50.779,9m2. Trong đó, đất nông nghiệp trồng 
cây hàng năm: 48.145,8m2; đất phi nông nghiệp 
(đất giao thông, đất thủy lợi): 2.634,1m2. Địa 
điểm thuộc các xứ đồng Bâng Kỹ Thuật (Bảng 
1; Bảng 2), thôn Tây, xã Cảnh Thụy, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tổng số hộ bị ảnh hưởng 
là 136 hộ; 

(2) Dự án đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ 
tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Giai đoạn 
3) với tổng diện tích 57.850,9m2. Trong đó, đất 
nông nghiệp trồng cây hàng năm: 55.218,4m2, đất 
phi nông nghiệp (đất giao thông, đất thủy lợi): 
2.632,5m2. Địa điểm thuộc các xứ đồng Chũng 
Cẳm, Chũng Cây Sồng, Cây Sồng, Chũng Nấp, 
Nấp Nẻ, thôn Tiên Phong, xã Nội Hoàng, huyện 
Yên Dũng. Số hộ bị ảnh hưởng 113 hộ.

Bảng 2. Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án

STT Các khoản kinh phí, hỗ trợ

Dự án 1 Dự án 2

Số tiền
(triệu đồng)

Tỷ lệ 
(%)

Số tiền
(triệu 
đồng)

Tỷ lệ (%)

1 Các khoản bồi thường khi thu hồi đất (đất, cây cối, 
hoa màu, công trình, tài sản trên đất) 2.741,7 20,8 3.136,1 21,0

2 Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất (ổn định đời sống sản 
xuất, chuyển đổi nghề, đào tạo nghề) 7.934,3 60,1 9.069,4 60,6

3 Kinh phí di chuyển mộ 0,0 0,0 35,0 0,2

4 Kinh phí đo đạc bản đồ 114,5 0,9 93,9 0,6

5 Kinh phí tổ chức thực hiện BT-HT GPMB 213,5 1,6 244,8 1,6

6 Kinh phí bảo vệ và phát triển trồng lúa 1.203,6 9,1 1.380,5 9,2

7 Kinh phí dự phòng     1.000,0 7,6    1.000,0 6,7

Tổng 13,207,6 100,0 14.959,7 100,0

Nguồn: Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Yên Dũng

3.2.2. Ý kiến đánh giá của hộ gia đình về công 
tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB

* Về quy định, đơn giá và chính sách hỗ trợ 
bồi thường, hỗ trợ, GPMB
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Bảng 3. Tổng hợp ý kiến của hộ gia đình về công tác bồi thường, hỗ trợ tại các dự án

STT Nội dung phỏng vấn, đánh giá
Dự án 1 Dự án 2

Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)

I Các quy định áp dụng, tình hình thực hiện

1
Quy định về BT, HT GPMB có hợp lý không?
- Có 
- Không

52
6

89,7
10,3

48
5

90,6
9,4

2

Hội đồng BTGPMB thực hiện công tác BT, HT có đảm 
bảo công bằng, công khai, dân chủ không?
- Có
- Không

55
3

94,8
5,2

52
1

98,1
1,9

3

Thời gian thực hiện BT, HT GPMB có đảm bảo 
đúng tiến độ đề ra hay không?
- Có
- Không

45
13

77,6
22,4

6
47

11,3
88,7

4
Gia đình ông(bà) có đơn thư kiến nghị không?
- Có
- Không

5
53

8,6
91,4

1
52

1,9
98,1

II Đơn giá bồi  thường

1
Đơn giá bồi thường về đất có hợp lý không?
- Có
- Không

5
53

8,6
91,4

3
50

5,7
94,3

2

Đơn giá bồi thường hoa màu, cây cối và tài sản trên 
đất có hợp lý không
- Có
- Không

50
8

96,2
13,8

48
5

90,6
9,4

III Chính sách hỗ trợ

1

Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất có 
hợp lý không ?
- Có
- Không

4
54

6,9
93,1

2
51

3,8
96,2

2

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm 
kiếm việc làm?
- Có
- Không

15
43

25,9
73,1

10
43

18,9
81,1

 Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra

Kết quả bảng 3 cho thấy, phần lớn các hộ gia 
đình đánh giá 02 dự án khi thực hiện công tác thu 
hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đảm bảo sự công khai 
minh bạch thông qua các cuộc họp về công khai 
quy hoạch, thông báo về chủ trương thu hồi đất và 

niêm yết đúng quy định (với tỷ lệ 94,8 đối với dự 
án 1 và 98,1 % dự án 2). Nhìn chung, về cơ bản các 
hộ được lấy ý kiến cho rằng trình tự thực hiện công 
tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đã được thực hiện 
đúng trình tự quy định. Số ít còn lại cho rằng công 

Kết quả tổng hợp ý kiến của hộ gia đình về quy 
định áp dụng, đơn giá bồi thường về đất, cây cối, hoa 

màu và tài sản trên đất, chính sách hỗ trợ khi nhà nước 
thu hồi đất tại các dự án được thể hiện qua bảng 3.
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tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 
chưa hợp lý, qua nắm bắt tình hình thực tế cho thấy 
đây là những hộ có đơn thư khiếu nại, chống đối, 
đòi yêu sách và không nhận tiền bồi thường phải 
thực hiện việc cưỡng chế theo pháp luật. Đây cũng 
là nguyên nhân cơ bản làm chậm tiến độ của các 
dự án.

Về giá đất, phần lớn các hộ gia đình cho rằng 
đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp hơn so 
với thực tế rất nhiều ở cả hai dự án (dự án 1 với tỷ 
lệ 91,4 % , dự án 2 với tỷ lệ 94,3%). Qua quá trình 
tìm hiểu thì ở địa bàn 02 dự án có hiện tượng đầu 
cơ mua ruộng đất và giá theo thỏa thuận cao gấp 1,5 
đến 2 lần giá nhà nước. Thực trạng trên là cho các 
chủ đầu tư núp bóng người dân đi mua ruộng nhằm 
thâu tóm rồi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử 
dụng hoặc thu hồi đất để thực hiện dự án.

Về giá bồi thường về hoa màu, cây cối và tải 
sản trên đất: Phần lớn các hộ gia đình cho rằng giá 
bồi thường về hoa màu, cây cối và tài sản trên đất 
là phù hợp vì qua thực tế cho thấy trong những năm 
trở lại đây diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang ngày 
càng nhiều do việc thu nhập từ trồng lúa thấp nên 
người dân không còn mặn mà với việc trồng lúa. 
Tuy nhiên vẫn còn số ít hộ gia đình cho rằng đơn 
giá bồi thường cây cối, tài sản (dự án 1 với 23,1%; 

dự án 2 với 9,4%) chưa phù hợp với giá thị trường, 
qua phỏng vấn cho thấy đây là các hộ đã chuyển 
đổi sang trồng loại cây trồng khác như: dưa hấu, 
dưa chuột, chuối… Khi nhà nước thu hồi đất đơn 
giá áp dụng chưa phù hợp, thấp nhơn nhiều so với 
thị trường.

Về chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: nhiều hộ gia đình chưa đồng ý vì cho rằng 
những hộ gia đình mất trên 70% diện tích đất nông 
nghiệp thì việc ổn định đời sống sau thu hồi đất là 
rất khó khăn và mất nhiều thời gian do phải tìm 
kiếm việc làm hoặc chuyển đồi nghề mới vì vậy 
với mức hỗ trợ 10.000 đồng/1m2 là quá thấp. Hơn 
nữa khi lập phương án quy hoạch sử dụng đất chưa 
tính đến việc danh quỹ đất thương mại cho các hộ 
gia đình làm nghề truyền thống và kinh doanh buôn 
bán. Thực tế diện tích đất thương mại rất ít mà giá 
thuê rất đắt, vượt quá mong đợi của người dân.

* Về tiếp cận cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội, 
an ninh trật tự, môi trường 

Kết quả đánh giá của người dân về vấn đề tiếp 
cận cơ sỏ hạ tầng và phúc lợi xã hội, tình hình an 
ninh trật tự và môi trường sau khi thu hồi đất thực 
hiện các dự án được thể hiện quan bảng 4.

Bảng 4. Tổng hợp ý kiến của hộ gia đình về tiếp cận cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội, 
trật tự an ninh và môi trường

STT Nội dung phỏng vấn, đánh giá
Dự án 1 Dự án 2

Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%)

1

Tình hình tiếp cận cơ sỏ hạ tầng và phúc lợi xã hội

- Tốt hơn 
- Không thay đổi
- Kém đi

51
7
0

87,9
12,1
0,0

48
5
0

90,6
9,4
0,0

2

Tình hình an ninh trật tự tại địa phương
- Tốt hơn 
- Không thay đổi
- Kém đi

0
40
18

0,0
69,0
31,0

1
36
16

1,9
67,9
30,2

3

Tình hình môi trường tại địa phương
- Tốt hơn 
- Không thay đổi
- Kém đi

32
20
6

55,2
34,5
10,3

32
16
5

60,4
30,4
9,4

Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra
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Số liệu bảng 4 cho thấy, phần lớn hộ gia đình 
được phỏng vấn về tình hình tiếp cận cơ sở hạ tầng 
và phúc lợi xã hội sau thu hồi đất thực hiện dự án 
có sự thay đổi theo hướng tốt và thuận lợi hơn (dự 
án 1 với tỷ lệ 87,9%, dự án 2 với tỷ lệ 90,6%). 
Thực tế trên là do ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà 
nước, hầu hết các dự án trên địa bàn đều có đóng 
góp rất lớn cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
và các công trình phúc lợi xã hội của địa phương: 
đường xá được trải nhựa và bê tông hóa hoàn toàn; 
các công trình nhà văn hóa, trường học, trung tâm 
y tế, sân bóng đá, công viên,… cũng được xây 
dựng mới hoặc cải tạo khang trang.

Về tình hình trật tự tại địa phương: Quá trình 
thu hồi, chuyển đổi đất nông nghiệp sang xây dựng 
phát triển các dự án đô thị mới, khu dân cư mới, 
khu công nghiệp đã có tác động không nhỏ đến 
việc gia tăng các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ 
bạc, cá độ... Vấn đề đáng quan tâm ở chỗ các tệ nạn 
xã hội tập trung chủ yếu ở lứa tuổi thanh niên và số 
lượng đối tượng tăng lên chủ yếu là người của địa 
phương, còn người địa phương khác chuyển đến là 
rất ít. Điều này đòi hỏi chính quyền, các cơ quan, 
đoàn thể địa phương cần sớm có phương hướng và 
giải pháp khắc phục. 

Về tình tình môi trường: Có 55,2% số hộ phỏng 
vấn dự án 1 và 60,4% số hộ gia đình  đánh giá chất 
lượng môi trường sau thu hồi đất thực hiện dự án 
tốt hơn. Đây chủ yếu là các hộ ở xa khu vực dự án 

xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu đô thị. Họ 
nhận định rằng môi trường ở khu vực dân cư mới, 
khu đô thị mới còn tốt hơn so với thời điểm chưa 
tiến hành xây dựng. Lý do rất đơn giản là trong 
quá trình xây dựng dự án hệ thống đường sá, rãnh 
thoát nước được mở rộng, cải tạo, nâng cấp, hệ 
thống cây xanh được trồng nhiều. Tuy nhiên, còn 
tỷ lệ nhỏ số hộ gia đình được hỏi (10,3% ở dự án 
1; 9,4% ở dự án 2) cho rằng chất lượng môi trường 
kém đi. Số hộ này chủ yếu là các hộ gia đình có 
người làm cán bộ, công nhân viên chức hay những 
người có trình độ trí thức cao và những người dân 
tiếp giáp với nơi thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ 
tầng khu dân cư, khu đô thị bị ảnh hưởng trực tiếp 
như tiếng ồn, bụi không khí, rác thải xây dựng nên 
họ có những đánh giá tương đối chính xác. Ngoài 
ra, tại nơi thực hiện dự án chưa có hệ thống xử lý 
rác thải tập trung theo quy định nên trong quá trình 
xây dựng đã xả thải trực tiếp ra môi trường xung 
quanh gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, ý thức 
chấp hành vệ sinh môi trường của một số hộ dân 
quanh doanh quanh khu vực dự án phần nào ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng môi trường.
3.2.3. Ý kiến đánh giá của cán bộ về công tác 
bồi thường, hỗ trợ

 Kết quả tổng hợp ý kiến  của cán bộ trực 
tiếp tham gia trực tiếp thực hiện công tác bồi 
thường, hỗ trợ tại các dự án được thể hiện ở 
bảng 5 như sau: 

Bảng 5. Tổng hợp ý kiến cán bộ tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

STT Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ (%)

1
Trình tự thực hiện
- Phù hợp
- Chưa phù hợp

10
0

100,0
0,0

2

Đơn giá bồi thường đất
- Cao
- Trung bình
- Thấp

0
4
6

0,0
40,0
60,0

3

Hỗ trợ ổn định đời sống
- Cao
- Trung bình
- Thấp

0
6
4

0,0
60,0
40,0

4

Hỗ trợ chuyển đổi nghề
- Cao
- Trung bình
- Thấp

1
7
2

10,0
70,0
20,0
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5

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân
- Tốt hơn
- Như cũ
- Kém đi

4
6
0

40,0
60,0
0,0

6

Cơ sở hạ tầng xung quanh 
- Tốt hơn
- Như cũ
- Kém đi

8
2
0

80,0
20,0
0,0

7

Ảnh hưởng đến môi trường sau thực hiện dự án
- Tốt hơn
- Như cũ
- Kém đi

0
7
3

0,0
70,0
30,0

   
Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra

Số liệu tổng hợp bảng 5 cho thấy đánh giá 
của cán bộ tham gia thực hiện đối với công tác 
bồi thường, hỗ trợ, GPMB của địa phương cụ thể 
như sau:

100% cán bộ được hỏi đều khẳng định trình 
tự quy định thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 
giải phóng mặt bằng như hiện nay là phù hợp. 

Đối với đơn giá bồi thường đất qua bảng tổng 
hợp vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau nhưng 
chủ yếu là đánh giá trung bình 4 phiếu (chiếm 
40% trên tổng số phiếu điều tra) và thấp 6 phiếu 
(chiếm 60% trên tổng số phiếu điều tra). Về đơn 
giá bồi thường trong tổng số 10 phiếu có 6 phiếu 
(chiếm 60% trên tổng phiếu điều tra) đánh giá 
như hiện nay là trung bình, còn lại 4 phiếu (chiếm 
40% trên tổng phiếu điều tra) đánh giá là thấp so 
với tình hình hiện nay.

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, ổn định 
cuộc sống: Qua tổng hợp có 7 phiếu (chiếm 70% 
trên tổng số phiếu điều tra) đánh giá chính sách 
hỗ trợ như hiện nay là cơ bản phù hợp với tình 
hình chung của tỉnh Bắc Giang đang thực hiện.

- Đời sống văn hóa tinh thần và cơ sở hạ tầng 
mà người dân được tiếp cận: Kết quả tổng hợp 
cho thấy 80,0% cán bộ cho rằng việc nhà nước 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã đáp ứng được 
nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận các tiện 
ích trong giai đoạn hiện nay.

- Ảnh hưởng của môi trường: Nhìn chung qua 
tổng hợp đánh giá đa phần cán bộ đều khẳng định 
là môi trường được tốt hơn sơ với trước lúc thực 
hiện dự án. Hiện nay để phản ánh một cách khách 
quan UBND huyện Yên Dũng đã làm việc với 

Trung tâm quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tổ chức quan trắc định kỳ về không khí, 
khói bụi để đánh giá đúng thực trạng cũng như 
đề ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn để 
đảm bảo cuộc sống của người dân được tốt nhất.
3.2.4. Đánh giá chung về công tác bồi thường, 
hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại các dự án

* Thuận lợi
Qua việc thực hiện bồi thường GPMB 02 dự 

án, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và 
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Dũng đã 
áp dụng đầy đủ, chặt chẽ, vận dụng hợp lý, đúng 
pháp luật các quy định về chế độ chính sách về 
bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, hội 
đồng nhân dân, UBND tỉnh Bắc Giang và UBND 
huyện Yên Dũng nên công tác thu hồi đất và bồi 
thường giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh với 
nhiều biện pháp tích cực. Nghiêm túc, kịp thời 
thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc 
giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển 
khai nên đã đạt được những kết quả tốt.

Qua quá trình tìm hiểu, đánh giá về công tác 
thu hồi đất và giải phóng mặt bằng tại hai dự án 
cho thấy công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB 
trong thực tế là một việc không hề dễ dàng. Để 
thực hiện tốt công tác này và đảm bảo nguyên tắc 
công bằng dân chủ, lợi ích chính đáng cho người 
dân đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ có kiến 
thức chuyên môn vững, có đạo đức nghề nghiệp, 
tính khiêm tốn, nhẫn nhịn. Có thể nói trong thời 
gian qua huyện Yên Dũng mặc dù là một điểm 
nóng trên địa bàn tỉnh nhưng với sự cố gắng nỗ 
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lực của cả hệ thống chính trị vì vậy mà công tác 
thu hồi đất và giải phóng mặt bằng luôn được 
thực hiện tốt.

* Khó khăn
- Về cơ chế, chính sách: Công tác quy hoạch sử 

dụng đất thiếu cơ sở thực tiễn, chưa phù hợp với 
tình hình thực tế của từng địa phương, chưa đáp ứng 
được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nên nhiều nơi 
phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thường xuyên. 
Các văn bản pháp lý thay đổi liên tục làm cho việc 
thực hiện công việc thu hồi đất và lập phương án 
bồi thường cũng liên tục phải thay đổi làm ảnh 
hưởng tới tiến độ của các dự án. Việc bồi thường 
hỗ trợ thay đổi theo hướng có lợi cho người dân 
nên người nhận tiền bồi thường sau thường hay có 
lợi hơn người nhận trước, dẫn đến một số trường 
hợp khiếu kiện, không nhận tiền đền bù gây khó 
khăn kéo dài thực hiện phương án bồi thường, hỗ 
trợ, GPMB. Đơn giá bồi thường của UBND tỉnh 
Bắc Giang vẫn còn một số nội dung thấp hơn giá 
trị thực tế làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người 
bị thu hồi đất. Chưa thực sự tạo ra được nhiều việc 
làm cho người dân có đất bị thu hồi nên vấn đề 
tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống của người dân 
trong độ tuổi lao động gặp nhiều khó khăn.

- Về quy trình thực hiện: Còn nhiều bất cập, 
nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế địa phương 
do tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất chậm dẫn tới công tác xác định nguồn gốc đất, 
quản lý xác định đất công ích… gây khó khăn, 
lúng túng cho cơ quan, đơn vị chức năng, người 
thực hiện và người có đất bị thu hồi.

- Về công tác tổ chức thực hiện và sự phối 
kết hợp với các đơn vị có liên quan: Sự phối kết 
hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện, 
chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu 
thi công còn khập khiễng, không hài hòa, nhiều 
trường hợp việc ai người ấy làm. UBND cấp xã, 
các ban ngành, đoàn thể, cán bộ thực hiện chưa 
quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước. 
Nhiều trường hợp còn ngại va chạm với dân, lảng 
tránh càng làm cho người dân hiểu lầm và gây 
bức xúc, khó chịu cho người dân trong việc giải 
quyết các vướng mắc liên quan đến công tác thu 
hồi và giải phóng mặt bằng. Công tác giải quyết 
đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân liên quan 

đến chính sách bồi thường thiệt hại chưa kịp thời, 
giải quyết chưa dứt điểm dẫn đến tình trạng khiếu 
kiện kéo dài và vượt cấp.
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi 
thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng
3.3.1. Giải pháp về chính sách

Đảm bảo tính thống nhất về chính sách bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn, tránh tình 
trạng cùng một địa phương, cùng một dự án, qua 
thời gian mức bồi thường và hỗ trợ lại khác nhau. 
Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách 
quan, công bằng, đúng pháp luật trong công tác 
thu hồi GPMB, tăng tính trách nhiệm của chủ dự 
án đối với cuộc sống của người dân sau thu hồi.

Quy định về cơ chế linh hoạt trong việc xác 
định giá đất, tách chức năng tính thuế và chức 
năng xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất thành hai giá riêng biệt. Việc áp dụng giá thị 
trường để đền bù cho người bị thu hồi đất sẽ hạn 
chế nhiều khiếu kiện có liên quan đến đất đai.
3 3.2. Giải pháp về đào tạo nghề, tạo việc làm

Tăng cường quản lý Nhà nước về đào tạo 
nghề một cách hiệu quả. Tạo điều kiện cho người 
dân chọn trường, chọn ngành nghề học. Cần đẩy 
mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề, đặc biệt 
là đào tạo nghề cho nông dân, có chế độ ưu tiên 
cho những người nông dân bị thu hồi đất nông 
nghiệp.

Tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác đào 
tạo nghề đối với các vùng bị thu hồi nhiều đất sản 
xuất, nhất là đất nông nghiệp. Việc hỗ trợ chuyển 
đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống người dân 
phải luôn đi trước một bước trước khi thực hiện 
công tác GPMB. 

Các doanh nghiệp cần thực hiện các cam kết 
với địa phương trong cơ chế tạo việc làm cho nhiều 
đối tượng, chú trọng đào tạo, chuyển đổi nghề cho 
người dân có đất bị thu hồi, không nên hỗ bằng 
tiền để người dân tự tìm việc làm mới, tránh tình 
trạng người dân sau thu hồi đất không có việc làm.

Các hộ gia đình bị thu hồi đất cần chủ động xây 
trong việc sử dụng hiệu quả tiền được bồi thường. 
Đối với các hộ bị thu hồi phần lớn diện tích đất phải 
có kế hoạch cho tương lai và nhất là vấn đề sử dụng 
tiền bồi thường một cách có hiệu quả nhất, chuyển 
đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống.
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3.3.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện
Chính quyền địa phương cần phải cam kết 

ràng buộc về tiến độ thực hiện dự án GPMB. 
Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong 
việc xác định nguồn gốc đất để xác định điều kiện 
bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Đổi mới quan điểm trong công tác bồi thường 
GPMB, hỗ trợ tái định cư. Phải coi người bị thu 
hồi đất là trung tâm của quá trình, bảo vệ quyền 
lợi và đảm bảo sinh kế cho người bị thu hồi đất. 
Thực hiện công tác thu hồi đất phục vụ phát triển 
trên quan điểm tất cả các bên tham gia đều có lợi, 
tạo lợi ích cho cả người thu hồi, nhà đầu tư, nhà 
nước, nhà quản lý. Minh bạch hóa thông tin và 
chính sách đất đai từ khâu quy hoạch dự án, điều 
tra kiểm kê diện tích và tài sản, xem xét cơ hội 
được đào tạo chuyển đổi nghề.
3.3.4. Các giải pháp khác

Rà soát và nâng cao chất lượng quy hoạch sử 
dụng đất cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa 
phương. Công khai phương án quy hoạch, phương 
án GPMB đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Tích cực tuyên truyền, vận động để nâng cao 
hiểu biết của người dân về chính sách đất đai nói 
chung và chính sách trong bồi thường, hỗ trợ cho 
người dân nói riêng, từ đó có nhận thức tốt hơn 
trong việc thực hiện quyền cũng như nghĩa vụ của 
mình đối với thửa đất được giao.

Các doanh nghiệp cần nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của trong vấn đề môi trường và bảo vệ môi 
trường. Yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện 
đúng các cam kết về môi trường trong quá trình thực 
hiện dự án.

4. KẾT LUẬN
Công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB trên địa 

bàn huyện Yên Dũng giai đoạn 2016-2020 nói chung 
và tại 02 dự án điểm nghiên cứu được thực hiện đúng 
trình tự quy định của pháp luật. Trong quá trình thực 
hiện nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các 
cơ quan, ban ngành của tỉnh Bắc Giang và huyện Yên 
Dũng, sự nhiệt tình, trách nhiệm và kiến thức vững 
vàng của đội ngũ cán bộ chuyên môn. Nhìn chung, 
các phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB đều nhận 
được sự đồng thuận của đa số người dân. 

Tồn tại chủ yếu làm chậm tiến độ của các dự án 
là vấn đề mức giá bồi thường về đất chưa đáp ứng 
được nguyện vọng của người dân, còn thấp hơn so 
với giá giao dịch thực tế của một số chủ đầu tư trực 
tiếp mua đất của dân. Các quy định pháp luật thay 
đổi thường xuyên gây khó khăn trong quá trình thực 
hiện. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc 
làm chưa thật sự phát huy hiệu quả nhất là đối với các 
hộ gia đình bị thu hồi phần lớn diện tích đất sản xuất. 
Chủ đầu tư thực hiện các dự án chưa thực hiện hết 
trách nhiệm trong vấn đề hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi 
nghề nghiệp, bảo vệ môi trường.

Các giải pháp cơ bản được đề xuất nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, 
GPMB là tuyên truyền phổ biến chính sách pháp 
luật; rà soát quy định về mức giá bồi thường về 
đất, hoa màu và tài sản trên đất; nâng cao hiệu quả 
các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ổn 
định cuộc sống người dân sau thu hồi; tăng cường 
trách nhiệm của các chủ đầu tư trong vấn đề đào 
tạo nghề, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng 
phương án quy hoạch sử dụng đất và công khai 
phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB các dự án. 
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THE COMPENSATION, SUPPORT AND CLEARANCE OF SOME 
PROJECTS IN YEN DUNG DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE

Khuong Manh Ha1, Vu Pham Diep Tra2

(1Environment and Resources Faculty; 2Library and Information Center of Bac Giang University of Agriculture and 
Forestry)

SUMMARY
Compensation and ground clearance are sensitive and complicated issues affecting all aspects of political, socio-economic life in 
the areas where the projects are implemented. Research results show that in the period of 2016 - 2020, there were 125 projects 
were implemented with a total area of   480.23 hectares, of which 115/125 projects have been handed over the premises with 
area 443,93ha (corresponding to 92,4% of the total area) in Yen Dung district, Bac Giang province. In general, the work of 
compensation, support and site clearance in Yen Dung district are implemented in accordance with the order prescribed by law, 
receiving the consensus of most households.The biggest problem affecting handover progress of the projects are complaints of 
individual households about the low compensation price compared to the reality and the support policy after land acquisition has 
not really been effective, especially for households whose large agricultural land area has been recovered. Projects that bring about 
positive changes such as upgraded infrastructure, improved living standards and people’s cultural and spiritual life. However, there 
are also inadequacies that need to be resolved related to career change, stabilizing people’s lives after land acquisition, social order 
and security and the local environment.
Keywords: Compensation, project, support, site clearance, Yen Dung.
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THU THẬP VÀ BẢO TỒN GIỐNG LÚA BAO THAI HỒNG 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Phùng Duy Hiếu
(Trung tâm NCƯD và CGCN Nông, Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Thí nghiệm thực hiện thu thập được nguồn gen giống lúa Bao Thai Hồng ở huyện Sơn Động (xã Long Sơn, Dương 
Hưu, Hữu Sản), Lục Ngạn (xã Phong Minh, Phong Vân, Sơn Hải, Sa Lý), Lục Nam (xã Trường Sơn, Vô Tranh), Yên 
Thế (xã Canh Nậu, Xuân Lương, Đồng Vương, Đồng Hưu) của tỉnh Bắc Giang, từ đó đánh giá được các chỉ tiêu sinh 
trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh và năng suất tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Giống lúa Bao Thai 
Hồng hiện nay chỉ còn tồn tại trong dân, địa bàn gieo trồng giống lúa Bao Thai Hồng tập trung tại các xã vùng cao ở 
các huyện miền núi của tỉnh, bao gồm các huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động. Giống lúa Bao Thai 
Hồng được gieo trồng nhỏ lẻ, không tập trung tại các xã vùng cao trên địa bàn 4 huyện, người dân tự lưu trữ giống 
từ vụ này qua vụ khác nên năng suất thấp nhưng được sử dụng trong sản xuất mỳ Chũ - một trong những đặc sản nổi 
tiếng của Bắc Giang. Do là giống cảm quang, nên giống lúa Bao Thai Hồng được trồng vào vụ mùa hàng năm. Trong 
quá trình bảo tồn, chọn dòng, chúng tôi đã chọn được 4 dòng số 27, 29, 43 và 44 có ngày trỗ 104 ngày, TG chín 145 
ngày, chiều cao 134,7 - 135,5, số hạt/bông từ 401 - 402 hạt, P1000 hạt 28,1 - 28,3g, năng suất đạt 5,1 - 5,5 tạ/ha, hạt 
gạo trắng trong không bạc bụng. Bốn dòng trên sinh trưởng phát triển tốt đồng đều, không có biểu hiện phân ly về tính 
trạng, có thể tiến hành hỗn giao 4 dòng để sản xuất siêu nguyên chủng phục vụ công tác sản xuất giống. 
Từ khóa: Bao Thai Hồng, Bắc Giang, chọn lọc, phát triển, sinh trưởng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo năm 

2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT coi việc 
nghiên cứu phát triển các giống lúa chất lượng 
phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và 
xuất khẩu là một trọng tâm. Thực tế, nhà nước đã 
đầu tư nhiều cho các cơ sở nghiên cứu giống lúa 
và các cơ sở nghiên cứu giống lúa của Nhà nước 
đã tạo ra nhiều giống lúa mới (Viện nghiên cứu 
phát triển trung ương, 2017). Theo định hướng 
phát triển giống cây trồng năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030, đối với các giống lúa thuần là 
ưu tiên nghiên cứu chọn tạo và nhập nội những 
giống lúa ngắn ngày hoặc trung ngày, giống lúa 
thơm, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh hại 
chính (Bộ nông nghiệp & PTNT, 2015).

Việt Yên là huyện trọng điểm phát triển công 
nghiệp của tỉnh Bắc Giang, bởi những lợi thế về 
vị trí cửa ngõ giao thông của tỉnh với tam giác 
phát triển (Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh) 
diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chủ yếu là 
đất trồng lúa để phục vụ cho xây dựng các khu, 
cụm công nghiệp, dẫn đến diện tích sản xuất lúa 
ngày càng thu hẹp. Để đảm bảo an ninh lương 
thực, ổn định kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn nên sản xuất nông nghiệp luôn 

được Huyện uỷ, UBND huyện đặc biệt quan tâm, 
việc tiếp thu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
mới trong sản xuất lúa như kỹ thuật làm mạ khay 
ném, kỹ thuật gieo thẳng, thí điểm các giống lúa 
mới có triển vọng vào sản xuất. Bộ giống lúa hiện 
nay được gieo cấy tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang khá phong phú song tập trung vào một số 
giống chủ lực như Khang Dân, Q5, Xi23, SH2,… 
một số giống lúa chất lượng cao như BC15, QR1, 
Trân Châu Hương.

Định hướng phát triển trong canh tác lúa tại 
Bắc Giang năm 2020, toàn tỉnh sản xuất 102 
nghìn ha lúa, năng suất đạt 58 tạ/ha, sản lượng 
591 nghìn tấn. Đến năm 2025, diện tích  lúa 100 
nghìn ha, năng suất đạt 59,5 tạ/ha, sản lượng 595 
nghìn tấn; trong đó diện tích lúa chất lượng 48 
nghìn ha, năng suất 61 tạ/ha, sản lượng 292,8 
nghìn tấn. Năm 2030, phấn đấu giữ diện tích lúa 
đạt 98 nghìn ha, năng suất 60 tạ/ha, sản lượng 
588 nghìn tấn; trong đó diện tích lúa chất lượng 
tăng lên 55 nghìn ha, năng suất phấn đấu đạt 62 
tạ/ha, sản lượng 341 nghìn tấn. Bộ giống lúa hiện 
nay được gieo cấy tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang khá phong phú song tập trung vào một số 
giống chủ lực như Khang Dân, Q5, Xi23, SH2,… 
Một số giống lúa chất lượng cao như BC15, QR1, 
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Trân Châu Hương. Tuy nhiên, nông dân trồng lúa 
đang rất thiếu kiến thức thị trường. Do đó, cần tập 
trung nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hóa 
cho người trồng lúa. (Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc 
Giang, 2019).

Giống lúa Bao Thai Hồng có nguồn gốc từ 
Trung Quốc được nội nhập vào Việt Nam từ những 
năm 70 của thế kỷ trước và được trồng chủ yếu ở 
các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung du 
miền núi phía Bắc. Đây là giống lúa phản ứng với 
thời gian chiếu sáng (giống cảm quang), có thời 
gian sinh trưởng dài ngày (150-160 ngày) nên chỉ 
gieo cấy trong vụ mùa chính từ tháng 6 đến tháng 
11 hàng năm. Giống lúa Bao Thai Hồng có năng 
suất không cao so với các giống gần đây nhưng 
là chất lượng gạo hơn hẳn các giống mới và gạo 
từ giống lúa Bao Thai Hồng được sử dụng để sản 
xuất mì Chũ - đặc sản của Bắc Giang từ lâu đời. 
Giống lúa Bao Thai Hồng đã mất hẳn trong cơ 
cấu sản xuất cây lương thực ở các tỉnh miền Bắc. 
Việc thu thập, bảo tồn nguồn gen giống lúa Bao 
Thai Hồng là cần thiết nhằm phục tráng giống 
để cung cấp hạt giống tốt cho sản xuất và duy trì 
nguồn quỹ gen cho công tác chọn tạo giống.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Giống lúa Bao Thai Hồng thu thập tại 4 
huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế.

- Phân bón NPK 5-10-3; 12-5-10; Đạm u-rê, 
phân lân, Kaly clorua.

- Thuốc Bảo vệ thực vật.

2.2. Phương pháp nghiên cứu            

* Thí nghiệm được thực hiện 5/2016 - 
11/2018 tại huyện Việt Yên - Bắc Giang. 

* Quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn ngành 

10 TCN395 - 2006.

* Các chỉ tiêu và phương pháp nghiên cứu:

Nội dung 1: Thu thập giống lúa Bao Thai 
Hồng ở các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang bằng phương pháp phân tích, đánh giá, lựa 
chọn và quyết định các điểm điều tra, thu thập 
theo phương pháp của Trung tâm tài nguyên thực 
vật (PRC).

Nội dung 2: Phục tráng giống lúa Bao 
Thai Hồng qua 2 vụ: vụ thứ nhất (Go - diện tích 
3.000m2) và vụ thứ hai (G1 - Diện tích 5.000m2) 
từ năm 2016 - 2018 bằng phương pháp chọn lọc 
và phục tráng giống từ nguồn giống trong sản 
xuất theo tiêu chuẩn ngành 10 TCN395 - 2006.

* Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu 
được xử lý bằng Excel.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kết quả đánh giá thực trạng sản xuất giống 
lúa Bao Thai Hồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Qua kết quả điều tra và thu thập số liệu tại 
địa bàn các huyện trên toàn tỉnh Bắc Giang, giống 
lúa Bao Thai Hồng hiện nay chỉ còn tồn tại trong 
dân, tuy nhiên do được bảo quản theo phương 
thức truyền thống, nên giống lúa Bao Thai Hồng 
đã bị thoái hóa, lẫn tạp nhiều, năng suất giảm, 
chất lượng gạo đi xuống.

Địa bàn gieo trồng giống lúa Bao Thai Hồng 
tập trung tại các xã vùng cao ở các huyện miền 
núi của tỉnh, bao gồm các huyện: Yên Thế, Lục 
Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.

Giống lúa Bao Thai Hồng được gieo trồng 
nhỏ lẻ, không tập trung tại các xã vùng cao trên 
địa bàn 4 huyện, do là giống cảm quang, nên 
giống lúa Bao Thai Hồng được trồng vào vụ mùa 
hàng năm.

Bảng 1. Bảng tổng hợp số liệu điều tra tình hình gieo trồng giống lúa BTH
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  STT                                                                                                                  Nội dung điều tra H.Yên Thế H. Lục Nam H. Lục Ngạn H. Sơn Động

1

Tình hình sử dụng 
giống lúa BTH

Ít, một số xã còn 
trồng: Canh Nậu, 

Xuân Lương, 
Đồng Vương, 

Đồng Hưu

Rất ít, một số xã 
còn gieo trồng:
Trường Sơn, Vô 

Tranh.

Ít, tập trung các 
xã: Phong Minh, 
Phong Vân, Sơn 

Hải, Sa Lý

Ít, tập trung ở 
một số xã:
Long Sơn, 

Dương Hưu, Hữu 
Sản
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2
Nguồn giống sử 
dụng gieo trồng

Tập bảo quản vụ 
này sang vụ khác

Tự bảo quản 
vụ này sang vụ 

khác

Tự bảo quản vụ 
này sang vụ khác

Tự bảo quản vụ 
này sang vụ khác

3 Năng suất trung 
bình

110 - 12kg/1 sào 
bắc bộ

110 - 120kg/1 
sào bắc bộ

110 - 120kg/1 sào 
bắc bộ

110 – 120kg/1 
sào bắc bộ

4

Thời vụ gieo trồng Cuối tháng 6 gieo 
mạ

Cấy sau gieo 25 – 
30 ngày

TGST PT: 140- 
145 ngày

Cuối tháng 6 
gieo mạ

Cấy sau gieo 25 
– 30 ngày

TGST PT: 140- 
145 ngày

Cuối tháng 6 gieo 
mạ

Cấy sau gieo 25 – 
30 ngày

TGST PT: 140- 
145 ngày

Cuối tháng 6 
gieo mạ

Cấy sau gieo 25 
– 30 ngày

TGST PT: 140- 
145 ngày

3.2. Bảo tồn giống lúa Bao Thai Hồng

3.2.1. Theo dõi chọn lọc ngoài đồng: 

* Đánh giá và chọn cá thể tại ruộng vụ mùa 
năm 2016:

Vụ Mùa năm 2016, thời tiết ấm áp, rét muộn 
thuận lợi cho cây sinh trưởng và phát triển.

Giai đoạn lúa đẻ nhánh: Sau khi loại các cá thể 
không đạt yêu cầu, còn lại 142 cá thể tốt được chọn.

 Giai đoạn trỗ chín: Đây là giai đoạn quan 
trọng nhất trong công tác chọn lọc và phục tráng 
giống. Thời kỳ này dễ phân biệt được sự sai khác 
trong cùng một giống. Cụ thể theo dõi các chỉ 
tiêu sau:

+ Thời gian trỗ: Chọn những cá thể trỗ gọn, 
tập trung xung quanh ngày 5- 10/10/2016. Loại bỏ 
những cá thể trỗ lai rai, trỗ sớm hoặc trỗ quá muộn.

+ Chiều cao cây: Chọn những cá thể có chiều 
cao trung bình của giống.

+ Lá đòng: Chọn những cá thể có lá đòng 
thẳng, dài trung bình, góc lá đòng hẹp.

+ Bông: Chọn những cá thể có bông to đều, 
hạt dài, hạt phân bố đều trên bông.

+Dạng hạt: Chọn những cá thể có dạng hạt 
thon dài, màu hạt nâu sẫm, loại bỏ những cá thể 
phân ly về màu sắc, hạt khác dạng. Còn lại 107 cá 
thể tốt được chọn.

* Kết quả chọn lọc trong phòng:

Theo kết quả đánh giá 107 giống lúa Bao Thai 
Hồng tại bẳng 2 cho thấy: Chiều cao thân: 136cm 
± 2,8cm; Chiều dài trục chính bông: 20,1cm ± 
1,0cm; Số bông hữu hiệu/khóm: 5,5 bông ± 0,5 
bông; Tổng số hạt chắc/ khóm: 402,9 hạt ± 5,5 
hạt; Khối lượng 1000 hạt (g): 28,5g ± 0,1g.

Màu sắc gạo lật: có màng hồng bao ngoài, lõi 
trắng trong, không bạc bụng và thơm nhẹ.

Bảng 2. Kết quả đánh giá cá thể G0 - Giống lúa BTH vụ Mùa 2016

TT Mã số cá 
thể

Mức độ biểu hiện của tính trạng Đạt/K. đạt

Chiều    
cao thân 

(cm)

Chiều dài 
trục chính 
bông (cm)

Số bông 
HH/Cây 
(bông)

Số hạt 
chắc/bông 

(hạt)

P1000 
hạt 

(gam)

Năng suất 
(gam/cây)

1 1 135 19 5 401 28,2 11,3 Đạt

2 2 136 20,2 6 403 29 11,3 Đạt

3 3 136 20 6 405 29,3 11,4 Đạt

4  135 19,5 5 400 28,5 11,2  

5  133 18,5 5 401 25,6 11,3  
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6 4 135 19,5 6 403 26,3 11,3 Đạt

7  136 14,6 5 395 26,5 11,1  

8  137 15,7 4 389 26,4 11,3  

9  138 18,5 6 398 26,4 11,3  

10  132 16,5 5 396 27,2 11,4  

11  135 20,5 5 399 27,4 11,2  

12 5 136 20,2 6 402 29,3 11,3 Đạt

13 6 136 20,5 6 403 29,2 11,3 Đạt

14 7 135 19,8 6 405 28,2 11,1 Đạt

15 8 133 19 6 401 29,3 11,3 Đạt

16  135 20,2 5 399 27,4 11,3

17  136 20 5 398 27,2 11,4  

18  137 19,5 5 385 26,4 11,2  

19  138 18,5 6 396 26,3 11,3  

20  132 19,5 6 397 26,3 11,3  

21  135 14,6 5 401 28,2 11,1  

22  136 15,7 6 403 29 11,3  

23  136 18,5 5 405 29,3 11,3  

24  135 16,5 6 400 28,5 11,4  

25  133 20,5 5 401 25,6 11,2  

26  135 20,2 5 403 26,3 11,3  

27  136 20,5 6 395 26,5 11,3  

28 9 137 19,8 6 389 26,4 11,1 Đạt

29 10 138 19 6 398 26,4 11,3 Đạt

30  132 20,2 7 396 27,2 11,3

31 11 135 20 6 399 27,4 11,4 Đạt

32 12 136 19,5 6 402 29,3 11,2 Đạt

33  136 18,5 5 403 29,2 11,3

34  135 19,5 6 405 28,2 11,3

35  133 14,6 6 401 29,3 11,1

36  135 15,7 5 399 27,4 11,3

37 13 136 18,5 6 398 27,2 11,3 Đạt

38  137 16,5 6 385 26,4 11,4

39  138 20,5 5 396 26,3 11,2
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40  132 20,2 6 397 26,3 11,3

41  135 20,5 6 401 28,2 11,3

42  136 19,8 6 403 29 11,3

43  136 19 5 405 29,3 11,3

44 14 135 20,2 6 400 28,5 11,4 Đạt

45  133 20 5 401 25,6 11,2

46  135 19,5 4 403 26,3 11,3

47  136 18,5 6 395 26,5 11,3

48  137 19,5 5 389 26,4 11,1

49  138 14,6 5 398 26,4 11,3

50  132 15,7 6 396 27,2 11,3

51  135 18,5 5 399 27,4 11,4

52 15 136 16,5 6 402 29,3 11,2 Đạt

53  136 20,5 6 403 29,2 11,3

54 16 135 20,2 6 405 28,2 11,3 Đạt

55 17 133 20,5 6 401 29,3 11,1 Đạt

56 18 135 19,8 6 399 27,4 11,3 Đạt

57 19 136 19 6 398 27,2 11,3 Đạt

58  137 20,2 5 385 26,4 11,4

59  138 20 5 396 26,3 11,2

60  132 19,5 5 397 26,3 11,3

61  135 18,5 5 401 28,2 11,3

62 20 136 19,5 6 403 29 11,3 Đạt

63 21 136 14,6 6 405 29,3 11,3 Đạt

64 22 135 15,7 6 400 28,5 11,4 Đạt

65  133 18,5 5 401 25,6 11,2

66  135 16,5 5 403 26,3 11,3

67  136 20,5 5 395 26,5 11,3

68  137 20,2 5 389 26,4 11,1

69 23 138 20,5 6 398 26,4 11,3 Đạt

70 24 132 19,8 6 396 27,2 11,3 Đạt

71  135 19 6 399 27,4 11,4

72  136 20,2 6 402 29,3 11,2

73 25 136 20 6 403 29,2 11,3 Đạt
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74 26 135 19,5 6 405 28,2 11,3 Đạt

75 27 133 18,5 6 401 29,3 11,1 Đạt

76 28 135 19,5 6 399 27,4 11,3 Đạt

77 29 136 14,6 6 398 27,2 11,3 Đạt

78 30 137 15,7 6 385 26,4 11,4 Đạt

79  138 18,5 6 396 26,3 11,2

80 31 132 16,5 6 397 26,3 11,3 Đạt

81  135 20,5 5 401 28,2 11,3

82 32 136 20,2 6 403 29 11,3 Đạt

83 33 136 20,5 6 405 29,3 11,3 Đạt

84 34 135 19,8 6 400 28,5 11,4 Đạt

85 35 133 19 6 401 25,6 11,2 Đạt

86 36 135 20,2 6 403 26,3 11,3 Đạt

87 37 136 20 6 395 26,5 11,3 Đạt

88 38 137 19,5 6 389 26,4 11,1 Đạt

89  138 18,5 5 398 26,4 11,3

90  132 19,5 5 396 27,2 11,3

91  135 14,6 5 399 27,4 11,4

92  136 15,7 5 402 29,3 11,2

93  136 18,5 5 403 29,2 11,3

94 39 135 16,5 6 405 28,2 11,3 Đạt

95 40 133 20,5 6 401 29,3 11,1 Đạt

96 41 135 20,2 6 399 27,4 11,3 Đạt

97  136 20,5 5 398 27,2 11,3

98 42 137 19,8 6 385 26,4 11,4 Đạt

99 43 138 19 6 396 26,3 11,2 Đạt

100 44 132 20,2 6 397 26,3 11,3 Đạt

101 45 135 20 6 403 27,4 11,3 Đạt

102  136 19,5 5 405 29,3 11,3

103  136 18,5 5 401 29,2 11,3

104 46 135 19,5 6 399 28,2 11,4 Đạt

105  133 14,6 5 398 29,3 11,2

106 47 135 15,7 6 385 27,4 11,3 Đạt

107 48 136 18,5 6 396 27,2 11,3 Đạt

Giá trị trung bình 136  5,5 402 28,5 11,2  

Độ lệch chuẩn (s) 1  0,5 2,8 0,3 0,1  
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Từ 107 cá thể, chọn lọc được 48 cá thể có các 
tiêu chí đạt yêu cầu.

3.2.2. Phục tráng giống lúa Bao Thai Hồng - 
Vụ thứ hai (G1) Vụ Mùa 2017

Tổng số dòng đem ra so sánh: 30 dòng trong 
107 cá thể tốt được chọn từ vụ thứ nhất. 

Kết quả chọn lọc trong phòng: Chiều cao 
thân: 135,05cm ± 0,6cm; Chiều dài trục chính 
bông: 20,2cm ± 0,1cm; Số bông hữu hiệu/khóm: 
5,5 bông ± 0,1 bông; Tổng số hạt chắc/khóm: 413 
hạt ± 7,5 hạt; Khối lượng 1.000 hạt (g): 28,3g ± 
0,1g; Màu sắc gạo lật: Vỏ hồng, ruột trắng trong, 
không bạc bụng; Mùi thơm: Thơm nhẹ.

Bảng 3. Kết quả một số tính trạng đặc trưng các dòng G1 – Giống lúa BTH vụ mùa 2017

TT Mã 
số 

dòng

Mức độ biểu hiện của tính trạng Đạt/ 
K.đạt

TG 
trỗ 

(ngày)

TG 
chín 

(ngày)

Chiều 
cao 

thân 
(cm)

Chiều 
dài 

bông 
(cm)

Số 
bông 

HH/cây 
(bông)

Số hạt 
chắc/
bông 
(hạt)

P1000 
hạt 

(gam)

Năng 
suất 

(kg/m2)

Màu 
sắc 
gạo 
lật

Hương 
thơm

1 3 104 145 135,2 20,2 5,5 410,5 28,2 0,46

Trắng 
trong, 
không 

bạc 
bung

Thơm

  Đạt

2 14 104 145 134,8 20,1 5,6 419 28,2 0,47 Đạt

3 15 104 145 135,4 20,3 5,5 416,8 28,3 0,46 Đạt

4 19 104 145 134,7 20,3 5,5 418 28,4 0,47 Đạt

5 28 104 145 135,3 20,3 5,5 420 28,3 0,47 K,Đạt

6 30 104 145 135,4 20,1 5,6 401,8 28,2 0,45 Đạt

7 33 104 145 134,5 20,4 5,5 412,4 28,3 0,46 K,Đạt

8 35 104 145 135,2 20,4 5,4 414,6 28,4 0,46 K,Đạt

9 36 104 145 134,8 20,3 5,6 406,7 28,4 0,45 Đạt

10 40 104 145 135,4 20,1 5,5 411,2 28,2 0,46 K,Đạt

11 46 104 145 134,7 20,3 5,4 413,5 28,3 0,46 Đạt

12 47 104 145 135,3 20,1 5,6 414,1 28,3 0,46 Đạt

Giá trị 
trung bình

 135.05 20,24 5,5 413,2 28,3 0,46    

Độ lệch 
chuẩn (S)

  0.6 0,1 0,1 8,8 0,1 0,01    

* Kết quả bảng 3 cho thấy: Sau khi tiến hành 
chọn dòng vụ 2, kết hợp kết quả theo dõi ngoài 
đồng và kết quả đo đếm trong phòng chọn được 8 
dòng đạt yêu cầu là: 3, 14, 15, 19, 30, 36, 46, 47.

- Tiếp tục đưa 8 dòng đạt yêu cầu chọn lọc 
trên vào so sánh nhân hậu kiểm ở vụ Mùa 2018 
để tiếp tục theo dõi, chọn lọc trước khi đưa ra 
hỗn dòng siêu nguyên chủng. Diện tích mỗi 

dòng 7m2.

3.2.3. Vụ thứ 3 – Vụ mùa 2018

* Kết quả đánh giá các dòng G2:

Tổng số dòng: 5 dòng diện tích: 3.000m2, mỗi 
dòng diện tích 600m2; Số dòng đạt yêu cầu: 4 
dòng; Số dòng không đạt yêu cầu: 1 dòng.
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Bảng 4. Kết quả một số tính trạng đặc trưng các dòng G2 - Giống BTH vụ mùa năm 2018

TT Mã số 
dòng

Mức độ biểu hiện của tính trạng Đạt/ 
K.đạt

Chiều 
cao 

thân 
(cm)

Chiều 
dài 
trục 

chính 
bông 
(cm)

Số bông 
HH/cây 
(bông)

Số hạt 
chắc/cây 

(hạt)

P1000 
hạt 

(gam)

Năng 
suất (tạ/

ha)

Màu sắc 
gạo lật

Hương 
thơm

1 27 135,5 20,2 5,5 402 28,2 45,2 Trắng 
trong, 
không 

bạc bụng

Thơm Đạt

2 29 135,1 20,1 5,5 401 28,2 45,1 Đạt

3 39 134,8 20,3 5,4 405 28,3 45,3 K,đạt

4 43 135,1 20,1 5,6 402 28,3 45,5 Đạt

5 44 134,7 20,2 5,4 402 28,1 45,2 Đạt

Giá trị 
trung bình

135,04 20,18 5,5 402,6 28,22 54,8    

Độ lệch 
chuẩn (S)

0.5 0,1 0,1 2,4 0,1 0,2    

Kết quả bảng 4 cho thấy: 4 dòng số 27, 29, 43 
và 44 sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều, không có 
biểu hiện phân ly về các tính trạng. Chiều cao thân 
dao động từ 134,7 – 135,5cm; Chiều dài trục chính 
bông từ 20,1 – 20,3cm; Số bông hữu hiệu/cây trung 
bình đạt 5,5 bông; Số hạt chắc/cây TB đạt 402,6 
hạt; P1000 hạt đạt trung bình 28,22g; Năng suất 
trung bình đạt 54,8 tạ/ha. Dòng số 39 có mức biểu 
hiện tính trạng nằm ngoài khoảng chọn.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1 Kết luận

Giống lúa Bao Thai Hồng hiện nay chỉ còn 
tồn tại ít hoặc rất ít tại các xã vùng cao ở 4 huyện 

miền núi của tỉnh: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn 
và Sơn Động và được gieo trồng nhỏ lẻ, không 
tập trung. Trong quá trình bảo tồn, chọn dòng, 
chúng tôi đã chọn được 4 dòng số 27, 29, 43 và 
44 sinh trưởng phát triển tốt đồng đều, không có 
biểu hiện phân ly về tính trạng: Số bông hữu hiệu/
cây trung bình đạt 5,5 bông; Số hạt chắc/cây TB 
đạt 402,6 hạt; P1000 hạt đạt trung bình 28,22g; 
Năng suất trung bình đạt 54,8 tạ/ha.

4.2. Kiến nghị

Đề nghị thực hiện thí nghiệm hỗn giao 4 dòng 
để sản xuất siêu nguyên chủng phục vụ công tác 
sản xuất giống ở những năm tiếp theo.
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COLLECTION AND CONSERVATION OF BAO THAI RICE VARIETY IN 
BAC GIANG PROVINCE

Phung Duy Hieu
(Center for Applied Research and Technology Transfer of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The experiment was conducted to collect the genetic resources of Bao Thai Hong rice varieties in Son Dong district 
(Long Son, Duong Huu, Huu San communes), Luc Ngan (Phong Minh, Phong Van, Son Hai, Sa Ly communes), 
Luc Nam (Phong Minh, Phong Van, Son Hai, Sa Ly communes). Truong Son, Vo Tranh communes), Yen The (Canh 
Nau, Xuan Luong, Dong Vuong, Dong Huu communes) of Bac Giang province, from which to evaluate the growth, 
development, pest and disease resistance and productivity indicators in Viet Yen district, Bac Giang province. Bao 
Thai Hong rice currently exists only among the people, the area for planting Bao Thai Hong rice is concentrated 
in highland communes in the mountainous districts of the province, including the districts of Yen The, Luc Nam, 
Luc Ngan and Son Dong. Bao Thai Hong rice is grown in small scale, not concentrated in highland communes in 4 
districts. Because it is photosensitive, Bao Thai Hong rice is grown in annual crops. In the process of conserving and 
selecting lines, we selected 4 lines of 27, 29, 43 and 44 with 104 day- bloom date, ripening TG 145 days, height 134.7 
- 135.5, amount of seeds/cotton from 401 - 402 seeds, P1000 with 28.1 - 28.3g grains, yield of 5.1 - 5.5 quintals/ha, 
white rice grains without silver belly. Four lines above grow well and evenly, no dissociation expression on traits, it 
is possible to mix 4 lines to produce super prototypes for seed production.
Keywords: Bac Giang, Bao Thai Hong, collection, development, growth.
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ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TỬ TRONG PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH 
CHỦNG LOẠI CẦU TRÙNG GÀ

Trần Đức Hoàn1, Nguyễn Việt Đức2

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

TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu là phân lập chủng cầu trùng gây bệnh trên gà nhằm xác định các đặc tính riêng của từng 
chủng. Chúng tôi tiến hành chọn 30 gà con 1 tuần tuổi và nuôi cách ly trong 30 thùng giấy khác nhau. Hỗn hợp noãn 
nang từ phòng thí nghiệm Ký sinh trùng thú y được pha loãng ở nồng độ 1 noãn nang/100ml nước. Sau đó, mỗi 100ml 
nước có chứa 1 noãn nang dùng cho 1 gà uống. Sau 6 - 8 ngày cho uống noãn nang, tiến hành lấy mẫu phân để kiểm 
tra noãn nang bằng phương pháp phù nổi và soi trên kính hiển vi. Ở những mẫu dương tính thì noãn nang sẽ được thu 
lại và xác định chủng cầu trùng bằng kỹ thuật PCR. Kết quả phân lập noãn nang cho thấy, 21/30 (70%) mẫu dương 
tính và có 3 chủng cầu trùng được xác định gồm: E. tenella, E. acervulina và E. brunetti. Đây là nghiên cứu giúp thu 
được lượng noãn nang tinh khiết, phục vụ cho các nghiên cứu đặc tính riêng của các chủng loại cầu trùng gây bệnh.
Từ khóa: Cầu trùng, gà, noãn nang, phân lập, xác định.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh cầu trùng gà do 7 chủng cầu trùng gây 

ra phổ biến gồm Eimeria acervulina, E. brunetti, 
E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox và 
E. tenella (Morris and Gasser, 2006). Mỗi chủng 
cầu trùng gây ra các tác động bệnh lý ở các 
mức độ khác nhau trên gà, các tác hại bao gồm 
giảm hấp thu và chuyển hóa thức ăn, tiêu chảy, 
giảm tăng trọng và có thể gây chết (Innes and 
Vermeulen, 2006; Lillehoj et al., 2007; Min et al., 
2004). Gà bị nhiễm cầu trùng do nuốt phải noãn 
nang ở dạng bào tử trong môi trường, thường gặp 
nhất là những cơ sở chăn nuôi thiếu vệ sinh. Noãn 
nang tồn tại ở nhiều nơi như động vật, công trùng, 
rác thải, thức ăn bị ô nhiễm, nước và các dụng 
cụ chăn nuôi (McDougald and Fitz-Coy, 2008). 
Noãn nang cầu trùng có khả năng cảm nhiễm cao 
và dễ truyền lây, 7 loại cầu trùng khi gây bệnh 
đều cho đáp ứng miễn dịch đặc hiệu khác nhau 
(Morris and Gasser, 2006; Shirley et al., 2007). 
Gà được nuôi trong điều kiện khép kín thường bị 
nhiễm một hoặc nhiều chủng cầu trùng (Morris et 
al., 2007). Để thực hiện quá trình nghiên cứu đặc 
tính của từng chủng thì việc phân tách noãn nang 
từ hỗn hợp các chủng loại là hết sức cần thiết và 
đòi hỏi tốn nhiều công sức (Stephen et al., 1997; 
Su et al., 2003).

Williams, 1995 đã phát hiện ra 7 chủng phổ 
biến (gồm: Eimeria acervulina, Eimeria maxima, 
Eimeria tenella, Eimeria brunetti, Eimeria mitis, 
Eimeria necatrix và Eimeria praecox) từ các mẫu 

chất thải của gà là ở giai đoạn 6 tuần tuổi và gà 
được coi là vật chủ ký sinh chủ yếu của cầu trùng. 
Vì thế, trong môi trường phân lập sinh học, có 
thể thu được một chủng cầu trùng thông qua việc 
gây nhiễm noãn nang trên vật chủ là gà (Joyner 
et al., 1978). Gà chính là môi trường vật chủ để 
cho 7 loài cầu trùng nhân lên, gà bị nhiễm thường 
xuyên bài xuất ra môi trường hỗn hợp noãn nang 
gồm nhiều loại cầu trùng trong phân. Việc khảo 
sát các biện pháp phân lập noãn nang của các loài 
cầu trùng từ phân gà giúp phân lập chủng loại cầu 
trùng gây bệnh.  

Trong nghiên cứu này, tôi đã thực hiện quá 
trình phân lập noãn nang cầu trùng gây bệnh ở 
gà, qua đó tạo tiền đề cho các nghiên cứu sâu 
hơn như xác định đặc tính, nhân dòng gen, khả 
năng biểu hiện gen gây bệnh và các đặc tính về 
cơ chế gây bệnh, cũng như việc phân tách gen 
kháng nguyên để chế vaccine thế hệ mới, an toàn 
và hiệu quả.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Gà con mới nở 30 con, hộp thùng carton, noãn 

nang cầu trùng gây bệnh;
Hộp giấy carton; 
Kính hiển vi;
Lá kính và phiến kính; 
Buồng đếm Mc-Master;
Máy ly tâm và pipet; 
Máy PCR (Hybaid);
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Hệ thống chụp ảnh gel; 
Hệ thống điện di; 
Cặp mồi (xuôi và ngược); 
r-Taq polymerase; dNTP mixture (TaKaRa 

Biotechnology); PCR buffer (TaKaRa 
Biotechnology); MgCl2 (TaKaRa Biotechnology);

DL 2000 or 5000 DNA marker và nước cất 2 
lần.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Chuẩn bị gà và noãn nang cầu trùng
Gà con mới nở với số lượng 30 con, màu lông 

vàng, số gà này chưa hề được phòng cầu trùng 
bằng thuốc hay vaccine. Mỗi con gà được nuôi 
cách ly riêng trong một hộp giấy carton riêng 
biệt. Toàn bộ số gà thí nghiệm thường xuyên được 
kiểm tra tình trạng nhiễm noãn nang cầu trùng 
bằng phương pháp phù nổi; soi trên kính hiển 
vi và kết hợp với kỹ thuật PCR (the polymerase 
chain reaction) sử dụng chuỗi trình tự của mồi 
được thiết kế bởi Haug et al., 2007. Sau khi kiểm 
tra phân gà không có noãn nang, số gà này sẽ 
được cho uống noãn nang ở dạng bào tử và được 
cung cấp thức ăn, nước sạch, đảm bảo không bị 
nhiễm noãn nang.

Hỗn hợp noãn nang ở dạng bào tử được bảo 
quản trong dung dịch kali dichromate 2,5% 
(K2Cr2O7) ở 4oC và thường xuyên được duy trì 
độc lực thông qua gà định kỳ 3 tháng/lần. 

Trước khi gây nhiễm, noãn nang ở dạng bào tử 
được cho vào ống ly tâm, rửa 3 lần bằng dung dịch 
phosphate buffered saline - PBS (300mM NaCl, 
2,7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1,7mM NaH2PO4) 
để rửa sạch dung dịch kali dichromate (Shirley, 
1995), sau đó noãn nang được rửa sạch bằng cách 
cho dung dịch natri hypochlorite 5,75% vào ống 
chứa noãn nang rồi ngâm trong nước đá khoảng 
20-30 phút (Zhao et al., 2001), tiếp tục được rửa 
vài lần bằng nước lạnh, sau khi rửa sạch, tiến hành 
xác định nồng độ noãn nang để điều chỉnh tùy theo 
mục đích thí nghiệm, sau đó được sử dụng để gây 
bệnh cho gà.
2.2.2. Phân lập noãn nang

Mẫu hỗn hợp noãn nang được pha loãng, sau 
đó nhỏ lên phiến kính và quan sát dưới kính hiển 
vi, nếu có một noãn nang tách biệt thì sẽ được 
lựa chọn để cho gà uống (Dongjean et al., 2011). 

Nồng độ pha loãng noãn nang là 102/ml nước tức 
là trong 1-ml mẫu có chứa 100 noãn nang, sau đó 
được pha loãng tiếp tới 10ml nước. Mỗi một gà 
được uống một lượng nước là 100µl, ước lượng 
trong đó chỉ chứa 1 noãn nang cầu trùng. Số gà 
thí nghiệm được nuôi riêng biệt trong các hộp 
carton khác nhau để tránh sự tạp nhiễm giữa các 
chủng (Khalafalla and Daugschies, 2010).

Mẫu phân của gà thí nghiệm được thu nhận 
riêng vào các dụng cụ sạch chứa các mẫu tách 
riêng, các dụng cụ chứa mẫu này cũng được hấp 
khử trùng để tránh tạp nhiễm. Noãn nang được thu 
lại từ mẫu phân bằng phương pháp lắng cặn và 
phù nổi (Daugschies et al., 2002).
2.2.3. Xác định chủng loại cầu trùng bằng kỹ 
thuật PCR

ADN của noãn nang ở dạng bào tử được tách 
theo phương pháp của Zhao et al., 2001. Tóm 
tắt như sau: noãn nang tinh khiết bảo quản trong 
dung dịch K2Cr2O7 2,5% được rửa 4 lần (4×) 
bằng phương pháp ly tâm với tốc độ 12.000rpm 
trong 5 phút, mỗi lần rửa dùng dung dịch PBS- 
phosphate-buffered saline (Reece et al., 1997). 
Phần cặn noãn nang thu được trong ống được 
ngâm trong 200ml dung dịch natri hypochlorite 
5,75%, ngâm trong nước đá khoảng 30 phút. Sau 
đó, tiếp tục cho thêm 1 ml nước cất lạnh và đem 
ly tâm với tốc độ và thời gian như trên, tiếp tục 
rửa 3 lần bằng nước lạnh trong máy ly tâm. Phần 
cặn noãn nang được lấy ra và cho vào dụng cụ 
đồng nhất để nghiền, trong đó có 400ml dung 
dịch STE (100mM NaCl, 10mM Tris-Cl and 
1mM EDTA) rồi thêm 600ml dung dịch đệm lysis 
(660mM EDTA, 1.3%N-lauroylsarcosine, 2mg/
ml proteinase K, pH 9,5), và ngâm ở 65oC trong 
45 phút. Tiếp tục cho thêm vào ống chứa noãn 
nang 350ml nước cất, hỗn hợp và dung dịch hòa 
tan noãn nang sẽ được tách bởi hóa chất phenol/
chloroform/isoamyl alcohol theo tỷ lệ 25:24:1. 
ADN được kết tủa khi cho 0,04 thể tích dung dịch 
natri acetate 3M và 2,5 lần thể tích cồn lạnh tuyệt 
đối. Đem để trong tủ lạnh qua đêm ở – 20oC, 
Phần ADN kết tủa được lấy ra và rửa 2 lần bằng 
dung dịch cồn 70% trên máy ly tâm. ADN được 
làm khô và sau đó hòa tan bằng nước cất hoặc 
dung dịch đệm TE (10mM TRIS, 1 mM EDTA, 
pH 8,0).
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Sự có mặt của chủng loại cầu trùng trong mỗi 
mẫu hỗn hợp noãn nang được kiểm tra bởi phản 
ứng PCR sử dụng mồi đã được công bố, trình tự 

của các cặp mồi tương ứng với các loài được trình 
bày ở bảng 1.

Bảng 1. Trình tự các cặp mồi, nhiệt độ gắn mồi, kích thước đoạn gen
dùng cho phản ứng PCR để xác định chủng loại cầu trùng

Tên chủng cầu 
trùng Tên mồi Trình tự mồi (5’–3’) Nhiệt độ gắn mồi 

(°C)
Kích 

thước (nt)

1. E. acervulina EaF GGCTTGGATGATGTTTGCTG 60 321

EaR CGAACGCAATAACACACGCT

2. E. brunetti EbF GATCAGTTTGAGCAAACCTTCG 45 310
EbR TGGTCTTCCGTACGTCGGAT

3. E. maxima EmaF CGTTGTGAGAARACTGRAAGGG 51 144
EmaR GCGGTTTCATCATCCATCATCG

4. E. mitis EmiF TATTTCCTGTCGTCGTCTCGC 54 306
EmiR GTATGCAAGAGAGAATCGGGA

5. E. necatrix EnF GTCAGCTTTTTGCCTGGGTG 55 285
EnR ACAGACCGCTACACAACACG

6. E. praecox EpF CATCATCGGAATGGCTTTTTGA 54 368
EpR AATAAATAGCGCAAAATTAAGCA

7. E. tenella EtF AATTTAGTCCATCGCAACCCT 60 271
EtR CGAGCGCTCTGCATACGACA

Ghi chú: 2F (forward primer - mồi xuôi) and R (reverse primer - mồi ngược)

Đầu tiên ADN được tách từ noãn nang, được 
dùng cho phản ứng PCR để xác định chủng cầu 
trùng. Chu trình nhiệt PCR như sau: 1 chu kỳ ở 
95oC, trong 7 phút; 35 chu kỳ tiếp theo gồm: 95oC 
trong 20 giây, 44 đến 60oC (tùy theo mồi) trong 
30 giây, 72oC trong 5 phút (Gautam et al., 2010; 
Jenkins M et al., 2006a). 200nM dNTP (Amersham, 
Piscataway, NJ), 20mM Tris pH 8.4, 50mM KCl, 
3.0mM MgCl2, 1 U rTaq polymerase (New England 
Bio-labs, Ipswich, MA) in a PTC200 Mini-cyclerTM 
(MJ Research, Watertown, VA), tổng thể tích mỗi 
ống PCR là 25µl.

Sản phẩm PCR được tách bởi quá trình 
điện di trên thạch 1,0% (Bio-metra, Göttingen, 
Germany). Thạch được nhuộm bằng dung dịch 
ethidium bromide nồng độ (0,5 µg/ml), vạch ADN 
được soi dưới đèn UV (transillumi-nator; UV 
wavelength, 254nm; TFX-20M, Vilber Lourmat, 
France) và được chụp bởi hệ thống máy chụp ảnh 

(CSE-0028, Cybertech, Berlin, Germany).
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả phân lập noãn nang chủng Eimeria 
brunetti bằng kỹ thuật tách noãn nang được trình 
bày ở hình 1 và 2 dưới đây:

Hình 1. Noãn nang  cầu trùng  chủng  E. brunetti  
(độ phóng đại ´40)
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Hình 2. Noãn nang  cầu trùng  chủng E. brunetti  ở 
dạng bào tử (độ phóng đại x40)

Sau khi phân lập noãn nang, kết quả kiểm tra 
bằng kính hiển vi cho thấy 21/30 (70%) số gà 
dương tính với noãn nang cầu trùng. Kích thước 
noãn nang cầu trùng (chiều dài × chiều rộng) của 
chủng E. brunetti là 21,15 - 29,87μm × 18,21 - 
24,05μm, kích thước trung bình của noãn nang 
là 24,35μm × 18,91μm, và chỉ số hình thái noãn 
nang là 1,29. Thời gian ngắn nhất để noãn nang 
trở thành dạng bào từ là 16 giờ khi được ủ ở 28oC 
và thời gian phù hợp nhất để noãn nang phát triển 
thành dạng bào từ là 18 - 20 giờ.

Kết quả kiểm tra bằng phản ứng PCR sau khi 
tách noãn nang được trình bày ở hình 3. a; b và c 
dưới đây:

 
Hình 3. Kết quả  PCR  trong xác định chủng loại cầu trùng 

được gây nhiễm 1 loại noãn nang, mẫu kiểm tra 
từ phân của gà thí nghiệm

Lane M: DNA marker 2000; Lane 1: E. acervulina, 321 bp; 
Lane 2:  E. brunetti, 310 bp; Lane 3: E. maxima, 144 bp; 

Lane 4:  E. mitis, 306 bp; Lane 5: E. necatrix, 271 bp; Lane 6: 
E. tenella, 285 bp; Lane 7: E. praecox, 368 bp.

Kết quả xác định được, sau khi phân lập, nhân 
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số lượng noãn nang thì có 3 chủng cầu trùng gồm 
(E. brunetti, E. tenella and E. acervulina) được 
phát hiện (Hình 3a) và có 2 chủng được phát hiện 
(E. brunetti and E. tenella) (Hình 3b). Việc phân 
lập noãn nang chủng E. brunetti đã thành công, thể 
hiện là chỉ cho duy nhất một chủng này được phát 
hiện qua phản ứng PCR (Hình 3c). 

Trên thực tế, phương pháp chung nhất được sử 
dụng cho việc phân lập noãn nang từ mẫu thải ra 
của gà thường tìm thấy vài chủng khác nhau, ngay 
cả việc tinh khiết noãn nang từ phân gà, vì vậy cần 
phải tiến hành pha loãng, thí nghiệm lại để thu được 
noãn nang tinh khiết. Phương pháp này được Su et 
al., 2003 thực hiện thông qua việc dùng 1 noãn 
nang ở dạng bào tử, soi qua kính hiển vi sau đó 
gây nhiễm thí nghiệm cho gà. 

Phương pháp phân lập noãn nang đã được ứng 
dụng thành công để thu được lượng noãn nang 
thuần khiết thể hiện bằng việc xác định trong mẫu 
thu được chỉ có 1 chủng cầu trùng duy nhất. Khi 
nhân lên về số lượng noãn nang thì có thể gây 
ra tạp nhiễm và có thể thu được hỗn hợp nhiều 
chủng. Noãn nang thu được sẽ đem kiểm tra bằng 
phản ứng PCR để khẳng định chắc chắn là chỉ 
có duy nhất 1 chủng cầu trùng hay không. Kết 
quả PCR cho thấy, trên mẫu ADN được tách ra 
từ noãn nang sau khi phân lập thì chỉ có duy nhất 
1 chủng là Eimeria brunetti, và không có chủng 
cầu trùng nào khác được tìm thấy trong số gà gây 
nhiễm thí nghiệm. Khi có sự xuất hiện của vạch 
ADN tương ứng với chủng khác, điều đó chứng 
tỏ có sự tạp nhiễm trong quá trình thí nghiệm của 
một vài chủng nào đó và phương pháp PCR là hết 
sức nhạy và cho độ chính xác cao. Phương pháp 
này cho phép xác định được chủng cầu trùng ở 
số lượng noãn nang rất ít (chỉ với 10 noãn nang) 
(Schnitzler et al., 1999; Schnitzler et al., 1998; 
Su et al., 2003). Kết quả kiểm tra trên kính hiển 

vi cho phép xác định các chỉ số về hình thái noãn 
nang. Tuy nhiên, kích thước noãn nang giữa các 
chủng là tương đối bằng nhau, vì vậy việc ứng 
dụng kỹ thuật phân tử thông qua việc xác định 
ADN là hết sức cần thiết.

Các kết quả PCR xác định ADN của noãn nang 
được phân lập từ mẫu phân cho thấy, hầu hết gà thí 
nghiệm nhiễm trung bình 3,6 chủng cầu trùng khác 
nhau  (Morris et al., 2007). Trong thí nghiệm này, 
30 gà được cho uống với 1 noãn nang và có 21 con 
(70%) xét nghiệm có noãn nang, thể hiện bằng kết 
quả kiểm tra dương tính trên kính hiển vi. 

4. KẾT LUẬN
Các kết quả PCR xác định ADN noãn nang 

cầu trùng nói lên rằng, 18 mẫu phân được xác định 
dương tính với noãn nang cầu trùng. Các chủng được 
tìm thấy trong các mẫu gồm E. acervulina được tìm 
thấy trong 5 mẫu; E. brunetti được tìm thấy trong 7 
mẫu và E. tenella được tìm thấy trong 6 mẫu. Không 
có sự tạp nhiễm chéo giữa các mẫu phân được xác 
định qua kết quả của phản ứng PCR. Một số gà 
không phát hiện thấy noãn nang sau khi gây nhiễm 
thí nghiệm, điều này được giải thích có thể do khi 
chọn noãn nang, mặc dù chọn noãn nang ở dạng bào 
tử nhưng bào tử bị chết, noãn nang có thể bị thất lạc 
khi uống, không đi được đến ruột gà, hoặc do noãn 
nang tùy vào được cơ thể gà nhưng gặp điều kiện 
bất lợi nên không xâm nhập được vào tế bào biểu 
mô thượng bì ruột nên không gây được bệnh. Điều 
đó cũng khẳng định tỷ lệ nhiễm tính chung khi gây 
bệnh thí nghiệm phân lập noãn nang đạt 70% (21 
trong 30 gà) được coi là hết sức thành công vì tỷ lệ 
thành công trong thí nghiệm phân lập noãn nang có 
thể dao động từ 0 - 100% phụ thuộc vào điều kiện thí 
nghiệm khác nhau (Stephen et al., 1997).
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MOLECULAR ISOLATION AND IDENTIFICATION 
OF EIMERIA STRAIN

Tran Duc Hoan1, Nguyen Viet Duc2  

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

SUMMARY
The aim of this study is to isolate Eimeria strain cause coccidiosis in chicken to identify the characteristics of each 
strain. 30 one-week-old chicks were reared individually in 30 papery boxes. Mixed oocysts provided by Veterinary 
Parasitology Laboratory were diluted up to 1 oocyst/100ml water, and then 100ml containing 1 oocyst was inoculated 
to each chicken. After 6 to 8 days, feces were collected and examined for the presences of oocyst by floatation 
technique and microscopic. Oocysts were collected and then identified by using PCR amplification. Results of single 
oocyst showed that 21/30 samples (70%) were positive and three Eimeria species were identified, including E. tenella, 
E. acervulina and E. brunetti, respectively. Throughout this study, pure Eimeria strain was obtained to provide further 
studies of this coccidian parasite.
Keywords: Chicken, Eimeria, identification, isolation, oocyst.
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC 
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI 

HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Thực Huy1, Phạm Quang Nguyên2, Lê Minh Thái2, Phạm Thị Thảo2

(1Khoa Kế toán - Tài Chính; 2Học viên cao học Khóa 3- Quản lý kinh tế, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế đã được áp dụng trong khá nhiều nghiên cứu với quy mô lớn nhỏ ở 
các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp, 
đặc biệt là chưa có nhiều nghiên cứu nào thực hiện riêng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên địa bàn 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Với phương pháp phân tích nhân tố khám phá, hồi quy, bài báo xác định các yếu 
tố và mức độ tác động của các yếu tố này đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên 
địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tác giả thu thập dữ liệu thông qua khảo sát 141 doanh nghiệp. Kết quả 
khám phá nhân tố cho thấy 5 yếu tố ảnh hưởng gồm: (1) Đặc điểm tâm lý của doanh nghiệp (DDTL), (2) Yếu tố kinh 
tế (KT), (3) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp (DDDN2), (4) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp (DDDN1), 
(5) Yếu tố đặc điểm của cơ quan thuế (CQT)-Pháp luật, chính sách về thuế (PL).
Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hành vi tuân thủ thuế, Yên Dũng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong chính sách thuế hiện nay, các khoản thuế 

thu từ doanh nghiệp là một trong những nguồn 
thu quan trọng hàng đầu, đóng vai trò là nguồn 
thu chính trong tổng thu ngân sách Nhà nước và 
địa phương. Tuy nhiên, các đối tượng chịu thuế 
thường trốn, tránh và nợ thuế. Để hạn chế tình 
trạng này, các cơ quan quản lý thuế luôn muốn 
tìm giải pháp quản lý tốt hệ thống thuế, đặc biệt là 
ngăn chặn hành vi không tuân thủ thuế và thúc đẩy 
hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế.

Đã có một số nghiên cứu trước ở các nước về 
hành vi tuân thủ thuế (TTT) như: Bame-Aldred 
et all (2011) nghiên cứu tiến hành khảo sát 3331 
doanh nghiệp toàn cầu, kết quả đã phản ánh ảnh 
hưởng của chủ nghĩa cá nhân, định hướng thành 
tích, sự quả quyết, định hướng nhân đạo, quy định 
của pháp luật; Gánh nặng thuế TNDN, Gánh nặng 
thuế TNCN, GDP; Khả năng của công ty kiểm 
toán, quy mô doanh nghiệp, hình thức sở hữu cá 
nhân, ngành nghề đến hành vi tuân thủ thuế của các 
doanh nghiệp. Chau và cs (2009) nghiên cứu cho 
kết quả các yếu tố: Đặc điểm chủ doanh nghiệp, 
thời điểm không tuân thủ, thái độ, nhận thức và 
cấu trúc hệ thống thuế là các yếu tố tác động đến 
hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Parka và 
cs (2003) thực hiện nghiên cứu tại Hàn Quốc đã 
chỉ ra các yếu tố như: Thu nhập thực tế, thuế suất, 
mức phạt, tỷ lệ kiểm toán, hàng hóa công, chuẩn 

mực xã hội có tác động đến hành vi tuân thủ thuế 
của các doanh nghiệp; 

Đối với Việt Nam trong những năm gần đây 
đã có một số nghiên cứu chất lượng về sự tuân 
thủ thuế, tuy nhiên đa số các nghiên cứu chỉ tập 
trung cụ thể vào các sắc thuế nói chung, chỉ có số 
ít nghiên cứu định lượng về hành vi tuân thủ thuế. 
Đặng Thị Bạch Vân (2014); Nguyễn Minh Hà và 
cs (2012);  Nguyễn Minh Hà và cs (2012) đã tiến 
hành nghiên cứu 170 doanh nghiệp tư nhân trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên 
cứu của nhóm tác giả này đã chỉ ra các yếu tố 
liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp, cụ thể là lợi nhuận của doanh 
nghiệp, tổng số thuế phải nộp, ngành nghề kinh 
doanh và giới tính của chủ doanh nghiệp có tác 
động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

Xét theo phạm vi địa bàn tỉnh, huyện trên cả 
nước cũng đã có một số nghiên cứu về các yếu tố 
ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế, tuy nhiên 
đối với tỉnh Bắc Giang, là một tỉnh mới đang trên 
đà phát triển, các chính sách thu hút đầu đã làm 
thay đổi cơ bản diện mạo các ngành sản xuất, 
hiện tại trên địa bàn tỉnh cũng có số lượng không 
nhỏ doanh nghiệp tư nhân đầu tư và đặt cơ sở sản 
xuất, kinh doanh tại các huyện trong đó có huyện 
Yên Dũng và trong tương lai gần số lượng doanh 
nghiêp về Bắc Giang đầu tư sẽ không ngừng tăng, 
công tác quản lý thu thuế đối với loại hình doanh 
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nghiệp ngày càng trở nên phức tạp nhưng cho 
đến thời điểm hiện tại chưa có nghiên cứu nào 
đánh giá sự chấp hành thuế của doanh nghiệp và 
phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ 
thuế của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Đây là cơ sở góp phần giúp 
cơ quan thuế hoàn thiện chính sách, cải cách thủ 
tục hành chính về thuế theo hướng tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong việc 
thực hiện tuân thủ pháp luật thuế, đáp ứng yêu 
cầu về nguồn thu ngân sách, yêu cầu quản lý kinh 
tế của Nhà nước, phù hợp với khả năng đóng góp 
của các chủ thể trong nền kinh tế.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.1.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (TTT) là mô hình đánh 
giá các nhân tố ảnh hưởng kêt hợp đặc điểm 
và nhu cầu cá nhân đo lường mức quan 

điểm của người nộp thuế về các yếu tố ảnh 
hưởng. Phương trình tuyến tính được thể 
hiện như sau:

TTT = 0β  +  1β  1X  + 2β  2X  + ...+ 7β  7X  + ei

Trong đó: 

TTT: Hành vi tuân thủ thuế của các 
doanh nghiệp;

X = {X1...X7}: Các biến thang đo nhân 
tố ảnh hưởng đến TTT;

 β  =  { 1β  ... jβ }: Hệ số hồi quy tác 
động đến TTT;

ei: Sai số.
2.1.2. Xây dựng thang đo trong mô hình

Thông qua lược khảo các nghiên cứu trước 
đây, tác giả xây dựng thang đo nghiên cứu đề 
xuất. Bước tiếp theo tác giả tiến hành phỏng vấn 
chuyên gia nhằm điều chỉnh rút gọn, bổ sung 
thang đo đề xuất thành thang đo chính thức: 

Bảng 1. Thang đo và mã hóa thang đo

STT Biến Mã hóa Diễn giải

1

Đặc điểm hoạt 
động của doanh 

nghiệp

DDDN1 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

2 DDDN2 Loại hình sở hữu của doanh nghiệp

3 DDDN3 Quy mô hoạt động của doanh nghiệp
4 DDDN4 Thời gian (thâm niên) hoạt động của doanh nghiệp
5 DDDN5 Kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp

6 DDDN6 Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

7 DDDN7 Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp
1 Đặc điểm tâm 

lý của doanh 
nghiệp

DDTL1 Nhận thức của doanh nghiệp về sự công bằng của hệ thống thuế

2 DDTL2 Xác suất bị phát hiện không tuân thủ thuế của doanh nghiệp

3 DDTL3 Sự hài lòng của doanh nghiệp về cơ quan thuế

1

Đặc điểm ngành

DDN1 Khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp trong ngành
2 DDN2 Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành

3 DDN3 Đặc điểm ngành trong việc ước lượng thu nhập chịu thuế (do 
khách hang không lấy hóa đơn)

1

Yếu tố xã hội

XH1 Tuổi của nhà quản lý doanh nghiệp
2 XH2 Giới tính của nhà quản lý doanh nghiệp

3 XH3 Vai trò / vị thế / danh tiếng của doanh nghiệp trong xã hội

4 XH4 Các chuẩn mực, quy tắc xã hội (văn hóa về thuế)
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STT Biến Mã hóa Diễn giải

1

Yếu tố kinh tế

KT1 Lãi suất thị trường
2 KT2 Tình hình lạm phát, tăng trưởng kinh tế

3 KT3 Chính sách của Chính phủ và hiệu quả của chi tiêu công từ tiền 
thuế

4 KT4 Mức độ hội nhập quốc tế của nền kinh tế

5 KT5 Chi phí tuân thủ thuế (tiền và thời gian đầu tư vào việc tuân thủ 
của doanh nghiệp)

1
Yếu tố pháp luật 

chính sách về 
thuế

PL1 Sự ổn định của các quy định, chính sách pháp luật về thuế của 
doanh nghiệp

2 PL2 Các kẽ hở trong chính sách pháp luật về thuế của doanh nghiệp

3 PL3 Sự răn đe của các biện pháp, chế tài trong việc xử lý hành vi 
gian lận thuế của doanh nghiệp

1

Yếu tố đặc điểm 
của cơ quan 

thuế

CQT1 Công tác kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan thuế

2 CQT2 Năng lực, trình độ chuyên môn trong quản lý thuế của cán bộ 
ngành thuế

3 CQT3 Trình độ công nghệ tin học của cán bộ ngành thuế

4 CQT4 Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế của cơ quan 
thuế

5 CQT5 Thủ tục hành chính của cơ quan thuế

1
Hành vi tuân 

thủ thuế của các 
doanh nghiệp

TTT1 Doanh nghiệp Ông / Bà luôn khai báo chính xác các khoản chịu 
thuế của doanh nghiệp

2 TTT2 Doanh nghiệp Ông / Bà luôn thanh toán khoản thuế của doanh 
nghiệp đúng hạn

3 TTT3 Doanh nghiệp Ông / Bà hoàn toàn tuân thủ trong kê khai thuế 
của doanh nghiệp

Sau khi xây dựng xong thang đo nghiên cứu 
chính thức, tác giả tiến hành xây dựng bảng câu 
hỏi nhằm phục vụ quá trình khảo sát. 

Bảng câu hỏi sau khi được xây dựng từ thang 
đo, sẽ tiến hành phỏng vấn thử nhằm kiểm tra mức 
độ rõ ràng của từ ngữ và khả năng hiểu các phát 
biểu được nêu trong thang đo. Sau đó bảng câu hỏi 
sẽ được hiệu chỉnh lại và được sử dụng cho nghiên 
cứu chính thức.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thu thập dữ liệu

Cỡ mẫu được chọn lọc để đưa vào nghiên cứu 
gồm 150 quan sát, tác giả thu thập trong quá trình 
điều tra, phỏng vấn trực tiếp và ngẫu nhiên, thu về 

141 phiếu từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt 
động trên địa bàn huyện Yên Dũng. Thời gian điều 
tra từ 20/10/2019 đến ngày 10/01/2020 theo mẫu 
đã được thiết kế sẵn.
2.2.2. Phương pháp phân tích

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích 
nhân tố khám phá (EFA), Trước khi phân tích 
nhân tố EFA, các thang đo lường cần được kiểm 
định độ tin cậy bằng hệ số Cronbach,s Alpha nhằm 
loại bỏ những biến rác và tương quan không chặt 
chẽ trong mô hình phân tích nhân tố EFA. Từ 
đó kiểm định lại giả thuyết ban đầu về đánh giá 
hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại địa bàn 
nghiên cứu, tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính 
bội nhằm nhận dạng và đánh giá mức độ tác động 
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của các yếu tố đến hành vi tuân thủ thuế của các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên địa bàn 
huyện Yên Dũng, công cụ được chọn sử dụng là 
phần mềm xử lý thống kê SPSS 23.0.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo (hệ số 
Cronbach’s Alpha)

Kiểm định độ tin cậy của thang đo là một phép 
kiểm định thống kê dùng để kiểm tra sự chặt chẽ 
và tương quan giữa các biến quan sát thông qua 
hệ số Cronbach’s Alpha. Để thực hiện kiểm định 
thang đo đầy đủ và chặt chẽ thì cần quan tâm tới 
sự tương quan giữa bản thân các biến quan sát và 

biến tổng. Phương pháp này cho phép người phân 
tích loại bỏ những biến quan sát không phù hợp 
và hạn chế biến rác trong mô hình nghiên cứu. 
Theo đó, chỉ những biến có hệ số tương quan biến 
tổng phù hợp lớn hơn 0,3 và có hệ số Cronbach’s 
Alpha từ 0,6 trở lên mới được xem là chấp nhận 
được và thích hợp đưa vào phân tích những bước 
tiếp theo (Hoàng Trọng và cs, 2008).

Kết quả kiểm định thực nghiệm cho thấy 
các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến 
tổng phù hợp lớn hơn 0,3 và có hệ số Cronbach’s 
Alpha lớn hơn 0,6 nên các biến đều chấp nhận 
được và thích hợp đưa vào phân tích những bước 
tiếp theo (Bảng 2).

Bảng 2. Xác định hệ số Cronbach’s Alpha

Biến 
quan sát

Trung bình thang đo 
nếu loại biến

Phương sai thang đo 
nếu loại biến

Tương quan biến 
tổng

Cronbach’s Alpha 
nếu bị loại

Đặc điểm tâm lý của doanh nghiệp (DDTL): Cronbach’s Alpha = 0,881

kt5 28,50 16,647 0,763 0,855

ddtl3 28,49 18,519 0,615 0,869

ddtl1 28,45 16,929 0,747 0,857

ddtl2 28,52 18,136 0,676 0,864

kt4 28,48 17,810 0,604 0,870

cqt4 28,25 18,414 0,669 0,865

lp1 28,56 18,218 0,584 0,871

cqt5 28,29 17,837 0,609 0,869

ddn1 28,45 19,439 0,391 0,887

Yếu tố đặc điểm của cơ quan thuế và Pháp luật về thuế (CQT), (LP): Cronbach’s Alpha = 0,806

cqt1 10,55 3,481 0,615 0,761

cqt2 10,50 3,824 0,587 0,779

lp2 10,90 3,040 0,634 0,755

lp3 10,87 2,977 0,681 0,728

Đặc điểm của doanh nghiệp (DDDN): Cronbach’s Alpha = 0,938

dddn4 7,29 1,667 0,917 0,873

dddn5 7,29 1,653 0,907 0,880

dddn6 7,32 1,834 0,792 0,969

Đặc điểm của doanh nghiệp (DDDN): Cronbach’s Alpha = 0,938

xh4 14,72 5,136 0,542 0,740

kt1 14,85 5,049 0,530 0,743
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Biến 
quan sát

Trung bình thang đo 
nếu loại biến

Phương sai thang đo 
nếu loại biến

Tương quan biến 
tổng

Cronbach’s Alpha 
nếu bị loại

dddn1 14,67 4,376 0,674 0,691

dddn2 14,71 4,419 0,656 0,698

dddn7 14,74 5,325 0,372 0,795

Yếu tố kinh tế (KT): Cronbach’s Alpha = 0,766

kt3 3,57 0,416 0,621

kt2 3,54 0,405 0,621

Hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp (TTT): Cronbach’s Alpha = 0,817

ttt1 7,87 1,180 0,773 0,649

ttt2 7,90 1,167 0,737 0,680

ttt3 7,77 1,257 0,525 0,905

                                                                                      Nguồn: tính toán của tác giả

3.2. Phân tích các yếu tố khám phá
Nhằm xác định tập hợp biến quan sát phù hợp 

trong nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi 
tuân thủ thuế, tác giả sử dụng phương pháp phân 
tích yếu tố khám phá (EFA) để xem xét mức độ 
hội tụ của các biến quan sát theo từng nhóm yếu 

tố phân biệt. Sau khi phân tích yếu tố, chỉ những 
nhóm yếu tố thỏa mãn điều kiện mới có thể tham 
gia vào các phần phân tích tiếp theo. Kết quả khám 
phá các yếu tố làm căn cứ xây dựng các biến độc 
lập được trình bày ở bảng 3.

Bảng 3. Kết quả phân tích yếu tố khám phá các biến độc lập

Biến quan 
sát

Yếu tố

1 2 3 4 5

kt5 0,799

ddtl3 0,757

kt4 0,741

ddtl1 0,695

ddtl2 0,638

ddn2 0,628

cqt4 0,576

lp1 0,570

cqt5 0,527

ddn1 0,509

dddn5 0,936

dddn4 0,935

dddn6 0,880
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Biến quan 
sát

Yếu tố

1 2 3 4 5

cqt2 0,809

cqt1 0,772

lp3 0,714

lp2 0,629

xh4 0,778

kt1 0,672

dddn1 0,513

dddn2 0,509

kt3 0,830

kt2 0,777                                                                                      
Nguồn: tính toán của tác giả

Kết quả phân tích yếu tố khám phá các biến 
độc lập cho thấy phân tích rút trích được năm 
yếu tố (Yếu tố 1 gồm một số đặc điểm tâm lý của 
doanh nghiệp, đặc điểm cơ quan thuế và đặc điểm 
kinh tế; yếu tố 2 gồm 3 quan sát đặc điểm của của 
doanh nghiệp; yếu tố 3 gồm đặc điểm cơ quan 
thuế và pháp luật chính sách thuế; yếu tố 4 gồm 
đặc điểm cơ cấu, loại hình tổ chức doanh nghiệp, 
chuẩn mực xã hội và lãi suất thị trường; Yếu tố 5 
gồm các yếu tố kinh tế) với chỉ số KMO là 0,839 
(lớn hơn 0,5), chỉ số Eigenvalue là 1,063 (lớn hơn 
1), tổng phương sai trích được là 68,638% (lớn 
hơn 50%), kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa là 
0,000 (nhỏ hơn 5%). Vậy, năm yếu tố là các biến 

độc lập được đưa vào phân tích các bước tiếp theo 
để kiểm định mô hình nghiên cứu.

Kết quả phân tích yếu tố khám phá biến 
phụ thuộc (Hành vi tuân thủ thuế)

Kết quả phân tích yếu tố khám phá biến phụ 
thuộc (Bảng 4) cho thấy phân tích rút trích được 
một yếu tố (hành vi tuân thủ thuế của các doanh 
nghiệp (TTT)) với chỉ số KMO là 0,641 (lớn hơn 
0,5), chỉ số Eigenvalue là 1,717 (lớn hơn 1), tổng 
phương sai trích được là 74,507% (lớn hơn 50%), 
kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa là 0,000 (nhỏ 
hơn 5%). Vậy, yếu tố này là biến phụ thuộc đưa 
vào phân tích các bước tiếp theo để kiểm định mô 
hình nghiên cứu.

Bảng 4. Kết quả phân tích yếu tố khám phá biến phụ thuộc

Biến quan sát Yếu tố
       1

ttt1 0,923
ttt2 0,910
ttt3 0,745

                          Nguồn: tính toán của tác giả

3.3. Phân tích kết quả hồi quy
Sau khi kiểm định lại độ tin cậy của thang đo, 

khám phá nhân tố (EFA), các biến quan sát của 
từng nhân tố đã được lưu lại, các quan sát này 

được sử dụng để tính toán ra biến tổng, phân tích 
hồi quy và kiểm định mối quan hệ giữa các biến 
độc lập đến biến phụ thuộc. Kết quả kiểm định 
ANOVA với mức ý nghĩa Sig. là 0,000 cho thấy 
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mô hình hồi quy tuyến tính bội đã xây dựng phù 
hợp với tập dữ liệu. Bên cạnh đó, để đánh giá 
mức độ phù hợp của mô hình, ta sử dụng hệ số 
xác định R2. Hệ số này cho biết mức độ giải thích 
của mô hình hồi quy được xây dựng với tập dữ 
liệu nghiên cứu. Hệ số này càng gần 1 thì mô 
hình xây dựng càng thích hợp với tập dữ liệu mẫu 
và ngược lại càng gần 0 mô hình kém phù hợp. 
Kết quả mô hình hồi quy ở Bảng 5 cho thấy hệ 
số xác định R2 = 62, 5%, điều này có nghĩa là 
62,5% mức độ biến động về hành vi tuân thủ thuế 

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên 
địa bàn huyện Yên Dũng được giải thích bởi các 
yếu tố là các biến độc lập đã được chọn đưa vào 
mô hình. Hành vi tuân thủ thuế thu nhập của các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên địa bàn 
huyện Yên Dũng có quan hệ cùng chiều với các 
biến độc lập.

Kết quả mô hình nghiên cứu có phương trình 
hồi quy chuẩn hóa như sau:

TTT = 0,319 · DDTL + 0,016 · CQT + 0,119· 
DDDN1 + 0,175 · DDDN2 + 0,183. KT.

Bảng 5. Các thông số thống kê của từng biến trong mô hình

Yếu tố
Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa Sig.

Hằng số    0,583

Đặc điểm tâm lý của doanh nghiệp (DDTL) 0,319 0,001***

Yếu tố kinh tế (KT) 0,183 0,014***

Đặc điểm của doanh nghiệp (DDDN)2 0,175 0,013***

Đặc điểm của doanh nghiệp (DDDN)1 0,119 0,003**

Yếu tố đặc điểm của cơ quan thuế và Pháp luật về 
thuế (CQT), (LP) 0,016 0,008***

Số quan sát 141

Kết quả kiểm định ANOVA (sig,) 0,000***

Hệ số xác định R2 62,5 %

Nguồn: tính toán của tác giả
Ghi chú: (***) có ý nghĩa ở mức 1%, (**) có ý nghĩa ở mức 5%.

Ngoài ra, khi đối chứng với các nghiên cứu 
của Đặng Thị Bạch Vân (2014), Bùi Ngọc Toản 
(2017), Nguyễn Thị Lệ Thúy (2009), Hợp tác và 
Phát triển Kinh tế OECD (2004) và Văn Công 
Tuân (2012), kết quả nghiên cứu còn cho thấy:

Đặc điểm tâm lý của doanh nghiệp (DDTL)
Đây là yếu tố tác động mạnh nhất đến hành vi 

tuân thủ thuế thu nhập của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ trên địa bàn huyện Yên Dũng với hệ số beta 
là 0,319. Các yếu tố con đều hội tụ tại đặc điểm 
tâm lý của doanh nghiệp và có ảnh hưởng đến 
hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Điều này 
cho thấy các cơ quan thuế nên dành nhiều quan 
tâm hơn nữa đến tính nghiêm minh và công bằng 
trong việc lập thuế, cũng như thi hành thuế, từ đó 

xây dựng niềm tin và môi trường kinh tế hội nhập 
cho các doanh nghiệp.

Yếu tố kinh tế (KT)
Đây là yếu tố tác động mạnh thứ 2 đến hành vi 

tuân thủ thuế thu nhập của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ hoạt động trên địa bàn huyện Yên Dũng, 
với hệ số beta là 0,183. Các nghiên cứu này đồng 
quan điểm cho rằng yếu tố kinh tế có vai trò rất 
quan trong đối với hành vi tuân thủ thuế, đặc biệt 
là trong giai đoạn nền kinh tế còn nhiều khó khăn 
và biến động mạnh như hiện nay. Những tác động 
này đã gây ảnh hưởng rất lớn, tạo gánh nặng tài 
chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và ảnh 
hưởng đến sự chấp hành, tuân thủ thuế của các 
doanh nghiệp.
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Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
(DDDN2)

Yếu tố tác động mạnh thứ ba đến hành vi tuân 
thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 
Yên Dũng là đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
(DDDN2), với hệ số beta là 0,175. Kết quả này 
cho thấy thời gian thâm niên hoạt động của doanh 
nghiệp, kiến thức về thuế thu nhập của doanh 
nghiệp, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ 
tác động không nhỏ đến hành vi tuân thủ thuế. 

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
(DDDN1)

Yếu tố tác động tiếp theo đến hành vi tuân thủ 
thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên 
Dũng là đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
(DDDN1), với hệ số beta là 0,119. Kết quả này 
cho thấy cơ cấu tổ chức của của doanh nghiệp, loại 
hình sở hữu của doanh nghiệp, nguồn lực tài chính 
của doanh nghiệp, lãi suất thị trường, văn hóa về 
thuế là các vấn đề tác động không nhỏ đến hành vi 
tuân thủ thuế. 

Yếu tố đặc điểm của cơ quan thuế (CQT); 
pháp luật, chính sách về thuế (PL)

Đây là yếu tố cuối cùng tác động đến hành vi 
tuân thủ thuế thu nhập của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ hoạt động trên địa bàn huyện Yên Dũng 
với hệ số beta là 0,016. Yếu tố này bao gồm công 
tác kiểm tra thuế của cơ quan thuế, năng lực trình 
độ chuyên môn trong quản lý thuế của cán bộ 
ngành thuế, các kẽ hở trong chính sách pháp luật 
về thuế, sự răn đe của các biện pháp chế tài trong 
xử lý hành vi gian lận thuế của doanh nghiệp… 
Kết quả nghiên cứu cho thấy tính răn đe của pháp 
luật, chính sách về thuế, năng lực của cơ quan thuế 
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến 
hành vi tuân thủ thuế. Đây cũng là điểm mới trong 
trường nghiên cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
hoạt động trên địa bàn huyện Yên Dũng.

4. KẾT LUẬN

Bằng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá, 
hồi quy tuyến tính bội, nghiên cứu đã khám phá 7 
nhóm yếu tố, kiểm tra mối quan hệ sự hội tụ của 
các biến quan sát kết quả có được 5 nhóm yếu tố 
đáp ứng điều kiện hội tụ được xác định là các biến 
độc lập đưa vào mô hình và có ảnh hưởng đến 
hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp vừa và nhỏ 
hoạt động trên địa bàn huyện Yên Dũng. Kết quả, 
thực tế có 5 yếu tố có ý nghĩa thống kê trong việc 
giải thích sự thay đổi của hành vi tuân thủ thuế của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên địa bàn 
huyện Yên Dũng. Mô hình hồi quy với 5 nhóm 
yếu tố gồm đặc điểm tâm lý của doanh nghiệp 
(DDTL), yếu tố kinh tế (KT), đặc điểm hoạt động 
của doanh nghiệp (DDDN2), đặc điểm hoạt động 
của doanh nghiệp (DDDN1), yếu tố đặc điểm của 
cơ quan thuế (CQT)-pháp luật, chính sách về thuế 
(PL) có thể giải thích 62,5% mức độ thay đổi của 
hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Trong đó, yếu tố đặc điểm tâm lý của doanh 
nghiệp (DDTL) có tác động lớn nhất đến hành vi 
tuân thủ thuế (trọng số 0.319), kế đến là thứ tự yếu 
tố kinh tế (KT), đặc điểm hoạt động của doanh 
nghiệp (DDDN2), đặc điểm hoạt động của doanh 
nghiệp (DDDN1), yếu tố đặc điểm của cơ quan 
thuế (CQT)-pháp luật, chính sách về thuế (PL) tác 
động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

Tóm lại, những phát hiện chính này giúp cho 
cơ quan thuế hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động 
đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ cũng như mức độ tác động của từng 
yếu tố. Từ những kết quả này, cơ quan thuế có thể 
tham khảo để thực hiện những biện pháp phù hợp 
nhằm từng bước cải thiện mức độ tuân thủ thuế 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
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FACTORS AFFECTING TAX COMPLIANCE BEHAVIORS OF SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES: CASE STUDY IN YEN DUNG DISTRICT, 

BAC GIANG PROVINCE

Nguyen Thuc Huy1, Pham Quang Nguyen2, Le Minh Thai2, Pham Thi Thao2

(1Accounting and Finance Faculty; 2Graduate students of Course 3 in Economic Management, Bac Giang Agriculture 
and Forestry University)

SUMMARY
There are many studies of factors affecting tax compliance behavior with large and small scale in different locations. 
However, the study of factors affecting tax compliance behavior of enterprises, especially there aren’t any studies 
which have been carried out specifically for small and medium enterprises in Yen Dung district, Bac Giang province. 
By using the exploratory factor analysis, regression method, the article identifies the factors and the extent of their 
impact on the tax compliance behavior of small and medium enterprises in Yen Dung district, Bac Giang province. 
The author collects the data through a survey of 141 enterprises. The results of exploratory factor analysis show that 
5 influencing factors including: (1) Psychological characteristics of enterprises, (2) Economic factors, (3) Operational 
characteristics of enterprises 1 (4) Operational characteristics of enterprises 2, (5) Characteristics of tax authorities - 
Law, tax policy.
Keywords: Small and medium enterprises, tax compliance behavior, Yen Dung.
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ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LƯỢNG BÓN PHÂN NPK ĐẾN 
SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG 

ĐT32 TRỒNG XEN VƯỜN BƯỞI GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN 

Hoàng Thị Mai, Dương Văn Quân
 (Khoa Nông học, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng bón phân NPK đến năng suất và hiệu quả của giống đậu tương ĐT32 
trồng xen canh vườn bưởi Diễn giai đoạn kiến thiết cơ bản, vụ Hè 2020 tại Việt Yên, Bắc Giang. Thí nghiệm 2 nhân 
tố (mật độ và lượng phân NPK) được bố trí theo kiểu ô lớn ô nhỏ (Split-Plot Design), 3 lần lặp; Nhân tố chính - phân 
NPK (ô lớn), nhân tố phụ - mật độ trồng (ô nhỏ), gồm 12 công thức với 4 mức NPK: P1 (NPK) (đ/c): 10: 20: 20/ha; P2 
(NPK): 20: 40: 40/ha; P3 (NPK): 30: 60: 60/ha; P4 (NPK): 40: 80: 80/ha. Nền: 6 tấn phân chuồng hoai mục và 3 mật 
độ (nhân tố phụ), gồm 3 công thức: M25 (đ/c): 25 cây/m2; M35: 35 cây/m2; M45: 45 cây/m2. Kết quả đã xác định được 
trồng ở mật độ 45 cây/m2 và bón 30kg N + 30kg P2O5+ 60kg K2O + 6 tấn phân chuồng hoai/ha giúp cây đậu tương 
sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất hạt khô 17,40 tạ/ha, lãi thuần 19.295.000 đồng/ha và tỷ suất lợi nhuận 4.00, đồng 
thời giúp cho cây bưởi Diễn giai đoạn kiến thiết cơ bản sinh trưởng tốt, hạn chế được sâu bệnh hại.
Từ khóa: Đậu tương ĐT32, giai đoạn kiến thiết cơ bản, mật độ, phân NPK, trồng xen canh bưởi Diễn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill), cây 

thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho người, là 
cây nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi và mặt 
hàng xuất khẩu có giá trị; là cây cải tạo đất rất tốt 
(Ngô Thế Dân, 1999). Trồng xen là một phương 
thức canh tác truyền thống giữa cây bộ đậu với 
cây trồng khác đã có từ lâu đời ở Việt Nam như 
trồng xen cây lương thực với cây họ đậu, trồng 
xen cây ăn quả với cây ăn quả, trồng xen cây ăn 
quả với cây họ đậu, cây ăn quả với mía, rau, bầu 
bí, xả… (Nguyễn Huy Hoàng, 2015). Trồng xen 
cây họ đậu với cây ăn quả có múi có hiệu quả, 
giảm được chi phí sản xuất, giảm được sự phá hại 
của sâu bệnh hại và mang lại hiệu quả kinh tế cho 
người làm vườn. (Đoàn Thị Thanh Nhàn, 2006).

 Bắc Giang là một tỉnh nông nghiệp ở Đông 
Bắc Bộ có nghề làm vườn phát triển mạnh năm 
2018 diện tích cây ăn quả 48.343ha, trong đó diện 
tích cây ăn quả có múi 7462ha bằng 15,81% diện 
tích cây ăn quả của toàn tỉnh. Các huyện Việt 
Yên, Hiệp Hòa người dân trồng chủ yếu cây ăn 
quả có múi. Cây ăn quả có múi trong những năm 
đầu chưa khép tán (gọi là thời kỳ kiến thiết cơ 
bản) khoảng trống giữa các hàng cây cần bố trí 
trồng xen canh cây bộ đậu để hạn chế cỏ dại, sâu 
bệnh và tăng giá trị sử dụng đất canh tác (Đào 
Thanh Vân, 2003). Một trong những thế mạnh 
của Bắc Giang là cây đậu tương, cây đậu tương 

đạt 676ha (chiếm 5,5% diện tích cây công nghiệp 
ngắn ngày) (Trần Thị Trường, 2015). 

Khó khăn lớn nhất của trồng xen canh cây Bộ 
đậu trong vườn cây ăn quả có múi ở thời kỳ kiến 
thiết cơ bản tại vùng đất gò đồi tỉnh Bắc Giang 
là chưa xác định được mật độ, khoảng cách gieo 
trồng hợp lý và lượng phân bón thích hợp đối với 
từng loại giống của cây bộ đậu nên hiệu quả trồng 
xen chưa cao. Vì vậy, nghiên cứu ảnh hưởng của 
mật độ trồng và lượng bón phân NPK đến sinh 
trưởng, phát triển, năng suất của giống đậu tương 
ĐT32 trồng xen canh vườn bưởi diễn trong giai 
đoạn kiến thiết cơ bản đối với tỉnh Bắc Giang là 
rất cần thiết.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu nghiên cứu

- Giống đậu tương trồng xen canh: ĐT32, do 
Viện cây lương thực và cây thực phẩm chọn tạo 
ra từ năm 2016, giống đã được công nhận giống 
quốc gia/công nhận sản xuất thử năm 2019. 
Giống ĐT32 có thời gian sinh trưởng 83 - 90 
ngày. Chiều cao cây 50-56cm, phân cành, chống 
đổ tốt. Năng suất 2,3 - 2,8 tấn/ha.

- Phân bón NPK: Đạm U-rê (46%), phân Supe 
Lân (16%), phân Kaliclorua (60% K2O); phân 
chuồng trâu bò hoai mục.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Địa điểm: xã Dục Quang, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang.
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- Thời gian nghiên cứu: 
Thí nghiệm trồng xen canh cây đậu tương 

trong vườn bưởi diễn 3 năm tuổi (trồng năm 
2018), vụ Hè 2020, ngày gieo 01/7/2020; ngày 
thu hoạch 15/10/2020. 
2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.1. Bố trí thí nghiệm cho cây đậu tương trồng 
xen canh: 

Thí nghiệm gồm 2 nhân tố (phân bón NPK 
và mật độ gieo) được bố trí theo kiểu ô lớn ô nhỏ 
(Split - Plot Design). Nhân tố phân bón NPK là 
nhân tố chính (ô lớn), nhân tố mật độ là nhân tố 
phụ (ô nhỏ); Diện tích ô nhỏ (mật độ): 10m2, diện 
tích ô lớn (mức phân bón NPK): 30m2.

Phân bón (nhân tố chính), gồm 4 công thức: P1 
(NPK) (đ/c): 10:20: 20/ha; P2 (NPK): 20: 40:40/ha; 
P3 (NPK): 30:60: 60/ha; P4 (NPK): 40:80:80/ha. 
Nền: 6 tấn phân chuồng hoai. Mật độ (nhân tố phụ), 
gồm 3 công thức: M25 (đ/c): 25 cây/m2; M35: 35 
cây/m2; M45: 45 cây/m2.
2.3.2. Công thức thí nghiệm (12 công thức): 

CT1: P1M25; CT2: P1M35; CT3: P1M45; 
CT4: P2M25; CT5: P2M35; CT6: P2M45; CT7: 
P3M25; CT8: P3M35; CT9: P3M45; CT10: 
P4M25; CT11: P4M35; CT12: P4M45.
2.3.3 Phương pháp đánh giá các chỉ tiêu và quy 
trình kỹ thuật:

Áp dụng theo “Quy chuẩn quốc gia về khảo 
nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống 
đậu tương “QCVN01-58: 2011/BNNPTNT”.

Tính hiệu quả kinh tế các mức bón phân NPK 
và mật độ trồng theo hạch toán phần chi phí đầu 
vào tăng thêm: phân bón, giống, công (phần chi) 
và đầu ra sản phẩm tăng thêm do năng suất tăng 
tăng (phần thu) để tính tỷ suất lợi nhuận (VCR).

2.3.4. Chỉ tiêu theo dõi: 
- Các chỉ tiêu nông học theo dõi đối với cây 

đậu tương: áp dụng theo “Quy  chuẩn Quốc 
gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị 
sử dụng giống đậu tương”, QCVN01-58:2011/ 
BNNPTNT; Chỉ tiêu sinh lý gồm chỉ số diện tích 
lá (m2 lá/m2 đất): LAI = Số cây/m2 x diện tích lá 
TB của cây (diện tích lá trung bình của cây xác 
định bằng phương pháp cân nhanh), khả năng tích 
lũy chất khô (g/cây), số lượng, khối lượng nốt 
sần: Thu hoạch mẫu ở các giai đoạn sinh trưởng, 
xác định số nốt sần hữu hiệu trên cây. 

- Chỉ tiêu theo dõi sinh trưởng trên cây của 
cây bưởi Diễn theo “Tiêu chuẩn 10TCN 481 – 
2001 Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu 
hoạch cây có múi (bưởi, cam)” Chiều cao cây 
(cm): Đo cách cổ rễ 10cm đến đỉnh ngọn; Đường 
kính tán (cm): Đo theo hình chiếu tán xuống mặt 
đất theo hai hướng Đông Tây và Nam Bắc, lấy 
giá trị trung bình; Đường kính gốc (cm): đo cách 
cổ rễ 10cm; Số lượng lộc (Lộc/cây): Số lộc ra 
trên cây; Tình hình sâu, bệnh hại trên cây bưởi: 
Phương pháp điều tra theo “Quy chuẩn QCVN 
01- 119:2012/BNNPTNT Quy chuẩn quốc gia về 
phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên 
cây ăn quả có múi” thời gian theo dõi  7 ngày/lần.
2.3.5. Xử lý số liệu thí nghiệm: 

Theo phần mềm Excel 3.2 và phần mềm 
IRRISTAT 5.0.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng 
bón phân NPK đến thời gian sinh trưởng vụ 
hè 2020 của giống đậu tương ĐT 32 trồng xen 
trong vườn bưởi diễn thời kỳ kiến thiết cơ bản

Bảng 1. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng bón phân NPK đến thời gian sinh trưởng vụ hè 2020 của 
giống đậu tương DDT32 trồng xen trong vườn bưởi thời kỳ kiến thiết cơ bản (KTCB) tại Việt Yên Bắc Giang

 Công thức Thời gian từ gieo đến... (ngày)

Phân bón 
NPK Mật độ Mọc mầm Ra hoa Chín sinh lý (TGST)

P1

M25 8 30 93

M35 8 30 93

M45 8 31 93
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P2

M25 8 29 91

M35 8 30 91

M45 8 30 90

P3

M25 8 29 90

M35 8 29 89

M45 8 30 89

P4

M25 8 28 87

M35 8 29 87

M45 8 29 86

Số liệu bảng 1 cho thấy: thời gian từ gieo hạt 
đến mọc trên các công thức thí nghiệm không có 
sự chênh lệch các công thức thí nghiệm đều có 
thời gian từ khi gieo hạt đến mọc là 8 ngày. Thời 
gian từ mọc đến ra hoa dao động từ 28 đến 31 
ngày. Thời gian từ khi ra hoa đến chín kéo dài từ 
57 - 65 ngày. Thời gian sinh trưởng của các công 

thức dao động từ 86 - 93 ngày, trong đó công thức 
P4M25, P4M35, P4M45 ngắn ngày hơn các công 
thức khác từ 5-6 ngày. 
3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng 
bón phân NPK đến sinh trưởng, phát triển của 
giống ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi Diễn 
giai đoạn kiến thiết cơ bản

Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng bón phân NPK đến sinh trưởng, phát triển vụ Hè 2020 
của giống ĐT32 trồng xen canh trong vườn bưởi Diễn giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên, Bắc Giang

Công thức Chiều cao
thân chính

(cm)

Đường kính thân 
chính (mm)

Số cành cấp 1
(cành/cây)Phân bón NPK Mật độ

P1

M25 45,48 5,62 3,50

M35 47,75 5,26 3,16

M45 49,04 5,02 2,63

P2

M25 46,97 5,48 3,73

M35 48,56 5,34 3,19

M45 52,82 5,10 2,71

P3

M25 48,65 5,16 3,03 

M35 50,90 5,80 3,65

M45 56,09 6,03 4,19

P4
M25 47,47 5,74 3,80
M35 50,43 5,43 3,48
M45 53,57 4,97 2,67

CV (%) 3,50 4,30 6,10
LSD0.05P 1,30 0,26 0,15
LSD0.05M 1,49 0,20 0,18

LSD0.05P*M 2,98 0,40 0,35
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Kết quả các thí nghiệm ở bảng 2 cho thấy, khi 
trồng ở các mật độ và các lượng bón phân NPK 
khác nhau có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hình thái 
(chiều cao cây, đường kính thân chính, số cành 
cấp 1) của giống đậu tương ĐT32 trồng xen trong 
vườn bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản. Khi trồng 
ở mật độ 45 cây/m2 kết hợp lượng bón 30kg N 

+ 60kg P2O5+ 60kg K2O/ha các chỉ tiêu đạt cao 
nhất: chiều cao thân chính (56,09cm), đường kính 
gốc (6,03mm) và số cành cấp 1(4,19 cành/cây).
3.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng phân 
NPK đến chỉ số diện tích lá, hàm lượng chất 
khô và nốt sần của giống đậu tương ĐT32 trồng 
xen trong vườn bưởi Diễn giai đoạn KTCB

Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng phân NPK đến chỉ số diện tích lá và hàm lượng chất khô 
của giống đậu tương ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi tại Việt Yên Bắc Giang vụ Hè 2020

Công thức
Thời kỳ

bắt đầu ra hoa
Thời kỳ
hoa rộ

Thời kỳ
quả mẩyPhân bón 

NPK

Mật 
độ

P1
Chỉ số diện 

tích lá (m2lá/
m2 đất)

Hàm 
lượng 

chất khô
(g/cây)

Chỉ số diện 
tích lá (m2 

lá/m2 đất)

Hàm 
lượng 

chất khô
(g/cây)

Chỉ số diện 
tích lá (m2lá/

m2 đất)

Hàm 
lượng 

chất khô
(g/cây)

M25 1,48 4,11 2,07 11,13 2,70 20,78

M35 2,01 3,86 2,57 9,80 3,13 18,71

M45 2,31 3,48 3,41 8,68 3,86 15,84

P2

M25 1,69 4,39 2,19 11,86 2,91 21,45

M35 2,11 4,08 2,71 10,36 3,32 19,21

M45 2,82 3,70 3,48 9,10 4,15 16,52

P3

M25 1,87 4,52 2,48 13,86 4,64 24,83 

M35 2,57 4,18 3,10 11,89 4,13 21,30

M45 3,22 3,59 4,25 10,52 3,32 18,84

P4

M25 1,85 4,21 2,24 13,19 2,96 22,93

M35 2,34 3,74 2,74 11,12 3,75 20,12

M45 2,65 3,20 4,01 9,91 4,37 18,28

CV (%) 6,80 5,40 5,40 4,50 4,50 5,00

LSD0.05 P 0,23 0,20 0,20 0,63 0,63 1,06

LSD0.05 M 0,13 0,18 0,18 0,43 0,43 0,87

LSD0.05 P * M 0,27 0,37 0,37 0,85 0,85 1,74

Số liệu bảng 3 cho thấy, khi trồng ở các mật độ 
và các lượng phân NPK khác nhau có ảnh hưởng 
đến chỉ số diện tích lá tất cả các thời kỳ (bắt đầu 
ra hoa, hoa rộ, quả mẩy) của giống đậu tương thí 
nghiệm. Khi trồng ở mật độ 45 cây/m2 kết hợp 
lượng NPK bón 30kg N+60kg P2O5+ 60kg K2O/

ha chỉ số về diện tích lá cao nhất (3,22 - 4,64m2 

lá/m2đất). Khi tăng mật độ thì khả năng tích lũy 
chất khô của cây đậu tương giảm xuống, ở mật độ 
25 cây/m2 hàm lượng chất khô cao nhất (3,49 – 
22,5g/cây), thấp nhất là ở mật độ 45 cây/m2 (3,49 
– 17,37g/cây).
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Bảng 4. Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân NPK  đến số lượng, khối lượng nốt sần của giống đậu tương 
ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi tại Việt Yên, Bắc Giang vụ Hè 2020

Công thức Thời kỳ
bắt đầu ra hoa Thời kỳ hoa rộ Thời kỳ quả mẩy

Phân bón 
NPK Mật độ Số lượng

nốt sần
(nốt/cây)

Khối 
lượng 

nốt sần 
(g/cây)

Số lượng
nốt sần 

(nốt/cây)

Khối 
lượng nốt 

sần (g/
cây)

Số lượng
nốt sần 

(nốt/cây)

Khối 
lượng 

nốt sần 
(g/cây)

P1

M25 30,02 0,28 48,59 0,51 70,72 1,31

M35 27,03 0,23 43,65 0,44 64,62 1,26

M45 23,04 0,22 37,92 0,41 57,34 1,11

P2

M25 31,77 0,28 52,15 0,53 74,55 1,37

M35 28,72 0,24 47,08 0,45 68,93 1,30

M45 24,52 0,23 40,66 0,42 62,34 1,14

P3

M25 33,55 0,30 56,52 0,59 79,63 1,49

M35 30,05 0,28 50,05 0,54 72,94 1,31

M45 27,78 0,25 45,24 0,46 66,89 1,16

P4

M25 32,12 0,29 53,90 0,54 75,68 1,47

M35 29,23 0,26 47,32 0,50 69,67 1,31

M45 26,55 0,24 43,66 0,44 62,66 1,14

CV (%) 3,20 4,60 3,30 4,20 4,10 5,20

LSD0.05 P 0,96 0,012 1,11 0,013 1,36 0,082

LSD0.05 M 0,79 0,010 1,35 0,017 2,43 0,057

LSD0.05 P*M 1,58 0,021 2,69 0,035 4,86 0,11

Trên các công thức lượng bón NPK khi tăng 
lượng bón đã làm tăng số lượng cũng như khối 
lượng nốt sần trên giống đậu tương thí nghiệm và 
đạt tối đa ở công thức bón 30kg N + 60kg P2O5+  
60kg K2O/ha, khi tăng lượng bón NPK lên 40kg 
N+80kg P2O5+  80kg K2O/ha thì số lượng cũng 
như khối lượng nốt sần ở tất cả các công thức, các 
giai đoạn đều giảm xuống. Khi bón lượng NPK 
khác nhau thì mật độ thấp hơn có số lượng và 

khối lượng nốt sần cao hơn các công thức có mật 
độ cao hơn. Số lượng, khối lượng nốt sần đạt cao 
nhất ở công thức mật độ 25 cây/m2 lượng bón 
30kg N + 60kg P2O5+  60kg K2O/ha.
3.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng 
bón phân NPK đến tình hình sâu bệnh hại và 
khả năng chống đổ của giống đậu tương ĐT32 
trồng xen trong vườn bưởi  diễn giai đoạn 
KTCB vụ Hè 2020

Bảng 5. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng bón phân NPK đến tình hình 
nhiễm sâu bệnh và khả năng chống đổ của giống đậu tương ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi  Diễn 

tại Việt Yên, Bắc Giang, vụ Hè năm 2020

Công thức Bệnh
lở cổ rễ

(%)

Bệnh
đốm lá

(cấp 1-9)

Sâu
cuốn lá

(%)

Sâu
đục quả

(%)

Cấp đổ  
(1 - 5)Lượng bón 

NPK
Mật độ
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P1 

M25 5,2 2 6,2 2,4 2

M35 5,3 2 6,5 2,7 2

M45 5,6 3 7,5 3,4 2

P2

M25 5,1 1 6,5 2,5 1

M35 5,3 2 6,9 2,7 2

M45 5,4 3 7,9 3,8 2

P3 

M25 4,0 1 9,8 3,4 1

M35 4,5 1 10,2 3,9 1

M45 4,6 2 12,6 4,8 2

P4 

M25 3,6 1 7,3 2,8 1

M35 4,1 1 8,5 3,1 1

M45 4,4 2 11,4 3,8 1

Bảng 6. Ảnh hưởng của mật độ và lượng  phân NPK đến các yếu tố cấu thành năng suất 
và năng suất của giống đậu tương ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi tại Việt Yên, Bắc Giang vụ Hè 2020

Công thức
Tổng số 
quả/cây 

(quả)

Tỷ lệ quả
chắc/ cây

(%)

Tỷ lệ quả
1 hạt/ cây

(%)

Tỷ lệ quả
3 hạt/ cây

(%)

P 1000 
hạt (g)

Năng 
suất lý 
thuyết 
(tạ/ha)

Năng 
suất thực 
thu (tạ/

ha)

Lượng 
bón 
NPK

Mật độ

P1

M25 37,61 94,24 5,68 33,22 177,72 13,47 9,09
M35 34,52 88,21 7,78 31,43 175,65 13,68 10,63
M45 30,79 84,01 7,64 29,45 172,16 14,45 12,54

P2

M25 38,72 95,47 5,40 36,99 177,51 14,71 9,66
M35 36,44 89,97 6,33 34,82 177,13 15,54 11,13
M45 31,92 86,53 7,22 31,39 174,72 16,92 14,04

P3

M25 46,91 96,78 4,73 43,79 182,55 23,23 11,72
M35 43,07 95,21 6,42 39,66 180,72 26,05 14,25
M45 40,90 92,16 6,93 35,66 174,71 27,72 17,40

P4

M25 42,14 95,78 5,40 40,75 180,91 18,10 11,33
M35 38,01 94,25 6,02 36,63 178,43 18,25 14,13
M45 33,95 90,88 6,86 31,35 172,42 19,61 16,16

CV (%) 5,00 3,10 6,10
LSD0.05 P 1,64 4,87 1,57
LSD0.05 M 1,63 4,81 0,97

LSD0.05 P*M 3,26 9,63 1,95

Số liệu bảng 5 cho thấy, lượng bón NPK đã 
có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng chống chịu của 
giống đậu tương ĐT32, các công thức bón NPK 
cao thì khả năng chống chịu sâu bệnh thấp hơn so 
với các công thức bón ít NPK, nhưng tính chống 

đổ lại cao hơn.

3.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng bón 
phân NPK đến các yếu tố cấu thành năng suất 
giống đậu tương ĐT 32 trồng xen trong vườn 
bưởi giai đoạn KTCB
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Từ số liệu bảng 6. cho thấy ở các mật độ trồng 
và lượng bón NPK khác nhau đã có ảnh hưởng 
đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống đậu 
tương thí nghiệm. Đặc biệt ở lượng bón 30kg 
N+60 kg P2O5+  60kg K2O/ha đã làm tăng tổng 
số quả trên cây, tỷ lệ quả chắc, tỷ lệ quả 3 hạt 
so với các công thức bón lượng NPK thấp hoặc 
cao hơn. Ở mật độ 25 cây/m2 lượng bón 30kg 
N+60kg P2O5+  60kg K2O/ha các chỉ tiêu về tổng 
số quả/cây, tỷ lệ quả chắc, tỉ lệ quả 1 hạt, tỷ lệ quả 
3 hạt đạt tối ưu nhất. Với trọng lượng P1000 hạt 
các công thức có sự chênh lệch nhưng không ảnh 
hưởng và không có sự sai khác ở độ tin cậy 95%. 
Tỷ lệ số quả chắc trên cây ở các mức bón NPK 
và mật độ trồng khác nhau dao động từ 84,01 
đến 96,78%. Tỷ lệ số quả 3 hạt ở công thức 30kg 
N+60 kg P2O5+  60kg K2O/ha với mật độ trồng 25 

cây/m2 (43,79%) , tuy nhiên tỷ lệ quả chắc ở công 
thức 30kg N+60 kg P2O5+  60kg K2O/ha với mật 
độ trồng 35 cây/m2. 

Khi tăng mật độ từ 25 cây/m2 lên 45 cây/
m2 thì năng suất thực thu tăng lên. Khi tăng bón 
NPK từ 10kg N+20 kg P2O5+  20kg K2O/ha lên 
lượng 30kg N+60 kg P2O5+  60kg K2O/ha đã làm 
tăng đáng kể năng suất của giống đậu tương thí 
nghiệm, tuy nhiên khi tiếp tục tăng lượng NPK 
lên thi năng suất lại có xu hướng giảm xuống. 
Ở công thức mật độ 45 cây/m2 lượng bón 30kg 
N+60 kg P2O5+  60kg K2O/ha năng suất lý thuyết 
và năng suất thực thu đạt cao nhất (17,40 tạ/ha).
3.6. Ảnh hưởng của mật độ và lượng bón phân 
NPK đến hiệu quả kinh tế giống đậu tương ĐT 
32 trồng xen trong vườn bưởi Diễn giai đoạn 
KTCB

Bảng 7. Ảnh hưởng của mật độ và lượng bón phân NPK đến tỷ suất lợi nhuận giống
 đậu tương ĐT32 (tính cho 1 ha) trồng xen trong vườn bưởi diễn tại Việt Yên Bắc Giang vụ Hè 2020

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Công thức Năng suất 
tăng thêm

(tạ/ha)

Giá 
bán

Tiền thu tăng 
do năng suất 

tăng

Chi phí tăng thêm 
do bón thêm kali, 

giống và công

Tỷ suất 
lợi nhuận 

(VCR)
Phân 
NPK

Mật độ

P1
M25 - - - - -
M35 1,54 20 3,080 1,000 2,08
M45 3,45 20 6,900 2,000 2,45

P2
M25 0,57 20 11,400 660 0,73
M35 2,04 20 4,080 1,660 1,45
M45 4,95 20 9,900 2,660 2,72

P3
M25 2,63 20 5,260 1,320 2,98
M35 5,16 20 10,320 2,320 3,45
M45 8,31 20 16,620 3,320 4,00

P4
M25 2,24 20 4,480 1,980 1,26
M35 5,04 20 10,080 2,980 2,38
M45 7,07 20 14,140 3,980 2,55

Ghi chú: “- “: là công thức đối chứng; VCR: tỷ suất lợi nhuận
Trong SX nông nghiệp, tỷ suất VCR >2 thì người nông dân mới có lãi; Nếu VCR>3 thì dễ được chấp nhận.

Kết quả tại bảng 7 cho thấy, tỷ suất lợi nhuận 
ở tất cả các lượng bón thì mật độ 45 cây/m2 đều 
cho tỷ suất lợi nhuận cao nhất, ở các mật độ trồng 
thì lượng bón 30kg N + 60 kg P2O5+  60kg K2O/

ha cho tỷ suất lợi nhuận cao nhất, cao nhất là công 
thức ở mật độ 45 cây/m2 kết hợp lượng 30kg N 
+ 60 kg P2O5+  60kg K2O/ha đạt 4.00, tỷ suất lợi 
nhuận đạt thấp nhất ở công thức mật độ 25 cây/m2 
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lượng 20kg N + 40kg P2O5+  40kg K2O/ha là 0,73 
so với công thức đối chứng. Qua đây có thể thấy khi 
tăng mật độ trồng và lượng bón NPK thì tỷ suất lợi 
nhuận tăng rõ rệt. Nhưng khi tăng lên lượng 40kg 
N + 80 kg P2O5+  80kg K2O/ha tỷ suất lợi nhuận 
lại giảm xuống do chi phí đầu tư tăng lên mà năng 
suất không những không tăng mà lại giảm xuống.

3.7. Ảnh hưởng của mật độ và lượng bón NPK 

đến sinh trưởng cây trồng chính

Cây bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản sinh 

trưởng về chiều cao cây và đường kính tán, số lộc 

trên cây sinh trưởng chậm. 

Bảng 8. Sinh trưởng, phát triển của cây trồng chính cây bưởi diễn
tại Việt Yên, Bắc Giang vụ Hè 2020

                                     Chỉ tiêu
Công thức

Chiều cao cây 
(cm)

Đường kính gốc 
(cm)

Số lộc
(lộc) 

Đường kính 
tán (cm)

P1 

M25 119,67 4,30 13 71,5

M35 126,00 4,22 15 70,75

M45 134,33 4,73 14 76,5

P2

M25 131,00 3,86 14 72,5

M35 129,00 4,50 13 67,5

M45 125,00 4,68 13 75,25

P3

M25 127,33 4,78 13 66,5

M35 130,67 4,09 15 65,5

M45 133,66 4,74 15 66,25

P4

M25 133,67 4,90 15 61,5

M35 132,00 4,76 14 74,5

M45 130,67 4,09 15 70,25

Từ số liệu bảng 8 cho thấy ở tất cả các công 
thức đều xuất hiện sâu vẽ bùa và bệnh loét trên 
cây trồng chính. Những công thức sử dụng mật 

độ trồng dày với lượng phân lớn tình hình sâu, 
bệnh hại cao hơn các công thức với mật độ thưa 
và lượng bón NPK thấp hơn.

Bảng 9. Tình hình sâu hại của một số sâu hại trên cây bưởi khi trồng xen 
đậu tương ĐT32 với mật độ và lượng bón NPK khác nhau tại Việt Yên, Bắc Giang vụ Hè 2020

                  Chỉ tiêu

Công thức
Sâu vẽ bùa Sâu bướm 

phượng Nhện đỏ Bệnh 
loét Bệnh sẹo

P1

M25 + + - + +

M35 + + - - -

M45 ++ + + + +

P2

M25 + + + + +

M35 + - - - -

M45 + ++ ++ + +
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P3
M25 - + + + +
M35 + ++ ++ - -
M45 ++ ++ ++ + +

P4

M25 ++ + + - -
M35 + + + + +
M45 + ++ ++ -_ -_

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

Các công thức thí nghiệm chưa ảnh hưởng 
nhiều đến khả năng sinh trưởng của cây trồng 
chính. Khi trồng với mật độ và lượng bón phân 
NPK khác nhau có ảnh hưởng đến tình hình sâu, 
bệnh hại  của cây trồng chính.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và 
lượng phân NPK đến năng suất và hiệu quả của 
giống đậu tương ĐT32 trồng xen canh trong vườn 
bưởi Diễn ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, vụ Hè 
2020 tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chúng 
tôi rút ra một số kết quả bước đầu như sau: đã xác 
định được mật độ trồng 45 cây/m2 và bón 30kg 
N + 30kg P2O5+  60kg K2O + 6 tấn phân chuồng 
hoai/ha sẽ giúp cây đậu tương sinh trưởng, phát 
triển tốt chiều cao thân chính (56,09cm) năng suất 

hạt khô 17,40 tạ/ha, cho lãi thuần 19.295.000 
đồng/ha và tỷ suất lợi nhuận 4,0; Đồng thời giúp 
cho cây trồng chính là bưởi Diễn ở giai đoạn kiến 
thiết cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế 
được sâu bệnh hại chính.

4.2. Kiến nghị

- Tiếp tục thí nghiệm mật độ và lượng phân 
NPK cho giống đậu tương ĐT32 xen canh trong 
vườn bưởi diễn thời kỳ kiến thiết cơ bản tại huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong vụ Xuân và vụ 
Thu đông.  

- Sản xuất thử nghiệm trồng xen canh giống 
ĐT32 trong vườn bưởi thời kỳ kiến thiết cơ bản 
với mật độ 45 cây/m2 và bón 6 tấn phân chuồng 
hoai+30kg N+30kg P2O5+ 60kg K2O/ha trong vụ 
Hè tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo sản xuất nông nghiệp năm 2018 của sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang.
2. Ngô Thế Dân và đồng tác giả 1999. Cây đậu tương. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
3. Trần Văn Điền (2001). Ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến năng suất và khả năng cố định đạm của cây đậu tương 
trên đất đồi trung du miền núi phía Bắc Việt Nam. Hội thảo quốc tế về đậu tương, 22-23/3/2001, Hà Nội. 
4. Nguyễn Huy Hoàng (2015). Kỹ thuật trồng xen canh lạc và đậu tương với mía. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 
tr. 8 – 12.
5. Đoàn Thị Thanh Nhàn (2006). Trồng xen lạc, đậu tương có che phủ nilon tự hủy với mía, một giải pháp hữu hiệu góp 
phần nâng cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế và ổn định vùng mía nguyên liệu khu vực miền Trung. KHCN quản lý 
Nông học vì sự phát triển Nông Nghiệp bền vững ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr 135 - 142. 
6. Trần Thị Trường và cộng sự (2015). Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương triển vọng ĐT30 và ĐT31. Tạp chí 
KHCNNNVN 12/2015
7. Đào Thanh Vân (2003). Giáo trình cây ăn quả. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội tr 43 – 59.



NÔNG HỌC

78 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 4 (06/2021)

EFFECTS OF PLANTING DENSITY AND NPK FERTILIZER ON 
GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF DT32 SOYBEAN VARIETY 

INTERCROPPED WITH POMELO IN THE BASIC CONSTRUCTION STAGE 

Hoang Thi Mai, Duong Van Quan
(Agronomy Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The effects of density and amount of NPK fertilizer on yield and efficiency of DT32 soybean variety intercropped 
with Dien citrus in the basic construction stage, Summer 2020 crop in Viet Yen district, Bac Giang province. The two-
factor experiment (density and amount of NPK fertilizer) was arranged in the style of large plots (Split-Plot Design), 3 
replicates; The main factor - NPK fertilizer (large plot), secondary factor - planting density (small plot), including 12 
treatments with 4 levels of NPK: P1 (NPK) (Check): 10:20: 20/ha; P2 (NPK): 20:40: 40/ha; P3 (NPK): 30:60: 60/ha; 
P4 (NPK): 40:80: 80/ha. Fertilizer basic: 6 tons of manure fertilizer and 3 density (sub-factor), including 3 formulas: 
M25 (Check): 25 plants/m2; M35: 35 plants/m2; M45: 45 plants/m2. The results were determined that planting at a 
density of 45 plants/m2 and applying 30kg N + 30kg P2O5+ 60kg K2O + 6 tons of manure fertilizer/ha to help soybean 
plants grow and develop well, dry grain yield 17.40 quintals/ha, net profit 19,295,000 VND/ha and profit margin 4.00; 
At the same time, it helps Dien pomelo trees in the basic construction stage to grow well, limiting pests and diseases.
Keywords: Basic construction stage, density, DT32 soybean, intercropping with Dien pomelo, NPK fertilizer.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong các năm vừa qua, cùng với sự gia tăng 

nhanh chóng của dân số đô thị (chủ yếu do mở 
rộng ranh giới các đô thị và di dân nông thôn - 
thành thị) đã và đang gây áp lực đến môi trường, 
trong đó chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), trong 
khi hệ thống hạ tầng liên quan đến thu gom, vận 
chuyển và xử lý CTRSH chưa theo kịp với tốc 
độ đô thị hóa. Hiện tại, cả nước có khoảng 35 
nhà máy xử lý chất thải rắn với tổng công suất 
thiết kế 7.500 tấn/ngày, 660 bãi chôn lấp chất 
thải rắn với tổng diện tích 4.900 ha trong đó chỉ 
có 203 bãi chôn lấp hợp vệ sinh (Lê Hoàng Anh 
và cs, 2018).

Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng 
trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thuộc vùng 
đồng bằng sông Hồng, là khu vực động lực trong 
vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ. Quảng 
Ninh hiện có dân số khoảng 1,3 triệu người, với 
22 dân tộc; 13 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 
04 thành phố (Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, 
Uông Bí), 02 thị xã (Quảng Yên, Đông Triều) và 
07 huyện (Vân Đồn, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên 
Yên, Hải Hà, Cô Tô, Ba Chẽ). Tỷ lệ đô thị hóa 
của tỉnh đạt 64,09% (UBND tỉnh Quảng Ninh, 
2019). Điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh tế phát 
triển nên đời sống của người dân ngày càng được 
cải thiện dẫn tới nhu cầu tiêu thụ gia tăng. Kết 
quả là lượng CTRSH phát sinh tăng lên trong 

khi hệ thống hạ tầng liên quan đến thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn chưa theo kịp với 
tốc độ đô thị hóa của tỉnh Quảng Ninh. Nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng 
phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH 
từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
cho công tác quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Điều tra, khảo sát tình hình phát sinh, thu 
gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh; Đánh giá hoạt động quản lý 
CTRSH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Đề xuất 
các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản 
lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp điều tra, tổng hợp, phân 
tích và đánh giá số liệu

- Tiến hành điều tra thực tế tình hình phát 
sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh bằng cách sử dụng bảng 
hỏi để điều tra các đối tượng: Cán bộ môi trường 
các huyện/thị xã/thành phố: 13 phiếu; Tổ thu gom 
CTRSH tại các địa phương: 01 phiếu/khu có tổ 
thu gom (tổng 531 phiếu); Cán bộ, công nhân làm 
việc tại các khu xử lý CTRSH: 25 phiếu. 

- Tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình quản lý, 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Phan Lê Na1, Vũ Thùy Linh2

(1Khoa Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; 2Sở Công thương, tỉnh Quảng Ninh)

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020 nhằm chỉ rõ thực trạng quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt (CTRSH), từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh. 
Các phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: điều tra, thu thập, phân tích, đánh giá số liệu; kế 
thừa; chuyên gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tổng lượng CTRSH phát sinh bình quân của tỉnh là 1.247,4 tấn/ngày, 
trong đó ở khu vực đô thị là 988,1 tấn/ngày (chiếm 79,2% tổng lượng CTRSH phát sinh), khu vực nông thôn 259,3 
tấn/ngày (chiếm 20,8% tổng lượng CTRSH phát sinh). Hầu hết CTRSH chưa được phân loại, tỷ lệ thu gom và tỷ lệ xử 
lý đạt khá cao, lần lượt là 90,9% và 88,8%. Hình thức xử lý CTRSH tại tỉnh Quảng Ninh chủ yếu là chôn lấp và đốt, 
tuy nhiên vẫn còn một lượng CTRSH tồn lưu ngoài môi trường và tại các khu xử lý chất thải, một số lò đốt CTRSH 
vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của pháp luật như có ống khói cao dưới 20m, chưa có lỗ lấy mẫu khí thải trên thân 
ống khói lò, chưa bố trí sàn thao tác đảm bảo thuận tiện và an toàn cho người lấy mẫu và thiết bị.
Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt, quản lý, thực trạng.



MÔI TRƯỜNG

80 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 4 (06/2021)

phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tiến hành thu thập, 
tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về quản 
lý CTRSH của Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh. 

- Trên cơ sở các thông tin, số liệu đã được 
tổng hợp, tiến hành đánh giá và phân tích những 
vấn đề còn tồn tại về mặt cơ chế, chính sách, mô 
hình tổ chức của công tác quản lý, xử lý CTRSH, 
từ đó đề xuất các định hướng quản lý CTRSH cho 
phù hợp với thực tế.

2.2.2. Phương pháp kế thừa

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp kế thừa 
kết quả của những dự án, đề tài liên quan để 
phục vụ cho các mục tiêu nghiên cứu, bao gồm: 
Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia năm 
2017 - Chuyên đề: Quản lý chất thải; Kế hoạch 
kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn 
trên phạm vi cả nước năm 2019; Báo cáo hoạt 
động xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh năm 2019.

2.2.3. Phương pháp chuyên gia

Phương pháp này được thực hiện thông qua 
hình thức khảo sát thực tế cùng chuyên gia, họp 
nhóm chuyên gia. Các ý kiến của chuyên gia 
được xem xét, tổng hợp làm cơ sở để thực hiện 
nghiên cứu. Tham vấn ý kiến của các Sở, ngành 
liên quan và các chuyên gia có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực quản lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt 
tỉnh Quảng Ninh.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá thực trạng phát sinh, thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
(CTRSH) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3.1.1. Đánh giá thực trạng phát sinh

Theo kết quả khảo sát, hiện nay tổng lượng 
CTRSH (bao gồm cả đô thị và nông thôn) phát 
sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020 là 
1.247,4 tấn/ngày, trong đó ở khu vực đô thị là 
988,1 tấn/ngày (chiếm 79,2% tổng lượng CTRSH 
phát sinh), khu vực nông thôn 259,3 tấn/ngày 
(chiếm 20,8% tổng lượng CTRSH phát sinh).

Bảng 1. Khối lượng CTRSH đô thị và nông thôn phát sinh tại tỉnh Quảng Ninh

TT Tên đô thị
Khối lượng CTRSH (Tấn/ngày)

Tổng số Đô thị Nông thôn

1 Thành phố Hạ Long 408,1 371,3 36,8

2 Thành phố Móng Cái 105,4 90,4 15,0

3 Thành phố Cẩm Phả 200,4 193,1 7,3

4 Thành phố Uông Bí 120,2 113,4 6,8

5 Thị xã Quảng Yên 95,0 70,4 24,6

6 Thị xã Đông Triều 143,0 89,5 53,5

7 Huyện Vân Đồn 37,9 10,5 27,5

8 Huyện Bình Liêu 10,2 5,4 4,8

9 Huyện Tiên Yên 35,0 5,3 29,7

10 Huyện Đầm Hà 32,7 10,2 22,5

11 Huyện Hải Hà 27,0 14,5 12,5

12 Huyện Ba Chẽ 17,3 5,1 12,2

13 Huyện Cô Tô 15,2 9,0 6,2

Tổng 1.247,4 988,1 259,3

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra, 2020
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Lượng CTRSH tại các thành phố (Hạ Long, 
Uông Bí, Cẩm Phả và Móng Cái) và 02 thị xã 
(Đông Triều, Quảng Yên) phát sinh 1.072,1 tấn/
ngày (chiếm 86,2% tổng khối lượng CTRSH toàn 
tỉnh). Các huyện còn lại chỉ phát sinh CTRSH 
chiếm 13,8% tổng khối lượng CTRSH toàn tỉnh. 

Phần lớn CTRSH chưa được phân loại tại 
nguồn, việc phân loại tại nguồn phát sinh chỉ được 
thực hiện thí điểm tại một số địa phương, một số 
cơ sở kinh doanh, dịch vụ vẫn thực hiện mang tính 
khuyến khích, chưa có tính cưỡng chế cao.

3.1.2. Đánh giá thực trạng thu gom, trung 
chuyển và vận chuyển CTRSH

3.1.2.1. Thực trạng thu gom

Tổng lượng CTRSH (bao gồm cả đô thị và 
nông thôn) phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh đến tháng 6/2020 là 1247,4 tấn/ngày, trong 
đó ở khu vực đô thị là 988,0 tấn/ngày, ở khu vực 
nông thôn 259,4 tấn/ngày; tổng lượng CTRSH 
được thu gom tương ứng khoảng 1.133,9 tấn/
ngày. Tỷ lệ thu gom CTRSH toàn tỉnh trung bình 
đạt 90,9%.

Bảng 2. Thực trạng thu gom CTRSH đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Ninh

TT Tên đô thị
Khối lượng CTRSH thu gom (Tấn/

ngày) Tỷ lệ CTRSH thu gom (%)

Tổng số Đô thị Nông thôn Tổng số Đô thị Nông thôn
1 TP. Hạ Long 363,4 352,8 10,6 89,0 95,0 28,7
2 TP. Móng Cái 100,4 90,4 10,0 95,3 100,0 66,7
3 TP. Cẩm Phả 200,0 193,0 7,0 99,8 100,0 96,1
4 TP. Uông Bí 119,5 113,0 6,5 99,4 99,6 95,5
5 TX. Quảng Yên 84,0 63,0 21,0 88,4 89,5 85,3
6 TX. Đông Triều 121,6 80,6 41,0 85,0 90,0 76,6
7 Huyện Vân Đồn 30,3 10,0 20,3 79,9 95,5 73,9
8 Huyện Bình Liêu 9,0 5,0 4,0 88,5 93,0 83,5
9 Huyện Tiên Yên 26,0 5,0 21,0 74,4 95,0 70,7
10 Huyện Đầm Hà 26,1 10,0 16,1 79,8 98,0 71,6
11 Huyện Hải Hà 24,0 14,0 10,0 88,7 96,4 79,8
12 Huyện Ba Chẽ 15,0 5,0 10,0 86,6 98,1 81,8
13 Huyện Cô Tô 14,7 8,8 5,9 96,9 97,8 95,6

Tổng 1.133,9 950,5 183,4 90,9 96,2 70,7

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra, 2020

Tỷ lệ thu gom trung bình CTRSH đô thị toàn 
tỉnh đạt 96,2%; trong đó CTRSH tại các đô thị 
lớn (thành phố Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, 
Uông Bí; thị xã Đông Triều và Quảng Yên) có 
tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị đạt khoảng 95,7%. 
Tỷ lệ thu gom CTRSH khu vực nông thôn trung 
bình đạt 70,7%. Khu vực các xã ngoại thị thành 
phố Hạ Long (sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ) 
có tỷ lệ thu gom thấp, 02 xã Kỳ Thượng và Đồng 
Sơn chưa được thu gom, còn lại khu vực ngoại thị 

các đô thị và xã nông thôn các huyện trên địa bàn 
có tỷ lệ thu gom đạt khoảng 80% lượng CTRSH 
phát sinh.

Hầu hết các xã khu vực nông thôn tỉnh Quảng 
Ninh trên đất liền có địa hình đồi núi, mật độ dân 
cư thưa thớt, nằm rải rác không tập trung, khoảng 
cách thu gom xa, khối lượng CTR sinh hoạt thu 
gom không nhiều, trong khi chi phí cho hoạt động 
thu gom lớn nên việc thu gom CTRSH đạt hiệu 
quả không cao. 
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Bảng 3. Thống kê số lượng phường, xã, khu dân cư được thu gom CTRSH

TT Tên huyện, thành, thị
Tổng số xã, phường và khu dân cư Tổng số khu dân cư có tổ chức 

thu gom CTR (khu)

Đô thị Nông thôn Đô thị Nông thôn

1 Tp. Hạ Long 21 12 21 10 

2 Tp. Móng Cái 7 10 7 6

3 Tp. Cẩm Phả (*) 158 21 157 18 

4 Tp. Uông Bí (*) 92 8 92 8 

5 TX. Quảng Yên 11 8 11 7

6 TX. Đông Triều 10 11 10 11

7 H. Tiên Yên 1 10 1 8

8 H. Đầm Hà 1 8 1 8

9 H. Hải Hà 2 10 2 10

10 H. Ba Chẽ 8 65 8 44

11 H. Bình Liêu (*) 19 85 15 19

12 H. Vân Đồn (*) 9 68 9 36

13 H. Cô Tô 4 8 4 8

Tổng 343 324 338 193

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra và Số liệu báo cáo từ các địa phương *, 2020

Hiện tại tỉnh có 531 khu có tổ chức thu gom 
tại các xã/phường/thị trấn. Các tổ thu gom đều 

được trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho 
hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH. 

Bảng 4. Trang thiết bị phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thiết bị, phương tiện Đơn vị
Số lượng bình quân/khu vực 

thu gom Tổng
Đô thị Nông thôn

Xe gom rác đẩy tay loại 400l – 600l Xe 8 3 3.283
Xe ép rác chuyên dụng Xe 0,8 0,1 290
Xe vận chuyển CTR (ô tô, công nông, xe bò…) Xe 0,5 0,2 207
Ủng, găng tay, quần áo bảo hộ Bộ 52,5 8 19.289
Xẻng, cào, chổi Cái 2 1 869

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra, 2020

Ước tính trên địa bàn tỉnh hiện có 3.283 xe 
đẩy tay chuyên dụng, 290 xe ép rác chuyên dụng, 
207 xe chở rác các loại, 19.289 bộ đồ bảo hộ lao 
động cho công nhân và 869 xẻng, cào và chổi 
quét các loại. Đa số các trang thiết bị đều đạt chất 
lượng và còn sử dụng tốt, tuy nhiên sự chênh lệch 

về số lượng trang thiết bị giữa khu vực đô thị và 
nông thôn khá lớn.

3.1.2.2. Thực trạng hoạt động thu gom, trung 
chuyển và vận chuyển CTRSH

* Đối với CTRSH đô thị
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Phương thức thu gom, vận chuyển 
CTRSH điển hình tại khu vực đô thị như Tp. 
Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí Móng Cái, thị 

xã Đông Triều, Quảng Yên và các thị trấn 
thuộc huyện được thực hiện theo 02 phương 
thức sau:

- Thu gom, vận chuyển trực tiếp: 
CTRSH đô thị phát sinh từ hộ gia 
đình (ven các tuyến đường chính) 
được chứa trong túi nilon (dễ phân 
hủy) đặt ven đường chính; hàng ngày 
được  công nhân VSMT gom trực 
tiếp lên xe ép rác loại 3,5 – 7,5 tấn và 
vận chuyển trực tiếp đến cơ sở xử lý 
CTRSH đô thị.

Hình 1. Thực trạng hoạt động thu gom, vận chuyển 
CTRSH đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh

- Thu gom, vận chuyển gián tiếp: CTRSH đô 
thị được các hộ gia đình đựng trong túi nilon (dễ 
phân hủy) để ra ngoài nhà, vào khung giờ cố định 
trong ngày công nhân đội VSMT thu gom lên xe 
đẩy tay (loại 0,4-0,6m3); sau đó vận chuyển đến 
các điểm tập kết hoặc điểm trung chuyển (thành 
phố Hạ Long sử dụng 08 container kín, làm điểm 
tập kết xe đẩy tay; một số đô thị có diện tích đất 
trống đã xây dựng trạm tập kết rác có mái che); 
hầu hết các đô thị đặt điểm tập kết ven đường, 
chưa có quy hoạch; CTRSH từ xe đẩy tay (tại các 
điểm tập kết, điểm trung chuyển…) được đưa lên 
xe ép rác tải trọng 3,5 – 9,5 tấn, rồi vận chuyển 
đến cơ sở xử lý CTRSH đô thị.

* Đối với CTRSH nông thôn

Các xã nông thôn phụ cận các đô thị lớn: 
CTRSH được tổ thu gom CTRSH của thôn hoặc 
xã sử dụng xe đẩy tay hoặc phương tiện cơ giới 
(đối với các hộ ven các tuyến giao thông chính) 
thu gom trực tiếp CTRSH từ hộ gia đình hoặc 
các xã nông thôn phụ cận (đô thị) được đơn vị 
thu gom CTRSH của đô thị thực hiện thu gom. 
Sau khi CTRSH thu gom, được đưa đến điểm 
tập kết của mỗi thôn, xã để tổ, đội VSMT của 
xã hoặc đơn vị dịch vụ công ích của đô thị vận 
chuyển (bằng xe ép rác chuyên dụng) tới cơ sở xử 
lý CTRSH của xã hoặc cơ sở xử lý CTR của đô 

thị. Hiện nay, nhiều thôn, xã đã thành lập các tổ 
tự quản, tổ vệ sinh môi trường, CTRSH được thu 
gom theo tần suất nhất định, quy định rõ các ngày 
trong tuần và chuyển đến cơ sở xử lý.

3.1.3. Đánh giá thực trạng công tác xử lý và 
công nghệ xử lý CTRSH

Hoạt động xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh chủ yếu áp dụng bằng hai phương 
pháp chôn lấp và đốt. Trên địa bàn toàn tỉnh có 
20 lò đốt rác thải sinh hoạt, trong đó có 9 lò đốt 
áp dụng công nghệ Nhật Bản với quy mô xử lý 
cho cấp xã, phường; còn lại 11 lò đốt với quy 
mô xử lý cấp huyện, thị xã, thành phố và có 05 
địa phương đang xử lý CTRSH trên địa bàn bằng 
phương pháp chôn lấp. 

Hiện nay, 70% tổng lượng CTRSH (tương 
đương 873 tấn/ngày) được xử lý bằng phương 
pháp chôn lấp (không bao gồm lượng bã thải 
và tro xỉ từ các cơ sở chế biến phân compost và 
tro, xỉ thải ra sau quá trình đốt. 26% tổng lượng 
CTRSH (tương đương 324 tấn/ngày) được xử lý 
bằng công nghệ đốt tại các cơ sở xử lý CTRSH 
cấp tỉnh, lò đốt CTRSH các đô thị và lò đốt 
CTRSH tại các xã nông thôn. Phần còn lại 4% 
lượng CTRSH (tương đương gần 50 tấn/ngày) 
được xử lý bằng phương pháp tái chế thu hồi 
nhựa, chế biến phân Compost.
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Bảng 5. Thực trạng các khu xử lý CTRSH cấp tỉnh, xử lý CTRSH liên đô thị 
và các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

TT Tên/vị trí khu xử lý Công nghệ xử lý
Công suất 
tiếp nhận 
(tấn/ngày)

Phạm vi phục vụ

1
Trung tâm xử lý rác thải tại 02 
xã Vũ Oai và Hòa Bình, thành 
phố Hạ Long

Hiện đang lưu giữ tạm thời/
Chuẩn bị vận hành lò đốt 
CTRSH 900 tấn/ngày

563 tấn/ngày Tp. Hạ Long, Cẩm 
Phả

2 Khu xử lý CTRSH Vỉa 9, cánh 
Bắc, khu Vĩnh Sơn, P. Mạo Khê

Chôn lấp CTRSH/Chuẩn bị 
hành hành lò đốt CTRSH 100 
tấn/ngày đặt tại thôn Trung 
Lương, xã Tràng Lương

120 tấn/ngày Thị xã Đông Triều

3 Khu xử lý thôn Đồng Tâm, xã 
Dực Yên, H. Đầm Hà;

Chôn lấp CTRSH/Chuẩn bị 
đầu tư lò đốt CTRSH 26,1 tấn/ngày Thị trấn Đầm Hà 

và 08 xã

4
Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe 
Giang, xã Thượng Yên Công, 
thành phố Uông Bí

Sử dụng 04 lò đốt CTRSH 200 tấn/ngày TP. Uông Bí, TX. 
Quảng Yên

5 Khu xử lý rác Km26, xã Quảng 
Nghĩa, TP. Móng Cái Sử dụng 01 lò đốt CTRSH 40-60 tấn/

ngày

TP. Móng Cái và 
một phần H. Hải 

Hà

6
Khu xử lý rác thải sinh hoạt 
tại Thôn Khe Hố xã Nam Sơn, 
huyện Ba Chẽ

Công nghệ Nhật Bản, lắp ráp 
tại Việt Nam 150-500 kg/h Thị trấn Ba Chẽ và 

xã Nam Sơn

Nguồn: Báo cáo hoạt động xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 2019

Bảng 6. Thực trạng các lò đốt xử lý CTRSH khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 STT Tên thiết bị Nơi lắp đặt Công nghệ 
Công suất   
(kg/giờ)

Tiến độ thực 
hiện dự án

1. Huyện Ba Chẽ

1

Sử dụng thiết bị Lò đốt rác 
đa năng theo công nghệ 
tiến tiến hiện đại của Nhật 
Bản, lắp ráp tại Việt Nam

Xã Lương Mông, 
huyện Ba Chẽ

Công nghệ Nhật 
Bản, lắp ráp tại 

Việt Nam
250-700kg/h

Đã đi vào hoạt 
động năm 

2016

2

Sử dụng thiết bị Lò đốt 
rác đa năng theo công 
nghệ tiến tiến hiện đại của 
Nhật Bản

Xã Đồn Đạc, 
huyện Ba Chẽ

Công nghệ Nhật 
Bản, lắp ráp tại 

Việt Nam
80-200kg/h

Đã đi vào hoạt 
động năm 

2016

3

Sử dụng thiết bị Lò đốt 
rác đa năng theo công 
nghệ tiến tiến hiện đại của 
Nhật Bản

Xã Thanh Lâm, 
huyện Ba Chẽ

Công nghệ Nhật 
Bản, lắp ráp tại 

Việt Nam
80-200kg/h

Đã đi vào hoạt 
động năm 

2016
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 STT Tên thiết bị Nơi lắp đặt Công nghệ 
Công suất   
(kg/giờ)

Tiến độ thực 
hiện dự án

2. Huyện Vân Đồn

1

Lò đốt chất thải rắn sinh 
hoạt BD - anpha 500 (Dự 
án Xây dựng mô hình thu 
gom rác thải tuyến xã đảo 
Quan Lạn -  Minh Châu)

Thôn Sơn Hào, 
xã Quan Lạn

Không sử dụng 
nhiên liệu đốt; Dựa 
trên cơ sở đối lưu tự 
nhiên, tạo nhiệt độ 
cao trong 2 buồng 
đốt sơ cấp và thứ cấp 
để đốt cháy triệt để 
các loại rác thải sinh 
hoạt thông thường. 

500kg/h
Đã đi vào hoạt 

động

3. Thành phố Móng Cái

1 Lò đốt rác BM-SH 1000 Xã Hải Sơn

Công nghệ đốt rác 
có kiểm soát nhiệt 
xử lý chất thải bằng 
phương pháp đốt

1000-1500kg/
h

Đã đi vào hoạt 
động

4. Huyện Cô Tô

1
Khu xử lý chất thải trên 
địa bàn huyện Cô Tô

Xã Đồng Tiến, 
H. Cô Tô

01 lò Model EST-
100S

300kg/h
Đang trong 
giai đoạn 
hoạt động

5. Huyện Hải Hà

1
Lò đốt rác thải sinh hoạt 
tại xã đảo Cái Chiên

Thôn Đầu Rồng, 
xã Cái Chiên

Lò đốt rác thải  
LOSIHO

500kg/h
Hoạt động 
năm 2017

2.
Lò đốt rác thải sinh hoạt 
xã Đường Hoa

Xã Đường Hoa 
(khu vực xã Tiến 

Tới cũ)

Lò đốt rác thải  
LOSIHO

500kg/h
Hoạt động 
năm 2018

Nguồn: Báo cáo hoạt động xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 2019

Có 04 địa phương thực hiện xử lý CTRSH 
trên địa bàn bằng cả 02 phương pháp đốt và chôn 
lấp (thành phố Móng Cái, huyện Ba Chẽ, huyện 
Hải Hà và huyện Cô Tô); 04 địa phương thực 
hiện xử lý CTRSH trên địa bàn hoàn toàn bằng 
phương pháp đốt, trong đó: 02 địa phương (thành 
phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên) CTRSH được 
thu gom, vận chuyển đến Nhà máy xử lý chất 
thải rắn Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành 
phố Uông Bí để xử lý; 02 địa phương (Hạ Long, 
Cẩm Phả) CTRSH được thu gom, vận chuyển 
đến tập kết tại Trung tâm xử lý rác thải tại 02 

xã Vũ Oai và Hòa Bình, thành phố Hạ Long để 
xử lý, khi lò đốt chưa đi vào hoạt động; CTRSH 
phát sinh được xử lý bằng phương pháp lưu giữ 
tạm thời. Bên cạnh đó, có 05 địa phương đang xử 
lý CTRSH trên địa bàn bằng phương pháp chôn 
lấp (BCL Vô Ngại, huyện Bình Liêu; BCL Cống 
To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên; BCL thông 
Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà; BCL 
Cầu Cao, thôn Đài Lang, xã Vạn Yên, huyện Vân 
Đồn; BCL tại Vỉa 9, cánh Bắc, khu Vĩnh Sơn, 
phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều). 
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Qua quá trình khảo sát điều tra cho thấy: Hiện 
nay một số lò đốt rác đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật đốt và công suất đốt, tuy nhiên đối chiếu với 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải 
rắn sinh hoạt QCVN 61-MT: 2016/BTNMT, các 

lò đốt còn một số tồn tại sau: (1) chưa có lỗ lấy 
mẫu khí thải trên thân ống khói lò đốt, (2) chưa 
bố trí sàn thao tác đảm bảo thuận tiện và an toàn 
cho ngưới lấy mẫu và thiết bị và (3) chiều cao ống 
khói dưới 20m.

Bảng 7. Tình hình xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (tính trên khối lượng thu gom)

Tên huyện, thành, thị Tỷ lệ xử lý 
(%)

Khối lượng tồn dư tại khu xử lý

Tấn/ngày Tấn/năm

Tp. Hạ Long 99 7,26 0

Tp. Móng Cái 95 5,02 3,6

Tp. Cẩm Phả 95 10 52,8

Tp. Uông Bí 94 7,17 50,4

TX. Quảng Yên 92 6,72 48

TX. Đông Triều 93,1 9,12 100,8

H. Tiên Yên 93,5 1,69 20,28

H. Đầm Hà 82,1 4,7 15,6

H. Hải Hà 85,2 3,6 30

H. Ba Chẽ 85 2,3 20,76

H. Bình Liêu 85 1,4 10,8

H. Vân Đồn 88 3,6 32,4

H. Cô Tô 71 4,3 25,56

Tổng - 126 1512

Trung bình 88,8 - -

Nguồn: Báo cáo hoạt động xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 2019

Tỷ lệ xử lý CTRSH trên địa địa bàn tỉnh trung 
bình đạt 88,8% (dao động từ 71% đến 99%). Như 
vậy có khoảng 11,2% lượng CTRSH thu gom 
chưa được xử lý đang tồn lưu trong các khu vực 
xử lý. Lượng CTRSH tồn lưu khoảng 126 tấn/
ngày (tương đương 1512 tấn/năm).

3.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 
quản lý CTRSH tỉnh Quảng Ninh

3.3.1. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của hoạt 
động quản lý CTRSH

* Ưu điểm: qua việc xem xét thực trạng quản 
lý CTRSH của tỉnh Quảng Ninh có thể thấy một 
số ưu điểm nổi trội như sau:

Hệ thống thu gom CTRSH đã được hình thành 
từ cấp tỉnh đến cấp xã, có 79,6% số xã/phường 
có tổ thu gom CTRSH; tỷ lệ thu gom CTRSH 
đạt trung bình 90,9%; tỷ lệ xử lý CTRSH trung 
bình đạt 88,8%, các tỷ lệ này cao hơn bình quân 
chung của cả nước (85,5% ở khu vực đô thị và 
40 – 55% ở khu vực nông thôn) (Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, 2017).

Nguồn lực đầu tư cho công tác thu gom, vận 
chuyển và xử lý rác thải đã được tăng cường; 
phương tiện thu gom, vận chuyển, thiết bị xử lý 
rác thải đã được quan tâm đầu tư. Rác thải sinh 
hoạt ở khu vực đô thị cơ bản đã được thu gom, xử 
lý triệt để, đảm bảo vệ sinh môi trường; khu vực 
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nông thôn hình thành tổ, đội vệ sinh môi trường 
của thôn, xã và đầu tư xây dựng các lò đốt quy 
mô nhỏ xử lý cho CTRSH tập trung.

* Hạn chế

Hạn chế lớn nhất của công tác quản lý CTRSH 
trên địa bàn tỉnh chính là công tác phân loại 
CTRSH tại nguồn chưa được diễn ra triệt để, tỷ lệ 
CTRSH tồn lưu ngoài môi trường (9,1%) và tồn 
lưu tại các khu vực xử lý (11,2%) tương đối cao 
dẫn tới những tác động xấu cho môi trường. Khu 
vực nông thôn có số lượng trang thiết bị phục vụ 

cho thu gom, vận chuyển CTRSH còn ít.

3.3.2. Đề xuất các giải pháp

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý CTRSH 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cần thực hiện một 
số giải pháp cụ thể như sau:

- Thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn nhằm 
tiết kiệm tài nguyên và tạo thuận lợi cho công tác 
xử lý CTRSH phía sau: phân loại thành 03 loại 
(CTR hữu cơ, CTR vô cơ và CTR có khả năng 
tái chế)

Hình 2. Phương thức lưu chứa và phân loại CTRSH tại nguồn

- Thay đổi phương thức thu gom, vận chuyển: 
Đầu tư phương tiện, trang thiết bị để chuyển đổi 
phương thức thu gom, vận chuyển: thùng rác, xe ép 
rác chuyên dụng, xe đầy tay, thùng rác di động… 
CTRSH sau khi được phân loại ở các hộ gia đình 
theo đúng quy định, theo đúng lịch thu gom đã 
được thông báo trước, các hộ gia đình tự mang 
rác ra trước mỗi hộ dân để. Đối với các hộ dân 
trên tuyến vận chuyển của xe ép rác chuyên dụng 
thì rác thải được chuyển trực tiếp lên xe chuyên 
dụng (theo thành phần rác phát sinh) từ người dân 
hoặc công nhân đội vệ sinh môi trường. Đối với 
các hẻm nhỏ, xe chuyên dụng không vào được thì 
công nhân vệ sinh môi trường sẽ sử dụng xe đẩy 
tay, hoặc phương tiện cơ giới (sử dụng thùng 240 
lít) để thu gom các hộ trong ngõ rồi vận chuyển 
lên xe ép rác. CTRSH theo thành phần được vận 
chuyển bằng loại xe riêng biệt, sau đó được đưa 
tới khu xử lý CTR.

Hình 3. Phương thức thu gom, vận chuyển chất thải 
rắn sinh hoạt sau phân loại

- Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới cơ sở 
xử lý CTNH

Hoàn thiện công nghệ và các thủ tục pháp lý 
để vận hành các trung tâm và nhà máy xử lý CTR 
trên địa bàn tỉnh (trung tâm xử lý chất thải rắn tại 
hai xã Vũ Oai và Hòa Bình, thành phố Hạ Long; 
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Nhà máy xử lý CTR thôn Trung Lương, xã Tràng 
Lương, thị xã Đông Triều; Khu xử lý chất thải 
rắn xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái; Khu 
xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt tại 
xã Dực Yên, huyện Đầm Hà; Khu liên hợp xử lý 
chất thải rắn tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên).

Rà soát hiệu chỉnh kịp thời các phân vùng thu 
gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (nêu trên) 
đảm bảo khối luợng rác đưa về các nhà máy xử lý 
không thấp hơn công suất thiết kế để có thể phát 
huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Đối với khu vực nông thôn, cần đầu tư xây 
dựng thêm các lò đốt CTRSH, kiểm soát chặt chẽ 
chất lượng môi trường tại các lò đốt đảm bảo tuân 
thủ quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức, 
trách nhiệm của người dân trong hoạt động quản 
lý CTRSH như thay đổi thói quen tiêu dùng để 
giảm phát sinh chất thải, thực hiện phân loại CTR 
tại nguồn, tích cực trong tái chế CTRSH, giảm 
thiểu rác thải nhựa.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận

Qua đánh giá thực trạng quản lý CTRSH tại 
tỉnh Quảng Ninh cho thấy tổng lượng CTRSH 
phát sinh bình quân là 1247,4 tấn/ngày, trong đó ở 
khu vực đô thị là 988,1 tấn/ngày (chiếm 79,2%), 
khu vực nông thôn 259,3 tấn/ngày (chiếm 20,8%) 
Tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH trên địa bàn toàn 
tỉnh tương đối cao, lần lượt là 90,9% và 88,8%. 

Hình thức xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh chủ yếu 
là chôn lấp và đốt CTRSH.

Ưu điểm chính của công tác quản lý CTRSH 
tỉnh Quảng Ninh là hệ thống thu gom CTRSH đã 
được hình thành từ cấp tỉnh đến cấp xã, có 79,6% 
số xã/phường có tổ thu gom CTRSH; tỷ lệ thu 
gom và xử lý CTRSH cao hơn bình quân chung 
cả nước; nguồn lực đầu tư cho công tác thu gom, 
vận chuyển và xử lý CTRSH đã được tăng cường; 
phương tiện thu gom, vận chuyển, thiết bị xử lý 
rác thải đã được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên hoạt 
động quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh còn nhiều 
hạn chế như công tác phân loại CTRSH tại nguồn 
chưa được diễn ra triệt để, tỷ lệ CTRSH tồn lưu 
ngoài môi trường (9,1%) và tồn lưu tại các khu 
vực xử lý (11,2%) còn tương đối dẫn tới những 
tác động xấu cho môi trường; khu vực nông thôn 
có số lượng trang thiết bị phục vụ cho thu gom, 
vận chuyển CTRSH còn ít; một số lò đốt CTRSH 
có ống khói cao dưới 20m, chưa có lỗ lấy mẫu khí 
thải trên thân ống khói lò, chưa bố trí sàn thao tác 
đảm bảo thuận tiện và an toàn cho người lấy mẫu 
và thiết bị.
4.2. Kiến nghị

Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy các ưu 
điểm trong công tác quản lý CTRSH và xem xét 
thực hiện các giải pháp đã đề xuất ở trên nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom, vận chuyển 
và xử lý CTRSH trên địa bàn trong thời gian tới.
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ASSESSMENT OF THE SITUATION OF DOMESTIC
 SOLID WASTE MANAGEMENT IN QUANG NINH PROVINCE

Phan Le Na1, Vu Thuy Linh2

(1Natural Resources & Environment Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University; 2Department of 
Industry and Trade, Quang Ninh Province)

SUMMARY
This research was caried out in Quang Ninh province in 2020 to indicate the current status of domestic waste 
management and propose some improvement solutions. The main methods were used in the research include: 
investigation, collection, analysis and evaluation of data; inheritance; expert. The research results show that: the 
average total amount of domestic waste generated in the province is 1,247.4 tons/day, of which 988.1 tons/day in 
urban areas (accounting for 79.2% of the total domestic waste generated), rural area 259.3 tons/day (accounting for 
20.8% of total domestic waste generated). Most of the domestic waste has not been classified, the collection rate and 
the treatment rate are quite high, at 90.9% and 88.8% respectively. The form of domestic waste treatment in Quang 
Ninh province is mainly burying and burning. However, there is still a large amount of domestic waste remaining 
in the environment and at the waste treatment sites, some incinerators still do not meet the requirements. According 
to the law, such as having a chimney less than 20m high, no exhaust sampling hole on the chimney body, and no 
operating floor to ensure convenience and safety for samplers and equipment.
Keywords: Current situation, daily-life solid waste, management.
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 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG, ĐIỀU KIỆN pH 
VÀ NHIỆT ĐỘ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA NẤM SÒ TRẮNG 

(Pleurotus ostreatus)

Nguyễn Thị Thu Phương, Chu Thùy Dương
(Trung tâm Công nghệ sinh học - Khoa Nông học, Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT 
Nghiên cứu thực hiện với mục đích tìm hiểu thành phần môi trường dinh dưỡng và điều kiện pH, nhiệt độ thích hợp 
cho sự phát triển của nấm Sò trắng. Từ kết quả đó có thể sử dụng làm dữ liệu cho việc xây dựng quy trình nhân giống 
nấm Sò trắng ứng dụng trong sản xuất và nuôi trồng. Kết quả của đề tài cho thấy, giống nấm Sò trắng phát triển tốt 
trên môi trường dinh dưỡng có nguồn Carbon saccarose, nguồn nitơ là cám ngô và nguồn vitamin là dịch chiết nấm 
tươi. Khi tiến hành nghiên cứu điều kiện pH và nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của nấm Sò trắng 
thể hiện tốt nhất tại pH = 6.5, nhiệt độ 24 ±20C, tỷ lệ phối trộn nguồn vitamin và nitơ thích hợp đối với nấm Sò là 
20g/l Bột ngô: 200g/l dịch chiết nấm tươi. 
Từ khóa: Nấm Sò trắng, nhiệt độ, điều kiện pH.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nấm Sò trắng (Pleurotus ostreatus) được 

nuôi trồng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam 
do có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao, nguồn 
nguyên liệu nuôi trồng đa dạng và phù hợp với 
nhiều vùng sinh thái. Trong nấm Sò có hàm lượng 
protein chiếm tới 33- 43 % ở dạng sinh khối 
khô, chứa chất có khả năng kháng khuẩn gram 
dương và sự phát triển của tế bào ung thư, giảm 
cholesterol… Hiện nay, theo Quyết định số 2441/
QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ nấm Sò trắng là một trong 8 sản phẩm ưu tiên 
phát triển, đưa cây nấm vào danh mục sản phẩm 
Quốc gia. Đây là một trong các sản phẩm nông 
nghiệp cần được tập trung nghiên cứu, sản xuất 
thành sản phẩm hàng hóa lớn.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Chủng nấm sò trắng được phân lập và tuyển 
chọn tại phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ 
sinh học – Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp phân lập và tuyển chọn 
chủng nấm

Quả thể nấm sò trắng được thu thập tại Trung 
tâm Nấm - Sở Khoa học công nghệ Bắc Ninh. 
Những quả thể thu thập đảm bảo là lứa đầu của 
đợt nuôi trồng, quả thể khỏe, lớn và không bị già. 
Sử dụng phương pháp phân lập truyền thống bằng 
mảnh mô lõi quả thể bằng cách xịt cồn 700 lên bề 

mặt quả thể và chuyển vào tủ cấy vô trùng. Xé 
đôi quả thể nấm từ phần mũ doch theo thân nấm. 
Sử dụng dao vô trùng cắt lấy mảnh mô có kích 
thước 5mm x 5mm, chuyển vào ống nghiệm chứa 
môi trường phân lập. Điều kiện nuôi không ánh 
sáng, nhiệt độ phòng 22±20C. Quan sát sự phát 
triển của hệ sợi trong 10 ngày nuôi cấy. Lựa chọn 
những ống nghiệm có hệ sợi màu trắng, không 
tạp nhiễm, hệ sợi bám sát và bung tỏa đều trên bề 
mặt nuôi cấy cho các thí nghiệm tiếp theo.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của 
nguồn dinh dưỡng
2.2.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn carbon, 
nitơ, vitamin đến khả năng sinh trưởng của hệ sợi nấm

 Tiến hành cấy mô nấm vào các công thức môi 
trường đối chứng (MTĐC) (khoai tây: 200g/l; 
MgSO4.7H2O 1g/l; KH2PO4 1g/l; K2HPO4 1g/l; 
agar 18g/l, đường – 20g/l) có bổ sung nguồn 
carbon (Glucose, Maltose, Sacarose), nitơ 
(Pepton, Bột ngô, Cám gạo, (NH4) SO4, NH4NO3, 
NaNO3, Cao nấm men), vitamin (Vitamin B1, 
Vitamin B complex, Dịch chiết giá đỗ, Dịch chiết 
nấm tươi), nuôi sợi ở nhiệt độ 250C trong điều 
kiện không có ánh sáng. 
2.2.2.2. Xác định nồng độ nitơ và vitamin thích hợp cho 
sự sinh trưởng và phát triển của nấm Sò trắng

Sử dụng môi trường đối chứng phối trộn 
một trong số nguồn nitơ (peptone (1g/l, 1,5g/l, 
2g/l), bột ngô, cám gạo (10g/l, 20g/l, 30g/l), cao 
nấm men (0,5g/l, 1,0g/l, 1,5/l, 2g/l), (NH4)SO4, 
NH4NO3, NaNO3 (0,5g/l, 1,0g/l, 1,5/l)) với một 
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trong số nguồn vitamin (vitamin B1, vitamin B 
complex (10µg/l, 20µg/l, 30µg/l, 40µg/l, dịch 
chiết nấm tươi, dịch chiết giá đỗ (100g/l, 200g/l, 
300g/l, 400g/l)) nuôi sợi ở nhiệt độ 250C trong 
điều kiện không có ánh sáng.  
2.2.3. Phương pháp xác định điều kiện pH, 
nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của nấm Sò

Xác định nhiệt độ thích hợp lên sự sinh trưởng 
và phát triển của hệ sợi nấm nghiên cứu:

Chủng nấm Sò được nuôi ở các điểm nhiệt độ 
20±20C, 24±20C, 28±20C ở điều kiện pH = 7.0 
trên môi trường đối chứng của thí nghiệm trên. 
Đánh giá sự phát triển của hệ sợi nấm dựa trên 
tốc độ ăn lan của hệ sợi nấm ăn lan trên đĩa petri. 

Xác định điểm pH thích hợp cho sự sinh 
trưởng và phát triển của hệ sợi nấm:

Cấy giống nấm trên môi trường đối chứng ở 
điều kiện 25 ± 20C, trong thời gian 7 ngày chỉnh 
môi trường về các giá trị pH = 5, pH = 6, pH = 
6,5, pH = 7, pH = 7.5. Mỗi điểm pH được cấy trên 
3 đĩa petri. Đánh giá kết quả thí nghiệm dựa trên 
tốc độ ăn lăn hệ sợi nấm.
2.3. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xử lý số liệu

- Đánh giá kết quả thí nghiệm dựa trên tốc độ 
ăn lan hệ sợi nấm như sau:

Công thức theo dõi đánh giá tốc độ sinh 
trưởng hệ sợi: V=D/T (Trong đó: V: Tốc độ mọc 
của hệ sợi (cm/ngày), D: Đường kính trung bình 

của khuẩn lạc (cm), T: Thời gian hệ sợi nấm mọc 
trên bề mặt môi trường (ngày).

- Xử lý số liệu bằng chương trình Excel.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả phân lập thuần khiết nấm Sò trắng

Hình 1. Hệ sợi nấm được phân lập từ mô nấm

Hệ sợi nấm Sò trắng được phân lập mọc đều, 
dày, không xuất hiện mô sẹo, hệ sợi phân nhánh 
đều, sợi mọc sát bề mặt thạch, sức sống khỏe, 
giống không bị lẫn tạp sợi lạ. Chất lượng giống 
phân lập đảm bảo cho các thí nghiệm tiếp theo.
3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất dinh 
dưỡng đến sự phát triển của hệ sợi nấm 

+ Kết quả xác định nguồn carbon thích 
hợp đến sự phát triển hệ sợi nấm:

 Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên ba nguồn 
carbon khác nhau glucose, saccarose, maltose. 
Kết quả thu được tại bảng 1 và hình 2.

Bảng 1. Kết quả ảnh hưởng của nguồn carbon đến sự phát triển hệ sợi nấm Sò trắng

Môi trường Tốc độ mọc sợi (cm/ngày) Đặc điểm hệ sợi
Maltose 1.34 Màu trắng, mảnh, yếu bung sợi kém
glucose 1.37 Màu trắng, mảnh, bông xù, nhiều sợi sinh khí, 
Saccarose 1.41 Màu trắng, bung tỏ đều, dày
CV% 0.93
LSD 0,05 0.03

 

Maltose Glucose Saccarose
Hình 2. Ảnh hưởng của nguồn carbon lên sự sinh trưởng của nấm Sò trắng
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Nguồn carbon ảnh hưởng khá rõ đến sự sinh 
trưởng và phát triển của chủng nấm, tuỳ thuộc 
vào loại đường bổ sung mà tốc độ sinh trưởng 
của hệ sợi tăng ở mức độ khác nhau. Trong đó 
đường Saccarose cho tốc độ sinh trưởng lớn nhất 
đạt 1.41cm/ngày và hệ sợi phát triển dày, mịn 
bám sát bề mặt môi trường và có khả năng bung 
tỏa đều (Hình 2). Kết quả này nguồn tài liệu tham 

khảo cho việc xây dựng quy trình nhân giống 
nấm Sò trắng.

+ Kết quả xác định nguồn nitơ thích hợp 
đến sự sinh trưởng hệ sợi nấm nghiên cứu

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu sự sinh trưởng 
nấm Sò trắng trên nhiều nguồn nitơ khác nhau và 
thu được kết quả thể hiện tại bảng 2:

Bảng 2. Kết quả ảnh hưởng của nguồn nitơ đến sự sinh trưởng hệ sợi nấm Sò trắng 

Môi trường đối 
chứng bổ sung

Tốc độ mọc sợi (cm/
ngày)

Đặc điểm hệ sợi

Cám gạo 20g/l 0.83 Hệ sợi phát triển khá dày, chậm, không đều, trắng đục. 

Pepton 2g/l 1.04 Hệ sợi phát triển chậm, sợi mảnh, không đều.

Cao nấm men 2g/l 1.43 Hệ sợi trắng, sợi mảnh, phát triển đều, khá tốt, 

 Bột ngô 20 g/l 1.59 Hệ sợi trắng đậm, phát triển tốt, nhanh, đều. 

NH4NO3 1g/l 1.05 Hệ sợi trắng mảnh, phát triển trung bình. 

(NH4)2SO4 1g/l 1.33 Hệ sợi trắng, sợi thưa, phát triển khá tốt 

NaNO3 1g/l 1.34 Hệ sợi trắng, mỏng, phát triển bình thường

Đối chứng 0.82 Hệ sợi mảnh, trắng, thưa, phát triển không đều 

CV% 0.17

LSD 0,05 0.03

Cám gạo Bột ngô Đối chứng
Hình 3. Hệ sợi nấm Sò sinh trưởng trên môi trường có bổ sung các nguồn nitơ khác nhau

Kết quả thu được cho thấy đa số nguồn nitơ hữu 
cơ ảnh hưởng tốt hơn đến sự tăng trưởng của hệ sợi 
nấm so với nguồn nitơ vô cơ. Kết quả đã chỉ ra rằng 
khi sử dụng cám ngô trong quá trình nuôi cấy hệ sợi 
cho tốc độ phát triển mạnh nhất đạt 1.59cm/ngày. 
Đồng thời, chất lượng hệ sợi khi sử dụng cám ngô 
cũng thể hện rất rõ. Hệ sợi bung tỏa nhanh, đều, 
bám sát bề mặt môi trường nuôi cấy cùng thời điểm 
nuôi cấy đối với các môi trường bổ sung nguồn nitơ 

khác. Ngược lại, khi sử dụng các nguồn nitơ vô cơ, 
hệ sợi nấm chỉ sinh trưởng từ 1.05 – 1.34cm/ ngày. 
Nhưng sự sinh trưởng của hệ sợi nấm thấp nhất khi 
bổ sung nguồn cám gạo. Từ kết quả này, chúng ta 
thấy được tầm quan trọng khi bổ sung nguồn cám 
ngô vào quá trình nuôi cấy nấm sò ở cả giai đoạn 
nhân giống và nuôi trồng. 

+ Kết quả xác định nguồn vitamin thích hợp 
đến sự sinh trưởng của hệ sợi nấm nghiên cứu
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Trong thí nghiệm này sử dụng môi trường nền 
có bổ sung các nguồn vitamin khác nhau để tìm ra 

nguồn vitamin thích hợp cho sự sinh trưởng của 
hệ sợi nấm. 

Bảng 3. Kết quả ảnh hưởng của nguồn vitamin đến sự phát triển hệ sợi nấm nghiên cứu

Môi trường Tốc độ mọc sợi 
(cm/ngày)

Đặc điểm hệ sợi

Vitamin B1 1.31 Hệ sợi mỏng, trắng nhạt, tốc độ lan sợi châm 

Vitamin B complex 1.31 Hệ sợi trắng mỏng, sợi phát triển khá tốt 

Dịch chiết giá đỗ 1.38 Hệ sơi trắng đậm, dày, phát triển tốt

Dịch chiết nấm tươi 1.53 Hệ sợi trắng, bông, phát triển tốt

MTĐC 1.23 Hệ sợi trắng, mảnh, sợi thưa không đều 

CV% 0.87

LSD 0,05 0.35

Với chỉ số Lsd đạt 0.35 thì tốc độ phát triển tốt 
khi sử dụng dịch chiết nấm tươi không thể hiện 
nhiều sự sai khác về sự tăng trưởng hệ sợi nấm so 
với môi trường đối chứng. Tuy nhiên, chất lượng 
của hệ sợi nấm (Hình 4) khi bổ sung dịch chiết 
nấm tươi thể hiện sự bung sợi rất mạnh mẽ và bám 

đều, sát trên bề mặt môi trường so với những môi 
trường bổ sung nguồn vitamin khác. Như vậy, có 
thể thấy dịch chiết nấm tươi là dung dịch thích 
hợp trong việc nâng cao chất lượng hệ sợi trong 
quá trình sản xuất giống nấm Sò trắng.

Hình 4. Ảnh hưởng của vitamin lên sự sinh trưởng và phát triển của nấm Sò

+ Kết quả xác định nồng độ vitamin và nitơ 
thích hợp cho sự sinh trưởng của nấm Sò trắng

Trong thí nghiệm này, chúng tôi lựa chọn 
nguồn nitơ và nguồn vitamin thích hợp nhất đã 
được khảo sát ở các thí nghiệm trên. Sau đó, tiến 
hành phối trộn hai nguồn dưỡng chất với các tỷ lệ 
khác nhau. Kết quả cho thấy, tỷ lệ phối trộn giữa 

vitamin và nitơ có ảnh hưởng khá rõ đến sự sinh 
trưởng của nấm Sò trắng. Nó phát triển tốt nhất 
khi chúng ta sử dụng bột ngô 20g/l và dịch chiết 
nấm tươi là 200g/l hoặc 300g/l. Ở hai nồng độ này 
tốc độ phát triển của hệ sợi nấm là mạnh nhất đạt 
1.19cm/ngày. Đặc điểm của hệ sợi nấm tại nồng độ 
này cho khả năng bung sợi tốt, sợi dày trắng đậm. 

Bảng 4. Kết quả xác định hàm lượng nitơ và vitamin thích hợp đến sự sinh trưởng của nấm Sò

Công thức
BN/DCNT

Tốc độ mọc sợi 
(cm/ngày) Đặc điểm hệ sợi

10g/l:100g/l 1.05 Hệ sợi phát triển dày trắng, tốc độ phát triển chậm

10g/l:200g/l 1.08 Hệ sợi phát triển tốt, trằng, bông
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10g/l:300g/l 0.95 Hệ sợi phát triển chậm, sợi trắng, bông

10g/l:400g/l 0.99 Hệ sợi phát triển chậm, sợi trắng, mảnh.

20g/l:100g/l 0.88 Hệ sợi phát triển trằn, bông, tốc độ phát triển trung bình

20g/l:200g/l 1.18 Hệ sợi trắng, dày, tốc độ ăn lan nhanh, đều.

20g/l:300g/l 1.19 Hệ sợi phát triển nhanh, đều, sợi trắng đậm, sợi mượt

20g/l: 400g/l 0.96 Hệ sợi trắng, tốc độ phát triển chậm, không đều

30g/l:100g/l 0.87 Hệ sợi phát triển trắng, không đều, tốc độ phát triển chậm

30g/l:200g/l 0.94 Hệ sợi trắng, tốc độ phát triển chậm.

30g/l:300g/l 0.99 Hệ sợi phát triển rất chậm, sợi trắng, bông.

30g/l:400g/l 1.16 Hệ sợi trắng, mượt, tốc độ phát triển nhanh

40g/l:100g/l 1.1 Hệ sợi phát triển tốt, trắng dày, tốc độ phát triển nhanh

40g/l: 200g/l 1.15 Hệ sợi dày, trắng, tốc độ phát triển nhanh

40g/l:300g/l 1.09 Hệ sợi phát triển trung bình, sợi trắng, bông

40g/l:400g/l 1.07 Hệ sợi trắng, tốc độ phát triển trung bình, đều

CV% 1.81

LSD0.05 0.03

Ghi chú: BN: Bột ngô, DCNT: dịch chiết nấm tươi

Hình 5. Hệ sợi nấm sinh trưởng trên môi trường có bổ sung thêm các nguồn nitơ khác nhau

3.3. Kết quả xác định điều kiện nhiệt độ, pH thích 
hợp đến sự sinh trưởng hệ sợi nấm nghiên cứu

+ Kết quả xác định điều kiện nhiệt độ đến 
sự sinh trưởng hệ sợi nấm nghiên cứu

Nhiệt độ là một trong những yếu tố ngoại cảnh 

có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của hệ 
sợi nấm. Nó quyết định đến hoạt tính enzyme và 
quá trình trao đổi chất trong quá trình sinh trưởng 
của sinh vật. Vì vậy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến 
năng suất nuôi trồng nấm. 

Bảng 5. Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự sinh trưởng hệ sợi nấm Sò trắng

Nhiệt độ Tốc độ mọc sợi (cm/ngày) Đặc điểm hệ sợi

20±20C 1.13 Hệ sợi phát triển khá tốt, dày, trắng, đều 

24±20C 1.23 Hệ sợi phát triển tốt, dày, trắng bông 
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28±20C 0.92 Hệ sợi phát triển chậm yếu mỏng. 

CV% 5.3

LSD 0,05 0.1

20±20C 24±20C 28±20C
Hình 6. Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng hệ sợi nấm 

Sự phát triển hệ sợi nấm sò thể hiện tốt nhất tại 
nhiệt độ 24±20C với tốc độ sinh trưởng là 1.23cm/
ngày, hệ sợi nấm dày, trắng đậm, sợi mướt bám 
sát bề mặt thạch. Nhưng nếu nuôi trồng tại nhiệt 
độ 28±20C tốc độ phát triển của hệ sợi nấm giảm 
nhanh và yếu. Do đó, khi tiến hành nuôi trồng 
nấm sò trắng cần đảm bảo nhiệt độ cho giai đoạn 

hệ sợi là 24±20C.
+ Kết quả xác định điểm pH thích hợp đến 

sự phát triển hệ sợi nghiên cứu
pH là yếu tố cũng quyết định hoạt động của 

enzyme nội bào. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
sinh trưởng của hệ sợi nấm và quyết định gián 
tiếp đến sản lượng nấm nuôi trồng. 

Bảng 6. Kết quả ảnh hưởng của pH đến sự sinh trưởng của chủng nấm nghiên cứu

Điểm pH Tốc độ mọc sợi (cm/ngày) Đặc điểm hệ sợi

5.5 0.9  Hệ sợi phát triển khá tốt, trắng, bông

6.0 1.04 Hệ sợi phát triển tốt, sợi bông 

6.5 1.30 Hệ sợi phát triển tốt, trắng đậm, dày 

7.0 1.12 Hệ sợi phát triển tốt, sợi bông 

7.5 1.05 Hệ sợi phát triển khá tốt, tốc độ ăn lan chậm 

CV% 2.96

LSD 0,05 0.03

 

5,5                        6,0                               6,5                             7,0                                7,5
Hình 7. Kết quả xác định điểm pH thích hợp các chủng nấm nghiên cứu

pH ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng và 
phát triển của nấm Sò trắng. Khoảng pH cho nấm 

phát triển thích hợp từ 6.5 đến 7.0 với tốc độ phát 
triển mạnh nhất tại pH = 6.5 đạt 1.30 cam/ngày. 
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Hơn nữa, xét về mặt chất lượng hệ sợi tại các điểm 
pH nghiên cứu thì tại điểm pH = 6.5 chất lượng 
hệ sợi tốt nhất thể hiện hệ sợi bám đều, bung tỏa 
mạnh, ăn lan kín bề mặt môi trường nhanh hơn so 
với các điểm pH khác khá nhiều (Hình 7).

4. KẾT LUẬN 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nguồn dinh 
dưỡng và điều kiện ngoại cảnh đến chủng nấm 
Sò trắng đã xác định được chủng nấm phát triển 
tốt các nguồn dinh dường carbon là saccarose, 

nitơ là cám ngô, vitamin là dịch chiết nấm tươi và 
thích hợp ở điều kiện ngoại cảnh pH tại 6.5, nhiệt 
độ thích hợp là 24±20C. Đồng thời đề tài xác định 
được nồng độ thích hợp của vitamin và nguồn 
dinh dưỡng nitơ lên sự sinh trưởng và phát triển 
của hệ sợi nấm Sò trắng là 20g/l và dịch chiết 
nấm tươi là 200g/l hoặc 300g/l. Kết quả nghiên 
cứu của đề tài là cơ sở cho việc xây dựng quy 
trình nhân giống nấm Sò trắng ứng dụng trong 
sản xuất và nuôi trồng.
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EFFECTS OF NUTRIENT MEDIUM, pH AND TEMPERATURE 
CONDITIONS ON GROWTH OF PLEUROTUS OSTREATUS    

Nguyen Thi Thu Phuong, Chu Thuy Duong
(Center of Biotechnology - Faculty of Agronomy, Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The study was carried out with the aim of finding out the composition of the nutrient medium and the appropriate pH 
and temperature conditions for the growth of Pleurotus ostreatus. From that result. it can be used as data for building 
a breeding process for Pleurotus ostreatus applied in production and farming. The results of the study showed that 
the Pleurotus ostreatus variety grows well on a nutrient medium with a carbon sucrose source, the nitrogen source is 
corn bran and the vitamin source is fresh mushroom extract. When conducting research, suitable pH and temperature 
conditions for the growth and development of Pleurotus ostreatus were pH = 6.5 and 24 ± 200C. The appropriate ratio 
of vitamin and nitrogen source for Pleurotus ostreatus is 20g/l corn power; 200g/l fresh mushroom extract.
Keywords: Pleurotus ostreatus, pH condition, temperature.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG GIÁ CỦA MỘT SỐ NỒNG ĐỘ
CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN

VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NHO HẠ ĐEN TẠI VIỆT YÊN - BẮC GIANG

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

TÓM TẮT
Nghiên cứu để tìm ra nồng độ GA3 thích hợp làm tăng tỷ lệ đậu quả, tăng năng suất của giống nho Hạ Đen với điều 
kiện sinh thái ở Bắc Giang. Có hai thí nghiệm mỗi thí nghiệm gồm 4 công thức. Thí nghiệm sử dụng GA3 để tăng khả 
năng đậu quả ở nồng độ 10ppm (đ/c); 12.5ppm; 15ppm; 20ppm, thí nghiệm sử dụng GA3 để tăng trọng lượng quả ở 
nồng độ 10ppm (đ/c); 15ppm; 20ppm; 25ppm. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Tăng khả năng đậu quả sử dụng ở nồng độ 
20ppm cho năng suất thực thu (NSTT) cao nhất đạt 14,5 tấn/ha. Tuy nhiên, số quả/chùm thấp hơn đạt 80 quả/chùm, sử dụng 
nồng độ 12,5ppm cho số quả/chùm cao nhất đạt 85,5 quả nhưng NSTT thấp hơn chỉ đạt 14,33 tấn/ha. Khi sử dụng GA3 để 
tăng trọng lượng quả ở nồng độ 25 ppm cho NSTT cao nhất đạt 15,2 tấn/ha cao hơn CT1, CT2 sự sai khác có ý nghĩa thống 
kê. Tuy nhiên, chiều dài quả đạt 2,04 cm (cao nhất CT1 đạt 2,08 cm), số chùm quả trên cây đạt 10,8 chùm (cao nhất CT2 đạt 
11,5 chùm, khối lượng trung bình quả cao đạt 7,5g) trọng lượng chùm quả cao hơn hẳn các công thức còn lại (đạt 442,1g). 
Từ khóa: Năng suất nho, nồng độ GA3, phát triển, sinh trưởng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cây nho có tên khoa học là Vitis Vinifera, 

thuộc họ Ampelidaeae trồng chủ yếu ở Châu Âu, 
Pháp, Bồ Đào Nha, ... ngoài ra còn được trồng 
nhiều ở Bắc và Trung Mỹ. Các nước vùng nhiệt 
đới Châu Á nhưng chiếm một phần nhỏ như ở Ấn 
Độ, Thái Lan, Việt Nam...

Trước những năm 60, An Guang Fu đã đề 
xuất ra phương pháp ứng dụng GA3 để xử lý cho 
nho chín sớm. Các nhà khoa học của Trung Quốc 
cũng đã lựa chọn một số giống để tiến hành thí 
nghiệm và đã đạt được những kết quả nhất định. 
Khi hoa nở dùng GA3 xử lý quả non tăng trưởng 
nhanh và chín sớm so với đối chứng trước 1 tuần. 
Sinh trưởng của thời kỳ quả non đối với sản lượng 
và chất lượng quả sau này có ảnh hưởng rất lớn. 
Đối với giống chín muộn sau khi xử lý thì sẽ chín 
sớm trước 20 - 30 ngày.

 Từ những năm 60, ở vườn thí nghiệm của 
Nhật Bản An Guang Fu cho rằng để phòng tránh 
rụng quả, dùng GA3 xử lý chùm quả kết qủa cho 
thấy, nó làm thúc đẩy kéo dài và tạo quả không 
hạt. Chùm quả ngọt hơn và quả không hạt. Trước 
khi nở hoa dùng 1 - 5mg/l GA3 phun lên chùm 
hoa có thể giúp kéo dài chùm hoa, đạt được chùm 
quả hiếm có và tác dụng phòng trừ rụng quả.

Xử lý GA3 tạo quả không hạt từ những năm 
1960. Ở một số nước đã tiến hành nghiên cứu sử 
dụng chất điều tiết sinh trưởng để xử lý các giống 

nho có hạt tạo thành các quả nho không hạt. Weer 
and Mcume (1959) và Stewart (1958) đã báo cáo 
ảnh hưởng của GA3 đối với việc tạo ra nho không 
hạt và làm tăng trọng lượng của quả. Những nghiên 
cứu của Weer với giống nho Tokay, trước khi nở 
hoa dùng GA3 và 4 - CAP xử lý cho kết quả có bộ 
phận quả có hạt biến thành quả không hạt, mà thành 
công nhất là ở Nhật Bản dùng GA3 xử lý. Tạo ra 
quả không hạt, chín sớm và quả không hạt đạt 95 - 
100%, hiệu quả rất ổn định.

Đối với giống nho không hạt như Thompson 
seedless việc phun GA3 ở nồng độ 20 - 40ppm vào 
lúc đậu quả làm quả to, làm chặt chùm.[3].

Khoa học phát triển, việc sử dụng chất điều 
hòa sinh trưởng trong trồng trọt càng nhiều. Nhất 
là hiện nay việc sử dụng GA3 để tăng sinh khối 
quả, kéo dài quả, kéo dài chùm hoa, tăng tỷ lệ đậu 
quả, tạo quả không hạt… rất phổ biến. Trong quá 
trình nghiên cứu và sử dụng GA3 xử lý để tạo ra 
quả không hạt, phát hiện ra rằng GA3 có tác dụng 
nâng cao tỷ lệ đậu quả. Ở thời kỳ đậu quả dùng 
GA3 xử lí có thể nâng cao GA3 bên trong quả và 
các nguyên tố sinh trưởng, ngăn chặn hình thành 
tầng rời và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng của 
quả non, từ đó nâng cao tỷ lệ đậu quả. Hiện tại, các 
giống không hạt có tỷ lệ đậu quả rất thấp so với các 
giống có hạt. Vì vậy, trong sản xuất thường dùng 
GA3 để xử lý nhằm nâng cao tỷ lệ đậu quả. Tùy 
từng loại cây trồng, tùy giai đoạn sinh trưởng việc 
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xử lý ở nồng độ nào được rất nhiều nhà khoa học 
quan tâm nghiên cứu. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

Giống nho Hạ Đen nhập nội từ viện Nông 
nghiệp Quảng Tây, Trung Quốc. Nồng độ GA3 
sử dụng ở các nồng độ khác nhau.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

 * Thí nghiệm được thực hiện vụ xuân hè năm 
2018 tại huyện Việt Yên - Bắc Giang. khoảng cách 
trồng nho: 3 x 1m, vườn nho được 1 năm tuổi.

* Các chỉ tiêu và phương pháp nghiên cứu 

+ Xác định nồng độ GA3 đến khả năng đậu 
quả  của giống nho hạ đen.

Thí nghiệm gồm 4 công thức bố trí theo khối 
ngẫu nhiên đầy đủ, mỗi công thức với 3 lần nhắc 
lại, bố trí 5 cây/lần nhắc lại. Tổng số cây: 60 cây. 
Diện tích thí nghiệm là 180m2. Phun thời kỳ sau 
khi hoa nở 50%. 

CT1: 10ppm (đ/c); CT2: 12.5ppm; CT3: 
15ppm; CT4: 20ppm

+ Xác định nồng độ GA3 đến khả năng tăng 
trọng lượng quả của giống nho hạ đen.

Thí nghiệm gồm 4 công thức bố trí theo khối 
ngẫu nhiên đầy đủ, mỗi công thức với 3 lần nhắc 
lại, bố trí 5 cây/lần nhắc lại. Tổng số cây: 60 cây. 
Diện tích thí nghiệm là 180m2. Phun sau khi quả 
đậu được 7 ngày. 

CT1: 10ppm (đ/c); CT2: 15ppm; CT3: 20ppm; 

CT4: 25ppm

Chỉ tiêu theo dõi: Thời gian từ cắt cành đến 
nở hoa 20%, 50%, 80%; Số chùm quả/cây; Số 
quả trên chùm; Thời gian quả chín (ngày); Khối 
lượng trung bình chùm (g); Khối lượng trung 
bình quả (g); NSLT (tấn/ha) = số chùm quả trên 
cây x Khối lượng TB chùm x mật độ; NSTT: cân 
toàn bộ số chùm quả/cây (kg/cây), số quả trên ô 
thí nghiệm, quy ra tấn/ha.

Cấu trúc quả và chất lượng cảm quan: Chiều 
cao quả (cm); Đường kính quả (cm); Độ brix (%). 
Cấu trúc quả: tỷ lệ vỏ (%); Tỷ lệ hạt (%); Tỷ lệ 
phần ăn được (%)

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

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến khả 
năng đậu quả giống nho Hạ Đen

Trong quá trình nghiên cứu và sử dụng GA3 
xử lý để tạo quả không hạt, nhận thấy GA3 có tác 
dụng nâng cao tỷ lệ đậu quả. Ở thời kỳ đậu quả 
dùng GA3 xử lí có thể nâng cao GA3 bên trong 
quả và các nguyên tố sinh trưởng, ngăn chặn hình 
thành tầng rời và tăng khả năng hấp thu dinh 
dưỡng của quả non, từ đó nâng cao tỷ lệ đậu quả. 
Hiện tại, các giống không hạt và tỷ lệ đậu quả rất 
thấp của các giống có hạt rất lớn, thường dùng 
GA3 xử lý nhằm nâng cao tỷ lệ đậu quả. Sử dụng 
GA3 với nồng độ 10 - 100mg/l, thường dùng 2 - 
10mg/l  4 - CPA. Khi hoa nở rộ hoặc sau khi rụng 
hoa 5 ngày thì tiến hành phun, chùm quả sẽ tăng 
trọng lượng rất rõ.

3.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến khả năng ra hoa đậu quả của giống nho Hạ Đen       
Bảng 1. Khả năng ra hoa đậu quả của giống nho Hạ Đen

          Chỉ tiêu

Công thức

Thời gian từ cắt cành đến Số hoa/chùm
(hoa)

Tỷ lệ đậu quả 
(%)20 % hoa nở 50 % hoa nở 80 % hoa nở

CT1 (đ/c)         46         48 50         117  68,38

   CT2         46         48 49         115  74,35

   CT3         46         48 50         120  70,83

   CT4         46         48 50         121  70,25
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Qua bảng trên ta thấy: thời gian từ cắt cành 
đến hoa nở được 20% là 46 ngày sau cắt cành, 
hoa nở 50% là 48 ngày, hoa nở 80% là 49 - 50 
ngày, do vậy giống nho Hạ Đen có thời gian nở 
hoa dao động từ 3 - 7 ngày. Trong đó CT2 (nồng 
độ 12,5ppm) nhanh hơn các công thức còn lại 1 
ngày, sự chênh lệch không đáng kể.

Hoa nho có số hoa trên chùm tương đối cao 
tùy mỗi giống nho. Để tỷ lệ đậu quả cao cần sử 
dụng thêm chất điều hòa sinh trưởng GA3 cần sử 
dụng đúng thời điểm và đúng nồng độ. Kết quả 

sử dụng nồng độ GA3 từ 10 - 20ppm phun thời kỳ 
sau khi hoa nở 50% cho kết quả bảng trên. Số hoa 
trên chùm dao động từ 115 - 121 hoa/chùm, khi 
sử dụng thuốc tỷ lệ đậu quả của các công thức có 
sự khác nhau dao động từ 68,38 - 74,35%. Trong 
đó sử dụng nồng độ GA3 12,5ppm (CT2) cho tỷ 
lệ đậu quả cao nhất đạt 74,35%, thấp nhất CT1 
(sử dụng nồng độ 10ppm) tỷ lệ đậu đạt 68,38%.

3.1.2. Ảnh hưởng nồng độ GA3 đến cấu trúc 
quả và chất lượng cảm quan của giống nho 
Hạ Đen

Bảng 2. Cấu trúc quả và chất lượng cảm quan

CT Chiều dài quả
          (cm)

Đường kính 
quả (cm)

Brix
(%)

Tỷ lệ 
 vỏ quả  

(%)

Tỷ lệ  
thịt quả  

(%)

CT1 1,6 1,45  18,35a  13,5a  86,5a

CT2 1,55 1,4  18,18a  14,0a  86a

CT3 1,6 1,5  18,12a  13,6a  86,4a

CT4 1,7 1,5  18,32a  13,6a  86,4a

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

LSD0,05 0,27  0,16 0,59      1,21 1,17

Qua bảng trên cho thấy:

Các thí nghiệm sử dụng nồng độ GA3 khác 
nhau để tăng tỷ lệ đậu quả, khi số lượng quả tăng 
lên đồng nghĩa quả nhỏ chiều dài quả và đường 
kính quả nhỏ hơn.

Chiều dài quả của các công thức thí nghiệm 
dao động từ 1,55 - 1,7cm và đường kính quả dao 
động từ 1,4 - 1,5cm trong đó cao nhất CT4 (20 
ppm) đạt chiều dài quả 1,7cm, đường kính quả 
1,5cm. 

Độ brix hay hàm lượng chất hòa tan là chỉ tiêu 
đánh giá chất lượng quả thông qua hàm lượng 
chất tan trong quả. Độ brix là đặc trưng di truyền 
của giống tuy nhiên nó chịu ảnh hưởng của điều 
kiện ngoại cảnh và chế độ chăm sóc. Cường độ 
ánh sáng cao, quang chu kỳ dài, điều kiện thời 
tiết khô tại thời điểm thu hoạch tạo cho quả có 
hàm lượng chất khô hòa tan cao. Độ brix ở các 
công thức gần tương đương nhau CT3 (nồng độ 
15ppm) có độ brix thấp nhất chỉ đạt 18,12%, 

trong khi CT1 (GA3 nồng độ 10ppm) cao nhất độ 
brix đạt 18,35%, CT4 độ brix đạt 18,32%.

Tỷ lệ thịt quả quyết định đến chất lượng quả 
và ảnh hưởng đến thị hiếu người tiêu dùng qua 
theo dõi cho thấy sử dụng nồng độ GA3 không 
ảnh hưởng rõ đến thịt quả do vậy tỷ lệ thịt quả 
gần tương đương nhau 86 – 86,5%. 

3.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến năng 
suất và các yếu tố cấu thành năng suất

Năng suất là chỉ tiêu quan trọng và được quyết 
định bởi các yếu tố cấu thành năng suất như số 
chùm quả/cây, khối lượng chùm quả,… Các yếu 
tố cấu thành năng suất phụ thuộc vào đặc tính di 
truyền, điều kiện thời tiết, đất đai, biện pháp chăm 
sóc,… Trong chọn giống việc nghiên cứu các yếu 
tố cấu thành năng suất là những đặc tính liên quan 
tới năng suất; từ đó giúp cho các nhà chọn tạo giống 
nhìn nhận một cách chính xác ưu, nhược điểm của 
các giống, để áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm 
nâng cao năng suất, phẩm chất của giống.
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Bảng 3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống nho Hạ Đen

CT Chùm quả/
cây (chùm)

Số quả/
chùm (qủa)

Khối lượng

TB quả (g)

Khối 
lượng TB 
chùm quả 

(g)

NSLT 
(tấn/ha)

NSTT

(tấn/ha)

   CT1         11,2a        85b 4,78a 435,3a 14,01 13,5ab

CT2         10,5a        85,5b 4,69a 400,5b 14,93 14,33ab

CT3         10,5a        85b 4,85a 401,5b 14,43 13,4b

CT4         11        80a 5,1a 402,2ab 15,14 14,5a

CV (%)         4,3         1,8    3,2   4,7  4,2
LSD 0,05        0,79        2,63    4,99 33,18 1,01

Qua bảng số liệu cho thấy: Số chùm quả/cây 
của các công thức dao động từ 10,5 - 11,2 chùm.

Khi sử dụng thuốc số quả/chùm tăng lên rõ 
dao động từ 80 - 85,5 quả/chùm. Trong đó CT2 
cao nhất đạt 85,5 quả/chùm cao hơn CT4 sự sai 
khác có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 95%. 
Khi số quả trên chùm tăng lên tương ứng làm 
khối lượng quả cũng giảm xuống, các công thức 
theo dõi có khối lượng trung bình quả dao động 
từ 4,69- 5,1g. 

Khối lượng trung bình của chùm quả dao 
động ở các công thức từ 400,5 - 435,3g/chùm, 
CT1 (nồng độ 10ppm) cao nhất có khối lượng 
chùm đạt 435,3g cao hơn CT2 (nồng độ 12,5ppm) 
chỉ đạt 400g, sự sai khác có ý nghĩa thống kê sinh 
học ở mức độ tin cậy 95%.

NSLT của các công thức quyết định chủ yếu 
do số chùm/cây, khối lượng trung bình của một 
chùm. NSLT của các công thức dao động từ 14,01 

– 15,14 tấn/ha. Cao nhất CT4 (nồng độ 20ppm) 
đạt 15,14 tấn/ha.

NSTT là kết quả phản ánh cuối cùng của một 
quá trình trồng chăm sóc, sử dụng nồng độ 20 ppm 
(CT4) đạt 14,5 tấn/ha, cao nhất so với các công 
thức 1, 2, 3 trong đó ở CT3 NSTT đạt được 13,4 
tấn/ha thấp nhất, công thức 2 đạt 14,33 tấn/ha, 
năng suất ở CT1 là 13,5 tấn/ha.

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến khả năng 
tăng trọng lượng quả của giống nho Hạ Đen

3.2.1. Thời gian xuất hiện hoa của các công 
thức thí nghiệm

Hoa của cây nho thường có kích thước nhỏ, 
hơi xanh, cân đối và lưỡng tính.

Thời gian từ nụ đến hoa nở khoảng 10-14 
ngày, thường nở từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều, 
mỗi chùm hoa kéo dài từ 3 đến 4 ngày và nở tối 
đa vào ngày thứ 2.

Bảng 4. Thời gian xuất hiện hoa
                                                                                        ĐV: (ngày)

CT
           Thời gian từ cắt cành đến

20 % hoa nở 50 % hoa nở 80 % hoa nở

CT1 46 48 50
CT2 45 47 50
CT3 46 48 50
CT4 45 47 50

Qua bảng số liệu cho thấy thời gian từ cắt 
cành đến khi ra hoa của các công thức gần tương 
đương nhau. Thời gian từ cắt cành đến 20% hoa 

nở dao động từ 45 - 46 ngày, thời gian từ cắt cành 
đến 50% hoa nở dao động từ 47 - 48 ngày, sau 50 
sau cắt cành có 80% hoa nở.
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3.2.2. Cấu trúc quả và chất lượng cảm quan của 
giống nho Hạ Đen

Thịt quả thường chứa nhiều nước, độ brix… là 
thành phần chủ yếu để quyết định chất lượng của quả.

Bảng 5. Cấu trúc quả và chất lượng của giống nho Hạ Đen

CT Chiều dài quả
           (cm)

Đường kính 
quả

          (cm)

Brix
(%)

Tỷ lệ 
 vỏ quả  

(%)

Tỷ lệ  
thịt quả  

(%)
CT1 2,08a 2,02a 16,45a 14a 86a

CT2 1,92a 1,89a 16,58a 13,6a 86,4a

CT3 1,93a 1,92a 16,72a 13,5a 86,5a

CT4 2,04a 1,97a 17,01a 14a 86a

CV (%) 2,3 4,5 3,4 3,7 1,5
LSD0,05 0,8 0,15 0,9 0,8 2,01

Qua bảng trên cho thấy:

Chiều dài quả ở nồng độ 10ppm (CT1- đối 
chứng) là cao hơn so với các công thức còn lại 
(đạt 2,08cm) và công thức có chiều dài quả thấp 
nhất là sử dụng nồng độ 15ppm (CT2) với chiều 
dài là 1,92cm.

Đường kính quả dao động từ 1,89 đến 2,02cm. 
Cao nhất là ở nồng độ 10ppm (CT1) đường kính 

quả đạt 2,02cm và thấp nhất là 1,89cm ở nồng 
độ 15ppm (CT2). Tuy nhiên độ brix ở nồng độ 
10ppm (CT1) là thấp nhất chỉ đạt 16,45% trong 
khi sử dụng nồng độ 15ppm (CT2) đạt 16,58%, 
CT3 đạt 16,72% và cao nhất là CT4 (nồng độ 
25ppm) độ brix lên đến 17,01%.

3.2.3. Năng suất và các yếu tố cấu thành 
năng suất

Bảng 6. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống nho Hạ Đen

CT Chùm quả/
cây (chùm)

Số quả/chùm 
(qủa)

Khối 
lượng TB 

quả (g)

Khối lượng 
TB chùm 
quả (g)

NSLT (tấn/
ha)

NSTT (tấn/
ha)

CT1 10,8a 60,33a 6,75b 405,8c 14,6 14b

CT2 11,5a    57,6c 7,1ab 408,2bc 15,64    15a

CT3 10,5a 56,18d 7,25a 406,5c 14,22 13,6c

CT4 10,8a 58,88b 7,5a 442,1a 15,91 15,2a

CV(%) 4,8 1,2 3,6 1,1 - 1,4
LSD 0,05 1,47 1,24 0,44 7,97 - 0,35

Qua bảng số liệu cho thấy:

Số chùm quả/cây ở CT 2 có số chùm cao nhất 
đạt 11,5 chùm  cao hơn các công thức còn lại nhưng 
sự sai khác không có ý nghĩa thống kê.

Số quả/chùm dao động từ 56,18-60,33 quả/
chùm. CT1 đạt là 60,33 quả/chùm cao hơn hẳn 

các công thức còn lại sự sai khác có ý nghĩa thống 
kê ở mức độ tin cậy 95%. Số quả/chùm thấp nhất 
là CT3 đạt 56,18 quả.

Khối lượng trung bình quả dao động từ 6,75-
7,5g. Khối lượng quả ở CT1 thấp nhất chỉ đạt 
6,75g, cao nhất CT4 đạt 7,5g sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê. Theo Âu Dương Khôn xử lí GA3 
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trước khi ra hoa nồng độ 12,5ppm quả trọng 
lượng 7,2g; nồng độ 25ppm trọng lượng quả đạt 
7,5g, còn xử lí tiếp ở nồng độ cao hơn trọng lượng 
quả giảm dần.

 NSTT của CT4 là 15,91 tấn/ha, đạt cao nhất 
so với các CT 1, 2, 3 trong đó ở công thức 1 NSLT 
đạt được 14,6 tấn/ha, CT2 đạt 15,64 tấn/ha. Năng 
suất ở CT3 là 14,22 tấn/ha thấp nhất.

NSTT của CT4 đạt cao hơn hẳn các công thức 
còn lại đạt 15,2 tấn/ha sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở mức độ tin cậy 95%. Tiếp đến CT2 đạt 
15 tấn/ha, CT1 đạt 14 tấn/ha, công thức thấp nhất 
CT3 đạt 13,6 tấn/ha.

4. KẾT LUẬN
Thí nghiệm tăng khả năng đậu quả sử dụng 

nồng độ 20ppm cho NSTT cao nhất đạt 14,5 tấn/
ha, tuy nhiên số quả/chùm thấp hơn đạt 80 quả/
chùm, sử dụng nồng độ 12,5ppm cho số quả/
chùm cao nhất đạt 85,5 quả nhưng NSTT thấp 
hơn chỉ đạt 14,33 tấn/ha. Thí nghiệm tăng trọng 
lượng quả sử dụng GA3 ở nồng độ 25ppm cho 
NSTT cao nhất đạt 15,2 tấn/ha cao hơn CT1, CT2 
sự sai khác có ý nghĩa thống kê, tuy nhiên chiều 
dài quả đạt 2,04cm (cao nhất CT1 đạt 2,08cm), 
số chùm quả trên cây đạt 10,8 chùm (cao nhất 
CT2 đạt 11,5 chùm, khối lượng trung bình quả 
cao đạt 7,5g, trọng lượng chùm cao hơn hẳn các 
công thức còn lại đạt 442,1g. 
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REREARCH EFFECTS OF SOME CONCENTRATIONS OF GROWTH 
REGULATORS ON GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF HA DEN 

GRAPE VARIETY IN VIET YEN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE

Bui Thi Thu Trang
(Agronomy Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMAMRY
Researching to find out the appropriate concentration of GA3 to increase fruiting rate, yield of Ha Den grapes with 
ecological conditions in Bac Giang. There are two experiments, each with 4 formulas. The experiment used GA3 to 
increase fruiting ability at a concentration of 10ppm (đ/c); 12.5ppm; 15ppm; 20ppm, using GA3 to increase weight 
of fruit at the concentration of 10ppm (đ/c); 15ppm; 20ppm; 25ppm. Experimental results showed that: To increase 
fruiting ability, use the concentration of 20ppm for the highest net yield to reach 14.5tons/ha. However, the number 
of fruits/bundles was lower than 80 fruits/bundle, using the concentration of 12.5ppm gave the highest number of 
fruits/bundles of 85.5 fruits, but the lower net yield was only 14.33tons/ha. When using GA3 to increase fruit weight 
at a concentration of 25ppm, the highest net yield was 15.2tons/ha higher than CT1, CT2 and the difference was 
statistically significant, However, the fruit length was 2.04 cm (the highest in CT1 is 2.08cm), the number of fruit 
bunches on the tree wad 10.8 bunches (the highest in CT2 is 11.5 bunches, the average fruit weight is 7, 5g) the weight 
of the fruit bunches was much higher than that of the other formulas (reaching 442.1g).
Keywords: Development, GA3 concentration, grape yield, growth.
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XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BÓN ĐẠM VÀ LÂN 
ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA MÀO GÀ TRỒNG CHẬU

TẠI MỸ THO, TIỀN GIANG

Nguyễn Văn Vượng1, Nguyễn Thị Ngọc1, Nguyễn Thị Thu Hiền1, 2Hà Chí Trực 
(1Khoa Nông học, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; 2Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ)

TÓM TẮT
Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của lượng bón đạm và lân đến sinh trưởng, phát triển của hoa Mào gà (Celosia cristata 
L.) trồng chậu được thực hiện tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Thí nghiệm bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn (RCRD) gồm 
2 yếu tố với 4 mức bón đạm, 3 mức bón lân, 20 chậu/nghiệm thức, 1 cây/chậu, 3 lần nhắc lại. Kết quả thí nghiệm cho 
thấy: Lượng bón đạm 3g N/chậu kết hợp với 1,5g P2O5/chậu giúp cây hoa Mào gà sinh trưởng phát triển tốt, cây có 
chiều cao trung bình đạt 59,6cm, đường kính gốc đạt 2,6cm, đường kính tán đạt 44,7cm, số lá đạt 37,4 lá/cây, số cành 
cấp 1 trên cây đạt 16,7 cành/cây, chiều dài cành cấp 1 đạt 34,0cm. Cây hoa Mào gà có nhiều phát hoa nhất (15,9 phát 
hoa/cây), chiều dài phát hoa (29,4cm), đường kính phát hoa (10,96cm), tỷ lệ phát hoa nở 100%, độ bền của phát hoa 
23,77 ngày, tỷ lệ cây đạt thương phẩm 95% cao hơn so với các nghiệm thức còn lại.
Từ khóa: Cây hoa Mào gà, lượng bón đạm, lượng bón lân, Tiền Giang.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mào gà lửa có tên khoa học là Celosia cristata 

L. Dân gian gọi bằng nhiều tên như Kê quan hoa, 
Kê công hoa, Kê cốt tử hoa, Mồng gà, Lão lai 
thiểu… Hoa Mào gà dùng trang trí ở gia đình 
và là cây cảnh quan tại các công viên. Ngoài ra, 
hoa Mào gà còn được coi là một loại dược liệu 
quý có thể dùng để chữa bệnh. Theo đông y, cây 
Mào gà có thể trị được nhiều chứng bệnh như cao 
huyết áp, lỵ trực khuẩn, cầm máu, trị nôn ra máu, 
chảy máu mũi, trĩ xuất huyết, mề đay (Đỗ Tất 
Lợi, 2005; Kim và ctv, 2015). Bón phân N, P, K 
đầy đủ với tỷ lệ thích hợp có tác dụng tốt cho cây 
hoa sinh trưởng, phát triển cân đối đề đạt năng 
suất hoa cao, chất lượng hoa tốt. Tuỳ từng giai 
đoạn sinh trưởng, phát triển của cây mà sử dụng 
loại phân NPK với tỷ lệ thích hợp (Đào Thanh 
Vân và ctv, 2007). Nếu thiếu phân bón cây sẽ còi 
cọc, hoa nhỏ, dễ bị sâu bệnh hại. Nếu bón thừa 
phân đạm thì cây sẽ vống cao, dễ đổ ngã, khả 
năng chống chịu kém. Vì vậy, việc cung cấp thiếu 
hoặc thừa phân bón cho cây đều không mang lại 
hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất (Lê Thị Thu 
Hương, 2009).

Xuất phát từ những nhu cầu trên, đề tài “Ảnh 
hưởng của liều lượng bón đạm và kali đến sinh 
trưởng, phát triển của cây hoa Mào gà (Celosia 
cristata L.) trồng chậu tại Mỹ Tho, Tiền Giang”  
được thực hiện.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Giống hoa Mào gà lửa (Celosia cristata. 

L) của công ty TNHH Hạt giống hoa Việt Nam 
(FVN). 

- Giá thể: Xơ dừa, phân bò, tro trấu với tỉ lệ 
2:1:1, tính theo thể tích.

- Phân khoáng: phân Urê (46% N); Phân DAP 
(18% N, 46 % P2O5).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm gồm 12 công 
thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn 
- RCRD (Nguyễn Thị Lan và Phạm Tiến Dũng, 
2005), nhắc lại 03 lần, 20 chậu/ô thí nghiệm; Mỗi 
chậu trồng 1 cây.

Bảng 1. Hàm lượng phân Ure và DAP cho từng nghiệm thức

Nghiệm thức Hàm lượng phân Ure và DAP (g/chậu)
N (g/chậu) P2O5 (g/chậu) Ure DAP

0,6 0,5 0,93 1,09
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1,2 0,5 2,18 1,09
2,4 0,5 4,79 1,09
3,0 0,5 6,10 1,09
0,6 1,0 0,45 2,17
1,2 1,0 1,76 2,17
2,4 1,0 4,37 2,17

3,0 1,0 5,67 2,17
0,6 1,5 0,03 3,26
1,2 1,5 1,33 3,26
2,4 1,5 3,94 3,26
3,0 1,5 5,24 3,26

- Biện pháp kỹ thuật: Bón thúc chia làm 4 lần:

+ Lần 1 (10 NST): 1/4 N + 1/4 K2O + 1/4 
DAP tương ứng với các NT.

+ Lần 2 (17 NST): 1/4 N + 1/4 K2O + 1/4 
DAP tương ứng với các NT.

+ Lần 3 (24 NST): 1/4 N + 1/4 K2O + 1/4 
DAP tương ứng với các NT.

+ Lần 4 (31 NST): 1/4 N + 1/4 K2O + 1/4 
DAP tương ứng với các NT.

- Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: Thời gian sinh 
trưởng (ngày); Chiều cao cây (cm); Đường kính 
gốc cây (cm); Số lá (lá/cây); Đường kính tán cây 
(cm); Số cành cấp 1 (cành); Chiều dài cành cấp 1 

(cm); Thời gian xuất hiện phát hoa; Thời gian hoa 
nở; Số lượng phát hoa/cây; Tỷ lệ phát hoa nở (%); 
Chiều dài phát hoa (cm); Đường kính phát hoa 
chính (cm); Độ bền của phát hoa (ngày); Tỷ lệ cây 
đạt thương phẩm (%).

- Xử lý số liệu: Kết quả thí nghiệm được xử lý 
theo chương trình Microsoft Excel và SAC 9.1.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ 12/2019 - 
2/2020 tại xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và lân 
đến thời gian sinh trưởng của cây hoa Mào gà 
trồng chậu

Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và lân đến thời gian sinh trưởng của cây hoa Mào gà

Đơn vị tính: ngày sau trồng

Chỉ 
tiêu

Lượng lân (P)
(g P2O5/chậu) 0,6

Lượng đạm (N) (g N/chậu)
TB (B)

1,2 2,4 3,0 (đ/c)
0,5 41,70 h 43,70 g 51,70 d 49,30 e 50,20 A

Thời 
gian
sinh 

trưởng

        1,0 (đ/c) 44,00 g 46,30 f 56,03 b 54,30 c 50,18 A
1,5 47,00 f 49,30 e 59,70 a 59,70 a 50,30 A

  TB (A) 44,23 D 46,43 C 55,81 A 54,43 B
           CV(%) = 1,92
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Thời gian xuất 
hiện phát hoa

1,0 (đ/c)
1,5

TB (A)

0,5 13,1 e 14,2 d 15,3 c 15,4  c 16,65 B
15,9 c 16,9 b 18,8 a 18,7 a 16,80 AB

16,8 b 18,6 a 19,1 a 19,3 a 17,05 A

15,26 C 16,56 B 17,73 A 17,80 A

   CV(%) = 2,67

Thời gian hoa 
nở

1,0 (đ/c)
1,5

TB (A)

0,5 25,3 g 25,6 f 28,6 d 28,3 d

27,4 e 28,8 d 31,4 c 31,6 bc 29,34 A

28,6 d 30,9 c 32,6 a 32,3 ab 29,31 A

27,10 C 28,73 B 30,88 A 30,73 A

                          CV(% )= 1,49

 Số liệu trong bảng 2 cho thấy: Thời gian 
sinh trưởng của cây hoa Mào gà dài ngày nhất là 
các nghiệm thức bón 2,4g N + 1,5g P2O5 và 3,0g 
N(đ/c)+ 1,5g P2O5 (59,7 ngày), thấp là nghiệm 
thức bón 0,6g N/chậu + 0,5g P2O5/chậu (41,7 
ngày), khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức tin 
cậy 95%.

Thời gian xuất hiện hoa của các nghiệm thức 
dao động từ  13,1 - 19,3 ngày sau trồng. Thời gian 
xuất hiện phát hoa của cây hoa Mào gà muộn nhất 
là các nghiệm thức bón 3,0g N + 1,5g P2O5, thời 
gian xuất hiện phát hoa sớm nhất là nghiệm thức 
bón 0,6g N+ 0,5g P2O5, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức tin cậy 95%. 

Các nghiệm thức bón  2,4 - 3,0g N + 1,5g P2O5, 

thời gian hoa nở muộn nhất từ 32,3 – 32,6 NST, 
thời gian hoa nở sớm nhất là nghiệm thức bón 0,6 
g N + 0,5g P2O5 có thời gian hoa nở là 25,3 NST, 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 
95%.

Lượng bón đạm có ảnh hưởng đến thời gian 
sinh trưởng của cây hoa Mào gà. Trong đó, lượng 
bón 2,4g N/chậu cho thời gian sinh trưởng, thời 
gian xuất hiện phát hoa, thời gian hoa nở dài ngày 
nhất, lần lượt 55,81; 17,73; 30,88 ngày sau trồng, 
cao hơn so với các lượng bón 0,6 - 1,2g N/chậu, 
nhưng không sai khác so với lượng bón đạm đối 
chứng 3g N/chậu.

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và lân đến 
sinh trưởng của cây hoa Mào gà 

Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và lân đến sinh trưởng 
của cây hoa Mào gà sau trồng 45 ngày

Lượng đạm
(g N/chậu)

Lượng lân
(g P2O5 
chậu)

Chiều cao 
cây (cm)

Đường 
kính gốc 
cây (cm)

Số lá
(lá/cây)

Đường 
kính tán 
cây (cm)

Số cành 
cấp 1 
(cành)

Chiều dài 
cành cấp 

1 (cm)
0,6 0,5 42,1 e 1,8 b 56,1 ab 34,1 d 8,6 e 17,8 i
1,2 0,5 46,2 cd 2,1 ab 50,9 cd 34 d 8,9 e 18,6 hi

2,4 0,5 54,4 b 2,2 ab 47,8 e 34,9 cd 10,3 d 24,9 e
3,0 0,5 58,2 a 2,5 a 43,7 f 36 c 10,4 cd 23,7 f
0,6 1,0 43 de 1,8 b 57,3 a 35,4 cd 10,5 cd 18,1 hi
1,2 1,0 48,4 c 2,2 ab 53,2 bc 35,3 cd 11,5 cd 19,2 h
2,4 1,0 56,7 ab 2,5 a 48,9 de 41,4 b 13,53 b 31,1 c
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3,0 1,0 58,6 a 2,5 a 44,2 f 43,5 a 13,2 b 26,5 d
0,6 1,5 43,1 de 2 ab 58,6 a 35,3 cd 11,8 c 18,5 hi
1,2 1,5 48,8 c 2,2 ab 53,3 bc 35,9 c 14,3 b 21,3 g
2,4 1,5 59,43 a 2,6 a 50,9 cd 44,8 a 16,5 a 32,8 b
3,0 1,5 59,6 a 2,6 a 37,4 g 44,7 a 16,7 a 34,0 a

CV(%) 0,91 4,17 3,33 2,34 6,43 2,55

Số liệu trong bảng 3 cho thấy: nghiệm thức 
bón 3,0g N + 1,5g P2O5 có chiều cao cây, đường 
kính gốc, đường kính tán, số cành cấp 1, chiều 
dài cành cấp 1 đạt cao nhất, lần lượt đạt 59,6cm, 
2,6cm, 44,7cm, 16,7 cành và 34,0cm, không có 
sự sai khác ở độ tin cậy 95% so với các chỉ tiêu 

của nghiệm thức bón 3,0g N + 1,5g P2O5.
Lượng lân bón không gây ảnh hưởng đến các 

chỉ tiêu về sinh trưởng của cây hoa Mào gà.
3.3. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và lân 
đến chất lượng hoa của cây hoa Mào gà

Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và lân đến chất lượng hoa của cây hoa Mào gà

Chỉ tiêu
Lượng lân (P)
(g P2O5/chậu)

0,6

Lượng đạm (N) (g N/chậu)
   TB (B)

1,2 2,4 3,0 (đ/c)

Số lượng phát 
hoa (phát 
hoa/cây)

0,5 8,0 f 8,3 f 10,0 e 10,3 e 11,50 A

1,0 (đ/c) 10,0 e 11 de 13,26 c 10,7 e 11,57 A
1,5 11,9 d 14,4 b 15,5 a 15,9 a 11,74 A

TB (A) 9,96 C 11,23 B 12,92 A 12,30 A
 CV(%) = 5,41

Tỷ lệ phát 
hoa nở (%) 0,5 92,3g 94,7e 93,3f 95,0e 96,34 A

1,0 (đ/c) 97,3c 93,3f 97,0cd 96,3d 96,29 A
1,5 100,0a 98,3 b 96,7cd 100,0a 95,93 A

TB (A) 96,53 B 95,43 C 95,68 C 97,10 A
CV(% )= 0,56

Chiều dài 
phát hoa (cm)

0,5 20,4e 22,2cd 23,6c 28,7a 24,83 A
1,0 (đ/c) 21,6de 22,6cd 26,4b 29,0a 24,72 A

1,5 22,0d 22,8cd 29,2a 29,4a 24,92 A
TB (A) 21,33 D 22,53 C 26,41 B 29,03 A

               CV(%) = 3,28

Đường kính 
phát hoa (cm)

0,5 7,30 c 7,70 c 8,10 c 10,10 b 9,07 A
1,0 (đ/c) 7,50 c 7,90 c 10,00 b 10,60 b 8,99 A

1,5 7,60 c 8,30 c 12,20 a 12,20 a 9,30 A
TB (A) 7,46 C 7,96 C 10,10 B 10,96 A

                CV(%) = 7,92
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Độ bền phát 
hoa (ngày)

0,5 16,3 f 17,3 ef 23,0 c 21,0 d 20,92 A     

1,0 (đ/c) 16,3 f 17,7 e 25,1 b 23,0 c 20,79 A    

1,5 18,3 e 18,3 e 26,7 a 27,3 a 20,87 A    

TB (A) 16,96 D 17,76 C     24,94 A      23,77 A     

               CV(% ) = 2,71

Số liệu ghi nhận trong bảng 4 cho thấy: nghiệm 
thức bón 3,0g N + 1,5g P2O5 có số lượng phát hoa 
(15,9 hoa/cây), tỷ lệ phát hoa nở (100%), đường 
kính phát hoa (12,2 cm), độ bền phát hoa (27,3 
ngày) đạt cao nhất, cao hơn có ý nghĩa ở mức tin 
cậy 95% so với nghiệm thức khác; Sự tương tác 
giữa yếu tố đạm và lân ở mức bón 3gr N/chậu + 
0,5 – 1,0 – 1,5gr P2O5/chậu không tạo ra sự khác 
biệt chỉ tiêu chiều dài phát hoa Mào gà.

Khi tăng lượng bón đạm từ 0,6 - 3,0g N/chậu 
các chỉ tiêu về chất lượng hoa tăng theo mức bón; 
Tuy nhiên, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
tin cậy 95% chỉ có ở mức bón 2,4 – 3,0g N/chậu.

Lượng lân bón không ảnh hưởng đến các chỉ 
tiêu về chất lượng hoa của cây hoa Mào gà.

3.4. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và lân 
đến phẩm chất cây hoa Mào gà đạt thương phẩm

Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và lân đến số cây hoa Mào gà đạt thương phẩm (cây)

Lượng đạm 
(g N/chậu)

Lượng lân (g 
P2O5 /chậu)

Tổng
số cây

Cây
loại 1

Cây 
loại 2

Cây
loại 3

Tổng số cây 
đạt thương 

phẩm

Tỷ lệ cây 
đạt thương 
phẩm (%)

0,6 0,5 60 45 5 10 50 83,3
0,6 1,0 60 47 3 10 50 83,3

0,6 1,5 60 49 5 6 54 90,0

1,2 0,5 60 50 3 7 53 88,3
1,2 1,0 60 50 3 7 53 88,3
1,2 1,5 60 53 2 5 55 91,7
2,4 0,5 60 50 3 7 53 88,3
2,4 1,0 60 53 1 6 54 90,0
2,4 1,5 60 54 3 3 57 95,0
3,0 0,5 60 47 6 7 53 88,3
3,0 1,0 60 48 5 7 53 88,3
3,0 1,5 60 54 3 3 57 95,0

Số liệu trong bảng 5 cho thấy: Tỷ lệ cây hoa 
Mào gà đạt thương phẩm (cây loại 1 + cây loại 2) 
cao nhất khi bón đạm ở liều lượng 3g N/chậu (đ/c) 
kết hợp với bón kali ở liều lượng 1g K2O/chậu và 
2 g K2O/chậu (98,3%), tỷ lệ cây đạt thương phẩm 
thấp nhất khi bón đạm ở liều lượng 12g N/chậu kết 
hợp với không bón kali (đ/c) là 85,0 %.
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

- Lượng bón đạm 3g N/chậu kết hợp với 1,5 g 
P2O5/chậu giúp cây hoa Mào gà sinh trưởng phát 
triển tốt, cây có chiều cao trung bình đạt 59,6cm, 
đường kính gốc đạt 2,6cm, đường kính tán đạt 
44,7cm, số lá đạt 37,4 lá/cây, số cành cấp 1 trên 
cây đạt 16,7 cành/cây, chiều dài cành cấp 1 đạt 
34,0cm.

- Lượng bón 3 g N/chậu kết hợp với 1,5 g 
P2O5/chậu, cây hoa Mào gà có nhiều phát hoa 
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nhất (15,9 phát hoa/cây), chiều dài phát hoa 
(29,4cm), đường kính phát hoa (10,96cm), tỷ lệ 
phát hoa nở 100%, độ bền của phát hoa 23,77 
ngày, tỷ lệ cây đạt thương phẩm 95% cao hơn so 
với các nghiệm thức còn lại.

4.2. Đề nghị

Cần có thêm nghiên cứu về ảnh hưởng của 
phân bón lá và phương pháp bón phân khác nhau 
để có thêm cơ sở cho việc hoàn thiện quy trình 
canh tác cây hoa Mào gà trồng chậu tại Tiền Giang.
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EFFECTS OF NITROGEN, PHOSPHORUS AMOUNT ON 
GROWTH AND DEVELOPMENT FOR COCKSCOMB (Colosia cristata L.) 

GROWN IN POT IN MY THO DISTRICT, TIEN GIANG PROVINCE

Nguyen Van Vuong1, Nguyen Thi Ngoc1, Nguyen Thi Thu Hien1, Ha Chi Truc2

(1Agronomy Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University; 2Southern Agricultural College)

SUMMARY
The experiment determined the effects of nitrogen and phosphorus application on growth and development for 
Cockscomb (Celosia cristata L.) grown in pot was carried out in My Tho, Tien Giang. The experiment was arranged 
in a completely randomized design (RCRD) consisting of 2 factors with 4 levels of nitrogen fertilizer, 3 levels of 
phosphorus, 20 pots/treatment, 1 plant/pot, and 3 replicates. Experimental results show that: The amount of nitrogen 
fertilizer 3g N/pot combined with 1,5g P2O5/pot helps the crested flower grow well, the average height of the tree 
is 59,6cm, the root diameter is 2,6cm, the canopy diameter is 44,7cm, the number of leaves is 37,4 leaves/tree, the 
number of level 1 branches on the tree is 16,7 branches/tree, the length of level 1 branches reached 34,0 cm. The 
plant has the most inflorescences (15,9 inflorescences/plant), inflorescence length (29,4cm), inflorescence diameter 
(10,96cm), inflorescence rate 100%, degree flower stability of 23,77 days, the rate of plants reaching commercial 
value of 95% was higher than that of the other treatments.
Keywords: Celosia cristata L., amount of nitrogen fertilizer, amount of phosphorus fertilizer, Tien Giang.
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