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THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Giới hạn nội dung: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và Phát triển công bố các công trình 
nghiên cứu, các bài tổng quan và thông báo khoa học; chưa đăng ở các ấn phẩm khác. 

2. Nội dung: Bài viết được soạn thảo trên máy vi tính, in khổ giấy A4, sử dụng UNICODE, 
font chữ Times New Roman; các phần trong bài viết được sắp xếp theo thứ tự như sau: 

TÊN BÀI: Chữ in, Font 14, bold
TÊN TÁC GIẢ: Chữ thường, Font 12 bold, với foot notes là tên cơ quan cho (các) tác giả.
TÓM TẮT: Font 10, ít nhất 250 từ và không quá 350 từ trong một đoạn văn, không xuống 

hàng. Từ khóa: 5 - 7 từ, xếp theo thứ tự từ A – Z. 
MỞ ĐẦU/ĐẶT VẤN ĐỀ: Font 12
VẬT LIỆU/NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: Font 12
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: Font 12 (có thể tách riêng phần KẾT QUẢ và THẢO LUẬN)
KẾT LUẬN: Font 12
TÀI LIỆU THAM KHẢO: Font 10
Phần tiếng Anh ở cuối bài gồm:
TÊN BÀI TIẾNG ANH: Chữ in, Font 14, bold
TÊN TÁC GIẢ: Không bỏ dấu, chữ thường, font 12 bold, foot notes cho tác giả để liên hệ.
SUMMARY (tiếng Anh): Font 10, một đoạn văn 250-350 từ không xuống hàng.
Keywords: (tiếng Anh), 5-7 từ, xếp theo thứ tự A-Z.
3. Một số hướng dẫn cần thiết
3.1. Cách viết tài liệu tham khảo
Trong bài viết, tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc 

đơn (); nếu có 2 tác giả thì dùng dấu phẩy(,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu + et al., năm, ví 
dụ: Nguyễn Văn A et al., (2005). Khi đưa tên tác giả vào câu văn thì thay dấu (,) giữa hai tác giả 
thành chữ “và”, thay cụm từ “et al.” bằng cụm từ “đồng tác giả”, để năm trong ngoặc đơn, ví dụ 
… Nguyễn Văn A và Trần Văn B (2006). …, … Nguyễn Văn A và đồng tác giả (2005). Tài liệu tham 
khảo sắp xếp theo thứ tự A-Z; tên tạp chí quốc tế viêt tắt theo quy định quốc tế, không có dấu 
chấm sau chữ viết tắt; tên tạp chí trong nước, tên sách và các tài liệu khác viết đầy đủ; thứ tự 
viết: Họ, tên các tác giả - năm xuất bản - tên sách, tên bài báo - tên tạp chí đối với bài báo,  hoặc 
tên nhà xuất bản và nơi xuất bản đối với sách - tập, số - trang đầu và trang cuối của tài liệu. 

Đặc biệt lưu ý, chỉ những trích dẫn nêu trong bài mới được ghi vào Tài liệu tham khảo. 
3.2. Hình và bảng
 Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ,…) phải đảm bảo tính khoa học, chất lượng 

và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng phải ngắn gọn, 
đủ thông tin; tên hình và số thứ tự ghi ở dưới hình, đối với bảng, tên và số thứ tự ghi ở trên bảng.

4. Bài viết phải sử dụng các thuật ngữ, danh pháp khoa học phổ biến; các thuật ngữ chưa Việt 
hóa thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh, đối với các ngôn ngữ không thuộc hệ La tinh thì phải 
có phiên âm La tinh và chú thích rõ ràng. Nếu dùng nhiều từ viết tắt thì phải có danh mục các từ 
viết tắt sau phần Summary. Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, đơn vị đo lường thông dụng được 
viết tắt không cần chú thích theo đúng quy định chung của nhà nước và quốc tế. 

5. Bản thảo gửi đăng gồm 1 bản in chính và 1 bản điện tử. Bài tổng quan không quá 15 trang 
in, bài báo không quá 10 trang in và thông báo không quá 5 trang in. Tạp chí không nhận đăng 
các bài không đúng quy định nêu trên. Bài không đăng không trả lại bản thảo. 

6. Tác giả hay nhóm tác giả được tặng 1 cuốn tạp chí có bài được đăng. 
7. Mọi giao dịch xin liên hệ theo địa chỉ sau: 
Ban thư ký Tạp chí Khoa học NN&PT, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang. 
Điện thoại: 0912.017.889; Email: tapchikhcn@bafu.edu.vn.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Trần Thị Ngọc Ánh
(Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Giáo dục Đại học giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong nền giáo dục nước ta, đó là đào tạo nhân lực, nâng cao 
dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; 
có kiến thức, kỹ năng, có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm 
việc; có ý thức phục vụ nhân dân. Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay đang trên đà đổi mới để hoàn thiện. Nâng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo đại học là một yêu cầu cấp thiết của xã hội. Nhà giáo giữ vai trò quan trọng trong 
việc đảm bảo chất lượng giáo dục, ở trường Đại học thì GV là lực lượng nòng cốt nhất, quyết định đến chất lượng đào 
tạo. Trước yêu cầu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” mà Nghị quyết 29-NQ/TW thông 
qua tại kỳ họp thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã chỉ ra, cũng như các trường đại học khác trên 
toàn quốc, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đã và đang đứng trước yêu cầu đổi mới và tiếp tục nâng cao chất 
lượng GD-ĐT để không ngừng phát triển, nâng cao thương hiệu, tăng tính cạnh tranh. Chính vì vậy một trong những 
giải pháp then chốt cần thực hiện là nâng cao trình độ, năng lực của ĐNGV trong Nhà trường.
Từ khoá: Chất lượng, đội ngũ, giáo dục đại học, GV, nâng cao.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định vai trò 

hết sức quan trọng của giáo dục, coi phát triển 
giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, là sự nghiệp 
của toàn Đảng và toàn dân; coi đầu tư cho giáo 
dục trở thành đầu tư cơ bản, quan trọng nhất cho 
sự phát triển toàn diện của đất nước, thường xuyên 
quan tâm, chăm lo đến ngành Giáo dục, đến đội 
ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Giáo 
dục đại học ở Việt Nam đang trên đà đổi mới để 
hoàn thiện. Tự chủ đại học hiện nay là xu hướng 
chung của các trường đại học trên thế giới và ở 
Việt Nam. Thông qua cơ chế tự chủ sẽ thúc đẩy 
hệ thống giáo dục đại học phát triển năng động, 
phù hợp với quá trình hội nhập hiện nay. Để thực 
hiện thành công được quá trình đó, không thể 
thiếu vai trò của đội ngũ giáo viên - những “kĩ sư 
tâm hồn” trong ngành Giáo dục. 

Tuy nhiên, thực trạng trình độ chuyên môn và 
trình độ nghiên cứu khoa học (NCKH) của đội 
ngũ GV (ĐNGV) các cơ sở giáo dục đại học ở 
Việt Nam hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần 
được quan tâm và giải quyết. 
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất một 
số giải pháp có tính chất khả thi nhằm nâng cao 

chất lượng ĐNGV của Trường Đại học Nông – 
Lâm Bắc Giang trước yêu cầu phát triển của nhà 
trường và yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Để 
thực hiện mục tiêu nghiên cứu đề ra, bài viết tập 
trung vào cái nội dụng trọng tâm sau:

+ Phân tích thực trang chất lượng ĐNGV của 
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

+ Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng 
ĐNGV của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc 
Giang.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích, tổng hợp lý thuyết.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: điều tra 

khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn, tổng kết kinh 
nghiệm… nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng 
vấn đề nghiên cứu.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng chất lượng ĐNGV của Trường 
Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Theo luật Giáo dục đại học năm 2012 được 
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, 
kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 quy định: 
“GV trong các cơ sở giáo dục đại học là người có 
thân nhân rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, có 
sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp, đạt trình độ 
về chuyên môn nghiệp vụ”. Tại các cơ sơ giáo 
dục đại học, GV (GV) sẽ đảm nhận công tác 
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giảng dạy, NCKH, tham gia công tác quản lý đào 
tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác 
đảng, đoàn thể và các hoạt động khác. 

ĐNGV là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất 
trong tập thể sư phạm nhà trường làm nhiệm vụ 
giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, là nhân tố 
quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường. 
3.1.1. Thực trạng về cơ cấu và mức độ đáp ứng 
các tiêu chuẩn chung

Theo thống kê năm học 2013 -2014, Nhà 
trường có tổng số 145 GV cơ hữu trong đó: tiến 
sĩ là 20 người chiếm 13,4%, thạc sĩ là 115 người 
chiếm 77,2%, còn lại hầu hết đều đang là học viên 
cao học. Đến năm học 2019-2020, Nhà trường 
đã có tổng 195 GV cơ hữu trong đó có 4 PGS 
(chiếm 2.1%), 30 tiến sĩ (chiếm 15.4%), 158 thạc 
sĩ (chiếm 81%). Như vậy, sau 5 năm, số lượng 
và cơ cấu trình độ chuyên môn của ĐNGV nhà 
trường đã có sự thay đổi tích cực.

Theo các tiêu chí về trường ĐH đạt chuẩn 
quốc gia trong dự thảo thông tư quy định chuẩn 
quốc gia đối với giáo dục đại học được công bố: 
tỷ lệ GV, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ phải 
chiếm ít nhất 25% trong tổng số GV, nghiên cứu 
viên cơ hữu của trường đại học theo định hướng 
ứng dụng và 50% đối với trường đại học theo 
định hướng nghiên cứu. Tỷ lệ GV cơ hữu trình 
độ giáo sư, phó giáo sư phải đạt tối thiểu 10% với 
trường định hướng thực hành, 20% với trường 
định hướng nghiên cứu. Tuy đã có sự cải thiện về 
mặt trình độ chuyên môn sau 5 năm nhưng dựa 
vào các tiêu chí mà dự thảo đưa ra để đánh giá 

thì ĐNGV của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc 
Giang hiện nay còn thiếu và yếu.

Ngoài nhiệm vụ phải hoàn thiện trình độ 
chuyên môn, việc tiến hành đánh giá GV về kết 
quả công tác cũng như phẩm chất chính trị, đạo 
đức để làm căn cứ xếp loại, phân phối thu nhập 
tăng thêm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xét danh 
hiệu thi đua khen thưởng đều được các khoa 
chuyên môn và nhà trường thực hiện định kì hàng 
tháng, năm.

Hiện nay, theo số liệu thống kê của phòng 
tổ chức - cán bộ, tính đến tháng 12/2020, toàn 
trường có 13 GV đã có bằng cao cấp lý luận chính 
trị, 05 GV đã có bằng trung cấp lý luận chính trị. 
Như vậy số lượng GV có bằng lý luận chính trị 
còn ít, tuy nhiên bên cạnh đó có 95/145 cán bộ 
GV được vinh dự gia nhập hàng ngũ Đảng Cộng 
Sản Việt Nam (chiếm tỉ lệ 65,5%). Còn lại hầu 
hết các GV, mà chủ yếu là GV trẻ đều là Đoàn 
viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

Bên cạnh việc GV tự đánh giá, kiểm điểm và 
nhận sự đánh giá từ phía khoa chuyên môn, nhà 
trường, để làm rõ hơn về thực trạng phẩm chất 
đạo đức chính trị của ĐNGV của Trường Đại học 
Nông – Lâm Bắc Giang, tôi đã tiến hành khảo sát 
300 sinh viên ở tất cả các ngành về phẩm chất 
chính trị, đạo đức của ĐNGV.

Kết quả khảo sát sinh viên đánh giá về phẩm 
chất chính trị, đạo đức của ĐNGV của Trường 
Đại học Nông – Lâm Bắc Giang được thể hiện 
trong bảng sau.

Bảng 1. Kết quả khảo sát sinh viên đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức của
ĐNGV Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

STT Tiêu chí đánh giá Tỷ lệ % Rất tốt, 
tốt

Tỷ lệ % Bình 
thường Tỷ lệ % Chưa tốt

I. Thực hiện quy chế giảng dạy của GV
I.1 Lên lớp đúng giờ 98% 1% 1%
I.2 Đảm bảo giảng dạy đủ số giờ quy định 99,3% 0,7% 0%
I.3 Thực hiện giảng dạy theo đúng thời khóa biểu 97,4% 2,2% 0,4%
I.4 Công bằng trong kiểm tra, đánh giá 83,2% 14,5% 2,3%
II. Tác phong sư phạm 
II.1 Nhiệt tình và có trách nhiệm 85,8% 13,1% 1,1%
II.2 Bao quát được người học trên lớp 86,4% 12,4% 1,2%
II.3 Có thái độ thân thiện với người học 88,1% 10,5% 1,4%
II.4 Quan tâm đến sự tiến bộ và nguyện vọng của 

người học về cả kiến thức, kỹ năng, thái độ 80,5% 15,8% 3,7%
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 Theo kết quả khảo sát về phẩm chất chính trị, đạo 
đức của sinh viên trên đây, khoảng 98% sinh viên 
đánh giá các thầy cô đạt mức rất tốt và tốt trong 
việc thực hiện lên lớp đúng giờ, đảm bảo giảng 
dạy đủ số giờ quy định, đúng thời khóa biểu. Các 
tiêu chí như: nhiệt tình và có trách nhiệm; bao 
quát được người học trên lớp; có thái độ thân thiện 
với người học đều đạt mức đánh giá rất tốt và tốt 
là khoảng 85%. – 88%. Tuy nhiên, bên cạnh đó 
1 số tiêu chí chưa được đánh giá cao như tiêu chí 
“công bằng trong kiểm tra, đánh giá”, với mức 
đánh giá đạt rất tốt và tốt là 83,2%, trung bình là 
14,5%, và 2,3% đánh giá chưa tốt. Điều này cho 
thấy vẫn tồn tại hiện tượng tiêu cực trong kiểm 
tra, thi cử. Không nhiều nhưng sẽ ảnh hưởng 
phần nào đến danh dự nhà giáo nói riêng và uy 
tín của nhà trường nói chung. Hay tiêu chí “quan 
tâm đến sự tiến bộ của người học cả kiến thức, kỹ 
năng và thái độ” mới chỉ được nhận xét đạt mức 
rất tốt và tốt là 80,5% còn lại 15,8% sinh viên cho 
rằng chỉ ở mức trung bình và 3,7% cho rằng chưa 

tốt. Điều này cho thấy các GV vẫn chưa thực sự 
quan tâm đến sự tiến bộ của sinh viên trong nhận 
thức, trong thái độ cũng như những nguyện vọng 
của sinh viên.

Nhìn chung qua phân tích thực trạng trên, 
phẩm chất chín trị, đạo đức của ĐNGV của 
Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang được 
đánh giá tương đối cao, là tiền đề cho sự phát 
triển bền vững của nhà trường trong tương lai. 
3.1.2. Thực trạng mức độ hoàn thành  nhiệm vụ 
theo quy định của ĐNGV 
3.1.2.1. Chất lượng hoạt động đào tạo

Để đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên 
về hoạt động giảng dạy, tác giả tiến hành khảo 
sát lấy ý kiến của 300 sinh viên thuộc tất cả các 
chuyên ngành đào tạo các hệ. Tác giả đã đưa ra 
một số các tiêu chí về hoạt động giảng dạy của GV 
để khảo sát, thu được kết quả như sau:

Trong đó: 
1- Chưa tốt  2 - Trung bình 3 - Tốt 4 - Rất tốt

Bảng 2. Kết quả khảo sát sinh viên về GV (tính theo %)
STT Tiêu chí đánh giá 1 2 3 4

I Chuẩn bị giảng dạy, GV khi giảng dạy có công bố cho người 
học về: 

I.1 Mục tiêu học tập chung của học phần, cách thức kiểm tra 
đánh giá 2 7 55 36

I.2 Đề cương chi tiết, mục tiêu học tập cụ thể của từng chương, 
bài 4 11 51 34

I.3 Giáo trình hay bài giảng, các tài liệu tham khảo và cách thức 
tìm các tư liệu học tập trên của học phần 7 28 47 18

II Phương pháp giảng dạy  
II.1 Dễ hiểu, hấp dẫn, sinh động tạo hứng thú học tập cho người 

học 8 34 45 13

II.2 Sử dụng phương tiện/công cụ dạy học phù hợp 9 31 42 18
II.3 Có ý kiến phản hồi tích cực cho người học về phương pháp 

học tập sau kiểm tra đánh giá 11 35 46 8

II.4 Có hướng dẫn người học tự học trên lớp và tự học ngoài lớp 
cụ thể, rõ ràng, hiệu quả 14 32 47 7

II.5 Khuyến khích sự chủ động và sáng tạo của người học trong 
học tập 10 38 47 5

III.  Nội dung giảng dạy của GV 
III.1 Khoa học, rõ ràng, chính xác 6 28 47 19
III.2 Có tính cập nhật và chỉ ra được các ứng dụng thực tiễn 12 39 41 8

Như vậy, qua kết quả đánh giá của sinh viên, ta 
thấy với các tiêu chí về công tác chuẩn bị giảng dạy 

được sinh viên đánh giá tương đối cao (chủ yếu ở 
mức tốt và rất tốt). Còn lại các tiêu chí về phương 
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pháp giảng dạy và nội dung giảng dạy được đánh 
giá chủ yếu dao động ở mức trung bình và tốt. Tuy 
nhiên, ở một số tiêu chí vẫn nhận mức đánh giá 
chưa tốt với lượng sinh viên đánh giá là trên 10%. 
Vì vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động 
đạo tạo, đáp ứng nhu cầu của người học, mỗi GV 
cần tự nâng cao và hoàn thiện năng lực giảng dạy 
của mình.    
3.1.2.2. Chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa 
học

Năm 2020 vừa qua, GV của trường đã thực 
hiện 03 đề tài cấp Tỉnh, 20 đề tài cấp trường. 
Cũng như lượng đề tài nghiên cứu khoa học, số 
lượng các bài báo do GV trong trường tham gia 
viết đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài 
nước có sự tăng dần qua các năm. 

Đi liền với hoạt động nghiên cứu khoa học, 
hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế cũng 
từng bước được quan tâm phát triển.

Về hợp tác trong nước, nhà trường liên kết với 
các viện, trung tâm như Viện chăn nuôi quốc gia, 
Viện thú y để đào tạo GV cho trường; liên kết với 
Viện cây lương thực – cây thực phẩm để phục vụ 
công tác nghiên cứu các giống lúa, khoai lang... 
ngoài ra còn kí kết nhiều chương trình phối hợp 
với Sở khoa học và công nghệ Bắc Giang. 

Về hợp tác quốc tế, do là một trường ĐH nhỏ 
mới được nâng cấp lên từ trường cao đẳng nên 
hoạt động hợp tác quốc tế mới chỉ là bắt đầu. 
Năm 2013, có 7 đợt chuyên gia, giáo viên, sinh 
viên nước ngoài đến thăm và công tác tại trường 
là Viện vệ sinh an toàn thực phẩm và chuyên gia 
Hàn Quốc; đoàn sinh viên Hàn Quốc; Học viện 
kỹ thuật nông nghiệp Quảng Tây và Học viện 
Vân Nam Trung Quốc; Giáo sư người Đức; Đoàn 
chuyên gia Philipin. Năm 2014 làm việc với công 
ty Nippon Nhật Bản về việc nuôi thỏ giống; làm 
việc với giáo sư Đại học quốc gia Nhật Bản. 
Ngoài ra nhà trường còn tổ chức mời tình nguyện 
viên và thực tập sinh nước ngoài đến giảng dạy 
tiếng Anh nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho 
tập thể cán bộ GV: năm 2008 – 2010 có 2 đợt tình 
nguyện viên người Úc và 1 đợt người Iceland, 
1 đợt thực tập sinh người Philipin từ tháng 5 – 
tháng 10/2014.

Kết quả của hoạt động hợp tác quốc tế bước 
đầu đã được nhìn nhận: gần 20 GV đã và đang 

theo học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Năm 2013 – 
2014 có 8 người có học vị tiến sĩ trở về công tác, 
bổ sung lớn cho ĐNGV của nhà trường. Thông 
qua các chương trình, dự án liên kết, kinh nghiệm 
cũng như khả năng giao tiếp làm việc với các 
chuyên gia của cán bộ GV được ngày một tăng 
cường. Trình độ ngoại ngữ của cán bộ GV cũng 
có xu hướng được cải thiện.

Từ nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 
công tác hợp tác trong nước và quốc tế, mối quan 
hệ giữa nhà trường và các đơn vị sản xuất đã 
được gắn kết, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. 
Nhiều đề tài còn có thể trở thành tiền đề cho quá 
trình đào tạo sau đại học rất hiệu quả. Tuy nhiên 
tác giả nhận thấy rằng năng lực nghiên cứu khoa 
học, hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Nông 
-Lâm Bắc Giang nhiều hạn chế bởi: 1) Do năng 
lực nghiên cứu của GV, đặc biệt là GV trẻ còn 
hạn chế bởi cả lí do khách quan và chủ quan (vì 
tiềm lực khoa học còn ít, kinh nghiệm nghiên cứu 
chưa nhiều; bận rộn với giờ giảng trên lớp, với 
học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
nâng cao ngoại ngữ, tin học), cho nên thiếu các 
công trình nghiên cứu làm ảnh hưởng đến nhiệm 
vụ của GV, trong khi đó, giảng dạy và NCKH 
luôn là nhiệm vụ “kép” của người GV đại học; 
2) Do nhận thức chưa đầy đủ của một số GV về 
vai trò và lợi ích của NCKH trong quá trình công 
tác của họ; 3) Phần lớn GV đại học chưa thực sự 
nghiêm túc, say mê với hoạt động NCKH, cho 
nên tình trạng GV NCKH mang tính chất “đối 
phó” để có đủ giờ định mức còn diễn ra khá phổ 
biến; 4) Bệnh thành tích, hình thức trong NCKH 
cũng khá phổ biến, nên nhiều công trình khoa học 
chưa có chất lượng cao.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng ĐNGV của Trường Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang

Trong bối cảnh hiện nay, các cơ sở giáo dục 
đại học đang từng bước thực hiện tự chủ đại học. 
Đây là vấn đề được các nhà chức trách, hệ thống 
giáo dục đại học ở Việt Nam và nhiều quốc gia 
khác trên thế giới quan tâm. Tự chủ đại học được 
hiểu là việc các trường đại học có được mức độ 
độc lập so với các cơ quan quản lí nhà nước liên 
quan về quản trị cơ cấu tổ chức, phân bổ nguồn 
lực tài chính, tạo nguồn thu, tuyển dụng nhân sự, 
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trang bị các thiết bị phục vụ cho giảng dạy và 
nghiên cứu. Theo đó, một trong những yếu tố 
quyết định đến thành công của quá trình tự chủ 
đại học thuộc về vai trò của GV.

Từ thực trạng nêu trên về ĐNGV, tôi đề xuất 
một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
ĐNGV của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc 
Giang trong bối cảnh hiện nay.
3.2.1. Về chính sách đào tạo và tuyển dụng

Thứ nhất, cần đổi mới và nâng cao chất lượng 
ĐNGV đại học. Đây được coi là giải pháp có tính 
chất chiến lược, cơ bản, lâu dài của chiến lược 
tổng thể phát triển giáo dục đại học hiện nay. Bên 
cạnh việc học tập để nâng cao trình độ, đạt chuẩn 
của GV đứng lớp, họ cần được đào tạo và bồi 
dưỡng về phương pháp giảng dạy đại học phù 
hợp với quá trình chuẩn hóa và hội nhập quốc tế.

Việc xây dựng ĐNGV luôn luôn gắn liền với 
việc nâng cao chất lượng của mỗi GV bởi khi 
tất cả các thành viên trong một tập thể sư phạm 
đều tốt, chắc chắn tập thể đó tốt. Muốn vậy, mỗi 
GV cần không ngừng nâng cao bản lĩnh chính 
trị, trau dồi đạo đức cách mạng; tác phong chính 
quy mẫu mực của người thầy/cô giáo; xây dựng 
động cơ đúng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận 
và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản 
thân mỗi GV phải nêu cao tinh thần tự học tập, 
tự nghiên cứu để mở rộng hiểu biết của mình về 
cả kiến thức chuyên ngành, liên ngành, đặc biệt 
là những tri thức mới về phương pháp giảng dạy 
hiện đại, kĩ năng giảng dạy theo phương pháp 
tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao 
chất lượng, hiệu quả giảng dạy.

Thứ hai, các cơ sở giáo dục đại học cần có 
những chính sách phù hợp nhằm thu hút các GV 
có trình độ giỏi, có trình độ cao và các GV đã, 
đang học tập ở nước ngoài trở lại cơ sở giáo dục 
đại học để tiếp tục cống hiến.
3.2.2. Về các chính sách đối với công tác nghiên 
cứu khoa học của GV

Thứ nhất, tạo động lực NCKH cho GV bằng 
cách khuyến khích các hoạt động khoa học ở các 
cấp độ khác nhau. “GV có động lực nghiên cứu 
càng mạnh mẽ thì năng lực nghiên cứu càng được 
phát huy tối đa” (Nguyễn Văn Tuấn, 2019). Hiện 
nay, phần lớn các cơ sở giáo dục đại học đều có 
những đổi mới nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH 

của GV, song cần có những chính sách về mặt tài 
chính tốt hơn nữa để khuyến khích GV tích cực 
NCKH. Thực tế cho thấy, với chế độ lương hiện 
hữu, GV gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, 
nhiều GV đã tìm kiếm các nghề khác nhau để làm 
thêm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
gia đình họ.

Thứ hai, thiết lập môi trường tự do học thuật 
tại các cơ sở giáo dục đại học. Tự do học thuật 
luôn gắn với trách nhiệm học thuật của mỗi nhà 
khoa học, quan trọng nhất là sự khách quan và 
trung thành với chân lí, sự tuân thủ các chuẩn 
mực về đạo đức và chuyên môn và sự tôn trọng 
quyền tự do học thuật của những thành viên khác, 
có cách ứng xử công bằng với những quan điểm 
học thuật khác biệt. Với môi trường này, mỗi GV 
có thể tự phát huy năng lực nghiên cứu của mình 
qua nhiều cách thức khác nhau. Họ được tự do 
phát huy trí tuệ qua nghiên cứu các đề tài tâm 
huyết, từ đó, nâng cao năng lực NCKH của mỗi 
GV, đồng thời nâng cao chất lượng của các sản 
phẩm nghiên cứu.

Thứ ba, phát huy tính tích cực, tính chủ động 
của GV trong NCKH thông qua các buổi trao 
đổi học thuật, thuyết minh các đề tài nghiên cứu, 
báo cáo kết quả nghiên cứu, các Hội thảo chuyên 
môn… Đây là cơ hội tốt để các GV đặc biệt là 
GV trẻ được gặp gỡ, trao đổi với các đồng nghiệp 
có kinh nghiệm NCKH, các chuyên gia nghiên 
cứu.

Thứ tư, xác định giảng dạy và NCKH là 
nhiệm vụ “kép” nên trong công tác đánh giá GV, 
các cơ sở giáo dục đại học cần bổ sung nội dung: 
công khai hồ sơ NCKH của GV, giúp để sinh viên 
có thêm thông tin để lựa chọn GV trong quá trình 
đăng kí GV giảng dạy môn học.

Thứ năm, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác quốc 
tế trong NCKH để giúp GV có cơ hội nâng cao 
kĩ năng giao tiếp trong khoa học về các vấn đề 
nghiên cứu mang tầm khu vực và thế giới; thuận 
lợi hơn trong việc công bố các kết quả nghiên cứu 
của mình trên các tạp chí quốc tế.
4. KẾT LUẬN

Vị thế, vai trò của người thầy giáo ở bất cứ 
thời đại nào cũng rất quan trọng trong ngành giáo 
dục. Họ luôn được xã hội kính trọng và dành 
những tình cảm trân trọng nhất. Theo đó, các thầy 
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giáo, cô giáo phải không ngừng học tập, NCKH 
để nâng cao trình độ, xứng đáng với sự tin cậy 
của xã hội. Nâng cao chất lượng ĐNGV là một 
trong những chủ trương mà Đảng và nhà nước 
ta đặc biệt quan tâm, nó là nhân tố quan trọng 
trong việc nâng cao chất lượng đào tạo góp phần 
thắng lợi vào công cuộc CNH-HĐH đất nước. 

Đối với các trường ĐH nói chung và Trường Đại 
học Nông - Lâm Bắc Giang nói riêng việc nâng 
cao chất lượng ĐNGV đang trở nên cấp bách hơn 
bao giờ hết vì yêu cầu của xã hội ngày càng cao 
và sự cạnh tranh quyết liệt đang dần diễn ra trong 
khu vực đồng bằng sông Hồng.
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IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING STAFF AT BAC GIANG 
AGRICULTURAL AND FORESTRY UNIVERSITY

Trần Thị Ngọc Ánh
(Economics and Finance Faculty of  Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
University education holds a very critical role in our country’s education, that is, training human resources, raising 
people’s knowledge, fostering talents; scientific and technological research to create new knowledge and products, 
serving the requirements of socio-economic development, ensuring national defense and security and international 
integration. To train learners with political and moral qualities; have knowledge, skills, health; have creative ability 
and professional responsibility, adapt to the working environment; conscious of serving the people. Higher education 
in Vietnam is currently on the path of renovation to perfection. Improving the quality of higher education and 
training is an urgent requirement of society. Teachers play an important role in ensuring the quality of education, in 
universities, teachers are the most important force, determining the quality of training. In response to the requirement of 
“Fundamentally and comprehensively renovating education and training to meet the requirements of industrialization 
and modernization in the context of a socialist-oriented market economy and international integration”, Resolution 29 
-NQ/TW approved at the 8th session of the Party Central Committee (term XI) pointed out that, like other universities 
across the country, Bac Giang Agriculture and Forestry University has been standing before requirements to innovate 
and continue to improve the quality of education and training in order to constantly develop, enhance the brand, and 
increase competitiveness. Therefore, one of the key solutions to be implemented is to improve the qualifications and 
capacity of the teaching staff in the school.
Keywords: Improving, lecturer, quality, staff, university education.
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA ĐỘI NGŨ CỐ VẤN 
HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GANG

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, thời 
kỳ của nền kinh tế tri thức, của công nghệ thông 
tin, của hội nhập và phát triển. Yêu cầu này đặt ra 
cho sự nghiệp giáo dục nói chung, giáo dục Đại 
học – Cao đẳng nói riêng nhiệm vụ vô cùng nặng 
nề. Mỗi cơ sở giáo dục cần có sự đổi mới toàn 
diện và sâu sắc, trong đó tập trung vào biện pháp 
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng 
yêu cầu sự phát triển kinh tế xã hội trong hiện tại 
và tương lai.

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đóng 
trên địa bàn xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh 
Bắc Giang, là trường Đại học công lập hàng đầu 
trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam, là cơ sở 
đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ - 
TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 
năm 2011, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng 
Nông - Lâm.

Trường có chức năng và nhiệm vụ là đào tạo 
và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ 
Đại học - cao đẳng, kỹ thuật viên trung học và 
công nhân nghề về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh 
vực nông lâm nghiệp đáp ứng trong sự nghiệp 
phát triển nông nghiệp nông thôn góp phần tích 
cực cho sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Bên cạnh đó nhà trường còn có nhiệm vụ nghiên 
cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật 
phục vụ hoạt động đào tạo và đáp ứng yêu cầu 
phát triển của ngành.

Trong những năm vừa qua Trường Đại học 
Nông – Lâm Bắc Giang đã và đang áp dụng đào 
tạo theo học chế tín chỉ. Theo đó, giảng viên cố 
vấn học tập (GVCVHT) là người có ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự thành công trong học tập và lựa 
chọn nghề nghiệp của người sinh viên. Nhiệm vụ 
của GVCVHT là tư vấn về học tập, nghiên cứu 
khoa học và khả năng tìm được việc làm cho sinh 
viên sau khi ra trường. Với chủ đích tìm hiểu về 
thực trạng hoạt động tư vấn của cố vấn học tập ở 
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang và đưa 
ra một số biện pháp phù hợp nâng cao chất lượng 
của hoạt động này, chúng tôi đã thực hiện đề tài: 
“Thực trạng công tác cố vấn học tập của đội ngũ 
cố vấn học tập ở Trường Đại học Nông – Lâm 
Bắc Giang”. 

Bài viết này tập trung vào những nội dung 
sau: Thứ nhất là tìm hiểu công tác CVHT ở Việt 
Nam và một số nước có nền giáo dục tiên tiến 
như Mĩ, Anh, New Zealand và Úc, hệ thống cơ sở 
lí luận về công tác CVHT. Thứ hai, xác định thực 
trạng hoạt động tư vấn của CVHT qua phân tích 
các Quy định/ Quy chế công tác CVHT, qua khảo 
sát CVHT và SV, cũng như qua đánh giá hiệu quả 
công tác CVHT. Thông qua các công cụ phiếu 
thăm dò ý kiến và phiếu đánh giá CVHT. Thứ ba, 
đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác 
tư vấn của CVHT ở Trường Đại học Nông – Lâm 
Bắc Giang. Trong bài báo này, chúng tôi chỉ đề 
cập thực trạng về công tác CVHT ở Trường Đại 
học Nông – Lâm Bắc Giang.

Nguyễn Thị Diễm, Đặng Xuân Anh
(Khoa Lý luận chính trị – Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT 
Trong đào tạo theo học chế tín chỉ, giảng viên cố vấn học tập (GVCVHT) là người có ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
thành công trong học tập và lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên. Nhiệm vụ của GVCVHT là tư vấn và hỗ trợ sinh 
viên về học tập, nghiên cứu khoa học, lựa chọn đăng kí học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng 
tìm được việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Bài viết trình bày thực trạng công tác cố vấn học tập của đội ngũ 
cố vấn học tập (CVHT) ở Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu 
quả công tác CVHT của giảng viên.
Từ khóa: Cố vấn học tập, nghiên cứu khoa học, tín chỉ.
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2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào những nội dung 
sau: Thứ nhất là tìm hiểu công tác CVHT ở Việt 
Nam và một số nước có nền giáo dục tiên tiến 
như Mĩ, Anh, New Zealand và Úc, hệ thống cơ sở 
lí luận về công tác CVHT. Thứ hai, xác định thực 
trạng hoạt động tư vấn của CVHT qua phân tích 
các Quy định/ Quy chế công tác CVHT, qua khảo 
sát CVHT và SV cũng như qua đánh giá hiệu quả 
công tác CVHT. Thứ ba, đề xuất các biện pháp 
nâng cao hiệu quả công tác tư vấn của CVHT ở 
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Nhằm xác định chính xác thực trạng về công 
tác CVHT và rèn luyện, chúng tôi đã sử dụng 
phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp 
quan sát, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, 
phương pháp thống kê toán học. Các phương 
pháp này nhằm thu thập thông tin về nhận thức 
của CVHT và của sinh viên về hoạt động tư vấn; 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thái độ của 
CVHT; nhu cầu tư vấn và mức độ đáp ứng của 
CVHT. Nghiên cứu được tiến hành qua khảo sát 

từ 200 sinh viên và 15 CVHT của Trường Đại học 
Nông – Lâm Bắc Giang.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nhận thức của cố vấn học tập và của sinh 
viên về hoạt động tư vấn

Đánh giá về vai trò của cố vấn học tập và 
hiệu quả hoạt động tư vấn của cố vấn học tập với 
các mức độ tương ứng (không quan trọng/không 
hiệu quả, ít quan trọng/ít hiệu quả; quan trọng/ 
hiệu quả, rất quan trọng/ rất hiệu quả) cho thấy cả 
cố vấn học tập và sinh viên đều cho rằng cố vấn 
học tập có vai trò quan trọng và cần thiết trong 
các trường đại học hiện nay (CVHT: 70.5% ; SV: 
74.5% - mức rất quan trọng), như vậy có thể thấy 
sinh viên đánh giá vai trò của CVHT còn cao hơn 
cả CVHT tự đánh giá về hoạt động của  chính 
mình. Về hiệu quả của hoạt động tư vấn với tần 
số lựa chọn mức ít hiệu quả ở CVHT là 20.5%, 
ở SV là 45.5% trong số các mức độ được đưa 
ra cho thấy sinh viên cảm thấy hoạt động của cố 
vấn chưa hiệu quả. Trong khi CVHT đánh giá về 
hiệu quả hoạt động tư vấn của mình cao hơn so 
với sinh viên, là những người đang được hưởng 
lợi ích này.

Bảng 1. Nhận thức của CVHT và của sinh viên về hoạt động tư vấn

TT Nội dung Cố vấn học tập
(%)

Sinh viên
(%)

1 CVHT là công việc cần thiết trong các trường đại học 89.0 87.5

2 Công việc của CVHT giúp ích cho sinh viên trong quá trình 
học tập tại trường 76.5 65.0

3
CVHT hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm khoa và các đơn vị có liên 
quan trong công tác quản lý sinh viên 78.5 69.5

4 CVHT là việc tư vấn cho sinh viên tất cả những vấn đề SV 
gặp 70.5 75.5

5
CVHT có trách nhiệm theo dõi sát tình hình sinh viên, kịp 
thời để xuất với khoa về cách xử lý đối với những tình 
huống phát sinh trong đào tạo

40.5 78.5

6
Công tác CVHT là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp 
loại giảng viên hàng năm 77.5 32.5

7
CVHT nhiều lúc làm sinh viên rối trí, không biết nên quyết 
định thế nào 81.5 78.5

8
Hoạt động của CVHT là thực hiện nhiệm vụ của giảng viên 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 60.0 60.0
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 Kết quả mô tả ở bảng 1 sau đây còn cho thấy cho 
thấy, cố vấn học tập và sinh viên đều tương đồng 
với nhau ở một số ý như hoạt động cố vấn học tập 
là công việc cần thiết trong các trường đại học; là 
việc hỗ trợ cho sinh viên học tập; hỗ trợ ban chủ 
nhiệm khoa và các đơn vị quản lý sinh viên; là 
thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; là việc tư vấn cho 
sinh viên tất cả những vấn đề mà sinh viên gặp 
phải trong cuộc sống. Cả CVHT và SV đều thấy 
rằng nhiều lúc làm sinh viên bị rối khi được tư 
vấn (CVHT: 81,5%, SV:  78.5%). 

Có sự khác biệt trong nhận định của CVHT 
và sinh viên ở nội dung: cố vấn học tập có trách 
nhiệm theo dõi sát tình hình của sinh viên, kịp 
thời đề xuất với khoa về cách xử lý đối với những 
tình huống phát sinh trong đào tạo. Số liệu cho 
thấy chưa đến một nửa CVHT cho rằng việc của 
mình là theo dõi sát sao tình hình của sinh viên, 
ngược lại sinh viên cho rằng đấy là việc cố vấn 
học tập phải làm và đó cũng là mong muốn của 
sinh viên. Trong khi CVHT nhận thức sâu sắc 
công tác CVHT là một trong những cơ sở để đánh 
giá, xếp loại giảng viên hàng năm, còn sinh viên 

thì ít nắm được vấn đề này.
Như vậy, kết quả khảo sát về nhận thức của 

CVHT và sinh viên đối với hoạt động của CVHT 
như trên cho thấy cả CVHT và sinh viên đều có 
hiểu biết đối với vai trò, nhiệm vụ của CVHT. 
Trong đó, nhận thức của cố vấn học tập tốt hơn 
sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên đánh giá chưa cao 
về tính hiệu quả của hoạt động tư vấn. 
3.2. Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của CVHT

Tìm hiểu về vấn đề này chúng tôi đã tiến 
hành điều tra, kết quả thu được ở trong bảng 2:

Bảng 2 đã chỉ ra có sự khác biệt lớn giữa 
ý kiến của sinh viên và CVHT về mức độ hoàn 
thành chức năng và nhiệm vụ của CVHT. Ý kiến 
của CVHT học về 9 chức năng đều tập trung mức 
“hoàn thành tốt”, trong khi ý kiến của sinh viên 
về mức độ hoàn thành của CVHT chỉ tập tung ở 
mức “hoàn thành”. Đáng chú ý rằng cả CVHT 
và sinh viên đều có ý kiến đến 4 và 6 chức năng, 
nhiệm vụ ở mức độ không hoàn thành dưới 13.3% 
(CVHT) và từ 1.0% đến 6.0% (SV). Đối với chức 
năng và nhiệm vụ “Hướng dẫn sinh viên đăng kí 
môn học”, đặc biệt cần phải xem xét.

Bảng 2. Việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng của CVHT

TT Chức năng nhiệm vụ

Mức độ hoàn thành

Không hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt

CVHT SV CVHT SV CVHT SV

TS % TS % TS % TS % TS % TS %

1 Lập kế hoạch hoạt động cho từng 
học kì 1 6.7 10 5.0 2 13.3 179 89.5 12 80.0 11 5.5

2 Tư vấn cho sinh viên về ND 
chương trình đào tạo 0 0.0 0 0.0 3 20.0 183 91.5 12 80.0 17 8.5

3 Tư vấn cho SV về quy chế rèn 
luyện và chế độ chính sách của 
SV 

0 0.0 2 1.0 4 26.7 175 87.5 11 73.3 23 11.5

4 Hướng dẫn SV đăng kí môn học 1 6.7 12 6.0 3 20.0 140 70.0 11 73.3 48 24.0

5 Quản lí được danh sách lớp, 
thông tin cá nhân SV 0 0.0 0 0.0 4 26.6 165 82.5 11 73.3 35 17.5

6 Khuyến khích, tạo điều kiện cho 
SV tham gia các hoạt động học 
thuật, nghiên cứu khoa học

0 0.0 5 2.5 6 40.0 131 65.5 9 60.0 67 33.5

7 Giúp SV thiết kế chương trình 
học tập 2 13.3 11 5.5 4 26.7 166 83.0 9 60.0 23 11.5
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8 Cho SV lời khuyên khi gặp khó 
khăn trong học tập 0 0.0 0 0.0 6 40.0 169 84.5 9 60.0 31 15.5

9 Giải đáp, ghi nhận những tâm tư, 
nguyện vọng, góp ý của SV đối 
với Nhà trường 

1 6.7 10 5.0 3 20.0 157 78.5 11 73.3 33 16.5

Do đó, có thể kết luận rằng:
CVHT còn ngộ nhận về việc hoàn thành các 

chức năng và nhiệm vụ của mình.
 CVHT đã thực hiện tương đối tốt (hoàn thành 

và hoàn thành tốt) việc tư vấn cho sinh viên về 
nội dung, chương trình đào tạo; quản lý được 
danh sách lớp, thông tin cá nhân sinh viên; cho 
SV lời khuyên khi gặp khó khăn trong học tập. 

CVHT còn yếu trong việc lập kế hoạch hoạt 
động cho từng học kì; tư vấn cho sinh viên về quy 
chế rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên; 
Khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham 
gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học.

CVHT chưa chú trọng quan tâm đến việc giải 
đáp ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, góp ý 
của sinh viên đối với nhà trường nên tỉ lệ sinh viên 
đánh giá không hoàn thành rất cao (5.0%); hướng 
dẫn sinh viên đăng kí môn học (6.0%); giúp sinh 

viên thiết kế chương trình học tập (5.5%). Như 
vậy, CVHT cần quan tâm hơn nữa đến các nhiệm 
vụ trên để hoàn thành tốt công việc của mình, 
giúp các em sinh viên nâng cao hiệu quả học tập 
và nghiên cứu.
3.3. Thái độ của CVHT trong công tác CVHT

Từ nghiên cứu lý luận về hoạt động tư vấn 
của CVHT, kết quả phỏng vấn sâu sắc các chuyên 
gia tâm lý - giáo dục và CVHT, chúng tôi nhận 
thấy rằng có hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 
động tư vấn của cố vấn học tập trong các trường 
đại học, đó là nhóm yếu tố thuộc về cá nhân người 
cố vấn học tập và nhóm yếu tố bên ngoài người 
cố vấn học tập. Trong đó thái độ và cảm xúc của 
CVHT thuộc nhóm yếu tố thứ nhất ảnh hưởng 
rất lớn đến hiệu quả của hoạt động tư vấn. Kết 
quả khảo sát CVHT và sinh viên được tổng hợp ở 
bảng 3 dưới đây

Bảng 3. Thái độ của cố vấn học tập

TT Thái độ của CVHT

Mức độ thể hiện thái độ khi thực hiện công việc của CVHT

CVHT tự đánh giá SV đánh giá

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

% % % % % % % % % %

1 Sẵn sàng trả lời SV 0.0 0.0 6.5 60.5 32.5 3.9 4.5 21.0 56.5 14.5

2 Nhiệt tình với SV 0.0 0.0 13.5 50.5 35.5 2.5 12.5 26.5 48.0 9.5

3 Luôn cập nhật thông tin mới 0.0 0.0 20.0 66.5 13.5 3.0 10.5 31.5 42.5 13.0

4 Giúp đỡ SV trong phạm vi quyền 
hạn

0.0 0.0 6.5 80.0 13.5 3.0 11.5 30.0 42.5 13.5

5 Thân thiện với SV 0.0 0.0 13.5 46.5 40.0 4.0 8.0 23.5 45.5 19.0

6 Quan tâm đến SV kịp thời 0.0 0.0 6.0 61.0 33.5 8.5 21.5 34.5 29.5 5.5

7 Đưa ra lời khuyên bổ ích giúp SV 
vượt qua khó khăn 

0.0 0.0 13.5 66.5 20.0 7.0 25.5 31.5 30.0 6.0

Ghi chú - 1: Rất hiếm khi, 2: Hiếm khi, 3: Thỉnh thoảng, 4: Thường xuyên, 5: Rất thường xuyên

Nhìn vào bảng số liệu cho thấy cố vấn học tập 
đánh giá các yếu tố thuộc về thái độ của cố vấn 

học tập khá cao tập trung chủ yếu ở mức 3, 4, 5 
(thỉnh thoảng, thường xuyên, rất thường xuyên). 
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Tuy nhiên, về phía sinh viên đánh giá thái độ của 
CVHT có chút chênh lệch so với phần tự đánh 
giá của CVHT, thể hiện các mức độ từ 1 đến 5 
đều có sự lựa chọn mặc dù phần lớn sinh viên 
chọn mức 3,4,5. Chia sẻ của sinh viên C.T.N: 
“Nếu cố vấn học tập thoải mái, vui vẻ và luôn 
xác định việc tư vấn cho sinh viên là việc quan 
trọng, cần thiết thì cố vấn rất nhiệt tình”. Đồng 
tình với việc này, CVHT T.H.Y cho biết: Cố vấn 
có thoải mái về việc này thì mới làm được, với 
sinh viên thì có rất nhiều chuyện cần tư vấn từ 
việc không đăng ký được môn học, hủy môn học, 
chậm nộp học phí, khiếu nại điểm thi, chuyện cá 
nhân…, thật sự là không quý mến sinh viên thì 
không làm được, thái độ của cố vấn đối với công 
việc là quan trọng nhất”.

Khi đánh giá về thái độ, thường dựa trên các 
tiêu chí về hứng thú, tính tích cực tham gia, quan 
tâm và ý kiến. Chúng tôi tiến hành điều tra thêm 
về vấn đề này, kết quả cho thấy CVHT thể hiện 
thái độ thực hiện công việc qua hứng thú rất cao. 
Trong cả 4 tiêu chí đánh giá về thái độ thực hiện 
công việc đều được CVHT và sinh viên đánh giá 
ở mức độ cao (từ 60.7% trở lên ở cả CVHT và 
sinh viên). Số liệu này cho thấy tinh thần trách 
nhiệm của CVHT trong việc triển khai công tác 
CVHT mà mình đảm nhiệm, luôn sẵn sàng trước 
các vấn đề cần giải đáp, nhiệt tình với sinh viên. 
Cũng có nghĩa rằng, CVHT có thái độ tốt trong 
thực hiện công tác CVHT và rèn luyện.  
3.4. Nhu cầu tư vấn và mức độ đáp ứng của cố 
vấn học tập

Kết quả khảo sát cho thấy 100% sinh viên và 
cố vấn học tập cho rằng vấn đề cần tư vấn nhiều 

nhất là liên quan đến việc học tập. Cụ Thể: Nhu 
cầu của sinh viên và nhận định của CVHT không 
có sự chênh lệch với nhau về vấn đề cần tư vấn 
ở sinh viên, đó là: nhóm vấn đề liên quan đến 
việc học tập: thông tin môn học, đăng ký môn 
học, nghiên cứu khoa học… (với 100% CVHT 
và sinh viên lựa chọn); liên quan đến định hướng 
nghề nghiệp: đặc điểm nghề, thị trường lao động; 
đơn vị tuyển dụng… (với 80% CVHT và 87% SV 
lựa chọn). Bên cạnh đó nhóm vấn đề liên quan 
đến thích ứng với đời sống ở đại học: sinh hoạt 
tập thể, tham gia các hoạt động, phong trào... 
cũng được phần lớn CVHT và sinh viên lựa chọn 
66.0% CVHT, 60.0% SV. Như vậy tất cả các 
nhóm vấn đề đưa ra đều được sinh viên lựa chọn 
với mức nhu cầu cần tư vấn cao. 

Phân tích theo tiêu chí năm học và những vấn 
đề cần tư vấn cho thấy: sinh viên năm thứ 3 và 
năm thứ 4 có nhu cầu tư vấn về việc học tập cao 
nhất, sinh viên năm nhất năm hai lại quan tâm 
đến định hướng nghề nghiệp và tư vấn về vấn 
đề thích ứng với đời sống ở bậc đại học nhiều 
nhất. Lý giải điều này sinh viên năm 4 N.Đ.V 
chia sẻ“Ở năm thứ nhất, vừa vào trường chỉ quan 
tâm học ngành này ra để làm gì, nhưng các năm 
sau chỉ quan tâm học thể nào để có kết quả học 
tập cao và ra trường đúng tiến độ”. Kết quả điều 
tra cũng cho thấy sinh viên năm nhất và năm 4 
tìm đến cố vấn học tập nhiều nhất. Cố vấn học 
tập P.L.N cho biết: “Sinh viên năm 1 và năm 4 có 
nhu cầu tư vấn nhiều là vì vừa vào trường và sắp 
ra trường, còn các bạn năm 2 năm 3 vẫn còn khá 
ung dung”. 

Bảng 4. Nhu cầu tư vấn của sinh viên qua các năm học

TT SV năm Số lượng Học tập
(%)

Nghề nghiệp
(%)

Thích ứng đời 
sống
(%)

1 SV năm 1 50 75 85 82.5

2 SV năm 2 50 72.5 50 62.5

3 SV năm 3 50 79 48 51.5

4 SV năm 4 50 89.5 59 35.5
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3.5 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác cố vấn học tập

Dựa trên những kết quả nghiên cứu ở trên, 
nhóm tác giả đưa ra một số gợi ý cho Nhà trường 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác CVHT như sau:

Xây dựng đội ngũ CVHT đủ về số lượng 
và đảm bảo chất lượng. Lựa chọn giảng viên có 
trách nhiệm và uy tín để đảm nhiệm công việc 
CVHT. Ngoài ra, cần phân công một CVHT quản 
lý một nhóm sinh viên với số lượng hợp lý, tránh 
tình trạng một CVHT phải phụ trách quá nhiều 
sinh viên, dẫn đến không nắm chắc tình hình của 
nhóm sinh viên do mình phụ trách.

Tăng cường các hình thức bồi dưỡng đội ngũ 
CVHT, chẳng hạn như mở các lớp bồi dưỡng, 
tập huấn cho đội ngũ CVHT. Trong đó, chú trọng 
trang bị những kiến thức về quy trình đào tạo 
theo học chế tín chỉ, mục tiêu, chương trình đào 
tạo của ngành học. Mỗi CVHT cần có sổ tay 
riêng để theo dõi tình hình học tập và rèn luyện 
của sinh viên.

Có một số biện pháp hỗ trợ đối với những 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm 
thêm, không có thời gian tự học nhiều như: tư 
vấn việc đăng ký khối lượng học tập cho phù 
hợp, đề xuất Nhà trường có biện pháp giúp đỡ, 
hỗ trợ hơn nữa cho những sinh viên có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn.

Tăng cường thêm các buổi gặp gỡ giữa CVHT 
và sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi hơn để giải 
đáp các thắc mắc của sinh viên. Thành lập một 
Forum CVHT nhằm giúp sinh viên đưa và nhận 
thông tin kịp thời, làm cơ sở giúp Nhà trường 
đánh giá chính xác và công bằng về hiệu quả của 
từng CVHT.

Nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy về công 
tác CVHT, theo đó cần đổi mới nhận thức rằng 
CVHT là người có vai trò quan trọng đến sự 
thành công của sinh viên trong đào tạo theo học 
chế tín chỉ. CVHT là cầu nối giữa nhà trường với 
sinh viên, làm nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về 
học tập, nghiên cứu khoa học và việc làm, là đại 
diện Nhà trường quản lý toàn diện sinh viên về 
mọi mặt.

CVHT phải có trách nhiệm định hướng nghề 
nghiệp, giúp sinh viên đề ra mục tiêu cho tương 
lai, tư vấn cho sinh viên biết hiện tại mình nên 
làm gì và cần phải cố gắng đạt được gì, định 

hướng để họ phấn đấu học tập tốt hơn. Trao đổi 
và góp ý về các vấn đề nghề nghiệp như: đặc tính 
nghề nghiệp, tình trạng môi trường làm việc, thị 
trường làm việc, cơ hội việc làm.

4. KẾT LUẬN

Qua việc phân tích thực trạng hoạt động tư 
vấn của cố vấn học tập chúng tôi nhận thấy:

Cố vấn học tập và sinh viên đều nhận định vai 
trò và tầm quan trọng của cố vấn học tập trong 
đào tạo tín chỉ ở trường đại học là quan trọng, cần 
thiết. Cố vấn học tập đánh giá về hiệu quả tư vấn 
của mình ở mức khá, trong khi sinh viên đánh giá 
ở mức trung bình.

Nhận thức của giảng viên về hoạt động tư 
vấn ở mức khá, nhất là các vấn đề: Công việc cố 
vấn học tập là cần thiết trong các trường đại học 
hiện nay; là công việc giúp cho sinh viên trong 
quá trình học tập, và là công việc hỗ trợ ban chủ 
nhiệm khoa và các đơn vị có liên quan trong công 
tác quản lý sinh viên. Cảm xúc của cố vấn học tập 
đối với công việc khá tốt biểu hiện phần lớn cố 
vấn học tập được hỏi đều lựa chọn cảm giác thích 
thú trong vai trò là người giúp đỡ sinh viên. Tuy 
nhiên vẫn có số ít cố vấn học tập cảm thấy bị sinh 
viên làm phiền.

Những hoạt động tư vấn của cố vấn học tập 
tập trung ở 3 nhóm vấn đề: liên quan đến học tập; 
liên quan đến định hướng nghề nghiệp và liên 
quan đến thích ứng đời sống sinh viên. Các cố 
vấn học tập đều cho rằng mình đã tư vấn lĩnh vực 
học tập cho sinh viên là tốt nhất và các vấn đề còn 
lại ở mức trung bình.

Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi cho rằng, 
nhiệm vụ trọng tâm của CVHT là nắm chắc các 
quy chế, quy định, chương trình và kế hoạch đào 
tạo của trường, của khoa cũng như yêu cầu và 
nhiệm vụ học tập của sinh viên để hoàn thành tốt 
công tác CVHT đạt hiệu quả cao. Vì vậy, muốn 
đạt hiệu quả tốt trong công tác cố vấn học tập cần 
tổ chức các khóa tập huấn về hoạt động tư vấn 
cho cố vấn học tập nhằm nâng cao hiểu biết về 
đào tạo theo tín chỉ; nâng cao thái độ của cố vấn 
học tập đối với hoạt động tư vấn. Cần phải có sự 
hợp tác và hỗ trợ từ cả 3 phía: Nhà trường, CVHT 
và sinh viên, đặc biệt là mối quan hệ giữa sinh 
viên và cố vấn học tập. Chỉ khi nào đạt được sự 
đồng bộ đó chúng ta mới có được sự hoàn thiện 
trong công tác CVHT theo học chế tín chỉ.
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 MANH MÚN ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỘ GIA ĐÌNH - NGHIÊN CỨU 
TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Hà
(Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, chỉ số simpson và đường cong Loen để phân tích bộ số liệu điều 
tra của 202 hộ gia đình tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho thấy hiện trạng và mức độ manh mún đất nông nghiệp 
hộ gia đình tại 3 huyện đại diện (Vân Trung, Việt Tiến, Trung Sơn). Từ đó, đề xuất các giải pháp mở rộng quy mô đất 
nông nghiệp: phát triển thị trường quyền sử dụng đất; Dồn điền đổi thửa; Đổi ruộng; Hợp tác, liên kết sản xuất hình 
thành cánh đồng có quy mô lớn; Phát triển vùng sản xuất.
Từ khóa: Manh mún đất nông nghiệp, hộ gia đình.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất nông nghiệp có vai trò và ý nghĩa hết sức 

quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Đối với 
Việt Nam, diện tích đất nông nghiệp chủ yếu do 
các hộ gia đình sử dụng, năm 2016 có 8,58 triệu 
hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, chiếm 53,7% 
tổng số hộ (Tổng cục Thống kê, 2016) thì quy mô 
đất nông nghiệp của các hộ gia đình có vai trò và 
ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống, 
tạo sinh kế bền vững cho cư dân nông thôn và 
đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Nghị quyết 
10 của Bộ Chính trị năm 1988 cho thấy để đảm 
bảo công bằng Chính phủ cho phép địa phương 
thực hiện phân chia bình quân ruộng đất cho các 
hộ gia đình theo quỹ đất từng vùng, từ đó giúp các 
hộ dân tự chủ trong quá trình sản xuất với quy mô 
nhỏ, hộ gia đình và quyền sử dụng đất của các hộ 
được công nhận thông luật đất đai năm 1993 và 
tiếp tục được điều chỉnh phù hợp vào năm 2003, 
2013. Khi thu nhập tăng nên yêu cầu sản phẩm 
nông sản đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, 
ứng dụng tiến bộ trong sản xuất nhằm phát triển 
sản xuất hàng hóa đòi hỏi quy mô diện tích đất 
lớn hơn. Tuy nhiên, manh mún đất nông nghiệp 
vẫn là một hiến tượng phổ biến hiện nay ở Việt 
Nam cũng như trên thế giới (Nguyễn Thị Dung, 
Nguyễn Quang Hà và Mai Lan Phương, 2018). 

Manh mún đất nông nghiệp hộ gia đình sẽ làm 
tăng chi phí lao động, chi phí vận chuyển, chi phí 
đất đai làm ranh giới; Khó khăn và tốn kém hơn 
cho cơ giới hóa và trong kiểm soát dịch bệnh; 
Khó khăn, tốn kém hơn trong xây dựng hệ thống 
tưới tiêu, đường sá nội đồng hay nói cách khác 
quy mô manh mún sẽ giảm hiệu quả. Ngược lại, 

manh mún sẽ làm giảm thiểu rủi ro (do thiên tai 
hoặc thị trường) do tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho đa dạng hóa các loại cây trồng, mùa vụ; Giảm 
thiểu sự thiếu hụt lao động do tính thời vụ (Patrik 
Sundqvist và Lisa Andersson, 2006).

Để thấy được hiện trạng manh mún đất nông 
nghiệp hộ gia đình. Bài viết nghiên cứu tại huyện 
Việt Yên - huyện thuộc vùng trung du của tỉnh 
Bắc Giang. Sinh kế của 16.400 hộ gia đình sản 
xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào đất nông 
nghiệp. Huyện đang diễn ra quá trình CNH và 
ĐTH nhiều nhất tỉnh nhằm đưa ra các giải pháp 
góp phần khắc phụ hiện trạng manh mún đất 
nông nghiệp hộ gia đình
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Manh mún đất nông nghiệp là môt hiện 
tượng phổ biến ở Việt Nam và các quốc gia trên 
thế giới. Nghiên cứu manh mún đất nông nghiệp 
ở Việt Yên cho thấy hiện trạng quy mô đất nông 
nghiệp hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tại Việt 
Yên, xác định mức độ manh mún giữa các vùng 
đại diện cho huyện (Trung Sơn, Việt Tiến, Vân 
Trung), từ đó chỉ ra nguyên nhân của sự thay 
đổi quy mô, cơ cấu diện tích đất nông nghiệp 
hộ gia đình và đề xuất các giải pháp giảm thiểu 
manh mún thông qua mở rộng quy mô đất nông 
nghiệp như: phát triển thị trường quyền sử dụng 
đất; Dồn điền đổi thửa; Đổi ruộng; Hợp tác, liên 
kết sản xuất hình thành cánh đồng có quy mô 
lớn; Phát triển vùng sản xuất.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn mẫu và dung lượng mẫu 

Đối với chủ sử dụng đất tác giả chọn các hộ 
sản xuất nông nghiệp có tính đại diện về mặt 
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thống kê ở cấp tỉnh theo phương pháp chọn mẫu 
ngẫu nhiên phân tầng tỷ lệ. Tổng số hộ gia đình 
sản xuất nông nghiệp của Việt Yên là: 16.400 
hộ (Cục thống kê, 2016). Căn cứ vào công thức 
Slovin (1960): n = N/ (1+N. e2) với độ tin cậy 
là 93%, khoảng tin cậy là 7%, dung lượng mẫu 
điều tra n = 16.400 / (1+16.400 x0,07x0,07) 
= 202 hộ trên ba xã Việt Tiến, Vân Trung và 
Trung Sơn đại diện cho huyện. Trong đó, các hộ 
điều tra chia đều cho các xã: Vân Trung 68 hộ, 
Việt Tiến 67 hộ, Trung Sơn 67 hộ.
2.2.2. Phương pháp thống kê mô tả 

Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra, sử dụng 
các chỉ tiêu thống kê và dãy số biến động thời 
gian trong nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất 
nông nghiệp trong các hộ gia đình sản xuất nông 
nghiệp. Thông qua việc so sánh có thể so sánh 
các thông tin cùng loại của một số chỉ tiêu kinh 
tế mô tả trong phân tích hiện trạng phân bố đất 
nông nghiệp.
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá manh mún và công bằng 
trong phân bố đất nông nghiệp hộ gia đình

- Chỉ số simpson: 1 - Σa2
i / A

2 
Với ai là diện tích của thửa thứ i và A là quy 

mô nông hộ A = Σai. Chỉ số này có giá trị từ 0 đến 
1. Giá trị 0 cho biết hợp nhất đất đai hoàn chỉnh, 
tức là nông hộ chỉ hoạt động với một mảnh đất. 
Giá trị 1 có nghĩa là nông hộ bị phân mảnh và vận 
hành một số mảnh đất rộng. Đây là chỉ số nhạy 
cảm với số mảnh đất cũng như quy mô mảnh đất, 
có nghĩa là sự phân mảnh sẽ giảm khi diện tích 
mảnh đất rộng tăng lên.

- Đường cong Lorenz
Đường cong Lorenz được phát triển 

bởi Max.O.Lorenz từ năm 1905 . Đường cong 
Lorenz là sự biểu diễn bằng hình học của hàm 
phân bố tích lũy, chỉ ra quan hệ giữa tỷ lệ phần 
trăm của một giá trị thể hiện qua trục tung với 
tỷ lệ phần trăm của một giá trị khác thể hiện qua 
trục hoành. Đường cong Lorenz thường được sử 
dụng trong việc nghiên cứu sự phân bố đất nông 
nghiệp, chỉ ra tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình và 
tỷ lệ phần trăm diện tích đất nông nghiệp của họ 
trong tổng diện tích đất nông nghiệp. Khi đường 
cong Lorenz trùng với đường thẳng 45o thì phân 
bố đất nông nghiệp binh đằng tuyệt đối. Ngược 
lại, khi đường cong Lorenz trùng với trục hoành, 

thì xã hội có sự phân bố đất nông nghiệp bất bình 
đẳng tuyệt đối, một hộ hưởng toàn bộ diện tích 
đất nông nghiệp của toàn xã hội. 

nông nghiệp hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tại Việt Yên, xác định mức độ manh mún giữa 
các vùng đại diện cho huyện (Trung Sơn, Việt Tiến, Vân Trung), từ đó chỉ ra nguyên nhân của 
sự thay đổi quy mô, cơ cấu diện tích đất nông nghiệp hộ gia đình và đề xuất các giải pháp giảm 
thiểu manh mún thông qua mở rộng quy mô đất nông nghiệp như: phát triển thị trường quyền 
sử dụng đất; Dồn điền đổi thửa; Đổi ruộng; Hợp tác, liên kết sản xuất hình thành cánh đồng có 
quy mô lớn; Phát triển vùng sản xuất. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp chọn mẫu và dung lượng mẫu  

Đối với chủ sử dụng đất tác giả chọn các hộ sản xuất nông nghiệp có tính đại diện về mặt 
thống kê ở cấp tỉnh theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng tỷ lệ. Tổng số hộ gia 
đình sản xuất nông nghiệp của Việt Yên là: 16.400 hộ (Cục thống kê, 2016). Căn cứ vào công 
thức Slovin (1960): n = N/ (1+N. e2) với độ tin cậy là 93%, khoảng tin cậy là 7%, dung lượng 
mẫu điều tra n = 16.400 / (1+16.400 x0,07x0,07) = 202 hộ trên ba xã Việt Tiến, Vân Trung và 
Trung Sơn đại diện cho huyện. Trong đó, các hộ điều tra chia đều cho các xã: Vân Trung 68 
hộ, Việt Tiến 67 hộ, Trung Sơn 67 hộ. 
2.2.2. Phương pháp thống kê mô tả  

Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra, sử dụng các chỉ tiêu thống kê và dãy số biến động thời 
gian trong nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trong các hộ gia đình sản xuất nông 
nghiệp. Thông qua việc so sánh có thể so sánh các thông tin cùng loại của một số chỉ tiêu kinh tế 
mô tả trong phân tích hiện trạng phân bố đất nông nghiệp. 
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá manh mún và công bằng trong phân bố đất noog nghiệp hộ gia đình 
 - Chỉ số simpson: 1 - Σa2i / A2  

Với ai là diện tích của thửa thứ i và A là quy mô nông hộ A = Σai. Chỉ số này có giá trị từ 0 
đến 1. Giá trị 0 cho biết hợp nhất đất đai hoàn chỉnh, tức là nông hộ chỉ hoạt động với một mảnh 
đất. Giá trị 1 có nghĩa là nông hộ bị phân mảnh và vận hành một số mảnh đất rộng. Đây là chỉ số 
nhạy cảm với số mảnh đất cũng như quy mô mảnh đất, có nghĩa là sự phân mảnh sẽ giảm khi diện 
tích mảnh đất rộng tăng lên. 
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- Hệ số Gini: Gọi diện tích giữa đường bình 
đẳng tuyệt đối và đường Lorenz là A, phần diện 
tích bên dưới đường cong Lorenz là B, hệ số 
Gini là G. Ta có: G = A/(A+B). Vì A+B = 0,5 
(do đường bình đẳng tuyệt đối hợp với trục hoành 
một góc 45°), nên hệ số Gini: G = A/ (0,5) = 2A 
= 1-2B.

Hệ số Gini (G) trong nghiên cứu được tính 
theo công thức sau:

Trong đó:
Fi - là phần trăm cộng dồn số hộ gia đình đến 

người thứ i.
Yi - là phần trăm cộng dồn diện tích đất đai 

đến người thứ i.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Hiện trạng quy mô đất nông nghiệp hộ gia 
đình sản xuất nông nghiệp tại Việt Yên

Phân bố đất nông nghiệp bảng 1 của 202 hộ 
được khảo sát tại ba xã Việt Tiến, Vân Trung và 
Trung Sơn cho thấy diện tích đất nông nghiệp có 
quy mô nhỏ chủ yếu quy mô nhỏ dưới 1ha. Diện 
tích đất nông nghiệp của hộ từ 1.001- 3.000m2 
là 125 hộ chiếm 61,88%, diện tích đất từ 3.001- 
5000m2 là 38 hộ chiếm 18,81%, hộ có diện tích 
dưới 1.000m2 là 34 hộ chiếm 16,83%, số hộ có 
diện tích 5.000m2 trở lên chiếm 2,48% ứng với 
5 hộ.

Diện tích đất nông nghiệp bình quân hộ là 
2.267,66m2. Sai số chuẩn cho thấy khoảng cách 
quy mô diện tích giữa hộ có quy mô diện tích nhỏ 
nhất và lớn nhất là 1.445,97m2.
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Bảng 1. Cơ cấu hộ gia đình sản xuất điều tra theo quy mô đất đai 
và diện tích đất nông nghiệp bình quân hộ tại Việt Yên

Nhóm diện tích (m2) Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%)

<=1.000 34 16,83

1.001-3.000 125 61,88

3.001-5.000 38 18,81

5.001-7.000 2 0,99

>7000 3 1,49

Tổng 202 100,00

Diện tích bình quân hộ (m2) 2.267,46

Sd (sai tiêu chuẩn) 1.445,97

CV (Hệ số biến thiên) 0,64

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2018

Các hộ điều tra chủ yếu trồng cây hàng năm. 
Diện tích đất trồng cây hàng năm bình quân/hộ tại xã 
Trung Sơn là 2.276,20m2, xã Việt Tiến là 1.020,33m2, 

xã Vân Trung là 2.539,70m2. Bình quân số mảnh/hộ 
xã Vân Trung là 8,25 mảnh/hộ, xã Việt Tiến là 2,95 
mảnh/hộ, xã Trung Sơn là 4,54 mảnh/hộ. 

Bảng 2. Quy mô diện tích đất trồng cây hàng năm hộ gia đình điều tra

Cây hàng năm ĐVT Xã Trung Sơn Xã Việt Tiến Xã Vân Trung

Diện tích bình quân /hộ m2/hộ 2.276,20 2.020,33 2.539,70

Số mảnh mảnh 304,00 199,00 561,00

Sổ mảnh bình quân/hộ mảnh/hộ 4,54 2,97 8,25

Diện tích bình quân mảnh m2/mảnh 501,66 680,21 303,32
                                                                                                                   

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2018

Diện tích bình quân mảnh của hộ xã Việt Tiến 
là 680,21m2, xã Trung Sơn là 501,66m2, xã Vân 
Trung là 303,32m2.

Có thể nói, đất nông nghiệp hộ gia đình trên 
địa bàn huyện Việt Yên quy mô nhỏ dưới 1 ha 
và có sự phân mảnh. Diện tích đất nông nghiệp 
Vân Trung manh mún hơn so với Trung Sơn và 
Việt Tiến. 

Quy mô diện tích đất hình như trên là do sự 
thu hẹp hay mở rộng quy mô sản xuất. Giai đoạn 
2014- 2018 có 4% tổng số 202 hộ điều tra mở 
rộng quy mô sản xuất và có 1% số hộ thu hẹp quy 
mô sản xuất. 

Biểu 1. Sự thay đổi quy mô sản xuất của hộ của hộ 
giai đoạn 2014- 2018
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3.2. Manh mún đất nông nghiệp hộ gia đình 
tại Việt Yên

Chỉ số manh mún đất nông nghiệp (simpson) 
của xã Vân Trung lớn nhất là 0,74 cho thấy sự 
manh mún đất nông nghiệp của các hộ sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn xã khá lớn. Xã Trung 
Sơn và xã Việt Tiến có chỉ số manh mún đất nông 
nghiệp lần lượt là 0,69 và 0,47. Điều này cho 
thấy diện tích đất nông nghiệp hộ gia đình hai xã 
Trung Sơn và Việt Tiến ít manh mún hơn.

Bảng 3. Manh mún đất nông nghiệp hộ gia đình

Chỉ tiêu ĐVT Trung Sơn Việt Tiến Vân Trung

Chỉ số simpson 0,69 0,47 0,74

Diện tích đất canh tác/ nhân khẩu m2/người 529,53 533,24 623,30
Diện tích đất canh tác/ lao động nông nghiệp m2/người 1.605,32 960,01 1.157,55

                                                                       Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra

Diện tích đất canh tác/nhân khẩu xã Trung 
Sơn là 529,53m2/người, xã Việt Tiến là 533,24m2/
người, xã Vân Trung là 623,30m2/người. Diện tích 
đất canh tác/lao động nông nghiệp xã Trung Sơn 
là 1.605,32m2/người, xã Việt Tiến là 960,01m2/
người, xã Vân Trung là 1.157,55m2/người.

Có thể nói, đất nông nghiệp hộ gia đình sản 
xuất nông nghiệp Việt Yên quy mô nhỏ, manh 

mún. Diện tích đất canh tác/ lao động lớn. Điều 
này do lao động nông nghiệp có xu hướng chuyển 
sang việc làm phi nông nghiệp, lao động nông 
nghiệp chủ yếu là lao động lớn tuổi

Với quy mô diện tích nói trên qua bảng 4 
và biểu 2 cho thấy tỷ lệ cộng dồn và đường 
cong Lorenz về phân bố đất nông nghiệp hộ 
gia đình.

Bảng 4. Tỷ lệ cộng dồn số hộ và diện tích đất nông nghiệp

Xã Việt Tiến Xã Trung Sơn Xã Vân Trung

Tỷ lệ cộng dồn 
số hộ

Tỷ lệ cộng dồn 
diện tích

Tỷ lệ cộng dồn 
số hộ

Tỷ lệ cộng dồn 
diện tích

Tỷ lệ cộng 
dồn số hộ

Tỷ lệ cộng dồn 
diện tích

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25,37 9,40 17,91 5,63 7,46 2,35
86,57 65,68 77,61 56,23 73,13 62,33
95,52 83,71 97,01 87,60 100,00 100,00

97,01 87,78 98,51 91,60

100,00 100,00 100,00 100,00
                                                                                            Nguồn: Số liệu điều tra năm 2018

Diện tích đất canh tác/ nhân khẩu m2/người 529,53 533,24 623,30 

Diện tích đất canh tác/ lao động nông nghiệp m2/người 1.605,32 960,01 1.157,55 
                                                                       Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra 

Diệ ất canh tác/nhân khẩu xã Trung Sơn là 529,53m2/người, xã Việt Tiến là 
i, xã Vân Trung là 623,30m2/người. Diện tích đất canh tác/lao động nông nghiệp 

2/người, xã Việt Tiến là 960,01m2/người, xã Vân Trung là 
i. 

 nói, đất nông nghiệp hộ ản xuất nông nghiệ ỏ
mún. Diện tích đất canh tác/ lao động lớn. Điều này do lao độ ệp có xu hướng chuyển 

sang vi ệp, lao độ ệp chủ yế ớn tuổi 

 V ệ  và biểu 2 cho thấy tỷ ộng dồn và đườ
ố đất nông nghiệp hộ  

Bảng 4. Tỷ lệ cộ ố hộ và diện tích đấ ệp 
 Xã Trung Sơn Xã Vân Trung 

Tỷ lệ cộng dồn 
diện tích  

Tỷ lệ cộng dồn 
diện tích  

Tỷ lệ cộng dồn 
diện tích 

0,00  0,00  0,00 
 9,40  5,63  2,35 

86,57 65,68 77,61 56,23 73,13 62,33 
95,52 83,71 97,01 87,60 100,00 100,00 

97,01 87,78 98,51 91,60   
100,00 100,00 100,00 100,00   

                                                                                            Nguồn: Số liệu điều tra năm 2018 

 
Biểu 2. Đường cong Lorenz 

                                               Nguồn: Số liệu điều tra năm 2018 
Hệ số Gini và đường cong lorenz cho thấy với cùng loại hình đất trồng cây hàng năm thì khi 

thực hiện các chính sách dồn điền đổi thửa, phát triển khu công nghiệp cho thấy có sự công bằng 
hơn trong sự phân chia đất nông nghiệp giữa các vùng, đất nông nghiệp manh mún sẽ bất công 
hơn so với đất nông nghiệp ít manh mún (Bảng 3, Bảng 5). 
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Biểu 2. Đường cong Lorenz

                                  Nguồn: Số liệu điều tra năm 2018

Hệ số Gini và đường cong lorenz cho thấy 
với cùng loại hình đất trồng cây hàng năm thì khi 
thực hiện các chính sách dồn điền đổi thửa, phát 
triển khu công nghiệp cho thấy có sự công bằng 
hơn trong sự phân chia đất nông nghiệp giữa các 
vùng, đất nông nghiệp manh mún sẽ bất công 
hơn so với đất nông nghiệp ít manh mún (Bảng 
3, Bảng 5).
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Bảng 5. Hệ số Gini trong phân bố đất nông nghiệp

Chỉ tiêu Xã Việt Tiến Xã Trung Sơn Xã Vân Trung

Hệ số Gini 0,3251 0,2964 0,1391
                                                    

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2018

Việc xác định nguyên nhân hình thành hiện 
trạng quy mô diện tích đất nông nghiệp hộ gia 
đình là hết sức quan trọng. Vì các nguyên nhân 
khác nhau sẽ hình thành nên sự phân bố đất nông 
nghiệp hộ gia đình khác nhau. Các phương thức 
thay đổi quy mô diện tích đó là yếu tố thị trường 
và phi thị trường. Trong đó, sự thừa nhận đất 
nông nghiệp là một hàng hóa là tiền đề xuất hiện 

các giao dịch trên thị trường đất đai đó là: mua/
đấu thầu, thuê/mượn. Bên cạnh đó, việc thừa kế 
đất nông nghiệp từ các thế hệ trước, cũng như 
việc giao đất cho các hộ gia đình hay việc thu hồi 
(trưng dụng) trong phát triển khu công nghiệp, 
khu đô thị, việc chuyển đổi loại hình sử dụng đất 
trong các vùng là các yếu tố phi thị trường tạo nên 
hiện trạng phân bố đất nông nghiệp hộ gia đình.

Bảng 6. Nguyên nhân của sự thay đổi quy mô, cơ cấu diện tích
 đất nông nghiệp hộ gia đình

Huyện
Đơn vị 

tính
Tổng Trung Sơn Việt Tiến Vân Trung

Hộ được nhận thừa kế Hộ 7 6 1 0
Hộ mua/ đấu thầu Hộ 2 2 0 0

Hộ thuê/ mượn Hộ 2 1 1 0
Hộ được giao Hộ 196 65 63 68
Hộ khai hoang Hộ 2 2 0 0

Hộ bị thu hồi đất (trưng dụng) Hộ 10 6 4 0
                                                                               

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2018

Nguyên nhân của sự manh mún đất nông 
nghiệp là do chính sách phân chia đất nông 
nghiệp công bằng đảm bảo người dân có đất để 
sản xuất theo nghị quyết số 337/NQ-HB của Hội 
đồng nhân dân tỉnh. Nguồn gốc đất nông nghiệp 
hộ sử dụng cho thấy các hộ chủ yếu sử dụng đất 
nhà nước giao đất sử dụng từ trước năm 1993 
(trước khi Luật đất đai năm 1993 ra đời) có 196 
hộ trong tổng số hộ điều tra (chiếm 97,03% tổng 
số hộ). Một phần diện tích đất nông nghiệp các 
hộ khai hoang chiếm 0,99%.  Bên cạnh đó, việc 
thừa kế đất nông nghiệp và chính sách trưng dụng 
đất nông nghiệp nhằm xây dựng các khu dân cư 
đô thị, khu công nghiệp… là nguyên nhân manh 
mún đất nông nghiệp.  Trong 202 hộ điều tra có 

3,47% hộ nhận thừa kế, 4,95% hộ bị trưng dụng 
đất (Trong đó, Trung Sơn có 6 hộ, Việt Tiến có 4 
hộ bị trưng dụng với mục đích xây dựng cơ sở hạ 
tầng, phát triển khu công nghiệp).

Nguyên nhân chỉ số manh mún khác nhau 
giữa các vùng là do để phù hợp với điều kiện tự 
nhiến đất đai, khí hậu các vùng khác nhau sản 
xuất các loại cây trồng không giống nhau. 
3.3. Các giải pháp mở rộng quy mô đất nông 
nghiệp 

Một là, phát triển thị trường quyền sử dụng 
đất như: Hỗ trợ đào tạo, định hướng giúp các hộ 
sử dụng đất kém hiệu quả chuyển sang ngành 
nghề phi nông nghiệp, khuyến khích các hộ sử 
dụng đất kém hiệu quả; Khuyến khích tích tụ đất 
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đai thông qua cơ chế góp vốn bằng giá trị quyền 
sử dụng đất Khuyến khích các doanh nghiệp thuê 
lại đất nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp.

Hai là, dồn điền đổi thửa. Trên cơ sở các chính 
sách đã có cần có giải pháp đồng bộ và đủ mạnh 
giúp các tác nhân tham gia thực hiện được những 
lợi ích cơ bảm trong việc tham gia dồn điền, đổi 
thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đảm bảo công 
bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất phát triển 
liên kết doanh nghiệp. Song song với đoa là tiếp 
tục thực hiện chính sách quy hoạch tổng thể và 
phát triển vùng, xây dựng nông thôn mới, phát 
triển cơ sở hạ tầng nông thôn.

Ba là, đổi ruộng. Để giảm thiểu manh mún, 
đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng trong quá 
trình sản xuất cần khuyến khích các hộ chủ động 
đổi ruộng với giá trị ngang bằng, phù hợp với 
điều kiện sản xuất của hộ, giúp hộ có thể canh tác 
trên những mảnh đất lớn hơn.

Bốn là, hợp tác, liên kết sản xuất hình thành 
cánh đồng có quy mô lớn như: Đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan 
trọng của chuỗi giá trị trong phát triển sản xuất; 
Thay đổi hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp 
bằng cách liên kết giữa các hộ nông dân để sản 
xuất nông sản hàng hóa với quy mô lớn, tạo ra 
sức cạnh tranh, tạo ra chuỗi sản xuất nông sản bền 
vững; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý HTX đủ 
mạnh về năng lực và tâm huyết để làm tốt vai trò 
tập hợp nông dân, đại diện nông dân liên kết với 
doanh nghiệp; Tăng cường hơn nữa chính sách 

đầu tư, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp;  Vận 
động thu hút các doanh nghiệp lớn làm “đầu tàu” 
trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá 
trị; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho HTX tham gia các 
hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng 
thị trường tiêu thụ nông sản.

Năm là, phát triển vùng sản xuất. Tiếp tục 
từng bước thực hiện quy hoạch vùng phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao, các vùng rau an toàn, 
vùng cây ăn quả trọng điểm…  Khuyến khích liên 
kết sản xuất giữa các hộ trong sản xuất một loại 
cây trồng phù hợp với lợi thế vùng.
4. KẾT LUẬN

Đất nông nghiệp do các gia đình sản xuất 
nông nghiệp huyện Việt Yên quy mô nhỏ, phân 
mảnh. Kết quả điều tra 202 hộ huyện Việt Yên chỉ 
ra rằng đất nông nghiệp hộ gia đình sử dụng chủ 
yếu quy mô nhỏ, manh mún dưới 1ha. Phân bố 
đất nông nghiệp như vậy là do nhận thừa kế, mua/
đấu thầu, thuê/mượn, được giao, bị thu hồi đất 
(trưng dụng), chuyển đổi mục đích sử dụng và các 
hiện tượng thiếu đất, bỏ ruộng, mua bán, chuyển 
đổi loại hình sử dụng là các yếu tố hình thành 
nên hiện trạng phân bố đất nông nghiệp như hiện 
nay. Từ kết quả nghiên cứu đề xuất các nhóm giải 
pháp: Mở rộng quy mô diện tích đất nông nghiệp 
hộ gia đình thông qua phát triển thị trường quyền 
sử dụng đất; Dồn điền đổi thửa; Đổi ruộng; Hợp 
tác, liên kết sản xuất hình thành cánh đồng có quy 
mô lớn; Phát triển vùng sản xuất.
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SUMMARY
The study uses descriptive statistics, simpson index and Loen curve to analyze the survey data set of 202 households 
in Viet Yen district, Bac Giang province. The study shows the current status and fragmentation level of household 
agricultural land in 3 representative districts (Van Trung, Viet Tien, Trung Son) in Viet Yen district. From there, the 
article proposes solutions to expand the scale of agricultural land: developing the market for land use rights; Land 
consolidation; Change fields; Cooperation and association in production to form large-scale fields; Development of 
production areas.
Keywords: Agricultural land fragmentation, households.

Người phản biện: TS. Doãn Thị Ninh
Người nhận bài: 12/9/2021
Ngày phản biện: 18/9/2021
Ngày quyết định đăng: 2/11/2021



MÔI TRƯỜNG

23 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 5 (11/2021)

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ PHẾ THẢI 
CÂY NGÔ TẠI XÃ NGỌC VÂN, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

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

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Để thực hiện nghiên cứu này nhóm tác 
giả đã tiến hành phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, sau đó lấy mẫu và phân tích mẫu theo đúng TCVN hiện hành. 
Theo kết quả nghiên cứu hiện nay người dân sử dụng nhiều hình thức xử lý khác nhau trong đó hình thức đốt được 
sử dụng nhiều nhất với tỉ lệ 61.7%, làm thức ăn gia súc chiếm 13.3%, vừa đốt vừa làm thức ăn gia súc chiếm 12.5%, 
đắp bờ chiếm 6.7%, làm chất đốt phục vụ cho quá trình đun, nấu, sinh hoạt... chiếm 5.8%. Khi tiến hành xử lý phụ 
phẩm cây ngô có bổ sung thêm chế phẩm vi sinh vật thì cho kết quả như sau: nhiệt độ đống ủ tăng mạnh trong khoảng 
6 ngày đầu tiên với mức tăng từ 3 -15.10C; Thời gian hoàn thành đống ủ ở các công thức thí nghiệm có sự khác nhau 
ở CT1 không bổ sung thêm chế phẩm, quá trình phân hủy hoàn toàn diễn ra tự nhiên thì thời gian để hoàn thành quá 
trình là 70 ngày, CT2 (56 ngày), CT3 (45 ngày), CT4 (55 ngày); Hàm lượng Nts cao nhất là CT2 đạt 2.93 cao hơn 
so với CT1 là 1.48 lần, CT3 đạt 2.8 cao hơn so với công thức đối chứng 1.41 lần, CT4 đạt 2.66 cao hơn CT1 là 1.34 
lần; Hàm lượng Pts ở các công thức dao động từ 0.34 – 0.49 trong đó cao nhất là CT2 (0.49) thấp nhất là CT1 (0.34), 
và ở cả 4 công thức thì hàm lượng này đều thấp hơn so với quy định; Hàm lượng Pdt ở CT2 đạt 90.89 cao hơn so với 
CT1 là 1.81 lần, CT3, CT4 có giá trị lần lượt là 78.41 và 74.96, thấp nhất là CT1 có giá trị 50.12; Hàm lượng Kts dao 
động từ 40.0 đến 58.9, hàm lượng Kdt dao động từ 27.24 đến 32.25.
Từ khóa: Phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm cây ngô, chế phẩm sinh học, phân hữu cơ.

1. ĐẶT VẮN ĐỀ
Ở Việt Nam, cây ngô được trồng ở nhiều 

vùng khác nhau, đa dạng về mùa vụ gieo trồng 
và hệ thống canh tác. Cây ngô không chỉ cung 
cấp lương thực cho con người, vật nuôi mà còn 
là cây trồng xóa đói giảm nghèo tại các tỉnh 
có điều kiện kinh tế khó khăn. Sản xuất ngô 
của cả nước qua các năm không ngừng tăng 
về diện tích, năng suất và sản lượng. Xã Ngọc 
Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Băc Giang là một 
xã thuần nông, người dân sống chủ yếu dựa 
vào việc cấy lúa, hoa màu, chăn nuôi... trong 
đó hàng năm cây ngô được trồng với một diện 
tích khá lớn. Cùng với sự phát triển của các 
ngành khoa học kỹ thuật diện tích, sản lượng 
và chất lượng của các giống ngô ngày càng đáp 
ứng nhu cầu của người tiêu dùng, bên cạnh đó 
những phụ phẩm của cây ngô như thân, lá hay 
lõi ngô ngày càng nhiều. Trước đây những phụ 
phẩm này sẽ được sử dụng làm thức ăn cho gia 
súc, làm nhiên liệu đốt phục vụ đời sống con 
người... Tuy nhiên những năm gần đây, nền 
nông nghiệp đã được cơ giới hóa, số lượng đàn 
gia súc giảm nên việc sử dụng phụ phẩm cây 

ngô làm thức ăn cho gia súc cũng giảm theo. 
Mặt khác việc sử dụng ga, điện trong sinh hoạt 
cũng dần thay thế cho việc sử dụng cây ngô 
làm chất đốt. Do vậy, sau thu hoạch một lượng 
lớn phụ phẩm cây ngô sẽ được đốt ngay trên 
đồng ruộng, hoặc bỏ lại ngoài đồng cho đến 
khi mục nát, phân hủy... điều này gây mất mỹ 
quan đồng thời gây ô nhiễm môi trường. Việc 
nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý 
phế thải cây ngô thành phân hữu cơ bón trả lại 
cho đất, hạn chế ô nhiễm môi trường cũng là 
một hướng đi nhằm hướng tới phát triển ngành 
nông nghiệp bền vững. Do vậy, nghiên cứu này 
nhằm ứng dụng chế phẩm sinh học vào để xử 
lý phụ phẩm cây ngô sau thu hoạch tại xã Ngọc 
Vân, huyện tân Yên, tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa 
khoa học và thực tế cao.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Phế thải cây ngô: 100kg thân, lá cây ngô 
băm nhỏ từ 10-15cm

- Chế phẩm vi sinh: chế phẩm Emina, chế 
phẩm Compost Make, chế phẩm B-2004-32-66
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Bố trí thí nghiệm đồng ruộng
Thí nghiệm được bố trí theo các công thức như bảng 1.

Bảng 1. Công thức thí nghiệm và lượng chế phẩm, phụ gia tại mỗi công thức

Công 
thức

Phụ 
phẩm cây 
ngô (kg)

Chế phẩm Phụ gia

Quy 
trình 

B2004-
32-66

Emina 
(Lít)

Compost 
Make 
(kg)

Đạm 
(kg)

Kali 
(kg)

Lân 
(kg)

Vôi 
(kg)

Phân 
gia súc 

(kg)

Cám 
gạo 
(kg)

Rỉ đường 
(kg)

NPK 
(kg)

CT1 
(ĐC) 100 0 0 0 0.2 0.1 1.0 1.0 0.5 0 0 0

CT2 100 CP 0 0 0.2 0.1 1.0 1.0 0.5 0 0 0

CT3 100 0 0.2 0.2 0.1 0.5 0.5 0 1.0 0 0

CT4 100 0.25 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0.3

Ghi chú: CT2 sử dụng CP bao gồm 0.25 Lít chế phẩm dạng dịch và 1.0 kg chế phẩm dạng chất mang được sản 
xuất theo quy trình B2004-32-66

Thiết kế đống ủ:
Bước 1: Thu gom phụ phẩm cây ngô, băm 

nhỏ kích thước từ 10-15cm.
Bước 2: Sau khi băm nhỏ, xếp thành từng 

lớp dày từ 20-30cm. Cứ mỗi lớp lại bổ sung chế 
phẩm, chất phụ gia theo tỉ lệ như bảng 1. Chiều 
cao đống ủ từ 0.8 – 1,2m.

Bước 3: Đậy kín đống ủ bằng bạt để tránh 
mưa, nắng.

Bước 4: Kiểm ra nhiệt độ, chất lượng đống ủ 
hàng ngày cho đến khi hoàn thành.
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá 

Các chỉ tiêu phân tích chất lượng mẫu được 
tiến hành theo các phương pháp ở bảng 2 như sau:

Bảng 2. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất

STT Chỉ tiêu Phương pháp

1 Nhiệt độ TCVN 7185:2002

2 Màu sắc Quan sát

3 Độ chín TCVN 7185:2002

4 Độ ẩm TCVN 5815:2001

5 pH TCVN 5797:1995

6 Đạm tổng số (Nts) TCVN 5815:2001

7 Lân tổng số (Pts) TCVN 5815:2001

8 Kali tổng số (Kts) TCVN 5815:2001

9 Chất hữu cơ TCVN 4050: 1985

10 Lân dễ tiêu (Pdt) TCVN 8661 :2011

11 Kali dễ tiêu (Kdt) TCVN 8662: 2011
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Hiện trạng xử lý phế thải cây ngô tại xã 
Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Ngọc Vân là một xã thuần nông nên hàng năm 
lượng phế thải sau thu hoạch là rất lớn, người dân 
còn chưa nhận thức được rõ những ảnh hưởng 
mà phế thải nông nghiệp gây ra, chính vì vậy mà 
công tác quản lý phế thải nông nghiệp còn chưa 
được chú trọng, người dân chủ yếu tự xử lý phế 

thải nông nghệp nói chung và phế thải cây ngô 
nói riêng theo phương thức truyền thống nên 
chưa mang lại hiệu quả cao cả về nặt kinh tế và 
môi trường.

Qua kết quả điều tra 120 hộ làm nông nghiệp 
trên địa bàn thôn Suối Chính, Ngè Nội, Đồng 
Khanh xã Ngọc Vân thì hiện nay người dân chủ 
yếu sử dụng phương thức đốt, làm thức ăn gia 
súc... kết quả được thể hiện ở bảng 3 như sau:

Bảng 3. Hình thức xử lý phế thải cây ngô

Thôn Số hộ dân 
(hộ)

Hình thức xử lý

Đốt Làm thức ăn 
gia súc

Đốt và làm 
thức ăn gia 

súc

Để lại 
đồng 
ruộng

Đun, 
nấu

Làm phân 
bón

Suối Chính 35 20 5 4 1 5 0

Nghè Nội 35 25 3 5 2 0 0

Đồng Khanh 30 14 6 5 5 0 0

Mới 20 15 2 1 0 2 0

Tổng số hộ 120 74 16 15 8 7 0

Tỷ lệ (%) 100 61.7 13.3 12.5 6.7 5.8 0

Theo số liệu tại bảng 3 cho thấy hiện nay 
người dân sử dụng nhiều hình thức xử lý khác 
nhau như đốt, làm thức ăn cho gia súc, đun nấu, 
để lại ngoài đồng ruộng... trong đó hình thức đốt 
được sử dụng nhiều nhất với tỉ lệ 61.7% vì đây là 
hình thức đơn giản, dễ làm, tiêu diệt được mầm 
bệnh. Việc sử dụng phế thải cây ngô làm thức 
ăn gia súc sẽ tiết kiệm được chi phí mua thức 
ăn cho gia súc, tuy nhiên việc này chỉ thực hiện 
được khi cây ngô còn tươi và chủ yếu là sử dụng 
trong những gia đình có trâu, bò... nên biện pháp 
xử lý này chỉ chiếm 13.3%. Người dân cũng sử 

dụng cây ngô để phủ đất làm giảm quá trình xói 
mòn đất, đắp bờ... tỉ lệ này chiếm 6.7%. Một số 
hộ mang về nhà phơi khô để làm chất đốt phục vụ 
cho quá trình đun, nấu, sinh hoạt... tuy nhiên tỉ lệ 
này không nhiêu khoảng 7 hộ chiếm 5.8%.
3.2. Theo dõi kết quả thí nghiệm
3.2.1. Kết quả theo dõi nhiệt độ đống ủ

Sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ ngoài trời và 
nhiệt độ trong đống ủ. Để nhiệt kế trong đống ủ 
từ 10-15 phút đo nhiệt độ từ ngày thứ 1 đến ngày 
thứ 10 sau đó 5 ngày đo 1 lần đến khi đống ủ hoàn 
thành. Kết quả thể hiện ở bảng 4 như sau:

Bảng 4. Diễn biến nhiệt độ đống ủ
Thời gian ủ 

(ngày)
Nhiệt độ không 

khí (0C)

Nhiệt độ đống ủ (0C)

CT1 CT2 CT3 CT4

1 23.5 40.0 44.8 50.8 52.8

2 22.7 42.7 50.5 53.2 53.5

3 24.5 48.5 57.0 55.1 54.2

4 23.6 51.5 57.8 55.9 53.0

5 25.5 53.4 55.4 52.5 55.8
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6 23.4 54.7 54.8 48.6 53.2

7 23.6 48.8 53.6 44.9 52.5

8 24.5 46.5 51.2 43.5 50.1

9 22.6 44.1 49.2 44.3 46.5

10 25.5 39.8 45.7 41.2 44.2

15 24.4 38.1 42.7 40.8 41.2

20 26.5 35.5 40.8 36.2 38.6

25 23.3 35.2 38.5 35.2 37.5

30 21.5 34.6 37.5 33.6 36.5

35 26.5 33.5 36.9 32.8 36.2

40 21.4 33.0 36.0 30.5 34.7

45 23.6 33.0 35.0 29.7 32.0

50 21.5 32.5 34.2 30.8

55 25.6 31.8 31.1 29.5

56 24.5 31.0 30.0

60 22.5 30.0

65 24.6 27.4

70 22.5 26.5

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ đống 
ủ tăng mạnh và đạt cực đại trong khoảng 6 ngày 
đầu tiên với mức tăng từ 3 - 15.10C. Ở CT1 nhiệt 
độ đạt cực đại vào ngày thứ 6 đạt 54.7 0C (tăng 
14.70C so với ngày đầu tiên). CT2 nhiệt độ cực 
đại vào ngày thứ 4 đạt 57.80C (tăng 130C so với 
ngày đầu tiên). CT3 nhiệt độ đạt cực đại vào ngày 
thứ 4 đạt 55.90C (tăng 15.10C so với ngày đầu 
tiên). CT4 nhiệt độ đạt cực đại là 55.80C vào ngày 
thứ 5 (tăng 3 0C so với ngày đầu tiên làm thí ng-
hiệm). Trong quá trình ủ, nhiệt độ giữa các đống 
ủ có sự chệnh lệch tuy nhiên sự chênh lệch này là 
nhỏ và không đáng kể.

Trong quá trình ủ phân, nhiệt độ là yếu tố quan 
trọng quyết định đến thời gian hoàn thành đống 
ủ. Vi sinh vật tham gia vào quá trình phân hủy 

các chất hữu cơ trong quá trình ủ là vi sinh vật ưa 
nhiệt, chúng phát triển ở nhiệt độ từ 40 - 450C và 
tối ưu ở nhiệt độ 55 - 750C. Từ kết quả bảng 4 cho 
thấy nhiệt độ đống ủ trong khoảng 10 ngày đầu 
thí nghiệm đã đạt mức thích hợp cho sự phát triển 
của vi sinh vật. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong 
quá trình thí nghiệm ngoài việc tạo điều kiện cho 
sự phát triển của vi sinh vật, đẩy nhanh quá trình 
phân hủy chất hữu cơ mà còn giảm lượng nước 
có nhiều trong phế thải tươi, tiêu diệt vi sinh vật 
có hại, mầm bệnh....
3.2.2. Thời gian hoàn thành đống ủ

Thời gian hoàn thành đống ủ ở các công thức 
thí nghiệm có sự sai khác nhau tương đối lớn 
được thể hiện ở bảng 5 như sau:

Bảng 5. Thời gian hoàn thành đống ủ
Công thức CT1 CT2 CT3 CT4

Thời gian (ngày) 70 56 45 44

Sự khác biệt này có thể lý giải do việc sử dụng các chế phẩm và các chất phụ gia khác nhau ở 
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mỗi công thức. Trong đó quan trọng nhất là việc 
bổ sung các chế phẩm sinh học có tác dụng kích 
thích, thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của vi 
sinh vật phân giải. Trong thí nghiệm này có thể 
thấy được chế phẩm Compost maker có hiệu quả 
hơn so với 2 chế phẩm còn lại trong việc rút ngắn 

thời gian hoàn thành đống ủ.
3.2.3. Chất lượng thành phẩm

Sau khi hoàn thành đống ủ, tiến hành lấy mẫu 
phân tích các chỉ tiêu của 04 đống ủ ta thu được 
kết quả như sau:

Bảng 6. Chất lượng thành phẩm sau khi hoàn thành đống ủ

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Sau khi hoàn thành đống ủ TCVN 

7185:2002CT1 (ĐC) CT2 CT3 CT4

1 Độ chín - Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

2 Màu sắc - Đen Nâu đen Nâu đen Đen -

3 Độ tơi 
xốp - Chặt, quánh Tơi xốp, dễ 

vụn
Tơi xốp, dễ 

vụn
Tơi xốp, dễ 

vụn -

4 Độ ẩm % 31.3 30.2 29.5 30.7 <35

5 pH - 7.01 7.65 7.63 7.53 6.0 – 8.0

6 OM % 28.4 23.03 22.1 23.92 >22

7 Nts % 1.98 2.93 2.80 2.66 >2.5

8 Pts % 0.34 0.49 0.39 0.42 >2.5

9 Pdt mg/100g 50.12 90.89 78.41 74.96 -

10 Kts % 40.00 46.94 58.9 52.8 >1.5

11 Kdt mg/100g 27.24 30.57 29.18 32.25 -

Dựa vào kết quả bảng 6 ta có thể thấy có sự 
chệnh lệch về giá trị các chỉ tiêu đánh giá chất 
lượng phân bón hình thành sau khi hoàn tất việc 
ủ giữa các công thức pH của các công thức có sự 
chệnh lệch không nhiều tuy nhiên vẫn nằm trong 
giá trị cho phép của TCVN 7185:2002 trong đó 
cao nhất là CT2 là 7.66, cao hơn so với công thức 
đối chứng là 0.55. Dễ dàng nhận thấy pH ở các 
công thức CT2, CT3, CT4 đều cao hơn so với 
CT1 (ĐC) điều này có thể được giải thích như 
sau: khi đưa vi sinh vật vào trong đống ủ, nó phân 
giải các chất hữu cơ tạo ra môi trường axit là cho 
pH ban đầu giảm xuống, sau đó các chủng vi sinh 
vật tiếp tục phân hủy và nâng dần pH của đống 
ủ lên, do vậy ở các công thức có bổ sung thêm 
vi sinh vật thì pH sẽ cao hơn so với CT1 (không 
được bổ sung thêm vi sinh vật).

Giá trị OM ở các công thức có bổ sung chế 
phẩm (CT2, CT3, CT4) có giá trị thấp hơn so với 
CT1 cụ thể: CT2 thấp hơn 1.23 lần, CT3 thấp hơn 

1.28 lần, CT4 thấp hơn 1.18 lần. Điều này cho 
thấy trong quá trình ủ các vi sinh vật đã chuyển 
hóa các hợp chất hữu cơ thành dạng dễ tiêu cho 
vi sinh vật sử dụng và giải phóng CO2, ở các công 
thức CT2, CT3, CT4 do được bổ sung thêm vi 
sinh vật nên quá trình giải chuyển hóa nhanh hơn 
so với công thức đối chứng (CT1) điều này cũng 
góp phần rút ngắn thời gian ủ.

Hàm lượng Nts ở CT2, CT3, CT4 đều cao hơn 
so với TCVN, riêng CT1 thì hàm lượng này lại 
thấp hơn so với quy định. Trong đó cao nhất là 
CT2 đạt 2.93 cao hơn so với CT1 là 1.48 lần. CT3 
đạt 2.8 cao hơn so với công thức đối chứng 1.41 
lần. CT4 đạt 2.66 cao hơn CT1 là 1.34 lần.

Hàm lượng Pts ở các công thức có sự chệnh 
lệch không nhiều dao động từ 0.34 – 0.49 trong 
đó cao nhất là CT2 (0.49) thấp nhất là CT1 (0.34), 
và ở cả 4 công thức thì hàm lượng này đều thấp 
hơn so với quy định.

Hàm lượng Pdt có sự chệnh lệch rõ nhất, ở 
CT2 đạt 90.89 cao hơn so với CT1 là 1.81 lần. 
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CT3, CT4 có giá trị lần lượt là 78.41 và 74.96, 
thấp nhất là CT1 có giá trị 50.12.

Hàm lượng Kts ở cả 4 công thức đều đạt mức 
quy định trong TCVN, mặc dù vậy ở cả 4 công 
thức mức độ chệnh lệch về hàm lượng Kts không 
nhiều dao động từ 40.0 đến 58.9.

Tương tự như vậy ở các công thức hàm lượng 
Kdt dao động từ 27.24 đến 32.25, trong đó cao 
nhất là CT4 đạt 32.25, thấp nhất là CT1 đạt 30.0.

Như vậy ta có thể thấy giá trị về hàm lượng 
dinh dưỡng và các thông số vật lý khác ở CT1 hầu 
hết là thấp hơn so với các công thức khác được 
bổ sung chế phẩm. Trong đó riêng CT2 được bổ 

sung chế phẩm B 2004 – 32 - 66 thì hầu hết các 
giá trị về dinh dưỡng đều cao hơn so với các công 
thức còn lại.
3.2.4. Đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, 
môi trường
3.2.4.1. Hiệu quả về kinh tế

Giá mua phân bón, phụ gia: Đạm 9000 
đồng/1kg, lân 3000 đồng/1kg, kali 9000 đồng/1kg, 
NPK 9000 đồng/1kg, rỉ đường 8000 đồng/1kg, 
cám gạo 6000 đồng/1kg, vôi 6000 đồng/1kg.

Từ kết quả thí nghiệm tác giả tính toán cho 
phí, đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế như bảng 7 
cụ thể như sau:

Bảng 7. Đánh giá hiệu quả kinh tế của thí nghiệm

Thông số Đơn vị CT2 CT3 CT4

Chi

Chế phẩm Nghìn đồng 3 4 5

Nguyên vật liệu Nghìn đồng 11.7 13.2 8.2

Công lao động Nghin đồng 30 30 30

Tổng chi Nghìn đồng 44.7 47.2 43.2

Thu

Khối lượng phân thu được Kg 40 42 44.5

Giá thành Nghìn đồng/1kg 3.5 3.5 3.5

Tổng thu Nghìn đồng 140 147 156

Lãi của thí nghiệm Nghìn đồng 95.3 99.8 112.8

Lãi khi xử lý 1 tấn phụ 
phẩm cây ngô Nghìn đồng 953 998 1128

Qua bảng số liệu trên ta thấy, khi xử lý 1 tấn 
phụ phẩm cây ngô thì mức lợi nhuận khi sử dụng 
các loại chế phẩm khác nhau tuy có sự chệnh 
lệch nhưng mức chênh lệch không cao. Khi sử 
dụng chế phẩm Emina thì sẽ cho mức lợi nhuận là 
cao nhất đạt 1.128.000 đồng, sử dụng chế phẩm 
Compost make cho lợi nhuận 998.000 đồng, thấp 
nhất là sử dụng chế phẩm B 2004 – 32 – 66 mức 
lợi nhuận thấp nhất đạt 953.000 đồng.
3.2.4.2. Hiệu quả về mặt xã hội

- Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của 
người dân để tạo môi trường sống trong lành, 
nâng cao sức khỏe và hiệu quả công việc cho toàn 
xã hội.

- Giải quyết công việc và tăng thu nhập cho 
lao động nông nghiệp.

- Tăng nguồn phân hữu cơ phục vụ cho nông 
nghiệp.
3.2.4.3. Hiệu quả về mặt môi trường

- Hạn chế được hiện tượng đốt, thải bỏ phế 
thải bừa bwaix ra ngoài môi trường hạn chế gây ô 
nhiễm môi trường.

- Tiêu diệt mầm mống sâu, bệnh, làm sạch 
đồng ruộng.
4. KẾT LUẬN

Ngọc Vân là một xã thuần nông nên hàng năm 
lượng phế thải sau thu hoạch là rất lớn, công tác 
quản lý phế thải nông nghiệp còn chưa được chú 
trọng, người dân chủ yếu tự xử lý phế thải nông 
nghệp nói chung và phế thải cây ngô nói riêng 
theo phương thức truyền thống nên chưa mang 
lại hiệu quả cao cả về nặt kinh tế và môi trường. 
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Hiện nay người dân sử dụng nhiều hình thức xử 
lý khác nhau như đốt, làm thức ăn cho gia súc, 
đun nấu, để lại ngoài đồng ruộng... trong đó hình 
thức đốt được sử dụng nhiều nhất với tỉ lệ 61.7%, 
làm thức ăn gia súc chiếm 13.3%, đắp bờ chiếm 
6.7%, làm chất đốt phục vụ cho quá trình đun, 
nấu, sinh hoạt... chiếm 5.8%.

Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ đống 
ủ tăng mạnh và đạt cực đại trong khoảng 6 ngày 
đầu tiên với mức tăng từ 3 -15.10C. Ở CT1 nhiệt 
độ đạt cực đại vào ngày thứ 6 đạt 54.7 0C (tăng 
14.70C so với ngày đầu tiên). CT2 nhiệt độ cực 
đại vào ngày thứ 4 đạt 57.80C (tăng 130C so với 
ngày đầu tiên). CT3 nhiệt độ đạt cực đại vào 
ngày thứ 4 đạt 55.90C (tăng 15.10C so với ngày 
đầu tiên). CT4 nhiệt độ đạt cực đại là 55.80C vào 
ngày thứ 5 (tăng 3 0C so với ngày đầu tiên làm 
thí nghiệm).

Việc sử dụng các chế phẩm và các chất phụ 
gia khác nhau ở mỗi công thức có tác đụng kích 

thích, thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của vi 
sinh vật phân giải. Trong đó chế phẩm Compost 
maker có hiệu quả hơn so với 2 chế phẩm còn lại 
trong việc rút ngắn thời gian hoàn thành đống ủ.

Giá trị về hàm ượng dinh dưỡng và các thông 
số vật lý ở CT1 hầu hết là thấp hơn so với các 
công thức khác được bổ sung chế phẩm. Trong đó 
riêng CT2 được bổ sung chế phẩm B 2004 – 32 
– 66 thì hầu hết các giá trị về dinh dưỡng đều cao 
hơn so với các công thức còn lại và đều đạt tiêu 
chuẩn TCVN 7185:2002 (trừ thông số Pts).

Khi xử lý phế thải cây ngô bằng việc bổ sung 
chế phẩm sinh học vừa có ý nghĩa về mặt khoa học 
vừa mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, môi 
trường. Như vậy đối với xã Ngọc Vân có thể khu-
yến cáo người dân nên sử dụng chế phẩm B 2004 
– 32 – 66, mặc dù lợi ích về mặt kinh tế thấp hơn 
so với việc sử dụng loại chế phẩm khác nhưng chất 
lượng phân bón là tốt nhất.
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ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF USING MICRO PRODUCTS FOR 
THE CORN TREE WASTE TREATMENT IN NGOC VAN COMMUNE,

 TAN YEN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE

Duong Thi Hau, Phạm Quoc Thang
(Natural Resources and Environment Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The study was conducted in Ngoc Van commune, Tan Yen district, Bac Giang province. The authors used the method 
of field experimental, after that collected sample and analyzed follow the current standards of Vietnam. According 
to the results, people used many different methods of processing, in which burning was used the most with the 
ratio of 61.7%, using for cattle food accounts for 13.3%, both burning and castle is 12.5%, building fields barrier 
accounts for 6.7 %, using for burning materials for cooking, living ... accounts for 5.8%. Using micro products for 
corn waste treatment indicated: the temperature of composted piles increased in the first 6 days of 3 -15.10C; The 
time to complete the composted pile in the experimental formulas existed the difference in CT1 without additional 
micro products and the decomposition process took place naturally, the time to complete the process was 70 days, 
CT2 (56 days) ), CT3 (45 days), CT4 (55 days); The Nts content reached the highest value of 2.93 in CT2, which is 
1.48 times higher than CT1. CT3 was 2.8 and it was 1.41 times higher than that of the formula. CT4 is 2.66 and it 
was 1.34 times higher than CT1; The Pts content in the formula ranged from 0.34 to 0.49, of which the highest was 
CT2 (0.49) and the lowest was CT1 (0.34), and in all four formulas, this concentration was lower than the prescribed 
level; Pdt content in CT2 reached 90.89 and was 1.81 times higher than that in CT1. CT3, CT4’s values   were 78.41 



MÔI TRƯỜNG

30 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 5 (11/2021)

and 74.96, respectively, CT1 has the lowest value of 50.12; The Kts content ranges from 40.0 to 58.9, the Kdt content 
ranges from 27.24 to 32.25.
Keywords: Agricultural by-products, corn by-products, micro products, organic compost.
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PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TRỰC TUYẾN 

TRONG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Lê Thị Phương Huyền, Phạm Văn Vân
(Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT 
Đề tài tập trung phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm Quản lý hoạt động lấy ý kiến phản hồi trực tuyến trong đào 
tạo, làm tiền đề cho việc xây dựng, viết mã lệnh, cài đặt, kiểm thử và đánh giá hệ thống phần mềm Quản lý hoạt động 
lấy ý kiến phản hồi trực tuyến trong đào tạo tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Kết quả của đề tài cho phép 
xác định rõ các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống, cách tổ chức cơ sở dữ liệu của hệ thống và cho phép 
làm rõ các tiến trình xử lý dữ liệu của hệ thống.
Từ khóa: Lấy ý kiến phản hồi, phân tích, quản lý phiếu, thiết kế.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Lấy ý kiến phản hồi từ người học (sinh viên, 

sinh viên mới tốt nghiệp, cựu sinh viên) và cán bộ 
giảng dạy về hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục 
là chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo, đang 
được thực hiện rộng rãi tại các trường đại học, 
cao đẳng trên toàn quốc. Việc lấy ý kiến phản hồi 
từ các bên liên quan phần nào đánh giá được chất 
lượng hoạt động của đội ngũ giảng viên và nhân 
viên nói riêng, chất lượng đào tạo của nhà trường 
nói chung. Ngoài ra, hoạt động lấy ý kiến phản 
hồi còn là nguồn minh chứng cần thiết phục vụ 
công tác đánh giá, kiểm định chương trình đào 
tạo, đánh giá cơ sở giáo dục. 

Như vậy, việc lấy ý kiến phản hồi đóng góp từ 
các bên liên quan về hoạt động đào tạo là một yêu 
cầu không thể thiếu đối với một cơ sở giáo dục. 
Tuy nhiên để áp dụng và thực hiện hoạt động này 
như thế nào cho hiệu quả và nhanh chóng vẫn là 
một thực trạng đang tồn tại ở không ít các cơ sở 
đào tạo của Việt Nam. Tại một số nơi đây chỉ là 
việc làm mang tính chất thủ tục, hành chính, một 
số nơi thì thực hiện một cách thủ công nên hiệu 
quả và chất lượng đạt được chưa cao.

Hiện nay, trường Đại học Nông - Lâm Bắc 
Giang mới lấy ý kiến phản hồi từ người học về 
hoạt động giảng dạy của giảng viên và ý kiến 
đánh giá toàn khóa học, chưa đáp ứng được yêu 
cầu đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá cơ 
sở giáo dục. Mặt khác, phòng Khảo thí đang thực 
hiện thu thập và xử lý số liệu phiếu phản hồi từ 

sinh viên một cách thủ công, mất nhiều thời gian, 
cần nhiều nhân lực. Thực tế, Phòng Khảo thí và 
Đảm Bảo chất lượng đã đề xuất đặt hàng phần 
mềm Quản lý các kỳ đánh giá và phiếu đánh giá 
nhằm công nghệ hoá các khâu soạn thảo phiếu, 
thu thập kết quả và xử lý kết quả, mục đích giảm 
tải về mặt thời gian và nhân lực cho công việc lấy 
ý kiến phản hồi về hoạt động đào tạo thông qua 
phiếu phản hồi. 

Từ đó, nhóm tác giả đề xuất nghiên cứu và 
triển khai xây dựng phần mềm trực tuyến có khả 
năng đáp ứng và thống nhất được một số khâu 
cơ bản trong công việc khảo sát qua phiếu lấy ý 
kiến phản hồi của các bên liên quan đối với hoạt 
động đào tạo tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc 
Giang.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu 

Tác giả tập trung thực hiện một số nội dung 
sau: 

- Xác định yêu cầu cụ thể về các chức năng 
chính của phần mềm;

-  Sơ đồ hoá các chức năng chính của phần 
mềm;

-  Đặc tả các chức năng chính của phần mềm.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu và tổng hợp tài 
liệu;

- Phỏng vấn chuyên gia, thu thập thông tin, 
thống kê, đối chiếu, so sánh …
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- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống 
phần mềm theo hướng phân cấp chức năng.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tổng quan về việc lấy ý kiến phản hồi

Việc lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 
về hoạt động giảng dạy và các hoạt động khác 
của nhà trường không còn là vấn đề mới trên thế 
giới. Đây là hình thức được sử dụng phổ biến và 
thường xuyên trong giáo dục đại học Hoa Kỳ, 
Châu Âu, Australia và các nước Châu Á như 
Nhật Bản, Xinh-ga-po, Thái Lan…. 

Hình thức đánh giá này đã được hình thành từ 
rất sớm và phát triển qua nhiều thời kỳ:

- Thời kỳ trung cổ, các trường đại học ở châu 
Âu dựa vào người học để kiểm tra việc dạy học 
và đào tạo. Hiệu trưởng chỉ định một hội đồng 
sinh viên, hội đồng này có nhiệm vụ ghi chép 
xem giảng viên có giảng dạy theo đúng lịch trình 
giảng dạy quy định của trường không, các môn 
học và các hoạt động đào tạo liên quan khác có 
theo đúng mục tiêu ban đầu đề ra hay không. Nếu 
có sự thay đổi nhỏ nào ngoài quy định chung, hội 
đồng sinh viên báo cáo ngay hiệu trưởng. Hiệu 
trưởng sẽ đưa ra những hình thức xử lý với những 
vi phạm sai quy định.

- Thời kỳ thực dân, cuối năm học đại diện hội 
đồng quản trị và hiệu trưởng dự giờ quan sát việc 
giảng viên đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức cả năm 
học của sinh viên. 

- Giai đoạn từ 1925-1960, với việc Herman 
Remmers (1927) công bố Bảng đánh giá chuẩn 
đã được kiểm nghiệm, đánh dấu sự ra đời của 
công cụ đánh giá, các trường đại học và cao đẳng 
sử dụng công cụ này để đánh giá giảng viên và 
chương trình đào tạo.

- Giai đoạn từ 1960 - 1970s: Nghiên cứu của 
Centra (1979) đã cho thấy hầu hết các trường Đại 
học ở Châu Âu và Mỹ đều lấy ý kiến đánh giá từ các 
phía khác nhau chứ không chỉ từ phía người học.

- Giai đoạn từ 1980s đến nay: tiếp tục có 
nhiều nghiên cứu thực nghiệm về phương pháp 
đánh giá, kết quả đánh giá, sự tương quan trong 
các ý kiến đánh giá của người học và các bên liên 
quan đối với hoạt động đào tạo.

Như vậy, trên thế giới việc thu thập ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan về hoạt động đào 
tạo không còn là vấn đề mới và được thực hiện 
thường xuyên. Ý kiến phản hồi của các bên liên 
quan cho thấy đây là một nguồn thông tin hết sức 
bổ ích và cần thiết cho việc nâng cao chất lượng 
đào tạo. Ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
về hoạt động giảng dạy của giảng viên nói riêng 
và hoạt động đào tạo chung của nhà trường là 
kênh 3 thông tin quan trọng giúp các nhà quản lý 
có được bức tranh toàn cảnh về chất lượng giảng 
dạy và hoạt động đào tạo của trường. Trên cơ 
sở đó để có những điều chỉnh, kế hoạch và biện 
pháp phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo và nâng 
cao chất lượng đào tạo và phát triển bền vững của 
nhà trường.

Tại Việt Nam, ngày 19/5/2017, Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 12/2017/
TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất 
lượng cơ sở giáo dục đại học. Dựa vào bộ tiêu 
chuẩn về kiểm định chất lượng đại học của bộ 
ban hành và tính thực tế công tác đào tạo ở cơ sở 
mà mỗi trường tự thiết kế, xây dựng cho mình 
một bộ phiếu hỏi riêng sao cho phù hợp. Trên 
thực tế đã có một số trường Đại học, Cao đẳng 
chủ động triển khai và xây dựng phần mềm để hỗ 
trợ công việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về 
hoạt động giảng dạy; hoặc tổ chức hội nghị, hội 
thảo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đánh 
giá này. Một số đề tài, phần mềm đã thực hiện và 
triển khai thành công như:

1. Đề tài: “Xây dựng hệ thống lấy ý kiến phản 
hồi từ người học tự động qua mạng Internet tại 
trường Đại học Hải Phòng”. Chủ trì: ThS. Lê 
Đắc Nhường, Đào Văn Quyền. Đạt Giải Ba tại 
Hội thảo KH Cán bộ Trẻ trường ĐH Hải Phòng 
năm 2016.

2. Đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý khảo 
sát, phản hồi phục vụ quản lý đào tạo tại khoa 
công nghệ thông tin”. Chủ trì: Huỳnh Xuân 
Phụng, Nguyễn Phương, Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP. Hồ Chí Minh, năm 2018.

3. Đề tài: “Tổ chức lấy ý kiến phản hồi và xử 
lý thông tin phản hồi đánh giá quá trình giảng 
dạy tại Viện ĐH Mở Hà Nội”. Chủ nhiệm: ThS 
Lê Trường Sơn, TS Trương Tiến Tùng, KS Lê 
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Hữu Dũng, ThS Phạm Văn Hải, Viện Đại học Mở 
Hà Nội, năm 2019.

4. Năm 2017, Đồng chí Trung úy Bùi Văn 
Tuyến, Ban Khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo 
dục, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn đã xây 
dựng phần mềm xử lý kết quả phiếu phản hồi từ 
người học, giúp thống kê kết quả phiếu phản hồi 
một cách nhanh chóng, chính xác.
3.2. Mô tả yêu cầu chức năng hệ thống phần 
mềm

Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý hoạt 
động lấy ý kiến phản hồi trực tuyến trong đạo tạo 
tại trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cho 
phép tạo mới một đợt đánh giá theo năm học hoặc 
theo năm niên chế, mỗi đợt đánh giá có thể trả lời 
phiếu online trên điện thoại hoặc máy tính cho 
tất cả các đối tượng phù hợp tại trường Đại học 
Nông - Lâm Bắc Giang thông qua chương trình 
phần mềm. Khi có một đợt đánh giá, nhân viên 
quản trị chỉ cần soạn thảo mẫu phiếu theo quy 
định, giới hạn khoảng thời gian phải hoàn thành 
việc đánh giá, sau khi hết thời gian gia hạn, hệ 
thống tự động cập nhật số lượng lượt đánh giá, 
kết quả đánh giá trên phiếu và trích xuất các biểu 
mẫu báo cáo, thống kê phù hợp với yêu cầu và 
tiêu chí đã thiết lập. hệ thống phần mềm bao gồm 
các chức năng cơ bản sau:

1/. Cho phép quản lý và lưu trữ nhiều loại 
phiếu phản hồi khác nhau, mỗi phiếu được xem 
như một tệp đặc thù có thể: thêm mới, lưu lại vào 
thư mục bất kỳ, tải lại tệp từ thư mực, đóng tệp, 
mở tệp, xoá tệp.

2/. Cho phép thiết kế phiếu lấy ý kiến phản 
hồi, soạn thảo mẫu phiếu theo kịch bản.

2.1/. Cho phép cài đặt các thiết lập chung cho 
từng mẫu phiếu như: đặt tên cho phiếu; chọn một 
mẫu trình bày (CSS) có sẵn cho phiếu; tạo tiêu đề 
đầu trang.

2.2/. Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, di 
chuyển thứ tự, sao chép, cắt, dán, xoá từng câu 
hỏi cụ thể trong phiếu theo nhiều dạng khác nhau 
[10]:

3/. Cho phép lưu và quản lý phiếu phản hồi 
trên server, sau đó có thể phân tán cho các client; 

người trả lời có thể trả lời phiếu phản hồi trực tiếp 
trên client, kết quả được sao lưu lại trên server để 
tổng hợp, phân tích, thống kê.

4/. Cho phép thống kê kết quả từ các phiếu 
trả lời từ các user, thống kê dưới dạng biểu đồ, 
đồ hoạ hoặc theo biểu mẫu, kết xuất ra file excel 
theo các tiêu chí khác nhau (theo đợt đánh giá, 
năm đánh giá…)
3.3. Xác định các tác nhân của hệ thống phần 
mềm
3.3.1. Nhân viên quản lý phiếu phản hồi

Là người trực tiếp phụ trách công việc lên 
kịch bản cho các loại phiếu phản hồi khác nhau; 
soạn thảo nội dung cho từng câu hỏi trong mỗi 
phiếu; upload mẫu phiếu đã soạn thảo về server; 
phân tán mẫu phiếu đã lưu trong server về các 
máy client; tổng hợp, phân tích, thống kê kết quả 
trả lời của các mẫu phiếu.
3.3.2. Người trả lời phiếu phản hồi

Người trả lời phiếu phản hồi được nhân viên 
quản lý phiếu phản hồi phân tán mẫu phiếu đã 
thiết kế về các client theo định danh hoặc theo địa 
chỉ email và thực hiện trả lời các câu hỏi đã thiết 
kế trên mẫu phiếu. Khi thực hiện xong thao tác 
trả lời thì nhấn nút “Kết thúc” để hoàn tất.
3.3.3. Hệ thống lưu kết quả

Sau khi người trả lời trả lời xong hết các câu 
hỏi trên phiếu phản hồi, người trả lời sẽ nhấn nút 
“Kết thúc” để hoàn tất việc lưu kết quả trả lời, hệ 
thống có nhiệm vụ truyền tải toàn bộ kết quả trả 
lời của phiếu trên client về server.
3.4. Xây dựng các use case và biểu đồ use case
3.4.1. Xác định các use case theo từng tác nhân

* Nhân viên quản lý phiếu phản hồi:
- Quản lý phiếu phản hồi
- Quản lý câu hỏi
- Thống kê
* Người trả lời phiếu phản hồi:
- Trả lời các câu hỏi trên phiếu phản hồi.
* Hệ thống: 
- Tự động lưu kết quả.
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3.4.2. Biểu đồ use case mức đỉnh 

Hình 1. Biểu đồ Use case mức đỉnh
3.4.3. Mô tả các use case mức đỉnh
3.4.3.1. Chức năng Quản trị hệ thống 
a. Cấu hình hệ thống:

Cấu hình các thông số của hệ thống: Cấu hình 
địa chỉ email để gửi link đổi mật khẩu, một số cấu 
hình hệ thống khác.
b. Quản trị tài khoản quản trị hệ thống:

- Danh sách tài khoản quản trị
- Thêm tài khoản quản trị
- Sửa tài khoản quản trị
- Xóa tài khoản quản trị
- Đổi mật khẩu
- Quên mật khẩu 

3.4.3.2. Chức năng Quản lý đợt/phiếu khảo sát 
đánh giá
a. Quản lý thông tin chung cho đợt/phiếu khảo 
sát đánh giá

- Tên đợt/phiếu khảo sát đánh giá
- Các thông tin bắt buộc của đợt khảo sát 

đánh giá: 
+ Tên đợt đánh giá
+ Thời gian bắt đầu và kết thúc đợt đánh giá
+ Loại đánh giá
+ Trạng thái
+ Loại câu hỏi
- Các thông tin dùng để thống kê đợt đánh giá:
+ Năm học (2020-2021, 2021-2022, …)

+ Học kỳ (có 3 kiểu học kỳ: Học kỳ I, Học kỳ 
II và Học kỳ phụ)

+ Tên Ngành/Chương trình đào tạo
+ Tên lớp
+ Tên học phần
+ Tên đơn vị công tác
+ Tên CBVC/Giảng viên
- Các thông tin khác: Style, Mô tả, hướng dẫn 

trả lời câu hỏi…
b. Quản lý đợt/phiếu khảo sát đánh giá

- Danh sách đợt/phiếu khảo sát đánh giá
- Tạo mới đợt/phiếu khảo sát đánh giá
- Sao chép/Sửa/cập nhật đợt/phiếu khảo sát 

đánh giá
- Xoá đợt/phiếu khảo sát đánh giá

c. Quản lý mục/tiêu chí/lĩnh vực khảo sát đánh giá 
(Mỗi mục/tiêu chí/lĩnh vực khảo sát đánh giá 

bao gồm 1 hoặc nhiều câu hỏi)
- Danh sách mục/tiêu chí/lĩnh vực khảo sát 

đánh giá
- Tạo mới mục/tiêu chí/lĩnh vực khảo sát đánh giá
- Sao chép/Sửa/cập nhật mục/tiêu chí/lĩnh vực 

khảo sát đánh giá
- Xoá mục/tiêu chí/lĩnh vực khảo sát đánh giá

d. Quản lý câu hỏi khảo sát đánh giá
(Câu hỏi có thể có nhiều dạng khác nhau: câu 

hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm một lựa chọn, 
câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, câu hỏi trắc 
nghiệm dạng ma trận…)

- Ngân hàng câu hỏi khảo sát đánh giá
- Import/Export ngân hàng câu hỏi khảo sát 

đánh giá
- Hướng dẫn xây dựng (mẫu) câu hỏi trên file 

Word/Excel để Import
- Tạo mới câu hỏi khảo sát đánh giá
- Sao chép/Sửa/cập nhật câu hỏi khảo sát 

đánh giá
- Xoá câu hỏi khảo sát đánh giá

3.4.3.3. Chức năng quản lý hình thức khảo sát 
đánh giá
a. Khảo sát đánh giá tự do: 

Link của phiếu/đợt khảo sát đánh giá được 
pulic, bất cứ người dùng nào có link đều có thể 
tham gia khảo sát đánh giá.
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b. Khảo sát đánh giá thông qua mã code:
- Tạo mã code, người dùng có mã code mới có 

thể tham gia đánh giá khảo sát
- Mỗi mã code dùng 1 lần duy nhất, và tương 

ứng với 1 đợt/phiếu khảo sát duy nhất
- Người dùng muốn tham gia đánh giá cần có 

link và mã code do quản trị viên cấp
3.4.3.4. Chức năng Quản lý báo cáo thống kê

- Quản lý danh sách đợt/phiếu đã được khảo 
sát đánh giá

- Xem chi tiết nội dung trả lời của người dùng 
đã tham gia đánh giá khảo sát

- Xem báo cáo thống kê từng đợt/phiếu khảo 
sát đánh giá dưới dạng bảng

- Export kết quả của một/nhiều đợt khảo sát 
đánh giá ra file Excel/Pdf
3.4.3.5. Chức năng Người dùng đánh giá

- Người dùng vào link đánh giá, thực hiện trả 
lời câu hỏi trong đợt/phiếu khảo sát đánh giá.

- Nếu đợt/phiếu đánh giá yêu cầu nhập mã 
code thì người dùng phải nhập đúng mã code đã 
được sinh ra theo đợt/phiếu đánh giá mà admin 
đã gửi.

- Nếu mã đã được sử dụng hoặc không đúng 
thì hệ thống sẽ thông báo là mã được sử dụng 
hoặc không đúng và không cho đánh giá.

- Nếu mã sử dụng còn hiệu lực thì hệ thống sẽ 
ghi nhận lại kết quả đánh giá.
3.5. Đặc tả các chức năng chính của phần mềm
3.5.1. Đặc tả hành vi chức năng “Thống kê”:

- Người quản lý chọn chức năng Thống kê, hệ 
thống trả về giao diện Thống kê,

- Người quản lý chọn hình thức thống kê, hệ 
thống trả về form chọn phiếu thống kê,

- Người quản lý chọn hình thức xuất kết quả 
thống kê, hệ thống xuất kết quả thống kê.
3.5.2. Đặc tả hành vi chức năng “Trả lời câu hỏi”:

- Người trả lời thực hiện trả lời các câu hỏi 
trên mẫu phiếu giao diện của Client,

- Người trả lời nhấn nút “Kết thúc” để kết 
thúc phiên trả lời,

- Hệ thống lưu lại các đáp án của các câu trả 
lời trên phiếu mà người trả lời đã chọn vào CSDL 

trên server, đồng thời thông báo trên giao diện 
Client người trả lời đã hoàn thành xong phần trả 
lời của mình.
3.5.3. Đặc tả hành vi chức năng “Quản lý Phiếu”

- Người quản lý chọn chức năng Quản lý 
phiếu,

- Hệ thống mở giao diện Quản lý phiếu,
- Người quản lý chọn chức năng Thêm mới 

Phiếu,
- Hệ thống mở form yêu cầu nhập tên phiếu,
- Người quản lý đặt tên cho phiếu (không 

được trùng tên với phiếu đã có),
- Hệ thống tạo phiếu mới đồng thời mở giao 

diện Quản lý câu hỏi để soạn câu hỏi,
- Người quản lý mở giao diện Quản lý phiếu, 

chọn chức năng Đóng phiếu,
- Hệ thống mở form yêu cầu lưu phiếu, nếu 

người quản lý chọn Lưu thì tiến hành lưu phiếu 
và đóng phiếu, nếu chọn Không lưu thì tiến hành 
huỷ phiếu đang tạo, nếu chọn Thoát thì quay về 
giao diện Quản lý câu hỏi để soạn thảo tiếp,

- Người quản lý chọn chức năng Mở phiếu, 
hệ thống tiến hành mở phiếu được chọn đã lưu và 
đồng thời mở luôn giao diện Quản lý câu hỏi để 
soạn thảo nội dung cho phiếu,

- Người quản lý chọn chức năng Xoá phiếu, hệ 
thống sẽ kiểm tra phiếu đã được đóng hay chưa, 
nếu phiếu đã đóng thì tiến hành xoá phiếu đồng 
thời xoá toàn bộ các câu hỏi có trong phiếu đó, 
nếu phiếu chưa đóng thì hệ thống yêu cầu người 
quản lý phải đóng phiếu trước khi xoá,

- Người quản lý chọn chức năng Tải phiếu, hệ 
thống yêu cầu chọn phiếu muốn tải và tải phiếu 
về server đồng thời phân tán phiếu được chọn về 
các client mà server nhận diện được để trả giao 
diện trả lời câu hỏi về cho người trả lời.
3.5.4. Đặc tả hành vi chức năng “Quản lý câu 
hỏi”:

- Người quản lý chọn chức năng Thêm mới 
câu hỏi,

- Hệ thống trả về form cho phép chọn một 
trong các dạng câu hỏi,

- Người quản lý chọn dạng câu hỏi,
- Hệ thống trả về form soạn thảo câu hỏi, đáp 

án tương ứng theo dạng câu hỏi,
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- Người quản lý nhập nội dung câu hỏi, đáp án 
vào form soạn thảo câu hỏi, có thể chỉnh sửa, sao 
chép, cắt dán nội dung câu hỏi, đáp án…

- Người quản lý hoàn tất soạn câu hỏi, hệ 
thống tự đánh thứ tự và lưu câu hỏi vào phiếu,

- Người quản lý chọn sao chép, cắt, dán, di 
chuyển thứ tự câu hỏi, hệ thống trả về danh sách 
câu hỏi theo yêu cầu người quản lý,

- Người quản lý chọn chức năng Sửa câu hỏi, 
hệ thống trả về form soạn thảo chứa nội dung, 
đáp án câu hỏi tương ứng được chọn, người quản 
lý tiến hành sửa nội dung, đáp án của câu hỏi và 
hoàn tất để hệ thống lưu lại câu hỏi mới chỉnh sửa 
và phiếu đang mở,

- Người quản lý chọn chức năng Xoá câu hỏi, 
hệ thống yêu cầu xác nhận có muốn xoá thực sự hay 
không, nếu đúng thì xoá, nếu sai thì huỷ lệnh xoá.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận

1. Kết quả của đề tài là bản phân tích, thiết kế 
và đặc tả các chức năng chính của hệ thống phần 
mềm Quản lý hoạt động lấy ý kiến phản hồi 
trực tuyến trong đào tạo tại Trường Đại học 

Nông - Lâm Bắc Giang, tương ứng với giai đoạn 
1 trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống 
phần mềm. 

2. Việc thực hiện triển khai xây dựng hệ thống 
phần mềm Quản lý hoạt động lấy ý kiến phản 
hồi trực tuyến trong đào tạo tại Trường Đại 
học Nông - Lâm Bắc Giang góp phần nâng cao 
chất lượng hoạt động đánh giá, giúp hoạt động 
đánh giá hiệu quả và nhanh chóng hơn, đồng 
thời đóng góp vào mục tiêu chung nâng cao chất 
lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục.
4.2. Kiến nghị

1. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của quá trình 
triển khai xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý 
hoạt động lấy ý kiến phản hồi trực tuyến trong 
đào tạo tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 
dựa trên kết quả của giai đoạn 1. Kết quả của giai 
đoạn 2 là sản phẩm phần mềm đáp ứng được các 
chức năng chính đã đặt ra.

2. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm một số 
chức năng cần thiết khác trong quy trình lấy ý 
kiến phản hồi trực tuyến đối với hoạt động đào 
để hệ thống phần mềm có tính ứng dụng cao và 
rộng rãi hơn.
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GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

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

TÓM TẮT
Bài viết trình bày kết quả thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tính đến năm 2020, chỉ ra 
những hạn chế, yếu kém trong công tác thu hút đầu tư và nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, bài viết đề xuất một 
số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.
Từ khóa: Thu hút đầu tư, khu công nghiệp.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khu công nghiệp (KCN) giữ vị trí quan trọng 

trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước. Xây dựng KCN chính là thực hiện ý tưởng 
“đi tắt, đón đầu” trong quá trình phát triển kinh tế 
xã hội. Điểm mạnh của KCN là thu hút mạnh mẽ 
đầu tư trong và ngoài nước.

Bắc Giang là tỉnh trung du thuộc vùng Đông 
Bắc Bộ, vị trí địa lý thuận lợi với nhiều tiềm năng 
về đất đai, tài nguyên khoáng sản, nguồn nhân 
lực dồi đào... Cùng với sự phát triển các KCN 
cả nước, các KCN ở tỉnh Bắc Giang ra đời đã 
trở thành một trong những địa điểm thu hút đầu 
tư cả trong và ngoài nước, thúc đẩy tăng trưởng 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hoá, giải quyết việc làm, đóng góp vào 
ngân sách, cải thiện đời sống nhân dân và xây 
dựng tỉnh ngày càng phát triển bền vững. Tuy 
nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc thu hút đầu 
tư vào các KCN ở Bắc Giang vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn, như: Các dự án đầu tư vào KCN triển 
khai chậm; Hầu hết các dự án đầu tư có quy mô 
nhỏ, chưa xứng với tiềm năng của các KCN;. 
Nhu cầu đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng, 
phát triển dịch vụ, các ngành phụ trợ ở KCN rất 
lớn nhưng vốn huy động được thì ít... Vì vậy, 
việc phân tích thực trạng, chỉ ra nguyên nhân ảnh 
hưởng nhằm đề xuất giải pháp thu hút đầu tư vào 
các khu công nghiệp trên địa tỉnh Bắc Giang là 
thực sự cần thiết.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Bài viết nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tư 

vào KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; phân tích 
nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tới thu hút đầu 
tư trong và ngoài nước vào KCN trên địa bàn từ 
đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu 
hút đầu tư vào KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
trong thời gian tới.
2.2. Nguồn số liệu

Tài liệu và số liệu sử dụng trong bài viết này 
do Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cung 
cấp trong giai đoạn 2018 - 2020. Ngoài ra, tác giả 
còn sử dụng các văn bản, quy định pháp luật của 
Nhà nước liên quan đến đầu tư vào KCN.
2.3. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện bài viết, nhóm tác giả đã sử dụng 
tổng hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật trong 
xây dựng các chỉ tiêu nghiên cứu. Các phương 
pháp chủ yếu bao gồm: Phương pháp thu thập dữ 
liệu thứ cấp, phương pháp phân tích (thống kê mô 
tả, so sánh).
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng thu hút đầu tư vào các KCN 
tỉnh Bắc Giang
3.1.1. Kết quả đạt được trong thu hút đầu tư 
vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
a. Diện tích đất và tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp

Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng 
việc phát triển các KCN ở tỉnh Bắc Giang được 
tiến hành khá chậm so với các tỉnh, thành phố 
khác trên cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có 6 
KCN, diện tích quy hoạch 1.322ha, trong đó 
có 5 khu đang hoạt động là: Đình Trám, Vân 
Trung, Quang Châu (Việt Yên); Hòa Phú (Hiệp 
Hòa) và Song Khê - Nội Hoàng (Yên Dũng và 
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TP Bắc Giang). Các KCN của tỉnh Bắc Giang 
hiện nay đều có diện tích khá nhỏ, trung bình chỉ 
đạt khoảng 267,5 ha/1 KCN.  Diện tích các KCN 
nhỏ là xuất phát từ lý do: địa bàn tỉnh Bắc Giang 
thuộc vùng trung du và miền núi, mặt bằng đất 
nông nghiệp và đất khác để xây dựng KCN ít 
hơn. Ngoài ra, do khâu quy hoạch các KCN của 

địa phương đã không tính toán đến sự phát triển 
dài hạn và bền vững của các KCN. Các chủ đầu 
tư hạ tầng KCN khi xây dựng dự án và định vị sản 
xuất đã không tính đến việc phát triển mở rộng 
sau này. Năng lực tài chính của các chủ đầu tư 
cũng được xem là nhân tố quan trọng quyết định 
đến diện tích và việc mở rộng diện tích của KCN. 

Bảng 1. Quy mô hoạt động của các KCN tỉnh Bắc Giang

TT KCN Chủ đầu tư

Diện tích 
quy hoạch

 (ha)

Số 
doanh 
nghiệp

Tỷ lệ 
lấp 
đầy
(%)

Tỷ lệ diện 
tích thực 

hiện so với 
quy hoạch 

(%)

1 Đình Trám Công ty PTHT KCN Bắc Giang 127 146 100 100

2 Quang Châu Công ty CP KCN Sài Gòn - Bắc Giang 426 47 100 100

3 Song Khê - 
Nội Hoàng

Công ty CP KD Nhà Hoàng Hải và Công 
ty CP CN Tàu thủy Bắc Giang 160 54 92 63,75

4 Vân Trung Công ty TNHH MTV FUGANG 351 138 100 99,56

5 Việt Hàn Công ty TNHH MTV đất đai Việt Hàn 50 0 0 0

6 Hòa Phú Công ty TNHH Hòa Phú Invest 208 19 50 57,26

Tổng 1.322 404 88,62

Nguồn: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (2020)

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, hiện các 
KCN thu hút 404 dự án đầu tư của các doanh 
nghiệp (DN). Trong đó có 308 dự án có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI), còn lại là dự án 
trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 9.238 
tỷ đồng và 5,9 tỷ USD. Các dự án tập trung ở lĩnh 
vực: Điện, điện tử, cơ khí, sản xuất các sản phẩm 
từ plastic, pin năng lượng mặt trời. Điển hình 
KCN Vân Trung được quy hoạch phát triển từ 
năm 2007 (theo Công văn số 1008/TTg-CN ngày 
25/7/2007) với diện tích quy hoạch khoảng 351 
ha, trong đó diện tích do Công ty TNHH Fugiang 
làm chủ đầu tư là 237 ha, diện tích giao cho công 
ty CP S&G làm chủ đầu tư là 112,4ha; diện tích 
đất công nghiệp theo quy hoạch 251ha; diện tích 
đất công nghiệp đã BTGPMB 251ha; diện tích 
đã cho thuê 251ha; tỷ lệ lấp đầy đạt 100% theo 
quy hoạch; Thu hút được 138 dự án, trong đó có 
133 dự án FDI và 05 dự án DDI với tổng vốn đầu 
tư đăng ký 2.097,6 triệu USD và 507 tỷ đồng. 

Tổng số lao động hiện nay khoảng: 67.300 lao 
động. Trong đó có một số dự án nguồn vốn lớn 
đang hoạt động hiệu quả như: Sản xuất tai nghe 
của Công ty TNHH Luxshare ICT; sản xuất pin 
năng lượng mặt trời của Công ty TNHH Vina 
Cell Technology. Công ty TNHH Fugiang – chủ 
đầu tư đã xây dựng và đưa vào vận hành trạm xử 
lý nước thải tập trung công suất 10.000m3/ngày 
đêm; Trạm cấp nước sạch 12.000 m3/ngày đêm.

KCN Việt – Hàn được bổ sung vào quy hoạch 
phát triển các KCN ở Việt Nam tại công văn số 
9201/TTg-KTN ngày 20/6/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ. Tổng diện tích theo quy hoạch đến 
năm 2020 là 50ha (giai đoạn 1). Hiện nay chủ đầu 
tư là Công ty cổ phần phát triển Fuji Phúc Long 
đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng.

Nhìn chung, các KCN của tỉnh Bắc Giang 
được quy hoạch khá đồng bộ đáp ứng được nhu 
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cầu của nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, đảm bảo giải quyết tốt các vấn đề gây ô 
nhiễm môi trường; có sự gắn kết hợp lý với hệ 
thống kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào. Hệ thống 
hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong các KCN được 
quy hoạch hiện đại đảm bảo đáp ứng công suất, 
lưu lượng cho sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp trong KCN, bao gồm: hệ thống đường 
giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, 
xử lý nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng công 
cộng, thông tin liên lạc nội bộ… Tại mỗi KCN 
đều có quy hoạch hệ thống đường gom, đường 
ven, nút giao liên nối tiếp giao thông nội bộ KCN 
với các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ. Bên cạnh 
đó, trong quá trình lập quy hoạch các KCN có 
tính toán đến yếu tố nhu cầu nhà ở cho công nhân, 
nhà ở chuyên gia, phát triển các dịch vụ phục vụ 
nhu cầu sinh hoạt đời sống tinh thần cho người 

công nhân, đồng thời tạo việc làm cho người lao 
động địa phương có đất thu hồi để xây dựng KCN 
không đáp ứng các điều kiện làm việc trong các 
nhà máy công nghiệp
b. Vốn đầu tư tại các KCN

Tính đến Quý IV/2020, trong các KCN tỉnh 
Bắc Giang có 404 dự án đầu tư vào các KCN còn 
hiệu lực, trong đó có trên 305 dự án có vốn đầu tư 
nước ngoài và 98 dự án đầu tư trong nước. Trong 
quá trình thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là các 
dự án đầu tư FDI, tỉnh luôn định hướng, khuyến 
khích các dự án đầu tư vào trong các KCN. Do 
đó, từ năm 2015 đến 2020 số lượng dự án đầu tư 
vào KCN không ngừng tăng lên. Tỉnh Bắc Giang 
luôn trong nhóm 10 tỉnh, thành phố trong cả nước 
về thu hút vốn đầu tư.

Bảng 2. Vốn đầu tư tại các KCN tỉnh Bắc Giang từ 2016-2020

Năm
Tổng

Trong đó

FDI DDI

Dự án Vốn 
(tỷ đồng)

Vốn/dự án
(tỷ đồng/dự án) Dự án Vốn

(tỷ đồng) Dự án Vốn 
(tỷ đồng)

2005-2015 233 2.384 10,23 146 2.197 87 187

2016 41 960 23,41 39 831 2 129

2017 31 95 3,06 30 91 1 4

2018 24 184 7,67 23 181 1 3

2019 57 890 15,61 52 838 4 52

Quý IV/2020 18 1.137 63,17 15 1.132 3 5

Tổng 404 5.650 13,99 305 5.270 98 380

Nguồn: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (2020)

Trong tổng số các dự án đầu tư thì FDI có 
trên 305 dự án (chiếm 75%), quy mô vốn đầu tư 
gấp 13 lần vốn DDI đầu tư vào KCN và chiếm 
tới 92,9% tổng vốn đầu tư vào KCN. Còn đầu 
tư trong nước chỉ có 98 dự án (chiếm 25%) và 
5.1% tổng vốn đầu tư vào KCN. Đặc biệt, quy 
mô vốn đầu tư của các dự án FDI tăng liên tục 
qua các năm, trung bình mỗi năm tăng 27,5 dự án 
và 544,4 triệu USD). Đặc biệt, chỉ trong vòng 5 
năm (2016 – 2020), các KCN Bắc Giang đã thu 
hút được 154 dự án FDI gấp 1,05 lần giai đoạn 

từ 2005-2015. Điều này phản ánh được phần nào 
tình hình chung về thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ở Việt Nam. Với những đổi mới về cơ chế 
chính sách, môi trường đầu tư ngày càng thuận 
lợi, đây là điều kiện để các nhà đầu tư tìm kiếm 
cơ hội làm ăn ở Bắc Giang. Với chính sách “trải 
thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư, coi các nhà đầu 
tư nước ngoài là những công dân của tỉnh, luôn 
đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp trong việc 
giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính; 
cơ chế quản lý thông thoáng, cởi mở, tạo thuận 
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lợi tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài nên số 
lượng dự án FDI tăng nhanh chóng
c. Trình độ công nghệ và ứng dụng công nghệ 
trong các doanh nghiệp ở KCN

Mặc dù trong thu hút đầu tư vào KCN, tỉnh 
Bắc Giang đã có những ưu đãi rõ ràng đối với 
những ngành và lĩnh vực sử dụng công nghệ tiên 
tiến. Tuy vậy, các dự án đầu tư tại các KCN hiện 
nay chủ yếu là công nghệ, thiết bị được chuyển 
từ nước sở tại hoặc từ một thị trường đã bão hòa 
vào Việt Nam. Về nguồn gốc công nghệ và thiết 
bị sản xuất, cơ bản có xuất sứ từ Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Đài Loan.

Theo thông tin từ Ban Quản lý các KCN tỉnh 
Bắc Giang, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 
chủ yếu thuộc các ngành già cỗi trên thế giới và 
trong khu vực. Cụ thể như tại KCN Quang Châu, 
các dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực công 
nghiệp – năng lượng chủ yếu là: cơ khí chế tạo, 
sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; sản xuất điện tử, 
điện lạnh, điện dân dụng; sản xuất các thiết bị phụ 
trợ phục vụ cho lắp ráp ô tô, điện tử - tin học…  
Chiến lược thu hút đầu tư không tạo ra tính liên 
kết trong sản xuất bởi quy mô các dự án nhỏ, lẻ 
và thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, nếu 
không xem xét đến sự tồn tại của các KCN khác 
cùng địa bàn. 

Đối với các dự án đã đi vào sản xuất tại các 
KCN chủ yếu tập trung sản xuất, không có dự án 
nào được thực hiện bao gồm cả bộ phận nghiên 
cứu triển khai, thiết kế sản phẩm (R-D). Các công 
ty chỉ tập trung sản xuất sản phẩm theo thiết kế 
có sẵn mà không bỏ chi phí cho nghiên cứu phát 
triển mang tính lâu dài.
d. Lao động và việc làm trong các KCN

Một trong những đóng góp quan trọng của 
các KCN trên địa bàn tỉnh là giải quyết việc làm 
cho lao động, đặc biệt là các lao động địa phương 
năm 2016, các KCN giải quyết việc làm cho 
47.218 lao động; năm 2017, số lao động làm việc 
tại các KCN là 68.980 người; đến năm 2020 là 
165.409 người. Với 404 dự án đầu tư đã đi vào 
hoạt động tại các KCN, trung bình mỗi dự án đầu 
tư đã sử dụng khoảng hơn 400 lao động/dự án. 
Lực lượng lao động làm việc trong các khu công 
nghiệp ngày một đông đảo đã thúc đẩy các ngành 

dịch vụ phát triển. Việc phát triển các khu công 
nghiệp còn gia tăng các dịch vụ đầu tư, xây dựng, 
logistic... Các hoạt động dịch vụ này cũng gián 
tiếp giải quyết một lực lượng khá lớn lao động tại 
các địa phương trong tỉnh gắn với phát triển các 
khu công nghiệp.

Lũy kế đến nay, các KCN của tỉnh đã giải 
quyết việc làm cho khoảng 165.000 lao động, 
bình quân 01 ha đất trong KCN tạo việc làm cho 
khoảng 125 lao động, gấp 8,9 lần lao động sản 
xuất nông nghiệp (01 ha đất nông nghiệp tạo việc 
làm cho khoảng 14 lao động nông nghiệp). Hiện 
nay giá trị sản xuất công nghiệp bình quân trong 
KCN/1ha/năm đạt 1,53 tỷ đồng, trong đó GTSX 
nông nghiệp bình quân đạt 100 triệu/ha/năm. 
Ngoài giải quyết việc làm cho số lao động trực 
tiếp làm việc trong các KCN, các KCN đi vào 
hoạt động đã giải quyết việc làm cho đông đảo 
người dân xung quanh các KCN.

Số lượng lao động tuy đông, song chủ yếu là 
lao động phổ thông, lao động nữ (khoảng 70%) 
và doanh nghiệp hầu hết chỉ sử dụng lao động 
dưới 35 tuổi, tạo ra nhiều vấn đề về việc làm cho 
những người lao động sau tuổi 35.
e. Tình hình tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 
trường của các dự án KCN

Tính đến tháng 12 năm 2020, tổng số 05/06 
khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang đã đầu tư xây dựng trạm xử lý 
nước thải tập trung và đang hoạt động xử lý nước 
thải phát sinh trong sản xuất, sinh hoạt của các 
khu công nghiệp, đảm bảo các thông số kỹ thuật 
đạt chuẩn hiện hành (đạt cột A, QCVN 40:2011/
BTNMT) và xử lý được cơ bản khối lượng nước 
thải phát sinh trong các khu công nghiệp, cụ thể: 
KCN Quang Châu với trạm xử lý nước thải tập 
trung với công suất 9.000m3/ngày đêm, trạm cấp 
nước sạch 10.000m3/ngày đêm; KCN Vân Trung 
có trạm xử lý nước thải tập trung công suất 10.000 
m3/ngày đêm; Trạm cấp nước sạch 12.000 m3/
ngày đêm; KCN Hòa Phú có trạm xử lý nước thải 
tập trung công suất 2.000 m3/ngày đêm; Trạm cấp 
nước sạch 2.000 m3/ngày đêm…

Nhìn chung, các dự án đầu tư trong khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản đều 
chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ 
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môi trường. Hầu hết các dự án trong khu công 
nghiệp đã thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động 
môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, quan trắc 
môi trường định kỳ, quản lý và xử lý các loại chất 
thải theo quy định
f. Thực trạng về nhà ở công nhân tại các KCN

Hiện nay tại Bắc Giang, ngoài số công nhân 
khu công nghiệp sống tại nhà riêng của gia đình 
hoặc họ hàng, hầu hết công nhân chưa có chỗ ở 
ổn định tại các khu nhà ở được đầu tư xây dựng 
theo dự án nhà ở xã hội và vẫn đang phải thuê 
chỗ ở tạm tại các nhà trọ của người dân tự xây 
dựng. Các phòng trọ thuê của tư nhân hầu hết đều 
rất chật hẹp, điều kiện vệ sinh, môi trường cũng 
như cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Các khu nhà 
trọ cho công nhân khu công nghiệp thuê hầu hết 
đều thiếu các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu 
(nhà trẻ, trường học, trạm y tế, khu vui chơi, giải 
trí, khu thể thao, thư viện...). Chỗ ở không bảo 
đảm điều kiện tối thiểu đã gây ảnh hưởng xấu đến 
sức khoẻ, đời sống vật chất và tinh thần của công 
nhân khu công nghiệp, cũng như tình hình trật tự, 
an toàn xã hội tại nhiều khu công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Đây là một vấn đề nhức nhối cần được 
giải quyết một cách đồng bộ và triệt để
3.1.2. Đánh giá chung
a. Kết quả đạt được

Sau 20 năm triển khai thực hiện thu hút đầu tư 
vào các KCN trên địa bàn tỉnh, đã đạt được một 
số thành công bước đầu như sau: 

Một là, đã hoàn thành quy hoạch các KCN 
đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch 
phát triển công nghiệp của tỉnh đến 2020; các quy 
hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan. Các quy 
hoạch đã được rà soát, điều chỉnh, bước đầu có sự 
gắn kết, bổ trợ cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho việc triển khai trong thực tiễn.

Hai là, hình thành bộ máy chuyên trách quản 
lý các KCN; xây dựng và triển khai đồng bộ một 
số chủ trương, cơ chế, chính sách, biện pháp ưu 
đãi tích cực; tăng cường xúc tiến đầu tư cả trong 
và ngoài nước. 

Ba là đã thành lập được 06 KCN; thu hút 
được một số doanh nghiệp và lượng vốn đầu tư 
vào địa bàn; đóng góp quan trọng cho tăng trưởng 
sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

hiện đại; tạo nhiều việc làm mới, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu lao động chuyển dịch từ nông nghiệp 
sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; tăng nguồn 
thu cho ngân sách; góp phần quan trọng vào phát 
triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
b. Hạn chế

Thứ nhất, việc triển khai xây dựng các KCN 
đã được thành lập tiến độ chậm so với yêu cầu. 
Đến nay, toàn tỉnh đã có quyết định thành lập 6 
KCN, nhưng chưa thu hút lấp đầy được các dự 
án đầu tư thứ cấp, một vài KCN triển khai chậm, 
kém hiệu quả do công tác giải phóng mặt bằng 
còn gặp nhiều khó khăn, do còn một số nơi không 
được sự đồng tình của nhân dân, GPMB không 
hết, kiểu “xôi đỗ”. Tiến độ dự án chậm, đọng vốn 
khiến doanh nghiệp tổn thất.

Thứ hai, hiệu quả sử dụng đất trong các KCN 
chưa cao; suất đầu tư trên một đơn vị diện tích 
đất cho thuê thấp. Nhiều KCN đã GPMB nhưng 
không được đầu tư hạ tầng, không thu hút được 
nhà đầu tư thứ cấp, đất bị bỏ hoang, gây bức xúc 
trong nhân dân. 

Thứ ba, chất lượng dự án đã chấp thuận đầu 
tư nhìn chung hạn chế; chủ yếu là các dự án vừa 
và nhỏ; chủ đầu tư năng lực tài chính và năng 
lực quản lý có hạn (đặc biệt là các dự án được 
chấp thuận vào KCN Đình Trám). Nhiều dự án 
đầu tư có công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi 
trường. Một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách 
“trải thảm đỏ” của tỉnh, ưu đãi lớn về miễn, giảm 
tiền thuê đất khi đầu tư vào các KCN, lập dự án 
thuê đất với mục đích đầu cơ đất đai, ngầm mua 
đi bán lại kiếm lời. Một số sử dụng đất sai mục 
đích, lãng phí đất đai, vi phạm các quy định về 
bảo vệ môi trường; tỉnh đã phải xem xét, thu hồi 
giấy phép đầu tư. Mặt khác, các doanh nghiệp chỉ 
đầu tư vào các công trình trực tiếp sản xuất kinh 
doanh mà ít quan tâm tới công tác bảo vệ môi 
trường, phúc lợi xã hội.... 

Thứ tư, hiệu quả đóng góp của các KCN vào 
tăng trưởng, phát triển KT-XH trên địa bàn chưa 
đáp ứng yêu cầu đề ra; chưa tương xứng với tiềm 
năng và sự đầu tư của tỉnh; chưa tạo bước chuyển 
dịch căn bản về cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đóng góp 
của các dự án đầu tư cho thu ngân sách của tỉnh 
đến nay vẫn rất hạn chế
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Thứ năm, nảy sinh một số vấn đề xã hội phức 
tạp liên quan đến sự hình thành, phát triển các khu 
công nghiệp, như: Gia tăng khiếu kiện đông người 
liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các 
khu, cụm công nghiệp. Mất ổn định về an ninh, 
trật tự, gia tăng tệ nạn xã hội ở khu vực tập trung 
đông công nhân, người lao động. Sức ép về cung 
cấp dịch vụ công, giải quyết chỗ ở, vui chơi, giải 
trí, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, chợ, trung tâm 
thương mại... phục vụ cho người lao động ở các 
khu, cụm công nghiệp tập trung. Hầu hết các doanh 
nghiệp trong KCN chỉ tuyển dụng lao động nữ 
lứa tuổi dưới 35 tuổi, ký hợp đồng thời hạn; khi 
tuổi ngoài 35, nhiều người bị chủ sử dụng lao 
động chấm dứt hợp đồng, gây nên vấn đề xã hội 
lớn trong giải quyết việc làm.
c. Nguyên nhân của hạn chế

Về nguyên nhân khách quan, bao gồm:
Cơ chế chính sách theo Quy định của Trung 

ương đối với KCN còn có điểm bất cập, nhất là 
các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai, 
Luật Xây dựng, Luật môi trường, Luật Đầu tư...  
thiếu đồng bộ, thường xuyên thay đổi, bổ sung 
(Chính phủ đã ban hành 15 Nghị định có hiệu 
lực, các Bộ ban hành hơn 200 văn bản quy định, 
hướng dẫn) nên gây khó khăn trong công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng các KCN, phát sinh 
vướng mắc, khiếu kiện.

Bắc Giang là một tỉnh còn nhiều khó khăn, 
nội lực chưa mạnh, ngân sách nhà nước chủ yếu 
trông chờ hỗ trợ của Trung ương, nên các nguồn 
lực huy động đầu tư cho phát triển các khu, cụm 
công nghiệp và thu hút đầu tư vào các khu, cụm 
công nghiệp bị hạn chế. 

Việc phát triển KCN tập trung đồng nghĩa 
với việc hình thành các khu dân cư đông đúc làm 
ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội.

Về nguyên nhân chủ quan, cụ thể:
Tính đồng bộ trong các quy hoạch có liên 

quan chưa thực sự tốt. Việc quy hoạch các KCN 
thời gian qua đã được điều chỉnh khá phù hợp 
với điều kiện, đặc điểm, tình hình Bắc Giang, 
cho phép khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa 
phương; tuy nhiên trong một số nội dung chưa 
khớp với quy hoạch liên quan như quy hoạch sử 

dụng đất; quy hoạch đào tạo nghề..., do các Quy 
hoạch này chưa được xem xét điều chỉnh kịp thời, 
đồng bộ.

Hạ tầng kỹ thuật trong, ngoài hàng rào KCN 
đầu tư xây dựng chậm, thiếu đồng bộ, nhất là về 
cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải... gây khó 
khăn cho các doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng kinh tế 
- xã hội của tỉnh còn nhiều hạn chế; chưa được tạo 
lập đồng bộ với sự hình thành, phát triển KCN, 
đặc biệt là vấn đề nhà ở công nhân, trường học, 
trạm y tế, chợ...; đời sống vật chất và tinh thần 
của người lao động còn nhiều khó khăn. Các vấn 
đề xã hội khác như an ninh trật tự; tệ nạn xã hội 
có xu hướng gia tăng.

Chất lượng nguồn lao động còn hạn chế. Đội 
ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân 
lành nghề vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất 
lượng, vừa không đồng bộ; công tác quy hoạch 
đào tạo đội ngũ cán bộ này chưa được quan tâm 
đầu tư đúng mức. Việc xây dựng và phát huy các 
nguồn lực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực phục 
vụ phát triển công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. 
Lực lượng lao động công nghiệp tăng khá, song 
chủ yếu là lao động phổ thổng, tay nghề thấp; tác 
phong và ý thức tổ chức lao động công nghiệp 
còn hạn chế. Thiếu nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đáp ứng yêu cầu của các dự án công nghiệp 
hiện đại. 

Công tác xúc tiến đầu tư mặc dù có nhiều cố 
gắng nhưng hiệu quả chưa cao; chưa tiếp cận, thu 
hút được các tập đoàn đa quốc gia lớn đến đầu 
tư vào địa bàn. Chưa có cơ quan chuyên trách; 
cán bộ đặc trách công tác này và còn thiếu tính 
chuyên nghiệp. Cách thức tổ chức xúc tiến đầu 
tư còn giản đơn, thiếu hấp dẫn, tính thuyết phục 
chưa cao. Chưa phát huy tốt vai trò của các chủ 
đầu tư hạ tầng các KCN trong công tác này. Mặt 
khác có sự nóng vội, thiếu kinh nghiệm trong thu 
hút đầu tư nên hiệu quả thu hút đầu tư vào các 
KCN trong thời gian qua chưa cao; chỉ quan tâm 
về số lượng dự án, chưa chú trọng tới việc lựa 
chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực; lựa chọn 
ngành nghề kinh doanh và yếu tố công nghệ, môi 
trường phù hợp. 

Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư, lao 
động, môi trường, xây dựng, báo cáo thống kê 
của nhà đầu tư còn thấp trong khi đội ngũ làm 
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công tác thanh tra kiểm tra còn mỏng, việc thanh, 
kiểm tra còn chưa được thường xuyên, liên tục.

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư trong 
KCN còn một số hạn chế. Trình độ chuyên môn, 
kinh nghiệm quản lý và ý thức trách nhiệm, tinh 
thần phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, 
nhất là cán bộ ở lĩnh vực làm công tác quản lý 
đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường 
chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chưa tích cực 
chủ động tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách 
phù hợp theo tình hình mới; còn không ít những 
biểu hiện phiền hà, sách nhiễu đối với các doanh 
nghiệp. 
3.2. Giải pháp thu hút đầu tư vào khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3.2.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản 
lý thực hiện đồng bộ các quy hoạch có liên quan 
đến phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

Với quy hoạch phát triển các KCN mới được 
điều chỉnh bổ sung, phê duyệt năm 2020 đã cơ 
bản phù hợp với đặc điểm tỉnh hình, điều kiện 
của Bắc Giang hiện nay. Việc tiếp theo là phải 
tiếp tục nghiên cứu, rà soát toàn diện tổng thể 
các Quy hoạch khác có liên quan để phát hiện và 
điều chỉnh những điểm còn bất hợp lý; bảo đảm 
liên thông, liên kết đồng bộ, chặt chẽ, tạo thuận 
lợi cho việc thực hiện Quy hoạch KCN. Đặc biệt 
là đối với quy hoạch sử dụng đất đai; Quy hoạch 
đào tạo nghề; các quy hoạch về giao thông, hạ 
tầng cấp điện, cấp nước; Quy hoạch đô thị, trung 
tâm thương mại, dịch vụ phục vụ xung quanh các 
KCN... nhằm tạo được hợp lực nâng cao tính hấp 
dẫn các KCN trong thu hút đầu tư.

Trong quản lý và thực thi quy hoạch, những 
định hướng đã xác định phải được thực hiện nhất 
quán; kiên quyết không nóng vội lấp đầy diện 
tích mà cấp phép cho các dự án không hợp với 
định hướng đầu tư đã xác định trong từng KCN. 
3.2.2. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ 

Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng 
bộ cả trong và ngoài hàng rào KCN, để sớm phát 
huy hiệu quả, thu hút đầu tư. Trong đó phải kiên 
quyết yêu cầu các nhà đầu tư hạ tầng KCN triển 
khai đầu tư hạ tầng trong hàng rào đúng tiến độ 
xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo 
đúng thiết kế đã phê duyệt. Chú trọng phát triển 

các hạ tầng KT-XH phục vụ KCN: hệ thống giao 
thông; cấp điện; cấp nước; thông tin liên lạc; 
dịch vụ ngân hàng; hệ thống xử lý ô nhiễm môi 
trường; công tác an ninh trật tự; xây dựng nhà ở 
cho công nhân; trường học, trạm y tế, chợ; các cơ 
sở văn hóa, thể thao phục vụ đời sống công nhân 
trong các KCN. 

Trước mắt, cần sớm có quy hoạch và thu hút 
các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân 
thuê tại khu vực Đình trám, là nơi tập trung 4 
KCN lớn hiện nay; Quy hoạch phát triển đô thị ở 
khu vực này; bố trí các tuyến xe Bus tới các thị 
trấn, thị tứ lân cận, nơi có đông người đến làm 
công nhân ở các KCN để phục vụ công nhân đi 
lại, thuận lợi cho việc sinh hoạt ở quê và vẫn làm 
việc tốt ở các nhà máy trong KCN. 

Tiếp tục xây dựng, thiết lập trụ sở một số cơ 
quan có mối liên hệ giải quyết công việc hàng 
ngày với doanh nghiệp như: cơ quan thuế, điện 
lực, nước sạch, các ngân hàng thương mại; đồn 
công an và trung tâm hành chính tại khu vực Đình 
Trám, là nơi tập trung đông KCN (hiện đã có cơ 
quan hải quan, công an và bưu điện).
3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Về lâu dài, vẫn phải tiếp tục chăm lo sự nghiệp 
giáo dục, nâng cao dân trí trên địa bàn. Đây là 
chiến lược phát triển bền vững, lâu dài của địa 
phương, với lợi thế nguồn nhân lực dồi dào, đang 
ở giai đoạn “dân số vàng”. Tuy nhiên trước mắt, 
đào tạo nghề cho lực lượng lao động đang trong 
độ tuổi lao động và lực lượng chuẩn bị bước vào 
độ tuổi lao động có ý nghĩa quan trọng đến việc 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cần quan tâm xây dựng, phát triển các cơ 
sở đào tạo nghề trên địa bàn. Đầu tư xây dựng 
hệ thống cơ sở đào tạo nhân lực tiên tiến, hiện 
đại, đa dạng, cơ cấu ngành nghề đồng bộ, đa cấp, 
năng động, liên thông giữa các cấp và các ngành 
đào tạo. Không chỉ đào tạo chuyên môn mà phải 
đào tạo cả ngoại ngữ, nhất là những ngôn ngữ phù 
hợp với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang 
hoạt động trên địa bàn (tiếng Trung; Nhật; Hàn). 
Tăng cường giáo dục về đạo đức, tác phong, văn 
hóa ứng xử, kỷ luật lao động cho học viên.

Đổi mới cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước 
dành cho dạy nghề: Từng bước thực hiện chính 
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sách đấu thầu chỉ tiêu đào tạo do nhà nước đặt 
hàng; khuyến khích các cơ sở đào tạo thuộc mọi 
thành phần kinh tế nếu có đủ điều kiện, được bình 
đẳng tham gia đấu thầu. Tạo sự bình đẳng giữa 
cơ sở dạy nghề công lập và cơ sở dạy nghề ngoài 
công lập trong dạy nghề. 
3.2.4. Cải thiện môi trường hành chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính sâu 
rộng, nhất là trên các lĩnh vực liên quan đến 
hoạt động đầu tư và dịch vụ công phục vụ doanh 
nghiệp, nhất là trong lĩnh vực cấp phép đầu tư; 
giải quyết thủ tục hải quan; thủ tục kê khai, nộp, 
hoàn thuế... Kiên quyết đơn giản hoá thủ tục hành 
chính, loại bỏ những thủ tục phiền hà, không cần 
thiết và thực hiện các hoạt động hậu kiểm. Đẩy 
mạnh phân cấp quản lý để nâng cao tính chủ 
động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành. Hình 
thành đồng bộ chính quyền điện tử, đưa phần 
lớn các giao dịch hành chính với tổ chức, công 
dân và cung cấp thông tin thực hiện qua mạng. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
có phẩm chất, đạo đức công vụ tốt, tính chuyên 
nghiệp cao, có kỹ năng xử lý các tình huống khi 
thực thi công vụ. Đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc 
biệt là người đứng đầu các cơ quan quản lý hành 
chính các cấp. Áp dụng các chế tài, biện pháp 
ngăn chặn và xử lý các trường hợp cán bộ, công 
chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhũng nhiễu, 
gây phiền hà doanh nghiệp, nhà đầu tư.
3.2.5. Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư 

Đa dạng hoá các loại hình xúc tiến đầu tư. 
Định kỳ xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục 
các dự án kêu gọi đầu tư làm cơ sở cho việc vận 
động, xúc tiến đầu tư. Thường xuyên theo dõi, 
hỗ trợ, giải quyết, xử lý và tháo gỡ khó khăn kịp 
thời cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện 
dự án; phối hợp cùng với các nhà đầu tư, trực tiếp 
làm việc với các bộ, ngành Trung ương để giải 
quyết những vướng mắc về thủ tục đầu tư các dự 
án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Thay đổi phương pháp thực hiện công tác xúc 
tiến đầu tư, không thu hút đầu tư dàn trải. Thực 

hiện vận động thu hút các dự án đầu tư có trọng 
tâm, trọng điểm; thu hút các dự án có sức lan 
toả, có khả năng thu hút các dự án khác. Hướng 
trọng tâm thu hút các nhà đầu tư từ Nhật Bản, 
Hàn Quốc. Đây là 2 nước có văn hóa gần gũi với 
Việt Nam; các nhà đầu tư có năng lực về vốn, 
công nghệ. Đặc biệt trong những năm gần đây, 
các quốc gia này có mối quan hệ tốt đẹp cả về 
chính trị, kinh tế, văn hóa với Việt Nam. 

Điều chỉnh mục tiêu thu hút đầu tư nhắm vào 
chất lượng dự án, không chạy theo số lượng; 
lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực cả về 
tài chính, công nghệ, trình độ quản lý; có ngành 
nghề kinh doanh phù hợp với định hướng, quy 
hoạch của từng KCN. Định hướng trong thời gian 
tới, đối với Bắc Giang cần ưu tiên thu hút các dự 
án sử dụng công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng 
cao, chiếm ít diện tích đất, thân thiện với môi 
trường; sử dụng tiết kiệm năng lượng. Nghiên 
cứu biện pháp phù hợp để tiếp cận, lôi kéo các 
tập đoàn đa quốc gia đến tìm hiểu cơ hội và đầu 
tư vào địa bàn. 
4. KẾT LUẬN 

Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN Bắc Giang 
bước đầu đã khẳng định vai trò quan trọng trong 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp 
là chính sang nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp 
ở mức cao. Qua đó, các KCN Bắc Giang đã góp 
phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Bắc Giang. Trong khuôn khổ bài viết, tác 
giả đã chỉ ra được kết quả thu hút đầu tư vào các 
KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, những hạn chế 
trong công tác thu hút đầu tư vào các KCN cũng 
như nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ sở 
đó, bài viết đã đề nghị những giải pháp nhằm xây 
dựng hình ảnh ấn tượng cũng như các biện pháp 
quảng bá hình ảnh về các KCN Bắc Giang đến các 
nhà đầu tư mục tiêu, nhằm thu hút thành công các 
dự án đầu tư trong lĩnh vực thu hút các dự án lớn 
thuộc lĩnh vực điện điện tử, viễn thông công nghệ 
cao phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương 
và tạo ra sự khác biệt của các KCN Bắc Giang. 
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SUMMARY
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN RỪNG 
TẠI TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI CHẤT LƯỢNG CAO - HỌC VIỆN 

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Đặng Hồng Quyên, Đỗ Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Chinh, Trần Thị Tâm, Nguyễn Thị Danh
(Khoa Chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sinh sản của lợn rừng và khả năng sinh trưởng của đàn lợn con nuôi tại trung 
tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội. Kết quả nghiên 
cứu trên 39 lợn nái cho thấy lợn rừng có khả năng sinh sản tốt với thời gian mang thai 114,7 ngày, thời gian nuôi con 
57,97 ngày, thời gian động dục lại sau cai sữa 6,78 ngày và khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 183,23 ngày. Năng suất sinh 
sản như: số con sơ sinh/ổ; số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là: 8,12 ; 7,33 và 6,6 con. Khả sinh trưởng 
của 37 lợn rừng sau 5 tháng nuôi đạt 36,45kg, với tốc độ sinh trưởng 184,27/con/ngày.
Từ khóa: Lợn rừng, sinh sản, sinh trưởng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình đổi mới và hội nhập, ngành 

chăn nuôi đang được nhà nước quan tâm đầu tư 
phát triển. Trong chương trình chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp thì việc đổi mới cơ cấu giống 
và đa dạng hoá các nguồn gen vật nuôi là một 
trong những vấn đề đang được Cục Chăn nuôi, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan 
tâm. Một trong những động vật hoang dã được 
quan tâm đó là lợn rừng Nuôi lợn rừng trong điều 
kiện có diện tích rộng hoặc ở vùng đồi núi có 
nhiều loại thức ăn thì chi phí thức ăn cho tăng 
trọng thường là thấp hơn so với những giống lợn 
khác, nhu cầu thức ăn của lợn rừng đơn giản chủ 
yếu là thức ăn xanh (các loại cỏ, bẹ chuối, cây 
chuối, rau, …), thức ăn tinh (hạt ngũ cốc, củ, quả, 
mầm cây, rễ cây các loại …); Vì vậy, thức ăn cho 
lợn rừng ít chịu ảnh hưởng của biến động giá thức 
ăn tăng cao. Từ những ưu điểm nói trên mà thị 
trường quốc tế về sản phẩm lợn rừng đã được chú 
ý. Các nước trên thế giới và một số nước trong 
khu vực châu Á đã đi vào nghiên cứu và phát 
triển chăn nuôi lợn rừng.

Ngày nay cùng với sự phát triển của kinh tế 
thị trường, đời sống người dân ngày càng được 
nâng cao, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm trong 
chăn nuôi ngày càng nhiều, đặc biệt là các loại 
thịt đặc sản quý hiếm. Để đáp ứng nhu cầu của 
thị trường, các giống gia súc bản địa và hoang dã 
đang được các nhà chăn nuôi đầu tư và khai thác 
những đặc tính quý, một trong những động vật  
hoang dã được nhiều người Việt Nam ưa chuộng 

đó là lợn rừng. Thuần hoá lợn rừng, lai tạo với lợn 
nhà đang được nhiều trang trại và các cơ sở chăn 
nuôi của nước ta nghiên cứu và ứng dụng. Lợn 
rừng đang được rất nhiều người chăn nuôi và 
người tiêu thụ ưa chuộng do đặc tính: thịt thơm 
ngon, ít mỡ, nhiều nạc, giá trị kinh tế cao, chi phí 
thức ăn thấp, tỉ lệ sống cao và ít bệnh tật. Với 
những đặc tính ưu việt trên mà nghề nuôi lợn 
rừng đang hấp dẫn rất nhiều người chăn nuôi. 
Bên cạnh đó nhu cầu của thị trường nhất là ở các 
đô thị cũng chuyển dần từ số lượng sang chất 
lượng đã giúp cho việc chăn nuôi lợn rừng ngày 
càng có chỗ đứng trên thị trường. Vì vậy để có 
các thông tin chính xác và khoa học về khả năng 
sinh trưởng, sinh sản của lợn Rừng trong điều 
kiện khí hậu nước ta và đồng thời để phát triển 
đàn lợn Rừng, bảo vệ nguồn gen quý giá giúp đa 
dạng sinh học của thế giới tự nhiên, nên chúng tôi 
thực hiện đề tài: “Đánh giá năng suất sinh sản và 
sinh trưởng của lợn Rừng tại Trung tâm giống vật 
nuôi chất lượng cao Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm -  Hà Nội”.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Vật liệu: 39 con lợn nái rừng (145 ổ đẻ) và 
37 con lợn thịt. 

- Địa điểm: Trung tâm giống vật nuôi chất 
lượng cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập số liệu 
+ Thu thập số liệu thứ cấp: phỏng vấn chủ trại 
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và thông qua sổ sách ghi chép tại trại, thẻ nái.
+ Thu thập số liệu sơ cấp: theo dõi trực tiếp 

trên đàn lợn nái sinh sản các chỉ tiêu: Số con sơ 
sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ được 
đếm trực tiếp. Khối lượng lợn sơ sinh được cân 
từng con bằng cân đồng hồ loại 5kg và lợn cai sữa 
bằng cân đồng hồ loại 10 kg. Khối lượng sơ sinh 
sống/ổ, khối lượng cai sữa/ổ là tổng khối lượng 
toàn ổ tại các thời điểm tương ứng.

- Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng:  Sử dụng 
cân đồng hồ cân khối lượng qua các tháng nuôi (1, 
2, 3, 7 và 5 tháng tuổi), cân trước khi cho lợn ăn 
hoặc trước khi thả lợn (được cân bằng cân đồng hồ 
với đơn vị tính là kg). Khối lượng lợn được cân 
bằng cân đồng hồ (loại 50kg và 100kg, sai số ± 
0,1 - 0,2kg) vào thời điểm bắt đầu nuôi, cân lại 
sau mỗi tháng nuôi.

+ Sinh trưởng tích luỹ: là khối lượng, kích 
thước, thể tích của toàn cơ thể hay của từng bộ 
phận cơ thể tại các thời điểm sinh trưởng.

+ Sinh trưởng tuyệt đối:
                          P2 - P1

A   =                        
                 t2 - t1

Trong đó: A là sinh trưởng tích lũy đơn vị tính 
g/ngày.

P1 là khối lượng tích luỹ được ứng thời 
điểm t1.

P2 là khối lượng tích luỹ được ứng ở thời 
điểm t2.

+ Sinh trưởng tương đối: Sinh trưởng 
tương đối được tính bằng tỷ lệ phần trăm tăng lên 
của khối lượng (thể tích, kích thước) của cơ thể 
khi kết thúc quá trình khảo sát so với thời điểm 
đầu khảo sát (TCVN 2.40 - 77, 1997).

                                  P2 - P1
R (%)  =                   x 100

                    (P1 + P2)/2
Trong  đó: R: Sinh trưởng tương đối (%)

 P1: Khối lượng khảo sát ở giai 
đoạn bắt đầu thí nghiệm (kg).

 P2: Khối lượng khảo sát ở giai 
đoạn kết thúc thí nghiệm (kg).
2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thô sau khi thu thập được xử lý bằng 
phương pháp thống kê mô tả trên máy tính theo 
chương trình Excel 2007 và Minitab 16.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Khả năng sinh sản cả lợn rừng
3.1.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn rừng

Theo dõi các chỉ tiêu sinh sản của lợn rừng 
sẽ giúp đề ra kế hoạch khai thác hợp lý với nái, 
từ đó nâng cao sức sản xuất của lợn nái. Kết quả 
theo dõi các chỉ tiêu về sinh sản của lợn nái được 
trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. Một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái rừng

Chỉ tiêu
Tham số thống kê

n Mean ± SE Cv (%)
Thời gian mang thai (ngày) 145 114,70 ± 1,47 1,28
Số con sơ sinh/ổ (con) 145 8,12 ± 1,52 18,73
Số con sơ sinh sống/ổ (con) 145 7,33 ± 1,40 19,09
Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ (%) 145 90,85 ± 9,38 10,32
Số con để nuôi/ổ (con) 145 7,33 ± 1,40 19,09
Số con cai sữa/ổ (con) 145 6,60 ± 1,48 22,47
Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa/ổ (%) 145 89,98 ± 10,01 11,12
Khối lượng sơ sinh/con (kg) 145 0,57 ± 0,03 4,56
Khối lượng cai sữa/con (kg) 145 5,87 ± 0,30 5,20
Thời gian cai sữa (ngày) 145 57,97 ± 1,40 2,43
Thời gian động dục lại sau cai sữa (ngày) 116 6,78 ± 1,31 19,32
Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ (ngày) 116 183,23 ± 6,63 3,62
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- Thời gian mang thai: Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi ở lợn rừng là 114,70 ngày. Đây là 
chỉ tiêu sinh lý của gia súc, chỉ tiêu này ít có sự 
biến động theo loài. Thời gian mang thai của lợn 
nái là 114 ngày (112 - 119 ngày). Sự khác nhau 
một vài ngày do phụ thuộc vào yếu tố cá thể và 
chịu ảnh hưởng của một số yếu tố khác như nhiệt 
độ, mùa vụ, thời tiết và những yếu tố tác động 
xung quanh khác. Trong nghiên cứu của Nguyễn 
Xuân Quỳnh (2011), thời gian mang thai của lợn 
rừng nuôi theo mô hình trang trại tại tỉnh Quảng 
Ninh trong khoảng 113 - 115 ngày. Theo Tăng 
Xuân Lưu và cs. (2010), thời gian mang thai của 
lợn rừng Thái Lan nhập nội vào Việt Nam là 110 
- 118 ngày, trung bình là 114 ngày. Theo nghiên 
cứu của Phùng Quang Trường (2011), thời gian 
mang thai của lợn rừng trong điều kiện nuôi nhốt 
tại Ba Vì từ 113 - 115 ngày. Như vậy kết quả theo 
dõi của tôi phù hợp với các kết quả nghiên cứu 
của các tác giả công bố trước đây.

- Thời gian phối giống trở lại sau cai sữa: là 
khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục cơ thể của 
lợn nái, từ khi cai sữa cho lợn con đến khi phối 
giống. Đây là chỉ tiêu ảnh hưởng đến số ổ đẻ/nái/
năm và thể hiện trình độ kỹ thuật chăm sóc của 
người chăn nuôi. Kết quả bảng 1 cho thấy, thời 
gian phối giống trở lại sau cai sữa của lợn rừng 
là 6,78 ngày. Theo Phan Xuân Hảo và cs. (2017), 
thời gian động dục lại sau cai sữa của lợn rừng là 
6,55 ngày. Trong nghiên cứu của Phùng Quang 
Trường (2011) trên lợn Rừng, thời gian động dục 
sau cai sữa của lợn nái sau khi cai sữa cho lợn con 
từ 4 - 6 ngày. Như vậy kết quả chúng tôi nghiên 
cứu tương đương với nghiên cứu của các tác giả. 

- Khoảng cách lứa đẻ: Để nâng cao hiệu quả 
chăn nuôi người ta tìm cách nâng cao số ổ đẻ/nái/
năm bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa hai ổ 
đẻ. Khoảng cách ổ đẻ trong nghiên cứu của đàn 
lợn rừng là 183,23 ngày, kết quả này cao hơn so 
với nghiên cứu của Đinh Thị Thu Lan và Đặng Vũ 
Bình (2015) là 157,54 ngày do trong nghiên cứu 
của Đinh Thị Thu Lan và Đặng Vũ Bình (2015) 
lợn Rừng cai sữa ở 26 - 27 ngày tuổi. Tuy nhiên, 
kết quả theo dõi của tôi tương đương với kết quả 
của Phan Xuân Hảo và cs. (2017) là 182,13 ngày.

- Số con sơ sinh/ổ: là chỉ tiêu đánh giá sức 
sống của thai, khả năng nuôi thai của lợn mẹ và 

kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc lợn nái mang thai, 
kết quả bảng 1 cho thấy, số con sơ sinh/ổ của lợn 
nái rừng là 8,12 con. So với kết quả nghiên cứu 
của của Đỗ Thị Kim Lành và cs. (2011) là 7,6 
con, kết quả nghiên cứu của Lê Hồng Sơn (2013) 
số con đẻ ra/ổ của lợn rừng đạt 7,46 con và kết 
quả nghiên cứu của Lê Đình Phùng và Hạ Thị 
Nguyệt (2011), lợn rừng Thái Lan nuôi tại miền 
Trung có số con sơ sinh đạt 5,87 con/ổ thì kết quả 
của chúng tôi đều đạt cao hơn. Nhưng kết quả này 
thấp hơn so với nghiên cứu của Phan Xuân Hảo 
và cs. (2017) là 8,41 con. 

- Số con sơ sinh sống/ổ: là chỉ tiêu kinh tế 
quan trọng ảnh hưởng đến số con để nuôi/ổ và số 
con cai sữa/ổ. Qua bảng 1, chúng tôi thấy số con 
còn sống/ổ của lợn nái rừng là 7,33 con/ổ. Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với kết 
quả nghiên cứu của Lê Hồng Sơn (2013) là 7,41. 
Tuy nhiên kết quả theo dõi của tôi cao hơn so với 
Công bố của Lê Đình Phùng và cs. (2011) trên 
đàn lợn rừng Thái Lan số con sơ sinh sống/ổ là 
5,20 con, nghiên cứu trên lợn Khùa nhân thuần 
(Nguyễn Ngọc Phục và cs., 2010) là 6,33 con, 
của nái Khùa phối với đực rừng là 6,30 con. Số 
con sơ sinh sống/ổ của lợn Mường Khương là 6 
con (Lê Đình Cường và cs., 2003).

- Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ: Chỉ tiêu này đánh giá 
sức sống của lợn con, khả năng nuôi thai của lợn 
mẹ và chất lượng đàn con khi mới sinh, đồng 
thời còn đánh giá trình độ kỹ thuật, điều kiện 
nuôi dưỡng của từng cơ sở. Từ bảng 1 cho thấy 
tỷ lệ sơ sinh sống đến cai sữa/ổ của lợn nái rừng 
là 90,85 %. So với kết quả nghiên cứu của Lê 
Hồng Sơn (2013), tỷ lệ nuôi sống của lợn rừng 
đạt 99,42% và nghiên cứu của Phan Xuân Hảo 
và cs. (2017) đạt 96,01% như vậy kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi là thấp hơn.

- Số con cai sữa/ổ: là chỉ tiêu tổng hợp để 
đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái. Số con cai 
sữa/ổ phụ thuộc vào số con sinh ra còn sống/ổ, 
chất lượng sữa mẹ, trình độ kỹ thuật chăn nuôi, 
kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc lợn con theo mẹ 
của cơ sở. Bảng 1 cho thấy số con cai sữa/ổ của 
lợn nái rừng là 6,60 con/ổ. Theo một số nghiên 
cứu số con cai sữa/ổ của lợn rừng là 6,78 con (Lê 
Hồng Sơn., 2013). Chỉ tiêu này ở lợn nái Mường 
Lay phối với đực rừng là 6,95 con và của lợn nái 
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bản phối với đực rừng là 5,58 con (Đồng Văn 
Thiệp., 2013).

- Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa: Tỷ lệ nuôi sống 
đàn con đến cai sữa phản ánh được khả năng nuôi 
con của từng giống, sức sống của đàn con trong 
thời gian theo mẹ cũng như kỹ thuật chăm sóc 
nuôi dưỡng lợn nái nuôi con và lợn con theo mẹ, 
điều kiện vệ sinh phòng bệnh của trang trại. Qua 
bảng 1 chúng tôi nhận thấy tỷ lệ nuôi sống đến cai 
sữa của lợn nái Rừng là 89,98%. Chỉ tiêu này cao 
hơn nghiên cứu trên lợn Rừng là 89,19% của Lê 
Hồng Sơn và cs.(2013) nhưng thấp hơn nghiên 
cứu trên lợn rừng 95,39% của Phan Xuân Hảo và 
cs., (2017). 

- Khối lượng sơ sinh/con: Kết quả từ 1 cho 
thấy, khối lượng sơ sinh của con lợn nái Rừng là 
0,57 kg/con. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu 
của Tăng Xuân Lưu và cs. (2010) khối lượng sơ 
sinh của lợn nái Rừng Việt Nam đạt 0,41kg/con 
và của lợn nái Rừng Thái Lan là 0,49 kg/con. 
Qua đó có thể nói rằng điều kiện chăm sóc lợn 
ở trang trại và khả năng nuôi thai của lợn nái mẹ 
là tốt hơn so với tác giả. So với nghiên cứu của 
Lê Hồng Sơn (2013) trên lợn Rừng và của Phan 
Xuân Hảo và cs., (2017) chỉ tiêu này tương ứng 
đạt 0,74 kg/con và 0,71kg/con thì nghiên cứu của 
chúng tôi thấp hơn và kết quả của chúng tôi là 
tương đương so với nghiên cứu của Nguyễn Lân 
Hùng và cs. (2006) chỉ tiêu này trên lợn Rừng từ 
0,46 – 0,69kg/con. Chỉ tiêu này có ảnh hưởng đến 
mức độ tăng trọng của lợn con trong giai đoạn 
theo mẹ và giai đoạn sau cai sữa.

- Khối lượng cai sữa/con: Khối lượng cai 
sữa có ảnh hưởng đến quá trình nuôi thịt về sau. 
Đồng thời phản ánh khả năng tiết sữa của lợn mẹ 
cũng như phương thức tập ăn cho lợn con và kỹ 
thuật chăm sóc nuôi dưỡng nái nuôi con. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi về khối lượng cai sữa/
con ở lợn rừng là 5,87kg. Kết quả của chúng tôi 
thấp hơn so với Phan Xuân Hảo và cs. (2017) 
nghiên cứu trên đàn lợn rừng là 6,67kg, kết quả 
này cao hơn so với nghiên cứu của Đồng Văn 
Thiệp (2013) trên lợn nái Mường Lay và Bản 
phối với đực rừng tương ứng đạt 4,20kg/con và 
4,07kg/con.
3.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái rừng qua 
các lứa đẻ

Kết quả theo dõi năng suất sinh sản của lợn 

nái rừng qua các ổ đẻ là cơ sở khoa học cho chọn 
lọc và loại thải lợn nái kịp thời đồng thời là cơ sở 
để đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao 
hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái sinh sản. 
Kết quả năng suất sinh sản qua các lứa được thể 
hiện qua bảng 2.

Bảng 2. Năng suất sinh sản của lợn nái qua 
các lứa đẻ

Chỉ tiêu
Lứa 1 Lứa 2 Lứa 3 Lứa 4 Lứa 5

Mean 
± SE

Mean 
± SE

Mean 
± SE

Mean 
± SE

Mean ± 
SE

Số con sơ 
sinh/ổ (con)

6,76 b± 
1,48

8,17a 
± 1,26

8,59a ± 
1,32

8,52 a 
± 1,56

8,49 a ± 
1,23

Số con sơ sinh 
sống/ổ (con)

6,00b ± 
1,102

7,45a 
± 1,21

7,45a 
±1,21

7,97 a 
± 1,40

7,90 a ± 
1,24

Tỷ lệ sơ sinh 
sống/ổ (%)

90,87 
± 

11,12

91,36 
± 8,11

87,36 
± 

10,87

93,84 
± 6,83

91,04 ± 
8,27

Số con để 
nuôi/ổ (con)

6,00b ± 
1,102

7,45a 
± 1,21

7,45a ± 
1,24

7,97 a 
± 1,40

7,90 a ± 
1,24

Số con cai 
sữa/ổ (con)

5,21d ± 
1,05

6,59cb 
± 1,35

6,34c ± 
1,17

7,41ab 
± 1,40

7,52a ± 
1,28

Tỷ lệ nuôi sống 
đến CS/ổ (%)

87,35 
± 

11,68

88,38 
± 10,8

85,20 
± 7,48

93,40 
± 8,80

95,23 ± 
7,17

Khối lượng sơ 
sinh/con (kg)

0,55b ± 
0,02

0,58a 
± 0,03

0,57a ± 
0,03

0,58a ± 
0,02

0,58a ± 
0,02

Khối lượng cai 
sữa/con (kg)

5,74b ± 
0,33

5,83a b 
± 0,37

5,97 a 
± 0,34

5,90 a 
± 0,24

5,9 a b ± 
0,17

Thời gian cai 
sữa (ngày)

57,72 
± 1,50

58,10 
± 1,35

58,03 
± 1,57

57,70 
± 1,51

58,24 ± 
1,10

Ghi chú: trên cùng một hàng các giá trị trung 
bình mang các chữ cái a, b, c, d khác nhau là sai 
khác có ý nghĩa thống kê (P< 0,05).

Qua bảng 2 cho thấy, các chỉ tiêu thời gian cai 
sữa trong khoảng 57- 59 ngày tương đối ổn định 
qua 5 lứa đẻ (p>0,05).

Mặt khác, các chỉ tiêu như số con sơ sinh/ổ, 
số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ tăng dần 
qua 5 lứa đẻ. Cụ thể, số con sơ sinh/ổ của lợn nái 
Rừng từ lứa đẻ thứ nhất đến lứa đẻ thứ năm lần 
lượt là 6,76; 8,17; 8,59; 8,52; 8,69 con, số lượng 
con sơ sinh sống/ổ thấp nhất ở lứa 1 và các lứa 
còn lại tương đương (P<0,05). Tương tự với số 
con sơ sinh sống/ổ của lợn nái Rừng từ lứa đẻ 
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thứ nhất (6,00 con) thấp hơn lứa đẻ thứ hai đến 
thứ năm: 7,45; 7,45; 7,97; 7,90 con và số con cai 
sữa/ổ của lợn nái Rừng từ lứa đẻ thứ nhất đến lứa 
đẻ thứ năm có sự khác nhau giữa các lứa tương 
ứng là 5,21; 6,59; 6,34; 7,41; 7,52 con. Sự sai 
khác giữa các ổ về các chỉ tiêu này có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05).

Kết quả này cũng phù hợp với đặc điểm sinh 
sản của lợn nái nói chung và lợn Rừng nói riêng. 
Theo Võ Văn Sự và cs. (2010), số con sơ sinh/ổ 
của lợn rừng Thái Lan trung bình cho lứa 1: 5,17 
con và lứa 2 là:6,67 con. Theo Tăng Xuân Lưu 
và cs. (2010), lứa đẻ đầu tiên của lợn Rừng Việt 
Nam và lợn Rừng Thái Lan đẻ 5,5 con/ổ; lứa 2 đẻ 
7,5 con/ổ; lứa 3 trở đi là trên 8 con. Theo Phan 
Xuân Hảo và cs. (2017), thì số con sinh ra ở lứa 1 
thấp nhất (5,79 con); tăng dần ớ lứa 2 (8,18 con); 
cao nhất ở lứa 4 (9,29 con), sang lứa 5 giảm nhẹ 
và giảm tiếp ở lứa 6 (8,97con). Chỉ tiêu số con 
sơ sinh sống/ổ của Phan Xuân Hảo và cs. (2017) 
ở lợn rừng tương ứng từ lứa 1 đến lứa 6 là: 5,53; 
7,88; 8,56; 8,94; 8,94; 8,56 con. Tương tự với 
chỉ tiêu số con cai sữa/ổ có kết quả tương đương 
nghiên cứu của Chu Đức Uy (2017), Số con cai 
sữa/ổ của lợn nái rừng từ lứa 1 đến lứa 6 tương 
ứng là: 4,94;7,32; 7,97; 8,35; 8,15; 7,94 con. Như 
vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi có cùng xu 
hướng với các nghiên cứu trên.

Tỷ lệ nuôi sống đến CS/ổ từ lứa 1 đến lứa 
5 lần lượt là: 87,35; 88,38; 85,20; 93,0; 95,23% 
Nhìn chung, đây là tỷ lệ tương đối cao có sự đồng 
đều giữa các lứa đẻ. Tuy nhiên có thấp hơn so 
với nghiên cứu ở với lợn Bản Điện Biên (lứa 1: 
96,05%, lứa 2: 92,87%; lứa 3: 98,65%; lứa 4: 
97,91%) (Phan Xuân Hảo và Ngọc Văn Thanh, 
2010). Và cũng thấp hơn nghiên cứu của Chu 
Đức Uy (2017) chỉ tiêu này ở lợn rừng từ lứa 1 
đến lứa 6 lần lượt là: 98,00; 97,60; 95,79;98,02; 
90,03; 92,88%.

Khối lượng sơ sinh/con của lợn nái rừng từ lứa 
1 là 0,55kg thấp hơn 4 lứa con lại trong khoảng 
0,57-0,58 (p<0,05). Khối lượng cai sữa/ con ở lứa 
1 (5,74kg), lứa 2 (5,83kg) là tương đương nhau 
và thấp hơn ở lứa 3 (5,97kg), lứa 4 (5,9kg) và lứa 
5 (5,9kg). Các chỉ tiêu này của chúng tôi thấp hơn 
nghiên cứu của Chu Đức Uy (2017), khối lượng 
sơ sinh/con của lợn rừng Thái Lan qua các lứa đẻ 

từ 1 đến 6 lần lượt là: 0,74; 0,72; 0,72; 0,71; 0,69; 
0,70kg và khối lượng cai sữa/con lứa đẻ từ 1 đến 
6 lần lượt là: 6,73; 6,72; 6,71; 6,58; 6,70; 6,62kg.
3.2 Khả năng sinh trưởng của lợn rừng
3.2.1. Khả năng sinh trưởng của lợn con theo mẹ

Tăng trọng của lợn con từ khi sinh đến lúc cai 
sữa là là một yếu tố vô cùng quan trọng trong chăn 
nuôi, quyết định trực tiếp đến hiệu quả kinh tế. Nếu 
lợn con tăng trọng nhanh, thời gian cai sữa sớm sẽ 
làm tăng số ổ/năm của nái từ đó làm tăng hiệu quả 
kinh tế và giảm các chi phí liên quan.

Bảng 3. Khả năng sinh trưởng của lợn con 
theo mẹ

Chỉ tiêu
Tham số thống kê

n Mean ± 
SE

Cv 
(%)

Khối lượng sơ sinh 
(kg/con) 145 0,57 ± 

0,03 4,56

Khối lượng cai sữa 
(kg/con) 145 5,87 ± 

0,30 5,20

Thời gian cai sữa 
(ngày) 145 57,97 ± 

1,41 2,43

Tăng KL trung bình 
(g/con/ngày) 145 91,41 ± 

5,90 6,45

Từ bảng 3 ta có thể thấy tăng trọng trung 
bình (g/con/ngày) là 91,41. Theo Phan Xuân Hảo 
và cs., (2017) thì chỉ tiêu này là 108,89g/con/
ngày, kết quả của chúng tôi về sinh trưởng ở giai 
đoạn này thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả.
3.2.2. Khối lượng tích luỹ của lợn rừng qua các 
tháng nuôi

Khối lượng cơ thể lợn thịt là một chỉ tiêu luôn 
thu hút sự chú ý của các nhà chăn nuôi. Đây là 
một chỉ tiêu không những có ý nghĩa về kinh tế 
mà còn là chỉ tiêu kỹ thuật trong chăn nuôi lợn. 
Đặc biệt, trong chăn nuôi lợn thịt thương phẩm 
chỉ tiêu này có một vị trí đặc biệt quan trọng bởi 
khối lượng lợn chính là khối lượng sản phẩm vật 
nuôi. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khối 
lượng cơ thể lợn thịt như giống, ổ tuổi, tính biệt... 

Bảng 4. Khối lượng tích luỹ của lợn rừng qua 
các tháng nuôi

Chi tiêu
Tham số thống kê

n Mean  ± SE Cv (%)
Cai sữa 37 8,81 ± 0,36 4,09
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1 tháng nuôi 37 13,92 ± 0,51 3,67
2 tháng nuôi 37 19,81 ± 0,64 3,24
3 tháng nuôi 37 26,47 ± 0,89 3,34
4 tháng nuôi 37 32,06 ± 1,06 3,30
5 tháng nuôi 37 36,45 ± 1,19 3,25

Kết quả ở bảng 4, cho thấy khối lượng của 
đàn lợn nuôi đều tăng qua các tháng, điều này 
phù hợp với quy luật sinh trưởng chung của gia 
súc. Khối lượng lúc bắt đầu nuôi và lúc kết thúc 
nuôi  lần lượt là 8,81kg và 36,45kg. 

Nghiên cứu của Bùi Thị Thơm và cs., (2013) 
cho thấy khối lượng của lợn rừng lai với khẩu 
phần thức ăn 17 - 15% protein, năng lượng 3000 
kcal ME lúc 6 và 8 tháng tuổi lần lượt là 9,58kg 
và 16,46kg, thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của 
chúng tôi. Theo tác giả Vũ Trung Anh (2012)  
nghiên cứu trên đàn lợn Rừng nuôi theo hình 
thức bán hoang dã tại tỉnh Yên Bái thì khối 
lượng lợn ở 3 tháng, 6 tháng và 8 tháng tuổi lần 
lượt là 12,29, 21,31kg và 31,26kg. Theo Hoàng 
Thanh Hải và cs., (2015), công bố về khối lượng 
của lợn Hung ở giai đoạn cai sữa là: 5,83kg/con 
và ở 6 tháng tuổi là 31,55kg. Đào Lệ Hằng (2010) 
đã chỉ ra khối lượng cơ thể lợn rừng từ 6 - 8 tháng 
tuổi là 25 - 35kg. Như vậy, kết quả nghiên cứu 
của tôi thu được trong theo dõi này nằm trong 
phạm vi công bố của các tác giả trên.
3.2.3. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn rừng qua 
các tháng nuôi

Sinh trưởng tuyệt đối là sự tăng lên về khối 
lượng, kích thước và thể tích cơ thể gia súc trong 
một đơn vị thời gian. Đây là chỉ tiêu để xác định 
mức tăng khối lượng hằng ngày của lợn trong 
thời gian tiến hành thí nghiệm.Từ việc xác định 
khối lượng lợn sau mỗi tháng, chúng tôi tiến hành 
tính toán tốc độ sinh trưởng của lợn, kết quả được 
trình bày trong bảng 5.

Bảng 5. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn rừng 
qua các tháng nuôi (kg)

Chỉ tiêu
Tham số thống kê

n Mean ± SE Cv (%)
CS- 1 tháng 

nuôi 37 170,54 ± 10,41 6,10

1-2 tháng nuôi 37 196,13 ± 7,18 3,66
2-3 tháng nuôi 37 222,16 ± 11,14 5,02

3-4 tháng nuôi 37 186,49 ± 8,64 4,63
4-5 tháng nuôi 37 146,04 ± 6,52 4,46

Tính 
chung 37 184,27 ± 6,46 3,50

Từ kết quả bảng 5 cho thấy sinh trưởng tuyệt 
đối của đàn lợn qua các tháng nuôi là 184,27 g/
con/ngày. Kết quả cho thấy, tăng khối lượng của 
lợn rừng có xu hướng tăng dần ở giai đoạn còn 
non (CS - 1 tháng nuôi) 170/con/ngày và đạt cao 
nhất ở giai đoạn từ 2-3 tháng nuôi (222,16 g/con/
ngày) và sau đó lại giảm dần ở các giai đoạn tiếp 
theo 3-4 tháng nuôi (186,49g/con/ngày), điều này 
phù hợp với quy luật phát triển chung của gia súc. 
Lợn từ cai sữa đến 5 tháng tuổi là giai đoạn nuôi 
sau cai sữa và nuôi lợn choai, hai thời kỳ này lợn 
có đặc điểm hệ cơ, xương phát triển mạnh, lợn có 
khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng lớn, khả 
năng lợi dụng thức ăn cao, chính vì vậy chuyển 
hóa thức ăn giai đoạn này thấp. khả năng tăng 
khối của lợn giai đoạn này là cao hơn. Sang tháng 
thứ 6 là cuối giai đoạn nuôi lợn choai, lợn lúc 
này có chiều hướng tích mỡ nhiều hơn, vì vậy 
tăng khối lượng giai đoạn này thấp hơn, chi phí 
thức ăn tăng lên hiệu quả kinh tế thấp hơn, xuất 
lợn ở giai đoạn này là phù hợp. Theo Vũ Trung 
Anh (2012), tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của đàn 
lợn Rừng nuôi tại Yên Bái là 151,61g/con/ngày. 
Kết quả nghiên cứu của Chu Đức Uy (2017) cho 
biết tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của lợn rừng ở 
Thái Bình là 163,94g/con/ngày. Như vậy kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với kết quả 
của tác giả. Lợn rừng sinh trưởng và phát triển tốt 
trong điều kiện chăn nuôi của trung tâm.

4. KẾT LUẬN
Khả năng sinh sản của lợn rừng: lợn rừng có 

khả năng sinh sản tốt với thời gian mang thai 114,7 
ngày, thời gian cai sữa 57,97 ngày, thời gian động 
dục lại sau cai sữa 6,78 ngày và khoảng cách giữa 
2 lứa đẻ là 183,23 ngày.

Năng suất sinh sản như: số con sơ sinh/ổ, số 
con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là: 
8,12; 7,33 và 6,6 con. Khối lượng sơ sinh/con 
và khối lượng cai sữa/con lần lượt là 0,57kg và 
5,87kg. Tăng trọng khối lượng trung bình của lợn 
con theo mẹ là 91,41g/con/ngày.

Khả sinh trưởng của lợn rừng sau 5 tháng 
nuôi đạt 36,45kg, với tốc độ sinh trưởng 184,27/
con/ngày.
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EVALUATION OF THE REPRODUCTION AND GROWTH OF WILD BOARS 
AT THE HIGH-QUALITY LIVESTOCK BREEDING CENTER - VIETNAM 

ACADEMY OF AGRICULTURE

Dang Hong Quyen, Do Thi Thu Huong, Nguyen Thi Chinh, Tran Thi Tam, Nguyen Thi Danh
(Animal Science and Veterinary Medicine Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

                                                                             
SUMMARY
The study aimed to evaluate the fertility of wild boar and the growth ability of piglets raised at the high-quality 
breeding center of Vietnam Academy of Agriculture - Trau Quy - Gia Lam - Hanoi. The results of the study on 39 
sows that the wild boar had good fertility with a pregnancy period of 114.7 days, a nursing time of 57.97 days, and 
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estrous time after weaning of 6.78 days and the interval between the two litters was 183.23 days. Reproductive 
productivity such as the number of newborns/nests; the number of live births/nests, the number of weaning/nests were 
8.12, 7.33 and 6.6 piglets respectively. The growth rate of 37 wild boars after 5 months of rearing reached 36.45kg, 
with a growth rate of 184.27/head/day.
Keywords: Growth rate, reproduction, wild boars.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ XỬ LÝ HƠI NƯỚC NÓNG 
ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN CAM ĐƯỜNG CANH Ở VIỆT NAM

Vũ Kiều Sâm, Đào Thị Vân Anh, Khổng Thị Thanh
(Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu cho thấy việc xử lý hơi nước nóng cho Cam Đường Canh sau khi thu hoạch có tác dụng hạn chế 
quá trình hô hấp, hạn chế sự hoạt động của vi sinh vật gây thối hỏng nên làm giảm sự hao hụt khối lượng tự nhiên, 
giảm sự hao hụt các chất dinh dưỡng như đường, axit hữu cơ, VTM C...và làm giảm tỷ lệ thối hỏng, kéo dài thời gian 
bảo quản. Cụ thể, khi xử lý ở nhiệt độ 500C, trong thời gian 5 phút khi bảo quản ở điều kiện thường, có thể kéo dài 
được 20 ngày trong khi mẫu không xử lý khi bảo quản ở điều kiện thường chỉ bảo quản được 10 ngày. Tại thời điểm 
10 ngày sau khi đưa vào bảo quản, Cam Đường Canh qua xử lý hơi nước nóng có màu cam sáng, vỏ quả vẫn căng 
mọng không bị nhăn nheo, tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên 7,65%; tỷ lệ thối hỏng 0%; Độ cứng của quả 6,96 (kg/
cm2); Hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số 12,4 (oBx); Hàm lượng Đường tổng số 9,8 (%); Hàm lượng axit hữu cơ 
0,72 (%); Hàm lượng VTM C 39.18 (mg%) trong khi Cam Đường Canh không qua xử lý có màu cam tối, vỏ quả bị 
nhăn nheo, tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên 8,96 %; tỷ lệ thối hỏng 15,89 %; Độ cứng của quả 7,33 (kg/cm2); Hàm 
lượng chất rắn hòa tan tổng số 11,7 (oBx); Hàm lượng Đường tổng số 9,0 (%); Hàm lượng axit hữu cơ 0,65 (%); Hàm 
lượng VTM C 38.88 (mg%).
Từ khóa: Bảo quản, Cam Đường Canh, hao hụt, khối lượng tự nhiên, quá trình hô hấp, vi sinh vật.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những năm gần đây bên cạnh việc phát triển 

mạnh các cây ăn quả như Vú sữa, Bưởi diễn thì 
Cam Đường Canh cũng là loại quả được tỉnh Bắc 
Giang quan tâm, phát triển, đặc biệt Đường Canh 
được trồng nhiều ở các huyện Lục Ngạn. 

Theo UBND huyện Lục Ngạn, năm 2019, 
diện tích cây có múi của địa phương khoảng 
6.700 ha, tổng sản lượng ước đạt 58.000 tấn, 
tăng khoảng 5.000 tấn so với năm 2018 tập trung 
chính ở các xã vùng thấp: Thanh Hải, Hồng 
Giang, Tân Quang, Tân Mộc, Trù Hựu, Phượng 
Sơn, Quý Sơn. Diện tích trồng cam tăng mạnh 
dẫn đến cung vượt cầu, cùng với đó quá trình 
bảo quản, sơ chế cam đường Canh sau thu hoạch 
vẫn còn lạc hậu, chủ yếu sử dụng biện pháp thủ 
công, truyền thống, chi phí cao, nên số lượng và 
chất lượng bảo quản cũng chưa đạt yêu cầu. Cam 
Đường Canh thường thu hoạch trước Tết Nguyên 
Đán 1 tháng để đảm bảo chất lượng quả vụ sau. 
Giá thành của cam Đường Canh bao giờ cũng 
cao hơn các sản phẩm cùng loại và được tiêu thụ 
mạnh vào dịp Tết cổ truyền, rằm tháng giêng. 
Tuy nhiên, với điều kiện khí hậu nước ta quả sau 
khi thu hoạch nếu không được bảo quản phù hợp 
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Thông thường, tỷ 
lệ tổn thất sau thu hoạch của quả có múi tương 

đối lớn, trên 20%. Sự tổn thất đó là do hoạt động 
sinh lý, sinh hóa của quả và hoạt động của hệ vi 
sinh vật  nhiễm  trên quả  trong quá  trình  vận  
chuyển, tồn trữ, bảo quản. Quá trình đó làm cho 
quả bị già hóa mất khối lượng tự nhiên, nấm men 
mốc phát triển làm hỏng quả ảnh hưởng đến giá 
trị dinh dưỡng và cảm quan từ đó làm giảm giá 
trị kinh tế. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải có biện 
pháp hạn chế thấp nhất sự giảm chất lượng cảm 
quan, dinh dưỡng của quả có múi nói chung, Cam 
Đường Canh nói riêng trong quá trình tồn trữ và 
lưu thông trên thị trường. 

Công nghệ xử lý hơi nước nóng (Vapor 
Heat Treatment System) là công nghệ mới, 
có hiệu quả rất cao đặc biệt trên trái cây. 
Công nghệ này giúp xử lý được một số loại 
sâu bệnh, nấm bệnh gây hại trên trái cây sau 
thu hoạch, xử lý trái cây giúp tăng giá trị 
cảm quan (màu sắc, mùi, độ cứng), giảm tỷ 
lệ thoát hơi nước, sản sinh ethylene nội sinh, 
cường độ hô hấp… từ đó dẫn đến kéo dài 
được thời gian bảo quản, giảm thất thoát sau 
thu hoạch, giữ được chất lượng sản phẩm và 
đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Mặt khác, để vượt 
qua hàng rào kiểm dịch của các nước nhập khẩu 
khó tính như Mỹ, Nhật…thì biện pháp xử lý nhiệt 
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thường được chọn để xử lý các loại quả như Cam, 
Bưởi, Xoài…vì có thể diệt trừ nấm bệnh và các 
loại ấu trùng ruồi đục trái (Corcoran và cs, 2002).

Vì vậy, việc xử lý sau thu hoạch nhằm kéo dài 
thời gian bảo quản,  đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
là hướng đi cần thiết. 
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Cam Đường Canh được trồng tại xã Phượng 
Sơn, Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, lựa chọn 
cam loại I, có đường kính khoảng 8 cm, khối 
lượng khoảng 110 g/quả, quả có màu vàng cam. 
Cam được hái sau khi đạt độ chín thu hoạch, cho 
vào thùng xốp và ngay lập tức được chuyển về 
phòng thí nghiệm. Tại đây, cam được phân loại, 
lựa chọn những quả có kích thước đồng đều, loại 
những quả sâu hỏng rồi tiến hành cắt toàn bộ 
cuống.

Sáp Carnauba được sản xuất tại Mỹ và được 
phân phối bởi công ty Cổ phần hóa mỹ phẩm 3C, 
127 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP 
Hồ Chí Minh.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ xử lý sau 
thu hoạch đến thời gian, chất lượng quả Cam 
Đường Canh bảo quản

Cam sau khi thu hái về tiến hành rửa sạch đất 
cát, bụi bẩn, để ráo nước rồi tiến hành xử lý nhiệt 
theo các chế độ sau:

CT1: Đối chứng (không xử lý).
CT2: Xử lý nhiệt độ 450C.
CT3: Xử lý nhiệt độ 500C.
CT4: Xử lý nhiệt độ 550C.
Mỗi công thức thí nghiệm lặp lại 3 lần và được 

nhúng trong thời gian 5 phút. Sau đó các công thức 
thí nghiệm được nghiên cứu trong điều kiện bảo 
quản như nhau (bảo quản ở điều kiện thường). Các 
chỉ tiêu theo dõi: sự hao hụt khối lượng tự nhiên, tỷ 
lệ thối hỏng, độ cứng quả hàm lượng chất rắn hòa 
tan tổng số, hàm lượng đường tổng số, hàm lượng 
axit hữu cơ tổng số và VTM C.
2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian xử lý 
sau thu hoạch đến thời gian, chất lượng quả 
Cam Đường Canh bảo quản

Cam sau khi thu hái về tiến hành rửa sạch đất 

cát, bụi bẩn, để ráo nước rồi tiến hành xử lý nhiệt 
ở nhiệt độ xác định ở thí nghiệm 1 trong thời gian 
ở các chế độ sau:

CT1: Xử lý nhiệt trong 3 phút.
CT2: Xử lý nhiệt trong 4 phút.
CT3: Xử lý nhiệt trong 5 phút.
CT4: Xử lý nhiệt trong 6 phút.
Mỗi công thức thí nghiệm lặp lại 3 lần và 

được nhúng nước nóng ở nhiệt độ xác định ở thí 
nghiệm 1. Sau đó các công thức thí nghiệm được 
nghiên cứu trong điều kiện bảo quản như nhau 
(bảo quản ở điều kiện thường). Các chỉ tiêu theo 
dõi: sự hao hụt khối lượng tự nhiên, tỷ lệ thối 
hỏng, độ cứng quả, hàm lượng chất rắn hòa tan 
tổng số, hàm lượng đường tổng số, hàm lượng 
axit hữu cơ tổng số và VTM C.
2.2.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi

1. Sản phẩm được đánh giá chất lượng cảm 
quan theo tiêu chuẩn TCVN 3215-79 qua một số 
chỉ tiêu màu sắc, mùi, vị, trạng thái.

2. Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan tổng 
số bằng chiết quang kế.

3. Xác định hàm lượng đường tổng số bằng 
bằng phương pháp Graxianop.

4. Xác định hàm lượng axit hữu cơ tổng số 
bằng phương pháp trung hòa.

5. Xác định hàm lượng VTM C bằng phương 
pháp chuẩn độ Iot.

6. Xác định tỷ lệ hư hỏng bằng cách đếm số 
quả hư hỏng/tổng số quả đưa vào bảo quản.

7. Xác định tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên 
bằng cân kỹ thuật.

8. Xác định độ cứng của quả bằng máy đo độ 
cứng.

9. Xác định hàm lượng vi sinh vật tổng số 
bằng phương pháp đếm khuẩn lạc.
2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phần mềm excell 
2016 và Irristat 5.0.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian xử lý 
hơi nước nóng đến thời gian, chất lượng quả 
cam đường canh bảo quản

Để xác định nhiệt độ xử lý Cam sau thu hoạch 
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thích hợp, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ở các 
chế độ xử lý nhiệt 450C, 500C, 550C trong thời 
gian 5 phút, sau đó các mẫu này được bảo quản 
ở nhiệt độ thường. Hàng ngày tiến hành kiểm 
tra, theo dõi các chỉ tiêu: sự hao hụt khối lượng 

tự nhiên, tỷ lệ thối hỏng, độ cứng quả hàm lượng 
chất rắn hòa tan tổng số, hàm lượng đường tổng 
số, hàm lượng axit hữu cơ tổng số và VTM C 
được xác định thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Các chỉ tiêu theo dõi quả Cam Đường Canh trong thời gian  bảo quản 
khi xử lý ở nhiệt độ khác nhau

Nhiệt độ xử lý (0C)
Chỉ tiêu theo dõi quả Cam Đường Canh trong thời gian bảo quản

0 ngày 5 ngày 10 ngày 15 ngày 20 ngày

Hao hụt khối lượng tự nhiên (%)

ĐC (không xử lý) 0 6,83a 8,96a - -

450C 0 6,14b 8,58b 11,25a 14,36a

500C 0 5,94c 7,65c 10,52b 13,68b

550C 0 5,20d 7,39d 10,16c -

Tỷ lệ thối hỏng (%)

ĐC (không xử lý) 0 5,94 15,89a - -

450C 0 0 6,56b 12,33b 15,12a

500C 0 0 0 5,17c 9,94b

550C 0 0 4,33c 17,89a -

Độ cứng của quả (kg/cm2)

ĐC (không xử lý) 8,22 7,97a 7,33a - -

450C 8,22 7,86ab 7,15a 6,00a 4,95a

500C 8,22 7,78b 6,96b 5,89a 4,59b

550C 8,22 7,69b 6,72c 5,65b -

Hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số (oBx)

ĐC (không xử lý) 13,8 12,6c 11,7d - -

450C 13,8 12,9b 12,1c 11,1b 10,5b

500C 13,8 13,1a 12,4b 11,3a 10,7a

550C 13,8 13,1a 12,6a 11,4a -

Hàm lượng Đường tổng số (%)

ĐC (không xử lý) 10,7 9,8c 9,0b - -

450C 10,7 10,1b 9,6ab 8,8a 7,9a

500C 10,7 10,3a 9,8a 9,0a 8,1a

550C 10,7 10,4a 9,9a 9,2a -

Hàm lượng axit hữu cơ (%)

ĐC (không xử lý) 0,8 0,72a 0,65a - -
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450C 0,8 0,75a 0,69a 0,63a 0,51a

500C 0,8 0,77a 0,72a 0,65a 0,52a

550C 0,8 0,78a 0,72a 0,66a -

Hàm lượng VTM C (mg%)

ĐC (không xử lý) 42,21 39,98b 38.88b - -

450C 42,21 40,21a 38.97b 37,78b 35,92b

500C 42,21 40,37a 39.18a 38,27a 36,14a

550C 42,21 40,39a 39.23a 38,45a -

Ghi chú: Trong cùng 1 cột có chữ cái khác nhau là khác nhau có nghĩa ở độ tin cậy α =  0,05%)

Qua bảng 1 chúng tôi nhận thấy khi xử lý 
nhiệt cho Cam Đường Canh sau khi thu hoạch có 
tác dụng hạn chế hao hụt khối lượng tự nhiên, hạn 
chế hao hụt các chất dinh dưỡng và làm giảm tỷ 
lệ thối hỏng, kéo dài thời gian bảo quản. Cụ thế:

Tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên của quả 
Cam Đường Canh trong quá trình bảo quản tăng 
theo thời gian bảo quản và cao nhất ở mẫu đối 
chứng không xử lý. Xét tại từng thời điểm đo, 
mẫu CT4 cho độ hao hụt khối lượng tự nhiên 
thấp hơn so với các mẫu còn lại, tiếp theo là đến 
mẫu CT3, sau đó là mẫu CT2 mà cao nhất là mẫu 
CT1. Cụ thể đến ngày thứ 10, mẫu CT1 hao hụt 
là 8,96%, các mẫu CT2, CT3 và CT4 lần lượt là 
8,58%, 7,65% và 7,39%. Đến ngày thứ 15 thì kết 
quả này là 10,16%, 10,52% và 11,25% tương ứng 
với mẫu CT4, CT3 và CT2, còn mẫu CT1 bị thối 
hỏng. Kết quả tương tự với ngày 20 của thời gian 
bảo quản, mẫu CT4 đã bị thối hỏng quá 10% và 
sự hao hụt khối lượng tự nhiên của mẫu CT3 và 
CT2 lần lượt là 13,68% và 14,36%.

Qua bảng 1 chúng tôi còn thấy cam ở các công 
thức xử lý hơi nước nóng 5 ngày đầu chưa thấy 
xuất hiện thối hỏng nhưng ở công thức đối chứng, 
không xử lý thì đã xuất hiện thối hỏng. Đến ngày 
thứ 10 thì ở công thức đối chứng đã xuất hiện 
nhiều quả bị thối với tỷ lệ lên đến 15,98%, còn 
các công thức thí nghiệm thì ở CT2 và CT4 đã 
xuất hiện quả bị thối với tỷ lệ lần lượt 6,56%, 
4,33% , CT3 chưa bị thối. Qua phân tích thống 
kê tỷ lệ thối hỏng ở các công thức khác nhau có 
nghĩa ở độ tin cậy α = 0,05%. Tuy nhiên đến ngày 
thứ 15 thì ở CT1 tỷ lệ thối hỏng rất nhiều nên 
dừng không theo dõi, CT4 tỷ lệ thối hỏng khá 

cao. Điều đó giải thích khi tiến hành xử lý ở nhiệt 
độ cao (550C) ức chế sự xâm nhập, gây hại của 
VSV trên bề mặt quả, tuy nhiên ở nhiệt độ cao 
ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của quả, ức chế 
hoạt động sống của quả nên dễ bị thối hỏng. Sau 
20 ngày bảo quản chúng tôi nhận thấy CT1, CT4 
bị hỏng nhiều, CT2, CT3 tỷ lệ thối hỏng lần lượt 
là 15,12%, 9,94%

Độ cứng của quả Cam giảm dần trong thời 
gian bảo, tuy nhiên độ cứng của quả Cam ở CT4 
giảm mạnh nhất. Sau 15 ngày theo dõi giảm từ 
8,22 (kg/cm2) xuống còn 5,65 (kg/cm2), tiếp đến 
là CT3 còn 5,89 (kg/cm2), CT2 còn 6,00 (kg/
cm2). Qua xử lý thống kê chúng tôi nhận thấy sự 
khác nhau này có nghĩa ở độ tin cậy α =  0,05%. 
Đến ngày thứ 20 thì Cam ở CT1, CT4 đều bị thối 
hỏng nhiều nên chúng tôi không theo dõi, ở CT2, 
CT3 độ cứng của Cam là 4,95 (kg/cm2); 4,59 (kg/
cm2). Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế, 
khi xử lý ở nhiệt độ càng cao thì độ cứng của quả 
càng giảm.

Mặc dù trong thời gian bảo quản xảy ra song 
song 2 quá trình, quá trình hô hấp và các phản ứng 
sinh hóa khác làm giảm chất khô hòa tan cùng 
với nó là quá trình biến đổi những chất không tan 
(tinh bột, protopectin, xenluloza…) thành chất 
hòa tan nhưng qua theo dõi chúng tôi nhận thấy 
hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số giảm đi ở tất 
cả các công thức, đặc biệt ở CT1 sự giảm hàm 
lượng chất rắn hòa tan tổng số mạnh nhất , giảm 
từ 13,8 oBx xuống còn 11,7 oBx sau 10 ngày bảo 
quản. Như vậy khi tiến hành xử lý nhiệt độ cao 
có tác dụng hạn chế sự gây hại của VSV, hạn chế 
cường độ hô hấp. Ở 3 Công thức thí nghiệm, trong 
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10 ngày đầu, mức giảm hàm lượng chất rắn hòa 
tan tổng số là thấp nhất, giảm từ 13,8 oBx xuống 
còn 12,6 oBx trong khi ở CT2, CT3 giảm từ 13,8 
oBx còn 12,1 oBx; 12,4 oBx. Sự khác nhau này có 
nghĩa ở độ tin cậy α =  0,05%. Nhưng sau 20 
ngày theo dõi Cam ở CT4 bị thối hỏng nhiều nên 
chúng tôi dừng, không tiến hành theo dõi.

Chúng tôi còn nhận thấy hàm lượng đường 
giảm đi ở tất cả các công thức. So sánh các mẫu 
thấy rằng, mẫu CT1 (đối chứng) có sự giảm hàm 
lượng đường tổng số mạnh nhất. Sau 10 ngày bảo 
quản giảm hàm lượng đường tổng số của Cam 
ở CT1 giảm từ 10,7 % xuống còn 9%; trong khi 
Cam ở CT2, CT3, CT4 hàm lượng đường tổng 
số còn 9,6%, 9,8% và 9,9%. Sau 20 ngày theo 
dõi thì cam ở CT1, CT4 bị thối hỏng nhiều nên 
không theo dõi, Cam ở CT2, CT3 hàm lượng 
đường tổng số lần lượt là 7,9%, 8,1%. Tuy nhiên 
khi xử lý thống kê thì không có sự sai khác ở độ 
tin cậy α =  0,05%. 

Cũng như đường, hàm lượng axit hữu cơ 
giảm dần trong quá trình bảo quản. Điều này có 
thể giải thích do trong thời gian bảo quản cam 
vẫn tiếp tục hô hấp, quá trình hô hấp sử dụng các 
chất có trong quả để làm nguyên liệu, trong đó 
có axit hữu cơ. Đồng thời hàm lượng axit hữu cơ 
của cam còn giảm do nó tham gia vào quá trình 
decacboxyl hoá. Cam ở CT1 sự giảm hàm lượng 
axit hữu cơ mạnh nhất, tiếp đến là Cam ở CT2, 
CT3 và giảm ít nhất là mẫu CT4. Đến sau 20 ngày 
bảo quản thì tỷ lệ thối hỏng ở CT4 khá nhiều nên 
kết thúc thí nghiệm. Tuy nhiên khi xử lý thống kê 
ở độ tin cậy α =  0,05% không thấy có sự khác 
nhau có nghĩa giữa các công thức.

Kết quả theo dõi sự biến đổi hàm lượng vita-

min C của quả Cam Đường Canh cho thấy theo 
thời gian bảo quản hàm lượng vitamin C giảm liên 
tục với tất cả các mẫu. Xét tại thời điểm 10 ngày 
bảo quản thì hàm lượng vitamin C của các mẫu 
CT3, CT2, CT1, CT4 tương ứng là 38.88 (mg%); 
38.97 (mg%); 39.18 (mg%); 39.03(mg%). Điều 
đó cho thấy tốc độ giảm hàm lượng vitamin C của 
các mẫu theo thứ tự CT4 < CT3 < CT2 < CT1. 

 Như vậy khi tiến hành xử lý nhiệt độ cho 
Cam Đường Canh sau thu hoạch có tác dụng hạn 
chế sự biến đổi làm hao hụt hàm lượng chất khô 
và trong giới hạn (450C - 550C) khi xử lý ở nhiệt 
độ càng cao thì sự giảm hao hụt hàm lượng chất 
khô càng tốt. Tuy nhiên khi xử lý ở nhiệt độ 550C 
chúng tôi thấy quả bị mềm hơn, nhanh bị thối 
hỏng hơn nên chúng tôi lựa chọn nhiệt độ xử lý 
500C.
3.2. Ảnh hưởng của thời gian xử lý sau thu 
hoạch đến thời gian, chất lượng quả cam 
đường canh bảo quản

Sau khi xác định được nhiệt độ xử lý sau 
thu hoạch Cam đường Canh, chúng tôi tiến hành 
thí nghiệm ở các thời gian xử lý nhiệt khác nhau. 
Để xác định thời gian xử lý Cam sau thu hoạch 
thích hợp, chúng tôi tiến hành xử lý nhiệt ở 500C 
trong thời gian 3 phút, 4 phút, 5 phút, 6 phút, sau 
đó các mẫu này được bảo quản ở nhiệt độ thường 
và theo dõi ảnh hưởng của thời gian xử lý nhiệt 
đến thời gian, chất lượng quả Cam Đường Canh 
trong thời gian bảo quản qua một số chỉ tiêu theo 
dõi sau: sự hao hụt khối lượng tự nhiên, tỷ lệ thối 
hỏng, độ cứng quả hàm lượng chất rắn hòa tan 
tổng số, hàm lượng đường tổng số, hàm lượng 
axit hữu cơ tổng số và VTM C được xác định thể 
hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Các chỉ tiêu theo dõi quả Cam Đường Canh trong thời gian bảo quản 
khi xử lý nhiệt độ ở thời gian khác nhau

Thời gian xử lý (phút)
Chỉ tiêu theo dõi quả Cam Đường Canh trong thời gian bảo quản

0 ngày 5 ngày 10 ngày 15 ngày 20 ngày

Hao hụt khối lượng tự nhiên (%)

3 0 6,89a 9,16a 10,81a -

4 0 6,23b 8,73b 10,25b 13,16b

5 0 5,94c 7,65c 10,02c 12,68c
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6 0 5,12d 7,27d 10,14bc 14,21a

Tỷ lệ thối hỏng (%)

3 0 0 13,93a 15,97a -

4 0 0 0 6,85c 12,38a

5 0 0 0 5,17d 9,94b

6 0 0 6,63b 14,82b -

Độ cứng của quả (kg/cm2)

3 8,22 7,87a 7,39a 6,37a -

4 8,22 7,81ab 7,17b 6,15ab 4,35b

5 8,22 7,78ab 6,96c 5,94b 4,59a

6 8,22 7,67b 6,75c 5,72c -

Hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số (oBx)

3 13,8 12,6d 11,7d 10,9c -

4 13,8 12,9c 12,1c 11,1b 10,8a

5 13,8 13,1a 12,4b 11,3a 10,7b

6 13,8 13,1a 12,6a 11,4a -

Hàm lượng Đường tổng số (%)

3 10,7 9,7a 9,1a 8,9a -

4 10,7 10,0a 9,7a 9,1a 8,5a

5 10,7 10,2a 9,8a 9,3a 8,6a

6 10,7 10,2a 9,9a 9,4a -

Hàm lượng axit hữu cơ (%)

3 0,8 0,73a 0,65a 0,57a -

4 0,8 0,76a 0,69a 0,63a 0,55a

5 0,8 0,77a 0,72a 0,65a 0,58a

6 0,8 0,79a 0,74a 0,66a -

Hàm lượng VTM C (mg%)

3 42,21 39,95c 38.87a 37,17b -

4 42,21 40,23b 38.95a 37,79ab 35,95a

5 42,21 40,37a 39.18a 38,27a 36,17a

6 42,21 40,41a 39.06a 38,47a -

Ghi chú: Trong cùng 1 cột có chữ cái khác nhau là khác nhau có nghĩa ở độ tin cậy α =  0,05%

Qua bảng 2 chúng tôi nhận thấy tỷ lệ hao hụt 
khối lượng tự nhiên của quả cam đường Canh 
trong quá trình bảo quản tăng theo thời gian bảo 
quản ở tất cả các công thức thí nghiệm. Xét tại 

từng thời điểm đo, mẫu CT3 cho độ hao hụt khối 
lượng tự nhiên thấp hơn so với các mẫu còn lại, 
tiếp theo là đến mẫu CT2, sau đó là mẫu CT4 mà 
cao nhất là mẫu CT1. Cụ thể đến ngày thứ 15, 
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mẫu CT1 hao hụt là 10,81%, các mẫu CT2, CT4 
và CT3 lần lượt là 10,25%; 10,02% và 10,14%. 
Đến ngày thứ 20 thì kết quả này là 14,16%; 
13,68% và 15,21% tương ứng với mẫu CT4, CT2 
và CT3, còn mẫu CT1 tỷ lệ thối hỏng nhiều nên 
ko tiến hành hủy mẫu, không theo dõi nữa.

Chúng tôi nhận thấy các công thức xử lý nhiệt 
5 ngày đầu chưa thấy xuất hiện thối hỏng nhưng 
ở công thức đối chứng, không xử lý thì đã xuất 
hiện thối hỏng. Đến ngày thứ 10 thì ở CT1, CT4 
đã xuất hiện nhiều quả bị thối với tỷ lệ  là 13,93 
%; 6,63 % còn ở CT2 và CT3 chưa bị thối. Tuy 
nhiên sau 20 ngày bảo quản thì ở CT1, CT4 tỷ lệ 
thối hỏng rất nhiều nên dừng không theo dõi, còn 
ở CT2, CT3 tỷ lệ thối hỏng lần lượt là 12,38%; 
9,94%. Điều đó giải thích khi tiến hành xử lý ở 
nhiệt độ cao trong thời gian ngắn chưa ức chế sự 
xâm nhập, gây hại của VSV trên bề mặt quả, tuy 
nhiên khi xử lý ở nhiệt độ cao trong thời gian dài 
lại ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của quả, ức 
chế hoạt động sống của quả nên dễ bị thối hỏng. 

Qua bảng 2 chúng tôi còn nhận thấy độ cứng 
của quả Cam ở tất cả các mẫu theo dõi đều giảm, 
tuy nhiên độ cứng của quả Cam ở CT4 giảm mạnh 
nhất. Sau 15 ngày theo dõi giảm từ 8,22(kg/cm2) 
xuống còn 5,64 (kg/cm2), tiếp đến là CT3 còn 
5,89 (kg/cm2), CT2 còn 6,05 (kg/cm2), CT1 còn 
6,37 (kg/cm2). Đến ngày thứ 20 thì Cam ở CT1 
CT4 đều bị thối hỏng nhiều nên chúng tôi không 
theo dõi, ở CT2, CT3 độ cứng của Cam là 4,35 
(kg/cm2); 4,59 (kg/cm2). Điều này hoàn toàn phù 
hợp với thực tế, khi xử lý ở nhiệt độ trong thời 
gian càng dài thì độ cứng của quả càng giảm. Khi 
xử lý thống kê chúng tôi thấy giữa các công thức 
có sự khác nhau có nghĩa ở độ tin cậy α =  0,05%.

Hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số giảm đi ở 
tất cả các công thức, đặc biệt ở CT1 sự giảm hàm 
lượng chất rắn hòa tan tổng số mạnh nhất , tiếp 
đến là CT2, CT3 và thấp nhất là CT4. Cụ thể hàm 
lượng chất rắn hòa tan tổng số ở các CT1, CT2, 
CT3, CT4 giảm từ 13,8 oBx xuống còn 10,9 oBx; 
11,1oBx; 11,3oBx; 11,4 oBx sau 15 ngày bảo quản. 
Như vậy khi tiến hành xử lý nhiệt độ thời gian 
càng dài thì tác dụng hạn chế sự gây hại của VSV, 
hạn chế cường độ hô hấp càng cao. Tuy nhiên sau 
20 ngày theo dõi Cam ở CT4 bị thối hỏng nhiều 

nên chúng tôi dừng, không tiến hành theo dõi. 
Điều đó có thể giải thích khi xử lý nhiệt độ trong 
thời gian dài, trong thời gian ngắn thì hiệu quả 
bảo quản tốt nhưng vì quả bị mềm nên thời gian 
sau quả lại nhanh bị thối hỏng.

Cũng giống như hàm lượng chất rắn hòa tan 
tổng số, chúng tôi nhận thấy hàm lượng đường 
giảm đi ở tất cả các công thức. So sánh các mẫu 
thấy rằng, mẫu CT1 có sự giảm hàm lượng đường 
tổng số mạnh nhất. Sau 15 ngày bảo quản giảm 
hàm lượng đường tổng số của Cam ở CT1giảm từ 
10,7 % xuống còn 8,9%; trong khi Cam ở CT2, 
CT3, CT4 hàm lượng đường tổng số còn 9,1%, 
9,3% và 9,4%. Sau 20 ngày theo dõi thì cam ở 
CT1, CT4 bị thối hỏng nhiều nên không theo dõi, 
Cam ở CT2, CT3 hàm lượng đường tổng số lần 
lượt là 8,5%; 8,6%. Tuy nhiên khi xử lý thống kê 
thì không thấy có sự sai khác có nghĩa ở độ tin 
cậy α =  0,05%.

Kết quả từ bảng 2 cho thấy, hàm lượng axit 
hữu cơ giảm dần trong quá trình bảo quản. Điều 
này có thể giải thích do trong thời gian bảo quản 
cam vẫn tiếp tục hô hấp, quá trình hô hấp sử dụng 
các chất có trong quả để làm nguyên liệu, trong 
đó có axit hữu cơ. Đồng thời hàm lượng axit hữu 
cơ của cam còn giảm do nó tham gia vào quá trình 
decacboxyl hoá. Cam ở CT1 sự giảm hàm lượng 
axit hữu cơ mạnh nhất, tiếp đến là Cam ở CT2, 
CT3 và giảm ít nhất là mẫu CT4. Cụ thể sau 15 
ngày bảo quản, hàm lượng axit hữu cơ của Cam 
ở CT1, CT2, CT3, CT4 lần lượt là 0,57%; 0,63%; 
0,65%  và  0,66%. Đến sau 20 ngày bảo quản thì 
tỷ lệ thối hỏng ở CT1, CT4 khá nhiều nên chúng 
tôi dừng theo dõi và kết thúc thí nghiệm. Tuy 
nhiên khi xử lý thống kê thì không thấy có sự sai 
khác có nghĩa ở độ tin cậy α =  0,05%.

Qua bảng 2 chúng tôi nhận thấy theo thời gian 
bảo quản hàm lượng vitamin C giảm liên tục với 
tất cả các mẫu. Xét tại thời điểm 15 ngày bảo 
quản thì hàm lượng vitamin C của các mẫu CT3, 
CT2, CT1, CT4 tương ứng là 37,17 (mg%); 37,79 
(mg%); 38,27 (mg%); 38,27 (mg%). Điều đó cho 
thấy tốc độ giảm hàm lượng vitamin C của các 
mẫu theo thứ tự CT4 < CT3 < CT2 < CT1. 

Như vậy khi tiến hành xử lý hơi nước nóng 
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cho Cam Đường Canh sau thu hoạch thì thời gian 
càng dài thì tác dụng hạn chế sự biến đổi làm hao 
hụt hàm lượng chất khô càng hiệu quả. Tuy nhiên 
khi xử lý ở nhiệt độ 500C trong thời gian 6 phút 
chúng tôi thấy quả bị mềm hơn, nhanh bị thối 
hỏng hơn nên chúng tôi lựa chọn nhiệt độ xử lý 
500C trong thời gian 5 phút.
4. KẾT LUẬN

+ Việc xử lý nhiệt cho Cam Đường Canh sau 
khi thu hoạch có tác dụng hạn chế quá trình hô hấp, 
hạn chế sự hoạt động của vi sinh vật gây thối hỏng 
nên làm giảm sự hao hụt khối lượng tự nhiên, giảm 
sự hao hụt các chất dinh dưỡng và làm giảm tỷ lệ 
thối hỏng, kéo dài thời gian bảo quản.

+ Đã tiến hành nghiên cứu được chế độ xử lý 

nhiệt cho Cam Đường Canh, cụ thể xử lý ở nhiệt 
độ 500C, thời gian 5 phút.

+ Khi xử lý ở nhiệt độ 500C, trong thời gian 
5 phút bảo quản ở điều kiện thường được 20 
ngày trong khi mẫu không xử lý chỉ bảo quản 
được 10 ngày. 

+ Cam khi xử lý ở nhiệt độ 500C, trong thời 
gian 5 phút được đem đi bảo quản ở điều kiện 
thường, sau 20 ngày bảo quản có lệ hao hụt khối 
lượng tự nhiên: 12,68%; tỷ lệ thối hỏng 9,94%; 
độ cứng của quả: 4,59 (kg/cm2); hàm lượng chất 
rắn hòa tan tổng số: 10,7 (oBx); hàm lượng đường 
tổng số: 8,6%; hàm lượng axit hữu cơ tổng số: 
0,58%; hàm lượng VTM C: 36,17%.
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RESEARCH ON THE EFFECTS OF VAPOR HEAT TREATMENT 
TECHNOLOGY ON STORAGE TIME OF DUONG CANH ORANGE 

IN VIET NAM

Vu Kieu Sam, Dao Thi Van Anh, Khong Thi Thanh
(Food Technology Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY 
The results of the research showed that the vapor heat treatment for Duong Canh orange after harvest has the effect 
of limiting the respiratory process, limiting the activity of microorganisms that cause spoilage. This led to a loss of 
natural weight, loss of nutrients such as sugar, organic acids, vitamine C... At the same time, it also reduced the rate 
of spoilage, prolonged the storage time. When Duong Canh orange handled at a temperature of 50oC within 5 minutes 
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could extend the storage time up to 20 days. Meanwhile, untreated samples can only be preserved for 10 days under 
normal storage conditions. After 10 days of storage, the sample of Duong Canh orange that has been treated with hot 
steam had a bright orange color. On the other hand, the pods were still plump and not wrinkled. This formula had a 
natural mass loss rate of 7.65%; rot rate was 0%; fruit hardness reached 6.96 kg/cm2; total dissolved solids content 
was 12.4oBx; total sugar content accounted for 9.8%; The organic acid content was 0.72%, and the vitamine C content 
was 39.18 mg%. Meanwhile, the untreated Duong Canh orange sample had a dark orange color, wrinkled rind. This 
sample had a higher natural mass loss and spoilage rate than the vapor heat treated sample with data of 8.96% and 
15.89%, respectively. However, the indicators of fruit hardness, total dissolved solids, total sugar, organic acids, 
vitamine C were lower with the corresponding values   of 7.33kg/cm2, 11.7oBx, 9.0%, 0.65 %, and 38.88mg%.
Keywords: Duong Canh orange, microorganism, natural weight loss, preservation, respiration process.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÔNG NGHỆ  VENEER BỀ  MẶT VÁN SỢI 
BẰNG KEO ĐẬU ĐẾN ĐỘ BỀN CỦA VÁN 

Ngô Anh Sơn
(Khoa Lâm nghiệp,  Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Sử dung keo Đậu có nguồn gốc tự nhiện làm chất dán dính dán mặt ván MDF bằng ván mỏng  gỗ Xoan đào đã che 
phủ các khuyết tật bề mặt ván nhân tạo, làm tăng vẻ đẹp ngoại quan, nâng cao giá trị sử dụng của ván. Thí nghiệm đã 
sử dụng phương pháp bố trí thí nghiệm ma trận trực giao L9(3

4), bố trí thực nghiệm với 3 nhân tố ảnh hưởng đến tính 
chất của sản phẩm. Mẫu thí nghiệm được kiểm tra tính chất: Mô đun đàn hồi, cường độ uốn tĩnh, độ bền kéo vuông 
góc, độ trương nở của ván sau khi ngâm nước, diện tích bong tách bề mặt ván. Kết quả cho thấy ván nền MDF sau khi 
được dán mặt bằng keo đậu chất lượng ván được cải thiện ró rệt. Tất cả các tính chất được khảo sát đều có giá trị trung 
bình cao hơn gia trị ban đầu của ván nền. Cao nhất là cường độ uốn tĩnh tăng 31,3% so với ván nền. Độ trương nở 
cũng có sự cải thiện đáng kể, giá trị thí nghiệm tăng đến 14,3% điều này cho thấy khi dán mặt khả năng hút nước giảm 
đáng kể. Giá trị của mô đun đàn hồi cũng tăng 8,4%. Giá trị độ bền kéo vuông góc trước và sau khi dán mặt có giá trị 
tương đương nhau là 0,75Mpa. Phương án lựa chọn tối ưu là phương án 9 có giá trị các nhân tố: lượng keo dùng 200g, 
nhiệt độ ép 130 và thời gian ép 4 phút và áp suất ép là 3,5Mpa. Sản phẩm tạo ra đáp ứng được các tính chất của ván.
Từ khóa: Keo đậu, ván MDF, veneer.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ván nhân tạo là nguyên liệu có nhiều ưu 

điểm, nhưng bề mặt không có vân thớ, mầu sắc 
khô khan đơn điệu. Vì vậy nó không thích ứng 
đầy đủ nhu cầu thị trường, thỏa mãn yêu cầu của 
con người.Để giải quyết những hạn chế về chất 
lượng ngoại quan của ván nhân tạo, con người đã 
phát triển công nghệ trang sức bề mặt ván nhân 
tạo[1, 2, 3]. Việc trang sức bề mặt ván nhân tạo có 
thể đạt được những mục đích sau: 

Che phủ các khuyết tật của bề mặt ván nhân 
tạo, làm đẹp ngoại quan, nâng cao giá trị sử dụng. 
Sau khi trang trí bề mặt ván dán, ván dăm và ván 
MDF trở thành một tấm ván đẹp.

Bảo vệ bề mặt ván, làm bề mặt của tấm ván 
nhân tạo có khả năng chịu mài sước, khả năng 
chịu nhiệt, chịu nước, chịu ô nhiễm hóa chất và 
các tính năng khác. Tấm ván trong quá trình sử 
dụng với sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm không 
khí xung quanh luôn luôn co dãn khi hút và nhả 
ẩm, do đó bề mặt ván dán của một số loại gỗ tạo 
ra nhiều vết nứt nhỏ, và bề mặt của dán, ván dăm, 
ván MDF trở nên thô không bằng. Khi bề mặt 

ván nhân tạo phủ một lớp sơn, vecni, hay dùng 
ván mỏng (veener) bằng gỗ khác có vân thớ đẹp 
dán lên bề mặt ván, việc này cách ly ván cốt với 
không khí xung quanh, làm giảm ảnh hưởng của 
môi trường, gia tăng nhiều tính chất tuyệt vời 
khác nhau.Trang sức bề mặt ván nhân tạo làm 
tăng cường độ, độ cứng, ổn định kích thước, tiết 
kiệm các loại gỗ quý hiếm có màu sác vân thớ 
đẹp[ 4, 5, 6]. Do đó việc tìm ra các phương pháp, 
công nghệ, vật liệu mới để trang sức cho bề mặt 
ván nhân tạo luôn là vấn đề cần thiết trong thực 
tế. Nghiên cứu đã sử dụng ván mỏng là gỗ tự 
nhiên và Keo đậu là loại keo có nguồn gốc từ Đậu 
tương rất thân thiện với môi trường là một hướng 
mới trong nghiên cứu có giá trị trong lý thuyết và 
thực tiễn sản xuất.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu thí nghiệm

- Ván mỏng (veneer): gỗ Xoan đào, độ ẩm: 
6-8%, chiều dầy: 0,8mm, sai số chiều dầy: ± 
0,02mm, Tần số vết nứt: <5 vết/cm, Chiều sâu 
vết nứt: <80 %, tính chất vật lý như bảng 1.

Bảng 1. Tính chất của ván mỏng

Khối lượng thể tích(15%) Điểm bão hòa thớ gỗ Cương độ uốn tĩnh

0.6g/cm3 31% 108Mpa
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- Ván cốt: Ván sợi (MDF) là loại ván MDF.H Gia 
lai, kích thước 2400x1200x6mm, Kiểm tra các 
chỉ tiêu cơ lý có sai số chiều dầy ±0.1 mm, độ 

nhám bề mặt khoảng 5 μm. Tính chất của ván cốt 
như bảng 2  khối lượng riêng 0.7g/cm3, độ trương 
nở chiều dầy sau ngâm 24 giờ ≤ 30%.

Bảng 2 Tính chất của ván nền

Khối lượng thể tích                 
/g.(cm3)-1

Modun đàn hồi            
/MPa

Cường độ uốn tĩnh            
/Mpa

Độ bền kéo vuông 
góc với mặt ván/

MPa

Tỉ lệ trương nở 
chiều dầy sau 24h 

ngâm nước /%

0.75 3810 33,35 0,75 17%.

- Keo dán: Keo đậu được nhập khẩu từ Trung 
Quốc dạng keo đặc có màu vàng nhạt, hàm lượng 
khô 26,8%, độ nhớt 4000  4500mPaS, Giá trị 
pH 3,5-3,9.
2.2. Thiết bị thí nghiệm

- Máy trộn keo, tráng keo xuất xứ Trung Quốc;
- Máy ép nhiệt XLB xuất xứ Trung Quốc, 

kích thước bàn ép 500x500cm;
- Tủ sấy MEMMERT UN30, dung tích 32lít, 

xuất xứ Đức; 
- Máy thử tính chất cơ lý vạn năng, ETM-

304C (30Kn) xuất xứ Trung Quốc;
- Máy xác định độ nhám bề mặt Huatec 

SRT6680 xuất xứ Trung Quốc.
2.3. Phương pháp nghiên cứu

Ván nền được cưa có kích thước 250 x 250mm, 
sau đó được đánh nhẵn đảm bảo độ nhám bề mặt 
khoảng Ra  5 μm.

Ván mỏng (veneer) có kích thước 250x 
250mm được kiểm tra độ ẩm, sai số chiều dây, số 
lượng và chiều sâu vết nứt đảm bảo yêu cầu.

Căn cứ phương án thí nghiệm tính toán lượng 
keo cần dùng cho mỗi phương án. Lượng keo 
dùng tương ứng với 3 cấp trong thí nghiệm là: 
160, 180, 200g/m2. Sử dụng cốc đong để xác định 
chính xác lượng keo dùng. Keo được tráng đều 
lên bề mặt ván nền, sau đó dán ván mỏng lên, mặt 
chính của ván mỏng hướng ra ngoài. Đảmbảo 
không xẩy ra hiện tượng mối ghép của ván mỏng 
bị tách ra chồng lên nhau và đặt sai vị trí.

Ép nhiệt đây là quá trình quan trọng nhất 
quyết định đến chất lượng mối dán. Căn cứ yêu 
cầu của các phương án khảo sát ảnh hưởng của 
chế độ ép đến chất lượng mối dán thí nghiệm tiến 
hành các chế độ ép khác nhau , với áp suất ép cố 
định 3,5Mpa, nhiệt độ ép là: 110, 120,1300C, thời 
gian ép là: 3, 4, 5 phút.

Sử dụng phương pháp bố trí thí nghiệm ma 
trận trực giao L9(3

4), bố trí thực nghiệm với 3 
nhân tố ảnh hưởng Lượng keo sử dụng, nhiệt độ 
ép và thời gian ép đến tính chất của ván[1] xem 
trong bảng  3 và bảng  4.

Bảng 3. Nhân tố ảnh hưởng và các cấp của nhân tố

Thứ                   
tự

Cấp nhân 
tố

Khối lượng keo g/
m2(1 mặt)

Nhiệt độ ép/ 
0C

Thời gian ép/min Áp suất ép/Mpa

1 K1 160 110 3 3,5

2 K2 180 120 4 3,5

3 K3 200 130 5 3,5

Bảng 4. Thiết kế ma trận thí nghiệm theo cấp của các nhân tố ảnh hưởng

Phương án thí 
nghiệm

Khối lượng keo 
g/m2(1 mặt) Nhiệt độ ép/ 0C Thời gian ép/min

Áp suất ép/Mpa

1 160 110 3 3,5

2 160 120 4 3,5

3 160 130 5 3,5
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4 180 110 4 3,5

5 180 120 5 3,5

6 180 130 3 3,5

7 200 110 5 3,5

8 200 120 3 3,5

9 200 130 4 3,5

Ván sau khi được ép dán bề mặt được bảo ôn, 
cắt cạnh, tạo mấu kiểm tra tính chất cơ lý,độ hút 
nước sau 24 giờ của ván sau khi dán mặt. 

Dùng máy kiểm tra tính chất cơ lý vạn năng 
kiểm tra các chỉ số ứng suất uốn tính MOE, cường 
độ uốn tĩnh MOR, cường độ mối dán veneer, độ 
bong tách bề mặt sau khi ngâm nước. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Mẫu thí nghiệm được tiến hành kiểm tra tính 
chất:

- TCVN 7756-6: 2007 - xác định mô đun đàn 
hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh;

- TCVN 7756-7: 2007 - xác định độ bền kéo 
vuông góc với mặt ván; 

- TCVN 7756-5: 2007 - xác định độ trương nở 
chiều dày sau khi ngâm trong nước;

- Số liệu kết quả thí nghiệm thu được trong 
bảng 5;

- Phân tích thống kê kết quả thể hiện trong 
bảng 5.

Bảng 5. Số liệu kết quả thí nghiệm

Phương án thí 
nghiệm

Mô đun đàn 
hồi /MPa

Cường độ uốn 
tĩnh/MPa

Độ bền kéo 
vuông góc với 
mặt ván/Mpa

Độ trương nở 
sau khi ngâm 

nước

Diện tích bong 
tách bề mặt/

mm2

1 4150 45,3 0,60 16,0 66,0

2 4120 40,5 0,64 15,5 60,2

3 4081 41,4 0,69 15,7 58,7

4 4160 55,3 0,79 14,5 49,0

5 4140 48,5 0,74 15,0 44,0

6 4111 42,9 0,78 15,2 60,7

7 4260 55,3 0,80 14,1 35,3

8 4210 48,5 0,85 14,0 41,0

9 4202 58,5 0,87 13,9 47,3

Bình quân 4159 48,5 0,75 14,88 51,35

Ván nền 3810 33,3 0,75 17,0

% 8,4 31,2 0 14,3

Bảng 6. Phân tích thống kê kết quả thí nghiệm

Thứ tự Nhân tố 
ảnh hưởng Cấp độ

Mô đun 
đàn hồi /

MPa

Cường độ 
uốn tĩnh /

MPa

Độ bền kéo 
vuông góc với 
mặt ván/Mpa

Độ trương nở 
sau khi ngâm 

nước/%

Diện tích  
bong tách  
bề mặt/%
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1 Lượng keo 
dùng/g/m2

k1 = 160 4117 42,4 0,64 15,73 61,6

k2 = 180 4137 48,9 0,77 14,90 51,2

k3 = 200 4224 54,1 0,84 14,00 41,2

R 107 11,7 0,20 1,73 20,4

2 Nhiệt độ ép/
oC

k1 = 110 4190 52,0 0,73 14,87 50,10

k2 = 120 4157 45,8 0,74 14,83 48,40

k3 = 130 4131 47,6 0,78 14,93 55,56

R 59 6,1 0,05 0,10 7,16

3 Thời gian 
ép/phút

k1 = 3 4157 45,6 0,74 15,07 55,89

k2 = 4 4161 51,4 0,77 14,63 52,17

k3 = 5 4160 48,4 0,74 14,93 46,00

R 4 5,9 0,02 0,43 9,9

3.1. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiêm đến Mô đun uốn tĩnh của ván
 Từ bảng 5 ta có hình 1 thể hiện các giá trị mô đun đàn hồi của ván trước và sau thí nghiệm.

             Hình 1. So sánh kết quả thí nghiệm mô đun đàn hồi và ván nền

Kết quả thí nghiệm cho thấy sau khi dùng keo 
đậu dán mặt ván MDF bằng gỗ mỏng xoan đào mô 
đun uốn tĩnh của ván tăng lên có giá trị cao nhất là 
4260 Mpa ở phương án 7 có công thức thí nghiệm: 
lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 110oC, và thời 
gian ép 5 phút. Thấp nhất  4081 Mpa ở phương án 
3 có công thức thí nghiệm: lượng keo dùng 160g, 

nhiệt độ ép 130oC, và thời gian ép 5 phút, giá trị 
trung bình mô đun đàn hồi của 9 phương án thí 
nghiệm là 4159 cao hơn giá trị mô đun đàn hồi của 
ván nền MDF 3810 Mpa tăng lên 8,4%. 

Từ bảng 6, hình 2 thể hiện ảnh hưởng của 
các nhân tố thí nghiệm đến mô đun đàn hồi  của 
sản phẩm.
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 Từ bảng 5 ta có hình 1 thể hiện các giá trị mô đun đàn hồi của ván trước và sau thí nghiệm 

 
             Hình 1. So sánh kết quả thí nghiệm mô đun đàn hồi và ván nền 

Kết quả thí nghiệm cho thấy sau khi dùng keo đậu dán mặt ván MDF bằng gỗ mỏng xoan đào 
mô đun uốn tĩnh của ván tăng lên có giá trị cao nhất là 4260 Mpa ở phương án 7 có công thức thí 
nghiệm: lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 110oC, và thời gian ép 5 phút. Thấp nhất  4081 Mpa ở 
phương án 3 có công thức thí nghiệm: lượng keo dùng 160g, nhiệt độ ép 130oC, và thời gian ép 5 
phút, giá trị trung bình mô đun đàn hồi của 9 phương án thí nghiệm là 4159 cao hơn giá trị mô 
đun đàn hồi của ván nền MDF 3810 Mpa tăng lên 8,4%.  

Từ bảng 6, hình 2 thể hiện ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến mô đun đàn hồi  của 
sản phẩm. 

 
         Hình 2. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến mô đun đàn hồi của ván 

Từ bảng 6, hình 2 cho thấy các ảnh hưởng khi thay đổi các nhân tố thí nghiệm: lượng keo 
dùng, nhiệt độ ép và thời gian ép. Trong phạm vi thí nghiệm nhất định, sự thay đổi lượng keo dùng 
ảnh hưởng mạnh nhất đến mô đun đàn hồi của ván với khoảng biến động cao nhất R= 107. Lượng 
keo dùng càng lớn mô đun đàn hồi càng cao. Khi lương keo thay đổi từ 160g đến 180g và 200g 
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Hình 2. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến 
mô đun đàn hồi của ván

Từ bảng 6, hình 2 cho thấy các ảnh hưởng 
khi thay đổi các nhân tố thí nghiệm: lượng keo 
dùng, nhiệt độ ép và thời gian ép. Trong phạm 
vi thí nghiệm nhất định, sự thay đổi lượng keo 
dùng ảnh hưởng mạnh nhất đến mô đun đàn hồi 
của ván với khoảng biến động cao nhất R= 107. 
Lượng keo dùng càng lớn mô đun đàn hồi càng 
cao. Khi lương keo thay đổi từ 160g đến 180g và 
200g thì mô đun đàn hồi có giá trị tương ứng là 
4117, 4137, 4224Mpa.Còn khi nhiệt độ ép tăng 
mô đun uốn tĩnh có xu hướng giảm với khoảng 
biến động R= 59Mpa. Trên hình 2 ảnh hưởng của 
thời gian ép lên mô đun đàn hồi là không đáng kể 
với khoảng biến động R= 4. Ảnh hưởng sự thay 
đổi của các cấp nhân tố đến mô đun đàn hồi thứ tự 
như sau: lượng keo dùng > nhiệt độ ép > thời gian 
ép. Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố 
đối với cường độ kéo R: 107> 59> 4.
3.2. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiêm 
đến cường độ uốn tĩnh của ván

Từ bảng 5 ta có hình 3 thể hiện các giá trị mô 
đun đàn hồi của ván trước và sau thí nghiệm.

thì mô đun đàn hồi có giá trị tương ứng là 4117, 4137, 4224 Mpa.Còn khi nhiệt độ ép tăng mô đun 
uốn tĩnh có xu hướng giảm với khoảng biến động R= 59Mpa. Trên hình 2 ảnh hưởng của thời gian 
ép lên mô đun đàn hồi là không đáng kể với khoảng biến động R= 4. Ảnh hưởng sự thay đổi của 
các cấp nhân tố đến mô đun đàn hồi thứ tự như sau: lượng keo dùng > nhiệt độ ép > thời gian ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối với cường độ kéo R: 107> 59> 4. 
3.2. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiêm đến cường độ uốn tĩnh của ván 

Từ bảng 5 ta có hình 3 thể hiện các giá trị mô đun đàn hồi của ván trước và sau thí nghiệm. 

 
            Hình 3. So sánh kết quả thí nghiệm cường độ uốn tĩnh và ván nền 

Kết quả cho thấy phương án 9 công thức thí nghiệm: lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 
130oC, và thời gian ép 4 phút có giá trị cường độ uốn tính cao nhất 58,5Mpa, phương án 2 có công 
thức thí nghiệm: lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 120oC, và thời gian ép 4 phút. nhỏ nhất 
40,5Mpa. Giá trị trung bình của 9 phương án thí nghiệm là 48,5 Mpa giá trị này cao hơn 31,2 % 
so với ván nền MDF có cường độ uốn tính là 33,3 Mpa. 

Từ bảng 6 ta có hình 4 ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến cường độ uốn tĩnh của             
sản phẩm.  
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Hình 3. So sánh kết quả thí nghiệm cường độ uốn 
tĩnh và ván nền

Kết quả cho thấy phương án 9 công thức thí 
nghiệm: lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 130oC, 
và thời gian ép 4 phút có giá trị cường độ uốn tính 
cao nhất 58,5Mpa, phương án 2 có công thức thí 
nghiệm: lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 120oC, 
và thời gian ép 4 phút. nhỏ nhất 40,5Mpa. Giá trị 

trung bình của 9 phương án thí nghiệm là 48,5 
Mpa giá trị này cao hơn 31,2 % so với ván nền 
MDF có cường độ uốn tính là 33,3Mpa.

Từ bảng 6 ta có hình 4 ảnh hưởng của các 
nhân tố thí nghiệm đến cường độ uốn tĩnh của             
sản phẩm. 

thì mô đun đàn hồi có giá trị tương ứng là 4117, 4137, 4224 Mpa.Còn khi nhiệt độ ép tăng mô đun 
uốn tĩnh có xu hướng giảm với khoảng biến động R= 59Mpa. Trên hình 2 ảnh hưởng của thời gian 
ép lên mô đun đàn hồi là không đáng kể với khoảng biến động R= 4. Ảnh hưởng sự thay đổi của 
các cấp nhân tố đến mô đun đàn hồi thứ tự như sau: lượng keo dùng > nhiệt độ ép > thời gian ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối với cường độ kéo R: 107> 59> 4. 
3.2. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiêm đến cường độ uốn tĩnh của ván 

Từ bảng 5 ta có hình 3 thể hiện các giá trị mô đun đàn hồi của ván trước và sau thí nghiệm. 

 
            Hình 3. So sánh kết quả thí nghiệm cường độ uốn tĩnh và ván nền 

Kết quả cho thấy phương án 9 công thức thí nghiệm: lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 
130oC, và thời gian ép 4 phút có giá trị cường độ uốn tính cao nhất 58,5Mpa, phương án 2 có công 
thức thí nghiệm: lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 120oC, và thời gian ép 4 phút. nhỏ nhất 
40,5Mpa. Giá trị trung bình của 9 phương án thí nghiệm là 48,5 Mpa giá trị này cao hơn 31,2 % 
so với ván nền MDF có cường độ uốn tính là 33,3 Mpa. 

Từ bảng 6 ta có hình 4 ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến cường độ uốn tĩnh của             
sản phẩm.  
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Hình 4. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến 
cường độ uốn tĩnh của ván

Từ bảng 6, hình 4, trong phạm vi thí nghiệm 
nhất định, sự thay đổi lượng keo dùng ảnh hưởng 
rõ rệt đến cường độ uốn tĩnh của ván với khoảng 
biến động cao nhất R= 11,7Mpa. Lượng keo 
dùng càng lớn cường độ uốn tĩnh càng cao. Còn 
khi nhiệt độ ép tăng từ 110 lên 130oC mô đun 
uốn tĩnh có xu hướng giảm từ 52Mpa ở nhiệt 
độ 110oC xuống 45,8 Mpa ở nhiệt độ 120oC và 
chuyển hướng tăng 47,6 Mpa. Ảnh hưởng của sự 
thay đổi nhiệt độ lên cường độ uốn tĩnh là nhỏ 
nhất khi thời gian ép tăng từ 3 lên 4 lên 5 phút, 
cường độ uốn tĩnh có xu hướng tăng cao nhất ở 
4 phứt có cường độ 51,4Mpa sau đó giảm xuống 
48,4 Mpa.Trên hình 4, ảnh hưởng sự thay đổi của 
các cấp nhân tố đến cường độ uốn tĩnh thứ tự như 
sau: lượng keo dùng > nhiệt độ ép>thời gian ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối 
với cường độ uốn tĩnh R: 11,7> 6,1> 5,9.
3.3. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiêm 
đến độ bền kéo vuông góc của ván

Từ bảng 5 ta có hình 5 thể hiện các giá trị 
độ bền kéo vuông góc của ván trước và sau thí 
nghiệm. 

Kết quả cho thấy phương án 9 có giá trị độ 
bền kéo vuông góc cao nhất là 0,87, phương án 1 
nhỏ nhất 0,60 và giá trị trung bình của 9 phương 
án thí nghiệm là 0,75Mpa. Giá trị này bằng với 
giá trị ván nền MDF có độ bèn kéo vuông góc 
0,75Mpa.
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                 Hình 4. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến cường độ uốn tĩnh của ván 

Từ bảng 6, hình 4, trong phạm vi thí nghiệm nhất định, sự thay đổi lượng keo dùng ảnh hưởng 
rõ rệt đến cường độ uốn tĩnh của ván với khoảng biến động cao nhất R= 11,7 Mpa. Lượng keo 
dùng càng lớn cường độ uốn tĩnh càng cao. Còn khi nhiệt độ ép tăng từ 110 lên 130oC mô đun uốn 
tĩnh có xu hướng giảm từ 52 Mpa ở nhiệt độ 110oC xuống 45,8 Mpa ở nhiệt độ 120oC và chuyển 
hướng tăng 47,6 Mpa. Ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ lên cường độ uốn tĩnh là nhỏ nhất khi 
thời gian ép tăng từ 3 lên 4 lên 5 phút, cường độ uốn tĩnh có xu hướng tăng cao nhất ở 4 phứt có 
cường độ 51,4 Mpa sau đó giảm xuống 48,4 Mpa.Trên hình 4, ảnh hưởng sự thay đổi của các cấp 
nhân tố đến cường độ uốn tĩnh thứ tự như sau: lượng keo dùng > nhiệt độ ép>thời gian ép. Khoảng 
biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối với cường độ uốn tĩnh R: 11,7> 6,1> 5,9. 
3.3. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiêm đến độ bền kéo vuông góc của ván 

Từ bảng 5 ta có hình 5 thể hiện các giá trị độ bền kéo vuông góc của ván trước và sau thí 
nghiệm.  

Kết quả cho thấy phương án 9 có giá trị độ bền kéo vuông góc cao nhất là 0,87, phương án 1 
nhỏ nhất 0,60 và giá trị trung bình của 9 phương án thí nghiệm là 0,75 Mpa. Giá trị này bằng với 
giá trị ván nền MDF có độ bèn kéo vuông góc 0,75 Mpa. 

 
              Hình 5. So sánh kết quả thí nghiệm độ độ bền kéo vuông góc và ván nền 

Trong hình 5 cũng cho thấy ở 3 phương án 1, 2 3, có giá trị thấp hơn giá trị trung bình và cũng 
thấp hơn giá trị của ván nền 0,75.  

Từ bảng 6 ta có hình 6 ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến độ bền kéo vuông góc của 
ván 
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Hình 5. So sánh kết quả thí nghiệm độ độ bền kéo 
vuông góc và ván nền

Trong hình 5 cũng cho thấy ở 3 phương án 1, 
2 3, có giá trị thấp hơn giá trị trung bình và cũng 
thấp hơn giá trị của ván nền 0,75. 

Từ bảng 6 ta có hình 6 ảnh hưởng của các 
nhân tố thí nghiệm đến độ bền kéo vuông góc 
của ván

 

       Hình 6. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến độ bền kéo vuông góc của ván 

Từ bảng 6, hình 6, sự thay đổi lượng keo dùng ảnh hưởng rõ rệt đến độ bền kéo vuông góc 
của ván với khoảng biến động cao nhất R= 0,2 Mpa. Lượng keo dùng càng lớn độ bền kéo vuông 
góc càng cao. Khi lượng keo dùng thay đổi từ 160g lên 180g và đến 200g thì giá trị của độ bền 
kéo vuông góc tăng tương ứng là 0,64; 0,77; 0, 84 Mpa. Còn nhiệt độ ép, áp suất ép ảnh hưởng 
không rõ ràng lên độ bền kéo vuông góc của ván. Trên hình 4, ảnh hưởng sự thay đổi của các cấp 
nhân tố đến độ bền kéo vuông góc thứ tự như sau: lượng keo dùng > nhiệt độ ép>thời gian ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối với cường độ kéo R: 0,2> 0,05> 0,02.  
3.4. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến độ trương nở của ván 

Từ bảng 5 ta có hình 7 thể hiện các giá trị độ bền kéo vuông góc của ván trước và sau thí 
nghiệm.  

 
        Hình7. So sánh kết quả thí nghiệm độ trương nở của ván thí nghiệm và ván nền 

Kết quả cho thấy phương án 9 có giá trị độ trương nở của ván thấp nhất là 13,9%, phương án 
1 cao nhất nhất 16,0% và giá trị trung bình của 9 phương án thí nghiệm là 14,88%. Giá trị này 
thấp hơn so với giá trị trương nở của ván nền MDF 17%. Tỉ lệ trương nở giảm 14,3 % so với ván 
nền.. 
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Hình 6. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm 
đến độ bền kéo vuông góc của ván

Từ bảng 6, hình 6, sự thay đổi lượng keo dùng 
ảnh hưởng rõ rệt đến độ bền kéo vuông góc của 
ván với khoảng biến động cao nhất R= 0,2 Mpa. 
Lượng keo dùng càng lớn độ bền kéo vuông góc 
càng cao. Khi lượng keo dùng thay đổi từ 160g 
lên 180g và đến 200g thì giá trị của độ bền kéo 
vuông góc tăng tương ứng là 0,64; 0,77; 0, 84 
Mpa. Còn nhiệt độ ép, áp suất ép ảnh hưởng 
không rõ ràng lên độ bền kéo vuông góc của ván. 
Trên hình 4, ảnh hưởng sự thay đổi của các cấp 
nhân tố đến độ bền kéo vuông góc thứ tự như 
sau: lượng keo dùng > nhiệt độ ép>thời gian ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối 
với cường độ kéo R: 0,2> 0,05> 0,02. 
3.4. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm 
đến độ trương nở của ván

Từ bảng 5 ta có hình 7 thể hiện các giá trị độ 
bền kéo vuông góc của ván trước và sau thí nghiệm.        

 

       Hình 6. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến độ bền kéo vuông góc của ván 

Từ bảng 6, hình 6, sự thay đổi lượng keo dùng ảnh hưởng rõ rệt đến độ bền kéo vuông góc 
của ván với khoảng biến động cao nhất R= 0,2 Mpa. Lượng keo dùng càng lớn độ bền kéo vuông 
góc càng cao. Khi lượng keo dùng thay đổi từ 160g lên 180g và đến 200g thì giá trị của độ bền 
kéo vuông góc tăng tương ứng là 0,64; 0,77; 0, 84 Mpa. Còn nhiệt độ ép, áp suất ép ảnh hưởng 
không rõ ràng lên độ bền kéo vuông góc của ván. Trên hình 4, ảnh hưởng sự thay đổi của các cấp 
nhân tố đến độ bền kéo vuông góc thứ tự như sau: lượng keo dùng > nhiệt độ ép>thời gian ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối với cường độ kéo R: 0,2> 0,05> 0,02.  
3.4. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến độ trương nở của ván 

Từ bảng 5 ta có hình 7 thể hiện các giá trị độ bền kéo vuông góc của ván trước và sau thí 
nghiệm.  

 
        Hình7. So sánh kết quả thí nghiệm độ trương nở của ván thí nghiệm và ván nền 

Kết quả cho thấy phương án 9 có giá trị độ trương nở của ván thấp nhất là 13,9%, phương án 
1 cao nhất nhất 16,0% và giá trị trung bình của 9 phương án thí nghiệm là 14,88%. Giá trị này 
thấp hơn so với giá trị trương nở của ván nền MDF 17%. Tỉ lệ trương nở giảm 14,3 % so với ván 
nền.. 
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Kết quả các phương án thí nghiệm  
Hình 7. So sánh kết quả thí nghiệm độ trương nở của 

ván thí nghiệm và ván nền

Kết quả cho thấy phương án 9 có giá trị độ 
trương nở của ván thấp nhất là 13,9%, phương 
án 1 cao nhất nhất 16,0% và giá trị trung bình 
của 9 phương án thí nghiệm là 14,88%. Giá trị 
này thấp hơn so với giá trị trương nở của ván nền 
MDF 17%. Tỉ lệ trương nở giảm 14,3 % so với 
ván nền..

Từ bảng 6, ta có hình 8 ảnh hưởng của các 
nhân tố thí nghiệm đến độ trương nở của vánTừ bảng 3.2 ta có hình 8 ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến độ trương nở của ván 

 
       Hình 8. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến độ trương nở của ván 

Từ bảng 3.2, hình 8, khi lượng keo thay đổi từ 160 lên 180 và 200g, kết quả cho thấy có sự 
ảnh hưởng ảnh hưởng rõ rệt nhất đến độ trương nở của ván với khoảng biến động cao nhất R= 
1,73. Lượng keo dùng càng lớn độ độ trương nở của ván càng giảm. Còn nhiệt độ ép, áp suất ép 
ảnh hưởng không rõ ràng lên độ trương nở của ván. Trên hình 4, ảnh hưởng sự thay đổi của các 
cấp nhân tố đến độ trương nở của ván thứ tự như sau: lượng keo dùng > thời gian ép> nhiệt độ ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối với cường độ kéo R: 1,73> 0,43> 0,1.  
3.5. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến diện tích bong tách bề mặt của ván 

Từ bảng 5 ta có hình 9 thể hiện các giá trị của độ bong tách bề mặt của ván trước và sau thí 
nghiệm.  

 
             Hình 9. Kết quả thí nghiệm diện tích bong tách của ván 

Kết quả cho thấy phương án 7 có công thức thí nghiệm lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 
110oC, và thời gian ép 5 phút có giá trị diện tích bong tách bề mặt của ván thấp nhất là 35,30%, 
phương án 1 có giá trị diện tích bong tách bề mặt cao nhất nhất 66,0% và giá trị trung bình của 9 

15.73

14.90
14.00

14.87

14.83 14.93 15.07
14.63

14.93

13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00

160 180 200 110 120 130 3 4 5

Lượng keo dùng/g/m2 Nhiệt độ ép/℃ Thời gian ép/min

Đ
Ộ

 T
R

Ư
Ơ

N
G

 N
Ở

 S
A

U
 K

H
I 

N
G

Â
M

 N
Ư

Ớ
C

/%

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

66.00
60.20 58.70

49.00
44.00

60.67

35.30
41.00

47.30
51.35

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bình
quân

D
iệ

n 
tíc

h 
bo

ng
 tá

ch
 b

ề 
m

ặt
/%

Kết quả các phương án thí nghiệm

Hình 8. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến 
độ trương nở của ván

Từ bảng 6, hình 8, khi lượng keo thay đổi 
từ 160 lên 180 và 200g, kết quả cho thấy có sự 
ảnh hưởng ảnh hưởng rõ rệt nhất đến độ trương 
nở của ván với khoảng biến động cao nhất R= 
1,73. Lượng keo dùng càng lớn độ độ trương nở 
của ván càng giảm. Còn nhiệt độ ép, áp suất ép 
ảnh hưởng không rõ ràng lên độ trương nở của 
ván. Trên hình 4, ảnh hưởng sự thay đổi của các 
cấp nhân tố đến độ trương nở của ván thứ tự như 
sau: lượng keo dùng > thời gian ép> nhiệt độ ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối 
với cường độ kéo R: 1,73> 0,43> 0,1. 
3.5. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm 
đến diện tích bong tách bề mặt của ván

Từ bảng 5 ta có hình 9 thể hiện các giá trị 
của độ bong tách bề mặt của ván trước và sau 
thí nghiệm. 
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Từ bảng 3.2 ta có hình 8 ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến độ trương nở của ván 

 
       Hình 8. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến độ trương nở của ván 

Từ bảng 3.2, hình 8, khi lượng keo thay đổi từ 160 lên 180 và 200g, kết quả cho thấy có sự 
ảnh hưởng ảnh hưởng rõ rệt nhất đến độ trương nở của ván với khoảng biến động cao nhất R= 
1,73. Lượng keo dùng càng lớn độ độ trương nở của ván càng giảm. Còn nhiệt độ ép, áp suất ép 
ảnh hưởng không rõ ràng lên độ trương nở của ván. Trên hình 4, ảnh hưởng sự thay đổi của các 
cấp nhân tố đến độ trương nở của ván thứ tự như sau: lượng keo dùng > thời gian ép> nhiệt độ ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối với cường độ kéo R: 1,73> 0,43> 0,1.  
3.5. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến diện tích bong tách bề mặt của ván 

Từ bảng 5 ta có hình 9 thể hiện các giá trị của độ bong tách bề mặt của ván trước và sau thí 
nghiệm.  

 
             Hình 9. Kết quả thí nghiệm diện tích bong tách của ván 

Kết quả cho thấy phương án 7 có công thức thí nghiệm lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 
110oC, và thời gian ép 5 phút có giá trị diện tích bong tách bề mặt của ván thấp nhất là 35,30%, 
phương án 1 có giá trị diện tích bong tách bề mặt cao nhất nhất 66,0% và giá trị trung bình của 9 
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Kết quả các phương án thí nghiệm

Hình 9. Kết quả thí nghiệm diện tích bong tách
 của ván

Kết quả cho thấy phương án 7 có công thức thí 
nghiệm lượng keo dùng 200g, nhiệt độ ép 110oC, 
và thời gian ép 5 phút có giá trị diện tích bong 
tách bề mặt của ván thấp nhất là 35,30%, phương 
án 1 có giá trị diện tích bong tách bề mặt cao nhất 
nhất 66,0% và giá trị trung bình của 9 phương án 
thí nghiệm là 14,88%.Diện tích bong tách càng 
nhỏ càng đảm bảo chất lượng ván được nâng cao.

Từ bảng 6 ta có hình 8 ảnh hưởng của các 
nhân tố thí nghiệm đến diện tích bong tách bề 
măt của ván
phương án thí nghiệm là 14,88%.Diện tích bong tách càng nhỏ càng đảm bảo chất lượng ván được 
nâng cao. 

Từ bảng 6 ta có hình 8 ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến diện tích bong tách bề măt 
của ván 

 
     Hình 10. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm đến diện tích bong tách bề mặt  của ván 

Từ bảng 6, hình 10, khi lượng keo thay đổi từ 160 lên 180 và 200g, kết quả cho thấy có sự 
ảnh hưởng ảnh hưởng rõ rệt nhất đến độ độ bong tách bề mặt ván với khoảng biến động cao nhất 
R= 20,4%. Độ bong tách cao nhất ở lượng keo 160g có giá trị 61,6% sau đó giảm dần đến 180g 
và thấp nhất ở lượng keo dùng 200g có giá trị 41,2%. Lượng keo càng lớn độ độ bong tách của 
ván càng giảm. Còn nhiệt độ ép, áp suất ép ảnh hưởng không rõ ràng lên độ trương ở của ván. 
Trên hình 10, ảnh hưởng sự thay đổi của các cấp nhân tố đến độ bong tách bề mặt ván thứ tự như 
sau: lượng keo dùng > thời gian ép> nhiệt độ ép. Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố 
đối với cường độ kéo R: 20,4> 9,9> 7,16.  
4. KẾT LUẬN 

- Ván nền MDF sau khi được dán mặt bằng keo đậu chất lượng ván được cải thiện rõ rệt. Tất 
cả các tính chất được khảo sát đều có giá trị trung bình cao hơn gia trị ban đầu ván nền. Cao nhất 
là cường độ uốn tĩnh tăng 31,3% so với ván nền. Đây là 1 trong những tính chất quan trong nhất 
đánh giá chất lượng ván. Độ trương nở cũng có sự cải thiện đáng kể, giá trị thí nghiệm tăng đến 
14,3% điều này cho thấy khi dán mặt khả năng hút nước giảm đáng kể. Giá trị của mô đun đàn 
hồi cũng tăng 8,4%. Duy nhất chỉ có độ bền kéo vuong góc có giá trị trước và sau khi dán mặt giá 
trị của ván nền và giá trị trung binh các phương án thí nghiệm sau khi dán mặt là tương đương 
nhau đều có giá trị là 0,75. Trong bảng 3.1 cho thấy có 3 phương án là phương án 1, 2, 3 cho kết 
quả giá trị độ bền kéo vuông góc thấp hơn giá trị trung bình và thấp hơn giá trị của ván nền khi 
chưa dán mặt. Còn các phương án khắc đều đạt giá trị cao hơn. Điều này cho thấy, khi chọn 
phương án cần tính toán lựa chọn phương án có giá trị tối ưu nhất đảm bảo các các tính chất của 
ván đều đảm bảo giá trị tốt nhất. 

- Sử dụng keo Đậu là chất dán dính trang phủ bề mặt ván nền MDF cải thiện được các tính 
chất của ván có thể tiến hành trong thực tế sản xuất. Sử dụng keo đậu có nguồn gốc tự nhiên thân 
thiện với môi trường, giảm bớt lượng dư độc tố của các loại keo tổng hợp công nghiệp. 
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     Hình 10. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm 
đến diện tích bong tách bề mặt  của ván

Từ bảng 6, hình 10, khi lượng keo thay đổi 
từ 160 lên 180 và 200g, kết quả cho thấy có sự 
ảnh hưởng ảnh hưởng rõ rệt nhất đến độ độ bong 
tách bề mặt ván với khoảng biến động cao nhất 
R= 20,4%. Độ bong tách cao nhất ở lượng keo 
160g có giá trị 61,6% sau đó giảm dần đến 180g 
và thấp nhất ở lượng keo dùng 200g có giá trị 
41,2%. Lượng keo càng lớn độ độ bong tách của 
ván càng giảm. Còn nhiệt độ ép, áp suất ép ảnh 
hưởng không rõ ràng lên độ trương ở của ván. 
Trên hình 10, ảnh hưởng sự thay đổi của các cấp 
nhân tố đến độ bong tách bề mặt ván thứ tự như 
sau: lượng keo dùng > thời gian ép> nhiệt độ ép. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối 
với cường độ kéo R: 20,4> 9,9> 7,16. 

4. KẾT LUẬN
- Ván nền MDF sau khi được dán mặt bằng 

keo đậu chất lượng ván được cải thiện rõ rệt. Tất 
cả các tính chất được khảo sát đều có giá trị trung 
bình cao hơn gia trị ban đầu ván nền. Cao nhất 
là cường độ uốn tĩnh tăng 31,3% so với ván nền. 
Đây là 1 trong những tính chất quan trong nhất 
đánh giá chất lượng ván. Độ trương nở cũng có 
sự cải thiện đáng kể, giá trị thí nghiệm tăng đến 
14,3% điều này cho thấy khi dán mặt khả năng 
hút nước giảm đáng kể. Giá trị của mô đun đàn 
hồi cũng tăng 8,4%. Duy nhất chỉ có độ bền kéo 
vuong góc có giá trị trước và sau khi dán mặt giá 
trị của ván nền và giá trị trung binh các phương 
án thí nghiệm sau khi dán mặt là tương đương 
nhau đều có giá trị là 0,75. Trong bảng 3.1 cho 
thấy có 3 phương án là phương án 1, 2, 3 cho 
kết quả giá trị độ bền kéo vuông góc thấp hơn 
giá trị trung bình và thấp hơn giá trị của ván nền 
khi chưa dán mặt. Còn các phương án khắc đều 
đạt giá trị cao hơn. Điều này cho thấy, khi chọn 
phương án cần tính toán lựa chọn phương án có 
giá trị tối ưu nhất đảm bảo các các tính chất của 
ván đều đảm bảo giá trị tốt nhất.

- Sử dụng keo Đậu là chất dán dính trang phủ 
bề mặt ván nền MDF cải thiện được các tính chất 
của ván có thể tiến hành trong thực tế sản xuất. 
Sử dụng keo đậu có nguồn gốc tự nhiên thân thiện 
với môi trường, giảm bớt lượng dư độc tố của các 
loại keo tổng hợp công nghiệp.

- Thí nghiệm đã sử dụng phương pháp bố 
trí thí nghiệp trực giao với 4 nhân tố ảnh hưởng 
là: lượng keo dùng, nhiệt độ ép, thời gian ép 
và áp suất ép. Trong đó 3 nhân tố thay đổi là 
lượng keo dùng (160,180,200g/m2), nhiệt độ ép 
(110.120,130oC), thời gian ép (3,4,5 phút) cho 
thấy sự thay đổi lượng keo dùng có ảnh hưởng rõ 
rệt nhất đến các tính chất khảo sát của ván. Điều 
này quyết định lớn trong việc lựa chọn phương án 
lựa chọn trong thực tế sản xuất. 

- Tổng hợp, phân tích toàn diện, tối ưu hóa 
các nhận tố ảnh hưởng, phương án thí nghiệm lựa 
chọn phương án số 9 là phương án tối ưu có giá 
trị các nhân tố: lượng keo dùng 200g, nhiệt độ 
ép 130 và thời gian ép 4 phút và áp suất ép là 
3,5Mpa.
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EFFECTS OF VENEER TECHNOLOGY ON FIBER BOARD SURFACE WITH 
BEAN GLUE ON DURABILITY OF MDF BOARD

Ngo Anh Son
(Forestry Faculty of  Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Using natural-origin bean glue as an adhesive to glue the surface of MDF boards with Sapele wood veneer has 
covered the surface defects of artificial boards, increased the bonded beauty and improved the use value of the boards. 
The experiment used the L9(34) orthogonal matrix experimental layout method, experimental layout with 3 factors 
affecting the properties of the product. The sample was tested for properties: Elastic module, static bending strength, 
perpendicular pull strength, expansion of the plank after soaking water, area of flaking of the surface of the plank. The 
results showed that the MDF boards after being glued with pea glue the quality of the board improved dramatically. 
All investigated properties have an average value higher than the original value of the baseboard. The highest is 
the static bending strength increased by 31.3% compared to the baseboard. The swelling degree also improved 
significantly, the experimental value. The value of the elastic modulus also increased by 8.4%. The perpendicular 
tensile strength before and after gluing are of equal value are 0.75 Mpa. The optimal choice is option 9 with the 
values   of the following factors: amount of glue used 200g, pressing temperature 130 and pressing time 4 minutes and 
pressing pressure is 3.5 Mpa.
Keywords: Bean glue, MDF board, veneer.
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG 
BỆNH SÁN DÂY TRÊN DÊ GÂY NHIỄM VÀ DÊ NHIỄM TỰ NHIÊN 

NGOÀI THỰC ĐỊA

Trần Thị Tâm, Nguyễn Thị Chinh, Đỗ Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Lưu
(Khoa Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Gây nhiễm sán dây Moniezia spp. cho dê để xác định thời gian hoàn thành vòng đời trong cơ thể dê gây nhiễm. Kết 
quả cho thấy, dê gây nhiễm sán dây Moniezia spp.. có triệu chứng: gầy, lông xù, niêm mạc nhợt nhạt, chướng bụng, 
phân lỏng, có nhiều đốt sán; đi lại loạng choạng. Dê gây nhiễm sán dây có số lượng hồng cầu, hàm lượng huyết sắc 
tố, thể tích khối của hồng cầu giảm; số lượng bạch cầu tăng, tỷ lệ bạch cầu ái toan tăng cao so với đối chứng. Dê mắc 
bệnh sán dây ngoài tự nhiên cũng có những triệu chứng giống trên dê gây nhiễm và có các tổn thương đại thể: viêm, 
xuất huyết ruột non, có đoạn ruột bị tắc, hoại tử ruột, gan sưng.
Từ khóa: Bệnh tích, Bắc Giang, dê, Moniezia spp., sán dây.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*
Nuôi dê tận dụng được lao động hiện có ở địa 

phương và điều kiện tự nhiên ở mọi vùng sinh thái 
và là định hướng hợp lý cho phát triển chăn nuôi 
của hộ nông dân nghèo. Dê dễ nuôi, sinh sản nhanh, 
chống đỡ bệnh tật tốt, đầu tư vốn ban đầu ít, hiệu 
quả kinh tế cao, thời gian thu hồi vốn nhanh.Trong 
những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang đã và đang 
phát triển đàn dê ở các địa phương. Đàn dê của tỉnh 
Bắc Giang tính đến tháng 01/01/2021 có 26.969 
con (Tổng Cục Thống kê, 2020 [10]).

Sán dây ký sinh trong đường tiêu hóa của dê 
chiếm đoạt dinh dưỡng, gây tổn thương cơ học, 
thải chất độc làm rối loạn tiêu hóa của ký chủ. 
Bệnh sán dây làm cho dê bị tiêu chảy, giảm tăng 
trọng, tắc ruột, thậm chí gây chết. Bệnh sán dây 
không những gây ảnh hưởng đến sự phát triển 
của đàn dê, làm giảm hiệu quả kinh tế, tạo điều 
kiện cho các bệnh truyền nhiễm phát sinh mà còn 
tác động không tốt đến chủ trương phát triển chăn 
nuôi dê ở các địa phương miền núi nhằm xoá đói 
giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. 
Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học phục vụ 
công tác chẩn đoán lâm sàng bệnh sán dây, đồng 
thời là cơ sở để nghiên cứu các biện pháp phòng 
trị bệnh hiệu quả.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Dê cỏ khỏe mạnh 5 tháng tuổi: 17 con (5 con 
bố trí gây nhiễm sán dây để theo dõi đặc điểm 
bệnh lý và lâm sàng, 12 con bố trí gây nhiễm để 

thử nghiệm hiệu lực của thuốc tẩy).
* Các loại mẫu
- Các mẫu máu của dê mắc bệnh sán dây và 

dê khỏe.
- Các mẫu ruột non, gan, tim, phổi của dê mắc 

bệnh sán dây.
* Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
- Kính hiển vi quang học, kính hiển vi olympus 

CX 21.
- Bộ dụng cụ xét nghiệm phân gồm: lưới lọc, 

đũa và cốc thủy tinh, lọ thủy tinh nhỏ, lam kính, 
lamen.

- Dụng cụ lấy máu gồm: xilanh, kim lấy máu, 
pank, tube tráng chất chống đông máu EDTA.

- Máy phân tích máu Erma PCE - 210. 
- Dung dịch nước muối bão hòa, dung dịch 

Barbagallo (gồm: formol 38%: 30 ml, NaCl tinh 
khiết: 7,5 gam; nước cất: 1000 ml), dung dịch 
FAA (cồn 95o: 20 ml, formalin 40%: 6 ml, acid 
acetic: 1 ml, nước cất: 40 ml).

- Các hóa chất và dụng cụ thí nghiệm khác.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

* Phương pháp gây nhiễm cho dê
Nghiền từng cá thể nhện đất đã gây nhiễm ấu 

trùng sán dây Moniezia, đếm số lượng ấu trùng 
sán dây có sức gây bệnh trong nhện đất. Từ đó có 
cơ sở để tính liều gây nhiễm cho dê.

Bố trí thí nghiệm gây nhiễm sán dây cho dê: 
Chọn 5 dê con 5 tháng tuổi khỏe mạnh từ 
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những hộ chăn nuôi tốt, không bị nhiễm sán dây 
và các ký sinh trùng khác. Mỗi dê được nhốt riêng 
trong một ô chuồng.

Theo dõi trong 1 tuần về tình trạng sức khỏe, 
đồng thời xét nghiệm phân của từng dê để đảm 
bảo chắc chắn dê khỏe và không nhiễm giun, sán. 
Sau đó, chia 5 dê thành 2 lô:

Lô gây nhiễm: gồm 3 dê, cho dê nuốt số nhện 
đất chứa ấu trùng sán dây có sức gây bệnh (đảm 
bảo liều gây nhiễm là 200 ấu trùng/dê).

Lô đối chứng: gồm 2 dê không gây nhiễm.
Sau khi gây nhiễm, mỗi dê được nuôi nhốt 

trong một ô chuồng, cách ly hoàn toàn, ăn thức 
ăn thô và bổ sung thức ăn tinh tại chuồng, không 
dùng thuốc phòng trị giun, sán. Lô đối chứng (2 
con) cũng được nuôi trong điều kiện tương tự.

Hàng ngày, lấy mẫu phân tươi của dê ở cả 2 
lô để xét nghiệm tìm đốt sán dây, theo dõi biểu 
hiện lâm sàng, theo dõi thời gian thải đốt sán dây. 
Ngày đầu tiên xuất hiện đốt sán dây trong phân 
dê sau gây nhiễm chính là thời gian sán dây Mon-
iezia hoàn thành vòng đời trong cơ thể dê. Đồng 
thời, xét nghiệm phân và đếm số đốt sán/lần thải 
phân ở các ngày thứ 50, 60, 70, 80, 90. Tiến hành 
mổ khám dê ở ngày thứ 95 sau gây nhiễm.

* Phương pháp xác định triệu chứng lâm 
sàng

Quan sát dê gây nhiễm sán dây để phát hiện 
những biểu hiện không bình thường về thể trạng, 
niêm mạc, trạng thái và màu sắc phân, tình trạng 
ăn uống, vận động..., so sánh với dê ở lô đối 
chứng. Cũng theo dõi tương tự đối với dê trên 
thực địa có kết quả xét nghiệm phân dương tính 
với sán dây. 

* Phương pháp phân tích một số chỉ số sinh 
lý máu

- Phương pháp lấy mẫu máu
Lấy mẫu máu ở tĩnh mạch cổ của dê gây nhiễm 

và dê đối chứng vào buổi sáng trước khi cho dê ăn. 
Mỗi dê lấy 5 ml máu vào tube vô trùng có tráng 

chất chống đông EDTA. Bảo quản các mẫu máu 
trong bình bảo ôn và xét nghiệm ngay trong ngày. 
Mỗi dê thí nghiệm và đối chứng được lấy 2 mẫu 
máu, lần 1 lấy vào thời điểm sau khi sán dây hoàn 
thành vòng đời và lần 2 lấy vào thời điểm trước khi 
giết mổ.

- Phương pháp xét nghiệm:
Các chỉ số huyết học: số lượng hồng cầu, 

hàm lượng huyết sắc tố, nồng độ huyết sắc tố 
bình quân, thể tích bình quân của hồng cầu, lượng 
huyết sắc tố bình quân/hồng cầu, số lượng bạch 
cầu, công thức bạch cầu của dê gây nhiễm và dê 
khỏe được xác định trên máy ABX Micros 60 
(hãng Horiba Medical - Nhật Bản) và Celltac F 
(hãng Nihon Kohden).

* Phương pháp xác định tổn thương đại thể
Mổ khám những dê mắc bệnh sán dây sau 

khi gây nhiễm, quan sát bằng mắt thường và kính 
lúp các bộ phận như: tim, gan, phổi và hệ tiêu 
hóa, đặc biệt là ruột non, tìm sán dây trong ruột, 
chụp ảnh những vùng có tổn thương điển hình.
2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Dùng hàm phân tích phương sai Anova với 
mô hình tuyến tính tổng quát General Linear 
Model, trên phần mềm minitab 16.0 để xử lý 
thống kê số liệu của các tỷ lệ nhiễm.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu bệnh lý, lâm sàng của dê gây 
nhiễm sán dây 
3.1.1. Kết quả gây nhiễm sán dây cho dê

Mỗi loại ký sinh trùng đều có thời gian hoàn 
thành vòng đời trong cơ thể vật chủ khác nhau. Do 
vậy, việc nắm được thời gian hoàn thành vòng đời 
của ký sinh trùng nói chung và sán dây nói riêng 
có ý nghĩa trong công tác phòng trị bệnh cho vật 
nuôi. Thời gian hoàn thành vòng đời của sán dây 
trên dê gây nhiễm tương ứng với thời gian dê bắt 
đầu thải đốt sán sau gây nhiễm. Kết quả xác định 
thời gian dê gây nhiễm bắt đầu thải đốt sán dây và 
diễn biến thải đốt sán được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Kết quả gây nhiễm sán dây cho dê

Lô TN
STT 

dê gây 
nhiễm

Số ấu 
trùng 
gây 

nhiễm

Ngày đầu tiên 
phân dê có đốt sán 
dây SGN (ngày)

Số đốt sán dây/lần thải phân SGN

 (
X

mX ± )

50 ngày 60 ngày 70 
ngày

80 
ngày 90 ngày
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Lô gây 
nhiễm

1 200 47 16,25
± 3,21

28,70
± 1,69

37,30
± 3,79

36,70
± 4,55

37,80
± 4,62

2 200 48 10,50
± 2,68

16,10
± 1,52

28,20
± 1,98

32,00
± 4,41

33,30
± 3,63

3 200 47 12,50
± 2,25

19,70
± 1,93

30,50
± 2,30

36,00
± 4,40

35,70
± 1,89

Lô đối 
chứng

1 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú: SGN (sau gây nhiễm)

Bảng 1 cho thấy: sau khi gây nhiễm cả 3 dê 
gây nhiễm đều thải phân có đốt sán. Dê 1 và dê 
3 sau 47 ngày gây nhiễm thải phân có đốt sán, dê 
2 sau 48 ngày gây nhiễm thải phân có đốt sán. 
Như vậy, dê sau khi gây nhiễm bắt đầu thải đốt 
sán dây ở ngày thứ 47 - 48, như vậy thời gian 
hoàn thành vòng đời của sán dây trên dê là 47 - 
48 ngày. Theo Soulsby E. J. L. và cs. (1982) [9], 
Nguyễn Thị Kim Lan (2012) [3], thời gian từ lúc 
gia súc nhai lại nuốt phải nhện đất mang ấu trùng 
gây bệnh, đến khi phát triển thành sán dây trưởng 
thành tùy loài sán: loài M. expansa cần khoảng 37 
- 40 ngày, loài M. benedeni cần khoảng 50 ngày.  

Do vậy, thời gian hoàn thành vòng đời của sán 
dây M. expansa ở dê tại tỉnh Bắc Giang mà chúng 
tôi gây nhiễm dài hơn so với thời gian mà một số 
tác giả đã nghiên cứu [3, 9]. 

Xét nghiệm phân của 2 dê ở lô đối chứng tại 
các thời điểm tương ứng đều không thấy có đốt 
sán trong phân.

Tiếp tục theo dõi diễn biến thải đốt sán của 
dê sau gây nhiễm ở các ngày tiếp theo, thấy biến 
động về số lượng đốt/lần thải phân không theo 
quy luật. Dê số 1 có lượng đốt sán/lần thải phân 
là 16,25 - 37,80 đốt, dê số 2 là 10,50 - 33,30 đốt 
sán/lần thải phân, dê số 3 là 12,50 - 36,00 đốt/lần 
thải phân.

Với số đốt sán/lần thải phân là 10 - 37 đốt cho 
thấy, dê gây nhiễm đã nhiễm sán dây ở nhiễm ở 
mức 2 và 3. 

Như vậy, dê nhiễm sán dây M. expansa thải 
đốt sán theo phân liên tục các ngày kể từ khi sán 
dây hoàn thành vòng đời. Nguyễn Thị Kim Lan 
(2012) [3] và một số tác giả cho biết, mỗi sán dây 
trong một ngày đêm có thể dài thêm 8cm. Với đặc 
điểm này thì các đốt thành thục và đốt già liên tục 
được tạo ra và các đốt sán già liên tục rời khỏi 
thân sán theo phân dê ra ngoài. 

Từ kết quả này cho thấy, để phòng bệnh sán 
dây cho dê, người chăn nuôi cần quản lý và xử 
lý nguồn phân dê thải ra hàng ngày để diệt trứng 
sán dây.

3.1.2. Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng của dê 
gây nhiễm sán dây 

Để có cơ sở khoa học cho việc chẩn đoán lâm 
sàng bệnh sán dây Moniezia ở dê, sau gây nhiễm 
chúng tôi đã quan sát biểu hiện của từng dê ở lô gây 
nhiễm và đối chứng, đồng thời cân khối lượng dê ở 
thời điểm trước khi gây nhiễm, 48 và 95 ngày sau 
gây nhiễm.

Kết quả theo dõi triệu chứng lâm sàng và khối 
lượng của dê bị bệnh sán dây M. expansa do gây 
nhiễm được trình bày ở bảng 2.
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Bảng 2. Triệu chứng lâm sàng của dê sau gây nhiễm sán dây

Lô thí 
nghiệm

STT 
dê gây 
nhiễm

Biểu hiện lâm sàng
Khối lượng dê (kg)

Trước thí 
nghiệm

48 ngày 
SGN

95 ngày SGN

Lô gây 
nhiễm

1
Lông xù, gày, niêm mạc nhợt nhạt, chướng 
bụng, phân lỏng và có nhiều đốt sán; đi lại 
loạng choạng.

11 11,3 12,0

2
 Lông xù, da khô, niêm mạc nhợt nhạt, 
phân lỏng và có nhiều đốt sán; đi lại loạng 
choạng.

10,5 11,0 12,2

3 Lông xù, phân có dịch nhày và có nhiều 
đốt sán. 11 11,6 12,5

Lô đối 
chứng

1  Dê khỏe mạnh, ăn uống và vận động bình 
thường

10 13,5 15,9

2 10,5 13 15,2

Ghi chú: SGN (sau gây nhiễm)

Qua bảng 2 cho thấy: dê gây nhiễm sán dây 
M. expansa có các biểu hiện: da khô, lông xù, 
gầy, ỉa chảy, chướng bụng, niêm mạc nhợt nhạt, 
phân có nhiều dịch nhày và có triệu chứng thần 
kinh. Khối lượng của dê ở ngày thứ 48 và 95 sau 
gây nhiễm tăng rất ít. Trong khi dê ở lô đối chứng 
vận động nhanh nhẹn, ăn uống bình thường, lông 
mượt. Khối lượng dê đối chứng ở 2 thời điểm cân 
SGN đều cao hơn cân so với dê ở lô thí nghiệm.

Những triệu chứng lâm sàng và sự tăng khối 
lượng rất chậm của dê gây nhiễm là hậu quả của 
các tác động cơ giới, chiếm đoạt chất dinh dưỡng 
và tác động do độc tố của sán dây M. expansa. 
Những tác động trên dần dần có thể gây chết dê 
nếu dê mắc bệnh không được điều trị kịp thời. 

Theo Eeroanska và cs (2005) [7]: dê bị bệnh 
sán dây có các triệu chứng chủ yếu là chậm phát 

triển, gầy yếu, bụng to, lông rối, ỉa chảy và có 
trường hợp chết do tắc ruột.

Tại Hàn Quốc, Jeong J. M. và cs. (2006) [8] 
cho biết, dê non bị nhiễm sán dây đều có triệu 
chứng: tiêu chảy, sụt cân nghiêm trọng, niêm mạc 
nhợt nhạt và dễ chết.

So với triệu chứng lâm sàng của dê mắc bệnh 
sán dây mà các tác giả trên mô tả thì dê gây nhiễm 
trong nghiên cứu của chúng tôi cơ bản cũng có 
những triệu chứng trên, tuy nhiên không có dê 
nào bí ỉa, ỉa ra bọt. 
3.1.3. Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý máu 
của dê gây nhiễm

Chúng tôi đã xác định một số chỉ tiêu sinh lý 
máu của 3 dê gây nhiễm và 2 dê đối chứng để 
thấy rõ hơn tác động gây bệnh của sán dây đối 
với cơ thể dê. 

Bảng 3. Sự thay đổi một số chỉ tiêu hệ hồng cầu của dê gây nhiễm sán dây

Chỉ tiêu xét nghiệm
Dê đối chứng

 ( X ± m x )

Dê gây nhiễm

 ( X ± m x )
Mức

ý nghĩa (P)

Số mẫu máu (mẫu) 4 6
Số lượng hồng cầu (triệu/mm

3
) 13,45 ± 0,22 11,20 ± 0,19 < 0,05

Hàm lượng hemoglobin (Hb) (g%) 10,65 ± 0,13 8,43 ± 0,17 < 0,05
Thể tích khối của hồng cầu (%) 17,85 ± 0,14 14,53 ± 0,16 < 0,05
Thể tích trung bình của hồng cầu (µm

3
) 13,28 ± 0,22 12,98 ± 0,20 > 0,05

Lượng Hb bình quân/ hồng cầu (pg) 7,92 ± 0,14 7,53 ± 0,13 > 0,05
Nồng độ huyết sắc tố bình quân một hồng cầu (%) 59,68 ± 0,96  58,03 ± 1,12 > 0,05
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Kết quả bảng 3 cho thấy: 
- Xét nghiệm máu của dê đối chứng, số lượng 

hồng cầu trung bình là 13,45 triệu/ mm3 máu, hàm 
lượng hemoglobin là 10,65 g%, thể tích khối của 
hồng cầu là 17,85%, thể tích bình quân của hồng 
cầu là 13,28 µm3, lượng Hb bình quân/ hồng cầu là 
7,92 pg nồng độ huyết sắc tố bình quân là 59,68%.

Hoàng Toàn Thắng và Cao Văn (2006) [4] cho 
biết, số lượng hồng cầu của dê khỏe bình quân là 
13 - 14 triệu/mm3, hàm lượng hemoglobin là 10,70 
mg%. Theo Nguyễn Xuân Hoạt và cs. (1980) [1], 
số lượng hồng cầu của dê là 14,5 triệu/mm3.

Do vậy, số lượng hồng cầu và hàm lượng 
hemoglobin của dê đối chứng trong thí nghiệm 
của chúng tôi nằm trong giới hạn sinh lý bình 
thường của dê khỏe.

- Xét nghiệm máu của 3 dê gây nhiễm, số 
lượng hồng cầu trung bình là 11,20 triệu/mm3 
máu, hàm lượng hemoglobin là 8,43 g%, thể tích 
khối của hồng cầu là 14,53%, thể tích bình quân 

của hồng cầu là 12,98 µm3 máu, lượng Hb bình 
quân/ hồng cầu là 7,53 pg, nồng độ huyết sắc tố 
bình quân là 58,03%

 Như vậy, so sánh các chỉ tiêu hồng cầu của 
dê gây nhiễm sán dây và dê đối chứng, chúng tôi 
thấy: số lượng hồng cầu trung bình, hàm lượng 
hemoglobin và thể tích khối của hồng cầu ở dê 
gây nhiễm thấp hơn rõ rệt so với ở dê đối chứng 
(dê khỏe). Sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê 
(P < 0,05).

Thể tích bình quân của hồng cầu, lượng 
hemoglobin bình quân/ hồng cầu và nồng độ 
huyết sắc tố bình quân của hồng cầu trong máu 
dê gây nhiễm lần lượt là 12,98µm3, 7,53 pg và 
58,03%, đều thấp hơn so với dê khỏe, tuy nhiên 
sự sai khác không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05).

Sự thay đổi về số lượng và công thức bạch 
cầu của dê gây nhiễm sán dây có ý nghĩa trong 
chẩn đoán bệnh sán dây. Chúng tôi đã xác định số 
lượng và công thức bạch cầu của dê gây nhiễm và 
dê đối chứng. Kết quả được trình bày ở bảng 4.

Bảng 4. Sự thay đổi số lượng và công thức bạch cầu của dê gây nhiễm sán dây

Chỉ tiêu xét nghiệm
Dê đối chứng 

( X ± m x )

Dê gây nhiễm

 ( X ± m x )
Mức ý nghĩa (P)

Số mẫu máu (mẫu) 4 6

Số lượng bạch cầu (nghìn/mm3) 9,48 ± 0,11 13,07 ± 0,44 < 0,05

Bạch cầu trung tính (%) 45,19 ± 0,21 35,95 ± 0,19 < 0,001

Bạch cầu ái toan (%) 2,03 ± 0,06 6,89 ± 0,28 < 0,001

Bạch cầu ái kiềm (%) 1,01 ± 0,04 1,12 ± 0,04 > 0,05

Bạch cầu lympho (%) 48,83 ± 0,10 49,21 ± 0,19 > 0,05

Bạch cầu đơn nhân lớn (%) 4,95 ± 0,28 5,48 ± 0,18 > 0,05

Kết quả ở bảng 4 cho thấy: 
Số lượng bạch cầu: dê gây nhiễm có số lượng 

bạch cầu tăng rõ rệt so với dê đối chứng (13,07 
nghìn/mm3 so với 9,48 nghìn/mm3) (P < 0,05). 
Nguyễn Thị Kim Lan (2012) [3] cho biết, để chống 
lại ký sinh trùng thì cơ thể vật chủ phải có 3 phản 
ứng: phản ứng thực bào, phản ứng tế bào và phản 
ứng miễn dịch. Đây là cơ sở khoa học giải thích về 
sự tăng số lượng bạch cầu trong máu của dê nhiễm 

sán dây.
Công thức bạch cầu: 
- Đối với dê đối chứng: tỷ lệ bạch cầu trung 

tính là 45,19%, bạch cầu ái toan là 2,03%, bạch 
cầu ái kiềm là 1,01%, bạch cầu lympho là 48,83% 
và bạch cầu đơn nhân là 4,95%. 

Hoàng Toàn Thắng và Cao Văn (2008) [4], 
Dini V. và cs. (2016) [6] cho biết, số lượng bạch 
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cầu của dê khỏe là 9,6 nghìn/mm3; tỷ lệ các loại 
bạch cầu: bạch cầu trung tính là 49,00%, bạch 
cầu ái toan là 2,00%, bạch cầu ái kiềm là 1,00%, 
bạch cầu lympho là 42,00% và bạch cầu đơn 
nhân là 6,00%. 

Như vậy, số lượng và tỷ lệ các loại bạch cầu 
của dê đối chứng đều phù hợp với chỉ tiêu sinh lý 
bình thường của dê.

So sánh công thức bạch cầu của dê gây nhiễm 
với dê đối chứng, thấy có sự thay đổi về tỷ lệ các 
loại bạch cầu: tỷ lệ bạch cầu trung tính của dê gây 
nhiễm giảm xuống thấp (35,95% so với 45,19%). 
Sự giảm thấp này có ý nghĩa thống kê (P < 0,001). 
Tỷ lệ bạch cầu ái toan của dê gây nhiễm tăng lên 
rất cao so với dê đối chứng (6,89% so với 2,03%) 
và có ý nghĩa thống kê (P < 0,001). Tỷ lệ bạch 
cầu ái kiềm, bạch cầu lympho và bạch cầu đơn 
nhân lớn của dê gây nhiễm có tăng hơn so với dê 
đối chứng nhưng sự khác nhau không có ý nghĩa 
thống kê (P > 0,05).

Theo Trịnh Văn Thịnh và cs. (1978) [5], vật 
nuôi chống lại ký sinh trùng bằng những phản ứng 
tế bào (viêm, chức năng thực bào, hiện tượng tăng 
bạch cầu eosin, tăng bạch cầu lâm ba và giảm bạch 
cầu trung tính). Tác giả nhận xét: Hiện tượng tăng 
bạch cầu eosin được coi là một tiêu chí quan trọng 
trong chẩn đoán bệnh giun sán. 

Nguyễn Xuân Hoạt và Phạm Đức Lộ (1980) 

[1] cho biết, bạch cầu ái toan tham gia vào quá 
trình bảo vệ cơ thể, chống cảm nhiễm. Khi cơ thể 
cảm nhiễm giun, sán đường ruột thì bạch cầu ái 
toan tăng lên.

Như vậy, dê nhiễm sán dây có sự thay đổi 
rõ rệt một số chỉ tiêu huyết học so với dê khỏe. 
Những thay đổi cụ thể là: số lượng hồng cầu 
giảm, hàm lượng huyết sắc tố giảm, thể tích khối 
của hồng cầu giảm, số lượng bạch cầu tăng, tỷ lệ 
bạch cầu trung tính giảm thấp, tỷ lệ bạch cầu ái 
toan tăng cao. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
phù hợp với nhận xét của tác giả trên.
3.2. Triệu chứng và tổn thương đại thể của dê 
nhiễm sán dây tự nhiên ngoài thực địa
3.2.1. Triệu chứng của dê nhiễm sán dây tự 
nhiên ngoài thực địa

Ngoài theo dõi đặc điểm bệnh lý và lâm sàng 
của dê gây nhiễm sán dây, chúng tôi còn theo dõi 
triệu chứng và tổn thương đại thể của dê mắc bệnh 
sán dây tại các nông hộ để có cơ sở khuyến cáo cho 
người chăn nuôi cách phát hiện dê bị bệnh sán dây.

* Triệu chứng lâm sàng:
Trong số 469 dê nhiễm sán dây M. expansa, có 

25 dê chỉ nhiễm sán dây mà không nhiễm bất cứ 
loại giun, sán nào khác. Vì vậy, chúng tôi đã theo 
dõi triệu chứng lâm sàng của 25 con dê này. Kết 
quả được trình bày ở bảng 5.

Bảng 5. Triệu chứng lâm sàng của dê nhiễm sán dây ở nông hộ

Số dê chỉ 
nhiễm sán 
dây (con)

Số dê có triệu 
chứng (con)

Tỷ lệ 
(%) Triệu chứng Số dê 

(con)
Tỷ lệ 
(%)

25 10 40,00

Tăng trọng kém, thiếu máu, niêm mạc nhợt nhạt 10 100

Gầy yếu, lông xù 7 70,00

Chướng bụng, thải phân nhão, không thành khuôn 5 50,00

Phân có nhiều đốt sán, có dịch nhày 10 100

Run rẩy, đi loạng choạng 2 20,00

Kết quả bảng 5 cho thấy: 
Có 10/25 dê nhiễm sán dây M. expansa có 

biểu hiện triệu chứng lâm sàng, chiếm tỷ lệ 40%.
Các biểu hiện lâm sàng của dê nhiễm sán dây 

M. expansa chủ yếu là tăng trọng kém, thiếu 
máu, gầy còm, lông xù; chướng bụng; thải 
phân nhão, không thành khuôn; phân có nhiều 
đốt sán, có nhiều dịch nhày; triệu chứng thần 
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kinh (run rẩy, đi loạng choạng) thấy ở 2 con dê 
nhiễm sán dây nặng.

Nguyễn Thị Kim Lan (1999) [2] đã theo dõi 
triệu chứng lâm sàng của dê mắc bệnh sán dây. 
Tác giả mô tả: dê bị nhiễm sán dây có biểu hiện 
lâm sàng nặng hay nhẹ phụ thuộc vào mức độ 
nhiễm. Dê ăn ít, khát nước, phân từ bình thường 
chuyển sang nhão rồi lỏng, có lẫn máu và chất 
nhầy, trong phân có lẫn những đốt sán. Một số 
trường hợp thân nhiệt tăng, hay nằm, lười vận 
động. Con vật gầy yếu dần, lông xù và mất độ 
bóng. Thiếu máu do thiếu dinh dưỡng thể hiện rất 
rõ ở màu sắc nhợt nhạt, xanh tái của niêm mạc. 

Một số trường hợp con vật bị bệnh thể hiện triệu 
chứng thần kinh (run rẩy, lảo đảo, xoay tròn, đầu 
lúc lắc...)

Như vậy, dê nuôi ở các nông hộ của tỉnh Bắc 
Giang bị bệnh sán dây cũng có triệu chứng tương 
tự như dê gây nhiễm sán dây. Kết quả này tương 
đối phù hợp với mô tả của tác giả trên.
3.2.2. Tổn thương đại thể của dê nhiễm sán dây 
tự nhiên ngoài thực địa

Mổ khám 25 con dê nhiễm sán dây Moniezia. 
Kết quả quan sát tổn thương đại thể của dê được 
trình bày ở bảng 6.

Bảng 6. Tổn thương đại thể của dê bị bệnh sán dây tại các nông hộ

Nhóm dê
Số dê mổ 

khám
(con)

Số dê có tổn 
thương (con) Tổn thương Số dê 

(con)
Tỷ lệ 
(%)

Số sán 
dây/dê 
(con)

Nhóm dê có triệu 
chứng 10 10

Viêm, xuất huyết ruột non 10 100

5 - 10
Tắc ruột 1 10,00

Hoại tử ruột 1 10,00

Gan sưng 2 20,00

Nhóm dê không 
có triệu chứng 15 15

Có điểm xuất huyết, tụ huyết ở 
chỗ đầu sán bám vào niêm mạc 
ruột non

15 100 1 - 3

Tính chung 25 25 Tổn thương nhẹ đến nặng 100

Qua bảng 6 cho thấy, mổ khám 25 con dê nhiễm 
sán dây, cả 25 dê đều có bệnh tích đại thể, chiếm tỷ 
lệ 100%. Tổn thương tập trung chủ yếu ở ruột non 
của dê.

Đối với 10 con trong nhóm dê có triệu chứng 
thì cả 10/10 dê đều có bệnh tích đại thể, chiếm tỷ 
lệ 100%, số sán dây ký sinh trong ruột non của dê 
là 5 - 10 sán/dê. Các những tổn thương đại thể rất 
rõ rệt gồm: viêm ruột, xuất huyết ruột, tắc ruột, 
hoại tử ruột, ngoài ra còn thấy có con có hiện 
tượng tắc ruột và hoại tử ruột, có con có bệnh tích 
ở gan (gan sưng). 

Đối với 15 con trong nhóm dê không có triệu 
chứng thấy 15/15 dê có bệnh tích đại thể ở mức 
nhẹ, số sán dây ký sinh trong ruột non là 1 - 3 sán/
dê, với những tổn thương: có điểm xuất huyết, tụ 
huyết ở chỗ đầu sán bám vào niêm mạc ruột non.

Nguyễn Thị Kim Lan (1999) [2] nghiên cứu 
cho biết: bệnh tích đại thể rất rõ ở ruột non do 
sán dây Moniezia gây ra được quan sát lặp đi lặp 
lại ở 7 dê. Nhìn bên ngoài ruột non cũng thấy 
nhiều sán dây màu trắng nằm dọc theo chiều dài 
của ruột non, có cảm giác như xếp kín lòng ruột. 
Niêm mạc ruột non viêm cata và có nhiều điểm 
xuất huyết, nhất là ở chỗ niêm mạc mà đầu sán 
dây bám vào. Xung quanh chỗ đó, niêm mạc ruột 
hơi sùi lên và đỏ hơn những vùng khác. Có chất 
nhầy phủ trên niêm mạc ruột non.

Jeong J. M. và cs. (2006) [8] đã mổ khám dê 
non dưới 6 tháng tuổi bị nhiễm sán dây Moniezia 
tại Hàn Quốc và cho biết: trong ruột non của dê 
có khoảng 2 - 8 con sán dây trưởng thành ký sinh, 
gây sưng hạch bạch huyết màng treo ruột, xuất 
huyết ở màng nhầy của ruột non, phổi có hiện 
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tượng xuất huyết nhẹ.
Như vậy, tổn thương đại thể ở đường tiêu hóa 

của dê bị bệnh sán dây tại các nông hộ của tỉnh 
Bắc Giang phù hợp với kết quả mổ khám dê gây 
nhiễm, đồng thời và tương đối phù hợp với kết 
quả của tác giả trên.
4. KẾT LUẬN

- Thời gian sán dây M. expansa hoàn thành 
vòng đời trong cơ thể dê gây nhiễm là 47 - 48 
ngày.

- Dê mắc bệnh sán dây lông xù, gầy, niêm mạc 
nhợt nhạt, chướng bụng, phân lỏng, có nhiều đốt 
sán; đi lại loạng choạng.

- Dê gây nhiễm sán dây có số lượng hồng cầu, 
hàm lượng huyết sắc tố, thể tích khối của hồng cầu 
giảm; số lượng bạch cầu tăng, tỷ lệ bạch cầu ái toan 
tăng cao so với đối chứng.

- Dê mắc bệnh sán dây có các tổn thương đại 
thể: viêm, xuất huyết ruột non, có đoạn ruột bị tắc, 
hoại tử ruột, gan sưng.
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RESEARCH ON PATHOLOGICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF 
TAPEWORM DISEASE IN INFECTED AND NATURALLY INFECTED GOATS 

IN THE FIELD

Tran Thi Tam, Nguyen Thi Chinh, Do Thi Thu Huong, Nguyen Van Luu 
(Animal Science and Veterinary Medicine Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Infecting tapeworm Moniezia spp. to goats to determine the time to complete the life cycle in infected goats. The results 
showed that goats infected with tapeworm Moniezia spp. had symptoms: thin, ruffled hair, pale mucous membranes, 
abdominal distention, loose stools, with many tapeworms; staggered walk. Goats infected with tapeworms has 
reduced red blood cell count, hemoglobin content, and mass volume of red blood cells; white blood cell count 
increased; the percentage of eosinophils increased compared to the control. Goats infected with tapeworms in the 
wild also has symptoms similar to those in infected goats and have macroscopic lesions: inflammation, bleeding in 
the small intestine, intestinal obstruction, intestinal necrosis, and swollen liver.
Keywords: Bac Giang province, lesion, goat, Moniezia spp., tapeworms.
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TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SAU DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

Phạm Quốc Thăng, Lê Thị Hương Thúy
(Khoa Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết tình trạng manh mún đất đai, 
tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị, đáp ứng yêu 
cầu cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp. Công tác dồn điền đổi thửa đã được thực hiện ở rất nhiều địa phương trên cả nước. Năm 2013, thực hiện chủ 
trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện công tác dồn điền đổi thửa 
trên địa bàn tỉnh, huyện Hiệp Hòa tiến hành triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn toàn huyện. Công tác 
dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Có 17/26 xã, thị trấn tham gia dồn 
điền, đổi thửa; tổng diện tích đất nông nghiệp tham gia dồn điền, đổi thửa là 3386,67 ha. Sau dồn điền đổi thửa, số 
thửa bình quân/hộ là từ 1-4 thửa; hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng được quy hoạch, cải tạo, mở rộng và cứng 
hóa đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Việc cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Xác định tầm quan trọng đó, tỉnh Bắc Giang 
và huyện Hiệp Hòa đã và đang chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo 
gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT. Đến tháng 8 năm 
2021, huyện Hiệp Hòa đã lập được 14.363 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT 
trên tổng số 16.302 hồ sơ phải lập. Huyện đã cấp được 12.337 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất nông nghiệp 
sau DĐĐT cho các hộ gia đình, cá nhân. 
Từ khóa: Bắc Giang, dồn điền dổi thửa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiệp Hòa, hồ sơ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng 

quý giá, trong sản xuất nông nghiệp, ruộng đất là 
tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, 
đất nông nghiệp là nguồn lực quyết định để người 
nông dân tồn tại và phát triển trong nền kinh tế 
thị trường hiện nay. Đất đai là nguồn tài nguyên 
có giới hạn, có vị trí cố định trong không gian, 
không thể di chuyển được theo ý muốn chủ quan 
của con người. Đất đai có vai trò vô cùng quan 
trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của mỗi quốc gia.

Dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) là chủ trương lớn 
của Đảng và Nhà nước tạo động lực mới trong 
sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề cho một nền 
nông nghiệp hàng hóa có giá trị, đáp ứng yêu cầu 
cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên 
tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp. Việc cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT có ý nghĩa 
hết sức quan trọng, giúp người nông dân yên tâm 
đầu tư sản xuất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
của mình theo quy định của pháp luật. Xác định 

tầm quan trọng đó, tỉnh Bắc Giang đã và đang chỉ 
đạo các ngành chuyên môn, các địa phương triển 
khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy 
nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT.

Hiệp Hòa là huyện trung du thuộc phía Tây 
- Nam của tỉnh Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội 
60 km về phía Bắc theo Quốc lộ 1A. Huyện có 
có tổng diện tích tự nhiên là 20.110 ha với 26 
đơn vị hành chính (gồm 01 thị trấn và 25 xã). 
Huyện Hiệp Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên là 
20.599,63 ha (chiếm 5,25 % diện tích toàn tỉnh), 
có dân số 248.248 khẩu, mật độ dân số 1.205 
người/km2.

Từ năm 2014 đến nay huyện Hiệp Hòa đã 
hoàn thành 100% công tác đo đạc để phục vụ cho 
việc cấp giấy CN sau dồn điền, đổi thửa. Huyện 
đã đo đạc được 3386,67 ha; đã thực hiện chỉnh 
lý, thu hồi GCNQSD đất 69 dự án, diện tích gần 
199 ha; thực hiện chỉnh lý biến động 1.043 hồ sơ 
với gần 73ha.

Tuy nhiên kết quả cấp GCN sau dồn điền 
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trong giai đoạn 2017-2021 vẫn còn chậm, hồ sơ 
cấp GCN còn nhiều sai sót, phải đính chính, sửa 
chữa nhiều; số hồ sơ chưa thực hiện còn nhiều 
với gần 2 nghìn hồ sơ; một số xã chưa quan tâm 
sâu sát đến công tác lập hồ sơ cấp GCN sau dồn 
điền đổi thửa nên công tác này còn chậm, gặp 
nhiều khó khăn; công tác in và trao GCN sau dồn 
diền cho các hộ dân còn chậm... cần có giải pháp 
khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện 
hiệu quả công tác này trên địa bàn huyện trong 
thời gian tới, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm 
cho huyện và các địa phương khác.Vì vậy việc 
tìm hiểu công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên 
địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có ý 
nghĩa khoa học và thực tiễn cao. 
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.1.1. Nghiên cứu thực trạng thực hiện công tác 
dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Giang
- Tình hình thực hiện và kết quả dồn điền đổi thửa 
trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

- Đánh giá được những thuận lợi, khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
công tác dồn điền đổi thửa.
2.1.2.  Thực  trạng  công  tác  cấp  Giấy  chứng 
nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn 
điền đổi thửa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang

-Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi 
thửa.

- Đánh giá được những thuận lợi, khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu

- Thu thập các văn bản quy phạm pháp luật 
quy định về dồn điền đổi thửa, công tác cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau 
dồn điền đổi thửa.

- Thu thập các số liệu về kết quả thực hiện 
dồn điền đổi thửa và công tác cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền 
đổi thửa tại Chi nhánh Văn phòng Đăng đất đai 
huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng 
Nông nghiệp và PTNT  huyện Hiệp Hòa.

- Kế thừa có chọn lọc những tài liệu điều tra 
cơ bản và tài liệu nghiên cứu của các nhà khoa 
học có liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa 
đất nông nghiệp.

- Thu thập các tài liệu khác có liên quan từ các 
nguồn như: tạp chí khoa học, báo cáo, các dự án
2.2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu

Số liệu thu thập được tổng hợp, xử lý bằng 
phần mềm Microsoft Office Excel 2010 để tổng 
hợp, xử lý, phân tích bằng bảng biểu, sơ đồ, 
biểu đồ…
2.2.3. Phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá

Trên cơ sở những số liệu thu thập được cũng 
như số liệu điều tra, tiến hành phân tích, so sánh 
và từ đó đánh giá thực trạng cấp GCNQSDĐ, 
hoàn thiện hồ sơ địa chính sau dồn điền đổi 
thửa; từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp tại địa 
bàn nghiên cứu.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
3.1.1. Quy trình thực hiện công tác dồn điện đổi 
thửa tại huyện Hiệp Hòa
Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 01/7/2013 
của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp tục vận 
động nông dân thực hiện “dồn điền, đổi thửa”, 
tổ chức các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung 
trong lĩnh vực nông nghiệp. Căn cứ hướng dẫn 
số 175/HD-TNMT ngày 21/01/2014 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về việc 
hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dồn điền, đổi 
thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
được thực hiện gồm 04 bước, cụ thể theo sơ đồ 
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1.

3 
 

3.1. Công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
3.1.1. Quy trình thực hiện công tác dồn điện đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa 

Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 01/7/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp tục vận động 
nông dân thực hiện “dồn điền, đổi thửa”, tổ chức các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Căn cứ hướng dẫn số 175/HD-TNMT ngày 21/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang được thực hiện gồm 04 bước, cụ thể theo sơ đồ 1. 

 
 
 
Bước 1 

  
 
Công tác chuẩn bị 

 1. Xây dựng kế hoạch, thành lập BCĐ, tổ chuyên môn giúp việc 
trên địa bàn cấp huyện và xã 

   
  2. Thu thập tài liệu, số liệu 
   
  3. Chuẩn bị vật tư, văn phòng phẩm và tài liệu phục vụ tuyên 

truyền tập huấn 
     
 
 
 
Bước 2 

  
 

Tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương dồn điền, 
đổi thửa 

 1. UBND cấp huyện tổ chức hội nghị triển khai đến các xã thực 
hiện dồn điền đổi thửa 

   
  2. UBND cấp xã tổ chức hội nghị quân dân chính đảng để tuyên 

truyền, phổ biến về dồn điền đổi thửa 
(công bố các quyết định; quán triệt chủ trương) 

   
  3. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua nhiều kênh: 

loa, họp thôn, bản, chi bộ, họp đoàn thể 
     
 
 
 
 
 
Bước 3 

  
 
 
 
Xây dựng và thực hiện 
phương án dồn điền, 
đổi thửa 

 1. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất và công tác dồn điền, 
đổi thửa 

   
  2. Quy hoạch đồng, ruộng làm cơ sở để thực hiện dồn điền, đổi 

thửa 
   
  3. Xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa 
   
  4. Phê duyệt phương án dồn điền, đổi thửa 
   
  

 5. Thực hiện phương án dồn điền, đổi thửa 

     
 
 
Bước 4 

 Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 
địa chính, lập hồ sơ địa 
chính, cấp đổi giây 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất 

 1. Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 
   
  2. Tổ chức kế khai đăng ký, lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính 

Sơ đồ 1. Quy trình thực hiện dồn điền, đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa  
a. Công tác chuẩn bị 

- Xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ chuyên môn giúp việc trên địa bàn cấp huyện và 
cấp xã. 

+ UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch; thành lập ban chỉ đạo; tổ 
công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo để thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn huyện. 

Sơ đồ 1. Quy trình thực hiện dồn điền, đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa 

a. Công tác chuẩn bị
- Xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, 

tổ chuyên môn giúp việc trên địa bàn cấp huyện 
và cấp xã.

+ UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch của 
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch; thành lập ban chỉ 
đạo; tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo để 
thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn 
huyện.

+ UBND cấp xã thành lập ban chỉ đạo cấp 
xã; tiểu ban chỉ đạo tại các thôn, bản  để thực 
hiện công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã, 
thôn, bản.

- Thu thập tài liệu: Ban chỉ đạo tại các xã thu 
thập các loại tài liệu về quản lý sử dụng đất hiện 
có phục vụ cho việc dồn điền, đổi thửa.

- Chuẩn bị vật tư, văn phòng phẩm và tài 
liệu phục vụ tuyên truyền, tập huấn triển khai 
thực hiện.

b. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương dồn 
điền, đổi thửa

- UBND cấp huyện tổ chức hội nghị triển 
khai đến tất cả các xã thực hiện công tác dồn 
điền, đổi thửa.

- UBND cấp xã: tổ chức hội nghị quân, dân, 
chính, đảng để tuyên truyền, phổ biến về công tác 
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dồn điền, đổi thửa: Công bố các quyết định thành 
lập Ban chỉ đạo (BCĐ); tổ chuyên môn giúp việc 
cho BCĐ xã và tiểu ban chỉ đạo ở các thôn bản; 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân 
dân thông qua hệ thống truyền thanh của xã và 
các hình thức hội họp như sau: họp thôn, họp bản, 
họp chi bộ, họp các đoàn thể quần chúng để tuyên 
truyền tới toàn thể nhân dân về công tác dồn điền, 
đổi thửa của xã. 

c. Xây dựng và thực hiện phương án dồn điền, 
đổi thửa

Xây dựng phương án dồn điền đổi thửa thực 
hiện qua 5 bước:

Bước 1: Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng 
đất và công tác dồn điền, đổi thửa. Phân tích, 
đánh giá tình hình thực tế tại địa phương.

Bước 2: Quy hoạch đồng, ruộng làm cơ sở 
để thực hiện dồn điền, đổi thửa: Ban chỉ đạo xã 
cùng với các thôn, bản thực hiện quy hoạch lại 
đồng ruộng, để thực hiện dồn điền, đổi thửa; Quy 
hoạch hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng; Quy 
hoạch vùng đất công ích.

Bước 3: Xây dựng phương án dồn điền, đổi 
thửa: 

- Nguyên tắc: Sau khi dồn điền, đổi thửa bình 
quân diện tích mỗi thửa phải đạt từ 700m2 trở lên 
và mỗi hộ chỉ còn 01-04 thửa ruộng. 

- Bình nhóm đất: Trên cơ sở diện tích đất nông 
nghiệp thực tế còn lại thực hiện việc dồn điền, đổi 
thửa theo từng vùng sản xuất đã được quy hoạch, 
BCĐ xã chỉ đạo các thôn, bản họp dân để bình 
nhóm đất theo chất lượng đất tại thời điểm hiện 
nay; đưa nhóm đất đã bình chọn lên bản đồ, so 
sánh, cân nhắc, chỉnh sửa và thống nhất niêm yết 
công khai. Khoanh các thửa đất cùng một nhóm 
đất có vị trí liền nhau thành một khoảnh đất trên 
bản đồ, tính diện tích từng khoảnh để làm cơ sở 
cho việc ghép nhóm nhận ruộng. Vẽ sơ đồ phục 
vụ cho việc dồn điền đổi thửa, đánh số thứ tự các 
khoảnh đất theo từng xứ đồng.

- Thống nhất phương án dồn điền, đổi thửa: 
Để đảm báo tính dân chủ, tranh thủ sự đồng tình 
ủng hộ của nhân dân, Ban chỉ đạo xã chỉ đạo các 
thôn, bản tổ chức họp dân để thảo luận bàn bạc 

và thống nhất lựa chọn phương án tiến hành bốc 
thăm phân định vị trí trên cơ sở tính toán hệ số 
quy đổi đất xấu, xa, gần hoặc phương án vận 
động các hộ tự chuyển đổi cho nhau (nhóm đất 
tốt có hệ số = 0,8, nhóm đất trung bình hệ số = 1, 
nhóm đất xấu có hệ số = 1,2).

- Xác định diện tích và dự kiến việc ghép 
nhóm bốc thăm phân định vị trí giao, dồn, đổi đất 
trên bản đồ.

- Phân loại, lập danh sách cụ thể cho từng đối 
tượng sử dụng đất

- Dự kiến phương án giao, dồn, đổi ruộng.
- Thống nhất kế hoạch chuyển đổi, kế hoạch 

đào lắp giao thông, thủy lợi ngay sau khi thu 
hoạch.

Bước 4: Phê duyệt phương án dồn điền, đổi 
thửa:

- Hoàn thiện và trình phương án dồn điền, đổi 
thửa

- Sau khi nhận được phương án, BCĐ dồn 
điền, đổi thửa, UBND xã tiếp tục tổ chức lấy ý 
kiến của nhân dân (nếu cần thiết) và xin ý kiến 
của tổ công tác giúp việc BCĐ dồn điền, đổi thửa 
cấp huyện để hoàn thiện trước khi phê duyệt.

Phương án đã duyệt phải được công khai cho 
toàn thể nhân dân được biết.

Bước 5: Thực hiện phương án  dồn điền, đổi 
thửa:

- Tiến hành làm giao thông thủy lợi.
- Giao đất thực địa: căn cứ vào kết quả bốc 

thăm nhận ruộng trên bản đồ, tiểu ban  chỉ đạo 
thôn, bản tổ chức đo giao ruộng trên thực địa cho 
các hộ trong thôn, bản của mình.

- Vào sổ quy chủ (sổ giao ruộng) tạm thời.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ dồn điền, đổi thửa: 

Sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa, hồ sơ lập ít 
nhất thành 02 bộ lưu tại thôn và tại UBND cấp xã.
3.1.2. Kết quả thực hiện công tác dồn điện đổi 
thửa tại huyện Hiệp Hòa

Quán triệt chủ trương của Đảng về công tác 
dồn điền đổi thửa nên ngay sau khi có văn bản 
chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện 
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Hiệp Hòa đã triển khai chỉ đạo thực hiện công tác 
dồn điền đổi thửa đến tất cả các xã, thị trấn theo 
2 giai đoạn, cụ thể:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2014 đên năm 2016, 
thực hiện theo kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 
22/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về kế hoạch 
dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016. Kết 
quả đạt được theo kế hoạch 84/KH-UBND ngày 
22/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang (kết quả 
thống kê đến 31/12/2016): Tổng diện tích thực 
hiện dồn điền, đổi thửa xong là 2.131,57 ha tại 47 
thôn thuộc 14 xã; Bằng 100 % so với kế hoạch số 
84 của UBND tỉnh Bắc Giang, tổng số thửa trước 
dồn điền điền thửa là 58.278 thửa. 

- Giai đoạn 2: Từ năm 2017-2018, thực hiện 
theo kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 25/11/2016 
của UBND tỉnh Bắc Giang về kế hoạch dồn điền 

đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2018.  Kết quả 
đạt được theo kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 
25/11/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang (tính đến 
15/8/2021): Tổng diện tích thực hiện dồn điền, 
đổi thửa xong là 1255,10 ha tại 29 thôn thuộc 9 
xã bằng 100% so với kế hoạch, tổng số thửa trước 
dồn điền điền thửa là 29.740 thửa.

Diện tích đất nông nghiệp đã dồn điền đổi 
thửa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa tính đến năm 
2021 là 3386.67ha, số xã thực hiện là 17 xã, số xã 
đã hoàn thành là 17 xã đạt 100%.

Tổng diện tích thực hiện của cả 2 đợt là 
3386,67 ha. Trong đó diện tích giao đến hộ gia 
đình là 2720.29 ha, đất công ích 5% là 267.03 ha, 
diện tích làm giao thông, thủy lợi là 399.35 ha.

Kết quả công tác dồn điền đổi thửa trên địa 
bàn huyện Hiệp Hòa được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Tổng hợp diện tích đất tham gia dồn điền, đổi thửa theo các đơn vị hành chính 
trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

STT      Xã Tổng DT
thực hiện (ha)

DT giao đến
Hộ GĐ 

(ha)

Đất công
ích 5% (ha)

Làm GT,
TL 
(ha)

Ghi 
chú

1 Hoàng An 33.70 29.00 2.04 2.66

2 Hợp Thịnh 104.27 86.18 6.70 11.39

3 Châu Minh 95.20 84.50 5.00 5.70

4 Hùng Sơn 35.49 30.19 1.90 3.40

5 Quang Minh 231.73 180.08 25.79 25.86

6 Lương Phong 135.04 102.79 19.58 12.67

7 Xuân Cẩm 309.53 255.11 22.31 32.11

8 Hương Lâm 171.44 136.46 12.83 22.15

9 Đông Lỗ 170.71 135.94 17.12 17.65

10 Đoan Bái 463.00 385.50 26.50 51.00

11 Ngọc Sơn 450.56 352.15 27.13 71.28

12 Danh Thắng 313.99 236.05 40.52 37.42

13 Thái Sơn 64.26 58.85 0.25 5.16

14 Mai Trung 417.92 328.67 31.96 57.29
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15 Bắc Lý 326.41 261.61 25.89 38.91

16 Hoàng Thanh 49.35 45.59 0.82 2.94

17 Đức Thắng 14.07 11.62 0.69 1.76

Cộng 3386.67 2720.29 267.03 399.35

Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa, 2021

 Một số chỉ tiêu trước và sau khi dồn điền đổi thửa của huyện được thể hiện trong bảng 2.

Bảng 2. Một số chỉ tiêu trước và sau dồn điền đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Trước dồn 
điền

Sau dồn 
điền

So sánh 
tăng (+), giảm (-)

1 Tổng số thửa Thửa 88.018 20.173 - 67.845

2 Bình quân số thửa/hộ Thửa/hộ 17,9 4 - 13,9

3 Bình quân diện tích/
thửa m2/thửa 309,06 1.348,48 + 1039,42

 
Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa, 2021

Từ số liệu tại bảng 2 ta có thể thấy rõ hiệu quả 
mà công tác dồn điền đổi thửa mang lại trên địa 
bàn huyện Hiệp Hòa  

- Về tổng sổ thửa: Trước dồn điền đổi thửa, 
tổng số thửa đất nông nghiệp của huyện Hiệp Hòa 
là 88.018 thửa, sau dồn điền đổi thửa thì tổng số 
thửa đất nông nghiệp còn lại là 20.173 thửa, giảm 
được 67.845 thửa.

- Về bình quân số thửa của mỗi hộ: Trước dồn 
điền đổi thửa mỗi hộ gia đình có trung bình 17,9 
thửa/hộ nhưng sau dồn điền đổi thửa thì bình quân 
số thửa/hộ giảm xuống chỉ còn lại trung bình 4 
thửa/hộ, mức giảm trung bình 13,9 thửa/hộ.

- Về diện tích bình quân/thửa: Bình quân 
diện tích của thửa trước khi dồn điền đổi thửa là 
309,06m2 sau khi dồn diền đổi thửa thì diện tích 
bình quân của thửa đã tăng 1039,42m2 lên mức 
1.348,48m2.

Như vậy, so với trước dồn điền đổi thửa các 
chỉ tiêu về bình quân diện tích trên thửa có xu 
hướng tăng lên rất lớn so với trước khi dồn điền, 
đổi thửa, điều đó chứng tỏ công tác dồn điền 

đổi thửa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đang tiến 
hành đã đi đúng hướng, đúng mục tiêu đã đề 
ra là làm giảm tình trạng manh mún ruộng đất. 
Sau dồn điền đổi thửa, các hộ gia đình, cá nhân 
đã có những vùng ruộng tập trung với diện tích 
lớn hơn góp phần hình thành các vùng chuyên 
canh, sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu tập 
trung, làm cơ sở cho việc áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, 
thuận lợi cho cơ giới hóa, kiến thiết đồng ruộng.
3.2. Công tác kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ 
sau dồn điền đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa
3.2.1. Quy trình kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ 
sau dồn điền đổi thửa

Thực hiện hướng dẫn số 175/HD-TNMT 
ngày 21/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ 
chức thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì 
công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất sau dồn điền được thực hiện theo các bước, 
cụ thể theo Sơ đồ 2.
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 Người dân  Tiến hành kê khai đăng ký thông tin qua đơn cấp đổi 
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cấp xã 
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 Trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt 

   
  

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thẩm định hồ sơ 

UBND 
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 Cấp GCNQSD đất 
cho các hộ 

  
   

Sơ đồ 2. Quy trình thực hiện cấp GCNQSD đất sau dồn điền, đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa 

3.2.2. Kết quả lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa tại huyện 
Hiệp Hòa  

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TU ngày 01/7/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp 
tục vận động nông dân thực hiện “dồn điền, đổi thửa”, tổ chức các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung 
trong lĩnh vực nông nghiệp; để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất; từ năm 2013 đến nay, UBND 
huyện đã ban hành 02 Kế hoạch: số 84/KH-UBND ngày 22/10/2013, thực hiện đối với 14 xã (47 thôn); 
số 273/KH- UBND ngày 25/11/2016, thực hiện đối với 09 xã (29 thôn); trong đó chỉ đạo gắn công tác 
dồn điền với công tác lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho nhân dân sau khi thực hiện dồn điền xong.  

Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cấp GCN sau dồn điền, với phương châm hoàn thành 
việc cấp và trao GCN cho nhân dân; ngày 08/02/2021, UBND huyện  ban hành Kế hoạch số 31/KH-
UBND về việc cấp, trao giấy chứng nhận QSD đất sau dồn điền đổi thửa, trong đó giao cho các cơ quan, 
đơn vị, UBND các xã thực hiện việc cấp, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa 
hoàn thành xong trong quý III/2021 (tổng số giấy còn lại phải thực hiện trao cho nhân dân là 7.304 giấy). 

Hàng tháng, lãnh đạo UBND huyện đều tổ chức kiểm điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong qua 
trình tổ chức thực hiện. Ngày 29/3/2021 Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 601/UBND-TNMT 
về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp, trao giấy chứng nhận, trong đó yêu cầu Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai bàn giao toàn bộ số giấy chứng nhận đã cấp cho UBND các xã để chủ động trong việc 
trao giấy. Ngày 02/4/2021, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định 1411/QĐ-UBND về việc Thành 
lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ về đất đai, môi trường, khoáng 

Sơ đồ 2. Quy trình thực hiện cấp GCNQSD đất sau dồn điền, đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa

3.2.2. Kết quả lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa tại 
huyện Hiệp Hòa 

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TU 
ngày 01/7/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về 
việc tiếp tục vận động nông dân thực hiện “dồn 
điền, đổi thửa”, tổ chức các mô hình sản xuất 
hàng hóa tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp; 
để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất; từ 
năm 2013 đến nay, UBND huyện đã ban hành 02 
Kế hoạch: số 84/KH-UBND ngày 22/10/2013, 
thực hiện đối với 14 xã (47 thôn); số 273/KH- 
UBND ngày 25/11/2016, thực hiện đối với 09 
xã (29 thôn); trong đó chỉ đạo gắn công tác dồn 
điền với công tác lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho 
nhân dân sau khi thực hiện dồn điền xong. 

Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công 
tác cấp GCN sau dồn điền, với phương châm hoàn 
thành việc cấp và trao GCN cho nhân dân; ngày 
08/02/2021, UBND huyện  ban hành Kế hoạch số 
31/KH-UBND về việc cấp, trao giấy chứng nhận 
QSD đất sau dồn điền đổi thửa, trong đó giao 

cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện 
việc cấp, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
sau dồn điền đổi thửa hoàn thành xong trong quý 
III/2021 (tổng số giấy còn lại phải thực hiện trao 
cho nhân dân là 7.304 giấy).

Hàng tháng, lãnh đạo UBND huyện đều tổ 
chức kiểm điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong qua trình tổ chức thực hiện. Ngày 29/3/2021 
Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 601/
UBND-TNMT về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ cấp, trao giấy chứng nhận, trong đó yêu cầu 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai bàn giao 
toàn bộ số giấy chứng nhận đã cấp cho UBND 
các xã để chủ động trong việc trao giấy. Ngày 
02/4/2021, Chủ tịch UBND huyện ban hành 
Quyết định 1411/QĐ-UBND về việc Thành lập 
Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc 
thực hiện các nhiệm vụ về đất đai, môi trường, 
khoáng sản năm 2021, trong đó chỉ đạo tập trung 
trong công tác thực hiện Kế hoạch 31/KH-UBND 
ngày 08/02/2021 của UBND huyện.
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Kết quả cụ thể của công tác cấp lập hồ sơ cấp 
GCNQSD đất sau dồn điền, đổi thửa tại huyện 

Hiệp Hòa tính đến tháng 8 năm 2021 được tổng 
hợp tại bảng 3.

Bảng 3. Kết quả lập hồ sơ cấp GCNQSD đất sau dồn điền, đổi thửa
tại huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2014-2021

STT Xã Số hồ sơ
phải lập

Số hồ sơ
đã lập

Số hồ sơ
còn phải lập Ghi chú

1 Hoàng An 167 150 17

2 Hợp Thịnh 987 937 50

3 Châu Minh 218 178 40

4 Hùng Sơn 194 185 9

5 Quang Minh 1337 1106 231

6 Lương Phong 614 584 30

7 Xuân Cẩm 1523 1307 216

8 Hương Lâm 647 617 30

9 Đông Lỗ 833 721 112

10 Đoan Bái 1977 1536 441

11 Ngọc Sơn 1944 1764 180

12 Danh Thắng 1460 1423 37

13 Thái Sơn 272 197 75

14 Mai Trung 2276 1915 361

15 Bắc Lý 1566 1478 88

16 Hoàng Thanh 150 146 4

17 Đức Thắng 137 119 18

Cộng 16302 14363 1939

Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa, 2021

3.2.3. Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất sau dồn điền, đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa 

Do có sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện uỷ, 
UBND huyện, do vậy đến nay công tác cấp và trao 
GCNQSD đất sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn 
huyện đã đạt kết quả khả quan, cụ thể như sau:

Tổng số hồ sơ cấp GCNQSD đất đến nay 
đã lập xong là 14.363 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ 
đã ban hành quyết định cấp GCN là 12.337 hồ 
sơ. Tổng số giấy đã in là: 10.747 giấy (số giấy 
còn phải in theo quyết định là 1590 giấy). Tổng 

số giấy đã trao cho hộ dân: 7.473 giấy. Số giấy 
còn phải trao: 3.274 giấy (đang ở các xã).  Số 
hồ sơ đang thẩm tra: 464 hồ sơ, trong đó: Số hồ 
sơ Phòng Tài nguyên &MT đang tham mưu ban 
hành quyết định 75 hồ sơ, số hồ sơ Chi nhánh văn 
phòng đăng ký đất đai huyện Hiệp Hòa đã thẩm 
tra 398.

Kết quả cụ thể của công tác cấp GCNQSD 
đất sau dồn điền, đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa tính 
đến tháng 8 năm 2021 được tổng hợp tại bảng 4.
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Bảng 4. Kết quả cấp GCNQSD đất sau dồn điền, đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2017-2021

STT Xã Số GCN
đã cấp

Chia ra các năm
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021
1 Hoàng An 120 100 20 0 0 0
2 Hợp Thịnh 766 191 0 295 280 0
3 Châu Minh 79 0 0 0 0 79
4 Hùng Sơn 143 33 0 33 77 0
5 Quang Minh 756 79 102 80 379 116
6 Lương Phong 582 576 6 0 0 0
7 Xuân Cẩm 1329 591 83 93 381 181
8 Hương Lâm 581 311 0 132 113 25
9 Đông Lỗ 549 0 217 29 303 0

10 Đoan Bái 1247 283 0 97 694 173
11 Ngọc Sơn 1613 224 491 738 137 23
12 Danh Thắng 1166 280 95 360 349 82
13 Thái Sơn 191 56 0 58 65 12
14 Mai Trung 1891 0 0 438 581 872
15 Bắc Lý 1077 269 371 190 232 15
16 Hoàng Thanh 134 62 0 0 67 5
17 Đức Thắng 113 0 0 0 90 23

Cộng 12337 3055 1385 2543 3748 1606

Nguồn: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hiệp Hòa, 2021

Qua bảng 4 ta thấy trong giai đoạn 2017-
2021, toàn huyện cấp được 12.227 Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn 
điền đổi thửa, đạt tỷ lệ 85,9% so với tổng số hồ 
sơ đã lập. Năm 2017 là năm cấp được số lượng 
nhiều nhất với 3.055 GCN, năm cấp được ít nhất 
là năm 1.385 GCN. Trong số các xã tham gia dồn 
điền, xã Mai Trung cấp được số lượng nhiều nhất 
với 1.891 GCN, xã Châu Minh cấp được ít nhất 
với 79 GCN do nguyên nhân là chỉ có duy nhất 
một thôn trong xã tham gia dồn điền.
3.2.4. Tồn tại, vướng mắc trong cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa 
tại huyện Hiệp Hòa

- Tồn tại:
+ Việc cấp GCNQSD đất chậm, chưa đảm 

bảo yêu cầu đề ra.
+ Trên địa bàn toàn huyện vẫn còn 1597 

hồ sơ đã lập nhưng chưa thể thực hiện in, cấp 

GCNQSD đất cho nhân dân do không đủ điều 
kiện để thực hiện cấp GCN theo quy định.

+ Vẫn còn 3.274 giấy đã ký nhưng chưa được 
trao đến người dân.

- Vướng mắc:
Có 02 thôn không nhất trí cấp theo hiện trạng, 

yêu cầu thực hiện lại dồn điền: Thôn Đông Giót, 
xã Bắc Lý đã lập được 106 hồ sơ, nhưng nhân dân 
họp thống nhất không đề nghị cấp GCN vì không 
đồng ý với kết quả dồn điền của thôn. Thôn Sau, 
xã Đoan Bái nhân dân vẫn chưa nhất trí kết quả 
dồn điền, nên chưa lập được hồ sơ dồn điền.
3.2.5. Nguyên nhân của những tồn tại, vướng 
mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất sau dồn điền, đổi thửa tại huyện Hiệp Hòa

- Việc cấp GCN chậm do các nguyên nhân 
sau:

+ Việc dồn điền tại một số địa phương không 
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đúng giữa hồ sơ dồn điền và thực tế sử dụng 
dẫn đến không lập được hồ sơ; chỉ được tháo gỡ 
khi có Thông báo Kết luận số 208-KL/TU ngày 
18/7/2019 của BTV tỉnh uỷ;

+ UBND một số xã chưa thực quan tâm, sau 
sát đến công tác lập và xét duyệt hồ sơ cấp GCN 
sau đồn điền, đổi thửa, còn thụ động trông chờ, ỷ 
lại vào đơn vị tư vấn, thiếu đôn đốc kiểm tra.

+ Một bộ phận nhân dân không phối hợp trong 
công tác lập hồ sơ cấp GCN sau dồn điền, mặc dù 
đã có thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, 
giấy mời đến từng hộ thậm chí đến tận nhà (xã 
Quang Minh, Bắc Lý, Danh Thắng, Xuân Cẩm...). 

- Đối với các hồ sơ không lập được.
+ Một số hộ yêu cầu cấp đổi toàn bộ diện tích 

trên GCN cả những thửa tham gia và không tham 
gia dồn điền thì mới thực hiện phối hợp lập hồ sơ, 
cụ thể tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh; một số 
thôn đề nghị chia phần đất công ích cho các hộ 
mới thực hiện cấp giấy như thôn Sơn Giao, xã 
Ngọc Sơn,....

+ Có nhiều hồ sơ các hộ không thực hiện đủ 
thủ tục (Thiếu giấy chứng tử, Biên bản họp gia 
đình, văn bản phân chia thừa kế...., cụ thể ở các 
xã Quang Minh, Bắc Lý, Hương Lâm, Xuân Cẩm, 
Thái Sơn,... dẫn đến việc hồ sơ không lập được.

+ UBND một số xã chưa thực quan tâm, sau 
sát đến công tác lập và xét duyệt hồ sơ cấp GCN 
sau đồn điền, đổi thửa, còn thụ động trông chờ, ỷ 
lại vào đơn vị tư vấn, thiếu đôn đốc kiểm tra.

- Toàn bộ giấy chứng nhận còn vướng mắc, 
thiếu hồ sơ chưa lập được, đơn vị tư vấn đã bàn 
giao cho các xã để chủ động hoàn thiện và cấp 
cho hộ dân theo quy định.

4. KẾT LUẬN
UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành 02 Kế 

hoạch: số 84/KH-UBND ngày 22/10/2013, thực 
hiện đối với 14 xã (47 thôn); số 273/KH- UBND 
ngày 25/11/2016, thực hiện đối với 09 xã (29 
thôn); trong đó chỉ đạo gắn công tác dồn điền với 
công tác lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho nhân 
dân sau khi thực hiện dồn điền xong.

Diện tích đất nông nghiệp đã dồn điền đổi 
thửa trên địa bàn huyện Hiệp Hòa tính đến năm 
2021 là 3386.67ha, số xã thực hiện là 17 xã, số xã 
đã hoàn thành là 17 xã đạt 100. Trước dồn điền 
đổi thửa, tổng số thửa đất nông nghiệp của huyện 
Hiệp Hòa là 88.018 thửa, sau dồn điền đổi thửa 
thì tổng số thửa đất nông nghiệp còn lại là 20.173 
thửa, giảm được 67.845 thửa. Trước dồn điền đổi 
thửa mỗi hộ gia đình có trung bình 17,9 thửa/
hộ nhưng sau dồn điền đổi thửa thì bình quân số 
thửa/hộ giảm xuống chỉ còn lại trung bình 4 thửa/
hộ, mức giảm trung bình 13,9 thửa/hộ. Bình quân 
diện tích của thửa trước khi dồn điền đổi thửa là 
309,06m2 sau khi dồn diền đổi thửa thì diện tích 
bình quân của thửa đã tăng 1039,42 m2 lên mức 
1.348,48m2.

Công tác cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng 
đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa 
bàn huyện Hiệp Hòa đã thu được nhiều kết quả 
khả quan. Trong giai đoạn 2017-2021, toàn huyện 
cấp được 12.227 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đạt tỷ lệ 
85,9% so với tổng số hồ sơ đã lập. Năm 2017 
là năm cấp được số lượng nhiều nhất với 3055 
GCN, năm cấp được ít nhất là năm 1385 GCN. 
Trong số các xã tham gia dồn điền, xã Mai Trung 
cấp được số lượng nhiều nhất với 1891 GCN, 
xã Châu Minh cấp được ít nhất với 79 GCN do 
nguyên nhân là chỉ có duy nhất một thôn trong xã 
tham gia dồn điền.
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STUDY ON THE CERTIFICATION OF AGRICULTURAL LAND USE RIGHTS 
AFTER LAND CONSOLIDATION IN HIEP HOA DISTRICT, 

BAC GIANG PROVINCE

Pham Quoc Thang, Le Thi Huong Thuy
(Natural Resources & Environment Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Land consolidation is a major policy of our Party and State to solve land fragmentation, to create new motivation 
in agricultural production for a valuable agriculturalization, meet the mechanization requirements, apply advanced 
science and technology to production, improve productivity and quality of agricultural products. The work of land 
consolidation has been carried out in many localities across the country. In 2013, under the policy implementation 
of the Provincial Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee of Bac Giang province on land 
consolidation, Hiep Hoa district carried out the land consolidation in the whole district. Land consolidation has 
achieved encouraging results. There are 17/26 communes and towns participating in land consolidation with a total area 
of 3386.67 ha. After land consolidation, the average number of plots per household is from 1 to 4 plots; the irrigation 
system is planned, renovated, expanded to ensure favorable conditions for production and to minimize environmental 
pollution. The issuance of the certification of agricultural land use right after land consolidation played a crucial role 
in helping farmers produce freely and exercise their rights and obligations legally. Determining that importance, Bac 
Giang province and Hiep Hoa district have been directing professional sectors and localities to implement many 
solutions to eliminate difficulties and speed up the process of granting agricultural land use right certificates after 
land consolidation. Up to August 2021, Hiep Hoa district has made 14.363 documents for agricultural land use right 
certificates out of a total of 16.302 required ones. The district has granted 12.337 certificates of agricultural land use 
right land consolidation for households and individuals.
Keywords: Bac Giang, land consolidation, land use right cetification, Hiep Hoa, documents.
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL CHO QUẢN LÝ CHƯƠNG 
TRÌNH TỪNG NGƯỜI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 TẠI TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BẮC GIANG

Đinh Nho Toàn, Hoàng Ninh Chi
(Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT 
Bài viết tập trung vào phân tích các hạn chế công việc quản lý chương trình từng người học hiện tại của hệ đại học 
liên thông và đại học văn bằng 2, từ đó đề xuất thiết kế hệ thống Quản lý với các chức năng quản lý chương trình từng 
người học một cách phù hợp và cuối cùng là xây dựng chương trình từng người học trên ứng dụng Microsoft Excel. 
Hệ thống quản lý bao gồm các chức năng như: quản lý mật khẩu, quản lý thông tin từng người học (xét hồ sơ), quản 
lý chương trình phải học của từng sinh viên, quản lý điểm, xây dựng kế hoạch học tập và tính học phí từng kỳ cho 
từng sinh viên… 
Từ khóa: Hệ thống, phân tích, quản lý chương trình, thiết kế, thông tin.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin vào 
công tác quản lý đã và đang được triển khai rộng 
rãi. Có nhiều chương trình quản lý được thiết kế, 
xây dựng và đưa vào áp dụng trên nhiều lĩnh vực, 
giúp cho công việc quản lý được nhanh hơn, hiệu 
quả hơn và thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời 
gian, đồng thời xử lý khối lượng thông tin lớn. 

Trong nhiều năm qua, công tác quản lý quản 
lý chương trình học của sinh viên hệ liên thông 
và văn bằng 2 trong trường Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang cũng như hệ đại học chính quy ng-
hĩa là chương trình học của tất cả sinh viên trong 
lớp đều như nhau. Tuy nhiên từ khi bộ giáo dục 
áp dụng quy định mới cho việc xét tuyển hệ liên 
thông và văn bằng 2 có sự khác biệt so với trước 
kia nghĩa là chương trình mỗi sinh viên trong lớp 
là khác nhau, mỗi sinh viên một chương trình 
học dẫn đến việc quản lý khó khăn, tốn thời gian 
trong việc theo dõi, tổng hợp, thống kê để báo cáo 
đối với giáo vụ khoa, kế toán khoa.

Một hệ thống Quản lý chương trình từng 
người học hệ liên thông, văn bằng 2 trên ứng 
dụng phần mềm Microsoft Excel sẽ tổng hợp tất 
cả các thông tin cần thiết của từng sinh viên để 
xuất ra được ma trận chương trình phải học của 
từng sinh viên, kế hoạch, bảng điểm tổng kết từng 
kỳ, bảng điểm từng môn học, học phí từng kỳ, 
bảng điểm toàn khóa của từng sinh viên. Ngoài 

ra hệ thống quản lý giúp thống kê chương trình 
từng người học theo các tiêu chí khác nhau tùy 
theo yêu cầu của khoa chuyên môn, nâng cao 
hiệu quả trong công tác quản lý đào tạo của khoa 
chuyên môn. Việc xây dựng, đưa hệ thống quản 
lý chương trình từng người học giúp cho các khoa 
xét hồ sơ, quản lý chương trình từng người học 
chính xác hơn, dễ dàng hơn vừa giúp giáo vụ 
khoa, kế toán khoa xuất danh sách sinh viên từng 
môn học và học phí từng kỳ bất cứ khi nào cần, 
vừa giúp cho công tác báo cáo với cấp trên nhanh 
chóng và thuận tiện hơn.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

- Nội dung 1: Nghiên cứu tài liệu, văn bản, 
biểu mẫu liên quan đến cách tính và cách quản lý 
chương trình từng người học tại trường Đại học 
Nông - Lâm Bắc Giang.

- Nội dung 2: Thu thập nghiệp vụ và các yêu 
cầu cần thiết của chương trình từ cán bộ, giáo viên 
các khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo, Phòng Tài 
chính - Kế toán nhằm phục vụ cho công tác xây 
dựng chức năng chính của chương trình và làm rõ 
luồng dữ liệu vào/ra của chương trình.

- Nội dung 3: Xây dựng chương trình Quản 
lý chương trình từng người học hệ liên thông, 
văn bằng 2, giới thiệu cách sử dụng chương trình 
Quản lý từng người học.
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2.2. Nguồn số liệu

- Nguồn số liệu được lấy từ các khoa chuyên 
môn, Phòng Đào tạo, Phòng Kế toán - Tài chính 
trường Đại học nông lâm - Bắc Giang.
2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp xây dựng và phát triển chương 
trình dựa trên công cụ phần mềm hỗ trợ lập trình 
VBA (Visual Basic for Applications). Add – In 
Atools sử dụng SQL trong Excel.

- Phương pháp kiểm thử chương trình (test 
chức năng và giao diện).

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phỏng 
vấn, thu thập thông tin, thống kê, đối chiếu, so 
sánh…
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân tích hệ thống Quản lý chương trình 
từng người học

Hệ thống Quản lý chương trình từng người 
học cần thực hiện được đầy đủ, chính xác nhất 
theo quy định hiện hành, đồng thời có tính năng 
thiết lập, nhập, lưu trữ, cập nhật thông tin chi tiết 
của từng sinh viên một cách khoa học, linh hoạt, 
tiện lợi, tăng hiệu quả công tác quản lý của khoa 
thay cho quản lý thủ công, rườm rà, khó khăn 
thống kê, dễ nhầm lẫn trước kia.

Hệ thống Quản lý chương trình từng người 
học cần tuân thủ đúng và đầy đủ các các thông 
tin dữ liệu. Các thông tin bao gồm: Danh sách 
công nhận bảo lưu kết quả học tập đối với người 
học liên thông lên đại học; Chương trình khung 
ngành học; Các học phần được bảo lưu kết quả 
học tập; Các học phần tương đương ở chương 
trình đào tạo đại học; Ma trận chương trình đào 
tạo cho từng người học; Danh sách công nhận 
bảo lưu kết quả học tập đối với ngành liên thông 
từ trung cấp sang đại học; Danh sách công nhận 
bảo lưu kết quả học tập đối với ngành liên thông 
từ cao đẳng sang đại học; Danh sách công nhận 
bảo lưu kết quả học tập đối với ngành liên thông 
từ đại học sang đại học; Danh sách các học phần 
bổ sung đối với từng người học hệ trung cấp sang 
đại học; Danh sách các học phần bổ sung đối với 
từng người học hệ cao đẳng sang đại học; Danh 
sách các học phần bổ sung đối với từng người học 
hệ dại học sang đại học; Kế hoạch giảng dạy từng 

kỳ và toàn khóa học; Học phí từng kỳ; Danh sách 
sinh viên từng học phần; Bảng điểm tổng kết từng 
kỳ; Bảng điểm toàn khóa.

Trong đó:
Danh sách công nhận bảo lưu kết quả học tập 

đối với người học liên thông lên đại học dự vào 
khung chương trình ngành học để chuyển đổi các 
học phần từ bảng điểm của sinh viên nộp xét hồ 
sơ với học phần tương đương ở chương trình đào 
tạo trình độ đại học (có thể 1 môn tương đương 
2,3 học phần tương đương và ngược lại).

Ma trận chương trình đào tạo cho từng người 
học: Căn cứ vào điểm ở các học phần công nhận 
bảo lưu để trích xuất ra ma trận.

Danh sách công nhận bảo lưu kết quả học tập 
đối với ngành liên thông từ trung cấp, cao đẳng, đại 
học sang đại học lấy từ dữ liệu nhập liêu ban đầu.

Danh sách các học phần bổ sung đối với từng 
người học hệ trung cấp, cao đẳng, đại học sang 
đại học dựa vào ma trận chương trình đào tạo cho 
từng người học để xuất ra.

Kế hoạch giảng dạy từng kỳ và toàn khóa 
học; phải khai báo phần giáo viên môn học kỳ 
thực hiện ở phần nguồn xử lý và xây dựng kế 
hoạch từng kỳ.

Học phí từng kỳ; dựa vào kế hoạch để xuất 
ra danh sách thu học phí từng kỳ có cả học phí cải 
thiện (có môn học từng kỳ cho từng sinh viên).

Danh sách sinh viên từng học phần: lấy từ 
ma trận chương trình đào tạo từng người học.

Bảng điểm tổng kết từng kỳ: Từ kế hoạch với 
ma trận chương trình đào tạo từng người xuất ra 
(có phần test).

Bảng điểm toàn khóa: Lấy từ bảng điểm 
tổng kết từng kỳ và ma trận chương trình đào tạo 
từng người.

Như vậy, các hệ số, thông tin dùng để quản 
lý chương trình từng người học đều được lưu trữ 
vào cơ sở dữ liệu. Khi xuất báo cáo, hệ thống sẽ 
dùng các truy vấn để tính toán dữ liệu lương của 
từng sinh viên theo đúng công thức quy định hiện 
hành. Khi cách quản lý thay đổi theo quy định, 
chỉ cần thay đổi lại cách tính khi truy vấn, không 
cần đến việc thay đổi quá nhiều hay can thiệp tới 
cơ sỡ dữ liệu đã được tạo và lưu trữ trước đó.
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3.2. Thiết kế hệ thống Quản lý chương trình 
từng người học
3.2.1. Thiết kế tổng quan

Về thiết kế tổng quan hệ thống Quản lý 
chương trình từng người học, tác giả sử dụng 
cách mô tả các chức năng của hệ thống thông 
qua các dạng biểu đồ khác nhau nhằm thể hiện 
đầy đủ nhất mối liên hệ giữa các chức năng trong 
hệ thống.

xuất ra (có phần test). 
Bảng điểm toàn khóa: Lấy từ bảng điểm tổng kết từng kỳ và ma trận chương trình đào tạo 

từng người. 
Như vậy, các hệ số, thông tin dùng để quản lý chương trình từng người học đều được lưu 

trữ vào cơ sở dữ liệu. Khi xuất báo cáo, hệ thống sẽ dùng các truy vấn để tính toán dữ liệu lương 
của từng sinh viên theo đúng công thức quy định hiện hành. Khi cách quản lý thay đổi theo quy 
định, chỉ cần thay đổi lại cách tính khi truy vấn, không cần đến việc thay đổi quá nhiều hay can 
thiệp tới cơ sỡ dữ liệu đã được tạo và lưu trữ trước đó. 
3.2. Thiết kế hệ thống Quản lý chương trình từng người học 
3.2.1. Thiết kế tổng quan 

Về thiết kế tổng quan hệ thống Quản lý chương trình từng người học, tác giả sử dụng cách 
mô tả các chức năng của hệ thống thông qua các dạng biểu đồ khác nhau nhằm thể hiện đầy đủ 
nhất mối liên hệ giữa các chức năng trong hệ thống. 

 
Sơ đồ 1. Sơ đồ hệ thống quản lý chương trình từng người học 

 

3.2.2. Thiết kế chi tiết các chức năng 
Chức năng Quản lý tài khoản: cho phép tạo mới thêm tài khoản người dùng bao gồm 

tên, mật khẩu và phân quyền tài khoản; sửa tên và mật khẩu của tài khoản đã có; xóa tài khoản 
người dùng không cần thiết. Chức năng này cần đảm bảo chỉ có tài khoản có quyền Quản trị 
viên mới có thể sử dụng được. 

Chức năng Đổi mật khẩu: cho phép người dùng hiện hành đang đăng nhập hệ thống có 
thể thay đổi mật khẩu mà không cần quản trị viên can thiệp, chỉ người dùng đó mới biết mật 
khẩu tài khoản của chính mình. 

Chức năng Nhập liệu: cho phép người dùng/quản lý khoa, giáo vụ khoa…/quản trị viên 
có thể thêm, sửa, xóa các danh mục phục vụ cho việc thiết lập thông tin trong hồ sơ sinh viên 
gviên như danh mục các học phần tương đương, danh sách môn học … tùy vào sự thay đổi 
hoặc biến động của các quy định hiện hành của khoa chuyên môn. 

Chức năng Quản lý chương trình: đây là chức năng quan trọng cần đảm bảo tính chính 
xác nhiều nhất trong hệ thống, chức năng này cho phép người dùng quản lý các thông tin của 

Hệ thống Quản lý chương trình từng người học

Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản

Đổi mật khẩu

Thoát chương trình

Nhập liệu

Tạo dữ liệu

Tạo hệ thống môn 
học tương đương

Xét hồ sơ, nhập 
liệu

Tạo nguồn xử lý 
dữ liệu

Quản lý chương 
trình

Điểm các học 
phần bảo lưu

Ma trận chương 
trình 

Danh sách các 
học phần bổ sung

Kế hoạch - học 
phí

Xây dựng kế 
hoạch

Kế hoạch

Học phí

Quản lý  đào tạo

Môn học phần

Kỳ tổng kết

Điểm tổng kết

Điểm bảo lưu

Bảng điểm toàn 
khóa

Sơ đồ 1. Sơ đồ hệ thống quản lý chương 
trình từng người học

3.2.2. Thiết kế chi tiết các chức năng
Chức năng Quản lý tài khoản: cho phép tạo 

mới thêm tài khoản người dùng bao gồm tên, mật 
khẩu và phân quyền tài khoản; sửa tên và mật 
khẩu của tài khoản đã có; xóa tài khoản người 
dùng không cần thiết. Chức năng này cần đảm 
bảo chỉ có tài khoản có quyền Quản trị viên mới 
có thể sử dụng được.

Chức năng Đổi mật khẩu: cho phép người 
dùng hiện hành đang đăng nhập hệ thống có thể 
thay đổi mật khẩu mà không cần quản trị viên can 
thiệp, chỉ người dùng đó mới biết mật khẩu tài 
khoản của chính mình.

Chức năng Nhập liệu: cho phép người dùng/
quản lý khoa, giáo vụ khoa…/quản trị viên có thể 
thêm, sửa, xóa các danh mục phục vụ cho việc 
thiết lập thông tin trong hồ sơ sinh viên gviên như 
danh mục các học phần tương đương, danh sách 
môn học … tùy vào sự thay đổi hoặc biến động 
của các quy định hiện hành của khoa chuyên môn.

Chức năng Quản lý chương trình: đây là 
chức năng quan trọng cần đảm bảo tính chính xác 
nhiều nhất trong hệ thống, chức năng này cho 
phép người dùng quản lý các thông tin của sinh 
viên điểm các học phần bảo lưu, ma trận chương 
trình đào tạo từng người học, danh sách các học 

phần bổ sung, nhằm đảm bảo chính xác nhất các 
thông số cần thiết cho việc quản lý, xuất báo cáo. 
Ngoài ra, form thiết lập này đảm bảo cho phép 
thay đổi, rà soát thông tin chi tiết của sinh viên 
một cách linh hoạt và tiện lợi. 

Chức năng Kế hoạch - Học phí: chức năng 
này cho phép người dùng xây dựng kế hoạch 
toàn khóa học, từng kỳ và truy xuất học phí theo 
kế hoạch từng kỳ giúp cho khoa nắm bắt được 
tiến độ giảng dạy, học tập của từng sinh viên, 
xây dựng được kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho 
sinh viên dủ điều kiện tốt nghiệp. Ngoài ra chức 
năng học phí giúp cho kế toán lên danh sách thu 
học phí của từng sinh viên một cách chính xác 
và dễ dàng.

Chức năng Quản lý Đào tạo: đây cũng là 
chức năng quan trọng cần đảm bảo tính chính xác 
nhiều nhất trong hệ thống. Các bảng biểu được 
thiết kế theo mẫu có sẵn, dùng để hiển thị thông 
tin cần thiết thông qua dữ liệu được lưu trữ và 
tính toán trên cơ sở dữ liệu của sinh viên ở chức 
năng quản lý chương trình. Có thể trích xuất các 
danh sách học phần, kỳ tổng kết. bảng điểm tổng 
kết, bảng điểm bảo lưu, bảng điểm toàn khóa, để 
phục vụ cho việc in ấn và quản lý. Các bảng biểu 
này có thể thay đổi khi mẫu thay đổi.
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống Quản 
lý chương trình từng người học

Tất cả mọi hệ thống đều phải sử dụng một cơ 
sở dữ liệu của riêng mình, đó có thể là một cơ 
sở dữ liệu đã có hoặc một cơ sở dữ liệu được 
xây dựng mới. Cũng có những hệ thống sử dụng 
cả cơ sở dữ liệu cũ và mới. Việc phân tích và thiết 
kế cơ sở dữ liệu cho một hệ thống có thể tiến 
hành đồng thời với việc phân tích và thiết kế hệ 
thống hoặc có thể tiến hành riêng. Vấn đề đặt ra là 
cần xây dựng một cơ sở dữ liệu giảm được tối đa 
sự dư thừa dữ liệu đồng thời phải dễ dàng trong 
việc sao lưu, khôi phục và bảo trì.

Excel nằm trong bộ công cụ văn phòng Microsoft 
Office gồm nhiều phần mềm hỗ trợ viết văn bản, 
thuyết trình, quản lý email hay bảng tính như 
Excel. Phần mềm này giúp tạo ra các bảng tính, 
cùng các tính năng, công cụ hỗ trợ người dùng 
tính toán dữ liệu nhanh, chính xác với số lượng 
hàng triệu ô tính. Phần mềm Excel được sử dụng 
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rộng rãi trong nhiều ngành nghề khác nhau. Ví dụ 
như: Kế toán, Nhân sự, Hành chính, Giáo viên, 
Kỹ sư ... và cả học sinh, sinh viên.

Công cụ này phù hợp cho những đối tượng 
soạn thảo tài liệu, tính toán các con số, phân tích 
dữ liệu gồm nhiều hàm thông dụng như Vlook-
up, Logic, SUM, AVG ... cho phép bạn tính toán 
nhanh chóng mà ko cần sử dụng đến máy tính hay 
bất kì thiết bị nào khác hỗ trợ tính toán.

VBA (Visual Basic for Applications) trong 
Excel là ngôn ngữ lập trình do Microsoft tạo ra 
để giúp ghi Macro trong Excel, khi chạy một 
macro, nó mã hóa đoạn mã để ứng dụng Excel 
đọc và thực hiện hành động mà bạn mong muốn. 
Điều này giúp bạn có thể lập trình tự động hóa 
trong ứng dụng Excel. Với VBA, các macro có 
thể được lập trình để tự động hóa các tác vụ biến 
một loạt các thao tác thủ công thành nút bấm 
duy nhất.

Dữ liệu trong VBA được lưu trữ dưới dạng 
các macro, modul. Để quản lý dữ liệu, VBA sử 
dụng thao tác khác nhau trên các bảng lưu trữ 
dữ liệu. VBA có thể phân tích, tổng hợp số liệu 
từ các bảng dữ liệu đã có sẵn, tạo nên các dạng 
bảng mới, sửa đổi cấu trúc, dữ liệu của các bảng 
đã có. Sau khi thực hiện một hay một chuỗi các 
lệnh code sẽ có đủ số liệu để tạo ra báo cáo theo 
yêu cầu công việc.

Add – In A-Tools trên Excel.

Hình 1. A- tool trong Excel

Đây là một add-in đột phá mới trên Excel 
giúp làm báo động trong Excel và chia sẻ file 
Excel qua mạng rất mạnh, giúp bạn giảm được 
nhiều công sức khi làm việc trên Excel.

Tốc độ tìm và lọc trong “Nhập liệu nâng cao” 
nhanh với nguồn dữ liệu có tới trên 100.000 dòng 

chỉ vài mili giây.
Chia sẻ Excel qua mạng nhiều người cùng 

mở và làm việc tại một thời điểm, có phân 
quyền chi tiết, chia sẻ file Excel có VBA - Chi 
tiết hơn Google Sheets.

Tạo báo cáo động tốc độ nhanh, dễ dàng với 
ngôn ngữ: Hàm BS_SQL, các hàm mảng lọc và 
xử lý nhanh và tiện ích: BS_Vlookup, BS_JOIN, 
BS_Array2D…

 Nhập liệu nâng cao: Khi nhập liệu hỗ trợ cửa 
sổ tìm và lọc danh sách nhiều cột, tốc độ siêu 
nhanh.

Đối với quản lý chương trình từng người học, 
cần tạo ra bảng lưu trữ thông tin cá nhân của từng 
sinh viên trong lớp. Bảng này sẽ lưu trữ toàn bộ 
những dữ liệu cần thiết nhằm phục vụ cho công 
việc quản lý. Ngoài ra, một số bảng phụ khác 
dùng để lưu trữ các dữ liệu khai báo phụ khác 
như mã học phần, mã sinh viên…

Các bảng này đều được tạo ra và có sự ràng 
buộc dữ liệu đến nhau nhằm đảm bảo tính liên 
kết và đồng bộ dữ liệu trong chương trình. Khi 
dữ liệu thông tin của một trong các đối tượng 
được thay đổi, các dữ liệu tương ứng trong các 
đối tượng liên quan sẽ thay đổi theo và dẫn tới kết 
quả báo cáo cũng thay đổi.
3.4. Giao diện phần mềm hệ thống Quản lý 
chương trình từng người học

Hình 2. Chức năng Quản lý tài khoản
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Hình 3. Giao diện chương trình quản lý

Hình 4. Chức năng trong phân hệ nhập liệu

Hình 5. Chức năng quản lý chương trình/ danh sách 
các học phần bổ sung

Hình 6. Chức năng kế hoạch – học phí/ Form nhập 
kế hoạch từng kỳ, toàn khóa

Hình 7. Chức năng quản lý đào tạo/ môn học phần

Hình 8. Chức năng quản lý đào tạo/ Kỳ tổng kết

Hình 9. Chức năng quản lý đào tạo/ Kết quả học tập 
toàn khóa

3.5. Đánh giá kết quả khi đưa hệ thống vào 
thực nghiệm

Để đánh giá kết quả thực nghiệm sử dụng hệ 
thống, tác giả so sánh kết quả các báo cáo thực 
nghiệm với các bảng thực tế đã được duyệt từ 
khoa, phòng ban chuyên môn cùng Ban giám 
hiệu. Kết quả so sánh đối chiếu cho thấy:

- Trong các bảng biểu danh sách công nhận 
bảo lưu kết quả học tập đối với người học liên 
thông lên đại học: Kết quả tương ứng trong các 
cột của từng bảng biểu so với mẫu của phòng đào 
tạo trùng khớp. 

- Trong chương trình khung ngành học: Được 
lấy từ chương trình  khung mở ngành của khoa đã 
được phê duyệt.

- Trong các học phần được bảo lưu kết quả 
học tập và các học phần tương đương ở chương 
trình đào tạo đại học: Kết quả trong các cột của 
các học phần được bảo lưu và học phần tương 
đương ở chương trình đào tạo hoàn toàn trùng 
khớp với các học phần được chuyển đổi theo quy 
định của nhà trường.

- Trong ma trận chương trình đào tạo cho từng 
người học: Kết quả hoàn toàn trùng khớp với mẫu 
phòng đào tạo ban hành.

- Trong danh sách công nhận bảo lưu kết quả 
học tập đối với ngành liên thông từ trung cấp, cao 
đẳng, đại học sang đại học: Kết quả hoàn toàn 
trùng khớp với mẫu phòng đào tạo ban hành.

- Trong danh sách các học phần bổ sung đối 
với từng người học hệ trung cấp, cao đẳng, đại 
học sang đại học: Kết quả hoàn toàn trùng khớp 
với mẫu phòng đào tạo ban hành.

- Trong kế hoạch giảng dạy từng kỳ và toàn 
khóa học, danh sách sinh viên từng học phần, 
bảng điểm tổng keests từng kỳ và toàn khóa: Kết 
quả hoàn toàn trùng khớp với mẫu phòng đào tạo 
ban hành.
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-  Trong học phí từng kỳ: Kết quả trùng khớp 
với mẫu phòng kế toán ban hành

Ngoài ra tác giả thực hiện phỏng vấn đối với 
09 cán bộ, giáo viên các khoa đã tham gia dùng 
thử và thực nghiệm chương trình hệ thống Quản 

lý chương trình từng người học với bảng câu hỏi 
đã được chuẩn bị trước. Các câu trả lời nhận được 
từ phía các cán bộ nhìn chung đều đánh giá tốt về 
chương trình sử dụng.

Bảng 1. Các câu hỏi phỏng vấn cán bộ về phần mềm Quản lý chương trình từng người học

TT Nội dung câu hỏi Ghi chú

Câu hỏi 1 Anh/chị có hài lòng với cách nhập dữ liệu và thông tin của sinh viên trong 
chương trình Quản lý chương trình từng người học hay không?

Câu hỏi 2 Anh/chị có hài lòng về hình thức các bảng biểu được xuất ra trong chương 
trình Quản lý chương trình từng người học hay không?

Câu hỏi 3
Anh/chị có hài lòng về độ chính xác của các cột dữ liệu trong các bảng 
biểu được xuất ra trong chương trình Quản lý chương trình từng người học 
hay không?

Câu hỏi 4
Anh/chị có hài lòng về tính linh động, nhanh chóng và hiệu quả trong cách 
nhập thông tin, dữ liệu của chương trình Quản lý chương trình từng người 
học hay không?

Câu hỏi 5 Ưu điểm nào của chương trình Quản lý chương trình từng người học khiến 
anh/chị cảm thấy hứng thú hơn so với cách làm thủ công trên Excel

Căn cứ vào các câu trả lời thông qua phỏng 
vấn, hầu hết các cán bộ, giáo viên đều đánh giá 
cao tính linh động trong nhập dữ liệu và thông tin 
của sinh viên. Có 6/7 cán bộ, giáo viên hài lòng 
với cách nhập dữ liệu và thông tin, 100% đồng ý 
rằng chương trình quản lý từng người học rất linh 
động trong việc nhập liệu.

Về các biểu mẫu, bảng biểu và thống kê kết 
xuất từ chương trình, hầu hết các cán bộ, giáo 
viên đều hài lòng với các mẫu bảng biểu xuất ra. 
Các bảng biểu đều bám sát với mẫu biểu đang sử 
dụng của Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Đào 
tạo do đó dễ quan sát đối chiếu với bảng biểu cũ 
để so sánh, đánh giá tính chính xác.

Khoảng 100% cán bộ, giáo viên cho rằng 
chương trình dễ sử dụng, giao diện đẹp, và linh 
hoạt trong sử dụng.

Tất cả mọi người đều cho rằng sử dụng 
chương trình nhanh và chính xác hơn so với việc 
phải tổng hợp thủ công trên nhiều file Excel khác 
nhau đối với từng bảng biểu hoặc với từng đối 
tượng yêu cầu thống kê khác nhau.

4. KẾT LUẬN

Chương trình Quản lý chương trình từng 
người học hệ liên thông, văn bằng 2, áp dụng 
trong công tác quản lý đào tạo tại trường Đại học 
Nông - Lâm Bắc Giang, phù hợp với cách quản 
lý và các quy định chi tiêu hiện hành tại trường, 
có thể cài đặt và đưa vào sử dụng được luôn. Cấu 
hình máy tính để cài đặt chương trình phần mềm 
cũng không yêu cầu quá cao, máy tính chỉ cần có 
cấu hình phần cứng và phần mềm có thể hỗ trợ 
cài đặt phần mềm Atool, Microsoft 2007 trở đi là 
có thể cài đặt được chương trình Quản lý chương 
trình từng người học.

Ngoài việc cài đặt chương trình Quản lý 
chương trình từng người học hệ liên thông, văn 
bằng 2 áp dụng cho các khoa chuyên môn trường 
Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, chương trình 
hoàn toàn có thể áp dụng cho bất cứ các khoa 
chuyên môn, trung tâm có đào tạo hệ liên thông 
văn bằng 2 do tính linh động và linh hoạt trong cơ 
chế thiết lập và nhập dữ liệu.

Kiến nghị với các cán bộ, giáo viên, các khoa 
chuyên môn và lãnh đạo trường Đại học Nông 
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- Lâm Bắc Giang từng bước áp dụng và triển 
khai sử dụng chương trình chương trình Quản lý 
chương trình từng người học hệ liên thông, văn 
bằng 2 nhằm nâng cao chất lượng công việc.

Kiến nghị với Phòng Khoa học & Hợp tác 

Quốc tế và lãnh đạo trường Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang hợp thức hóa có thể chuyển giao 
chương trình tới các đơn vị có nhu cầu sử dụng 
nhằm tăng tăng hiệu quả công việc cho cán bộ, 
giáo viên trong các khoa chuyên môn.
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XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Phạm Văn Vân1, Đàm Thuận Minh Bình2

(1Trung tâm Thông tin – Thư viện, 2Trung tâm Dịch vụ Giáo dục sinh thái môi trường, Trường Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm nắm bắt các quy trình nghiệp vụ quản lý nghiên cứu khoa học (NCKH); đánh giá những khó 
khăn, tồn tại trong việc quản lý thủ công từ đó xây dựng phần mềm quản lý NCKH nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công 
tác quản lý NCKH của Nhà trường. Hệ thống được phân tích thiết kế theo phương pháp hướng đối tượng, sử dụng 
ngôn ngữ UML. Phần mềm được mã hóa bởi ngôn ngữ ASP.NET, sử dụng cơ sở dữ liệu SQL. Các chức năng 
chính được xây dựng gồm: quản lý đề tài dự án, quản lý bài báo, quản trị hệ thống, quản lý cán bộ, tra cứu thông 
tin, xuất báo cáo thống kê… Ngoài ra, phần mềm còn tích hợp một cổng tra cứu thông tin nghiên cứu khoa học 
trực tuyến phục vụ hoạt động học tập, giảng dạy của sinh viên và cán bộ giảng viên Nhà trường.
Từ khóa: ASP.NET, phần mềm quản lý, quản lý nghiên cứu khoa học, Server UML, SQL.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Năm 2017, Nhà trường đã xây dựng đề án 

“Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và đào 
tạo”. Theo nội dung của đề án có một số lĩnh vực 
hoạt động của Nhà trường việc ứng dụng công 
nghệ trong công tác quản lý còn nhiều hạn chế, 
trong đó có mảng NCKH. Để đồng bộ với các 
hoạt động quản lý khác của Nhà trường, công tác 
quản lý NCKH cần có một sự đổi mới mà nền 
tảng là thay thế việc quản lý thủ công bằng một 
ứng dụng CNTT.

NCKH ở các trường đại học là hoạt động rất 
quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của các 
nhà trường, trong đó hoạt động quản lý NCKH đã 
có những đóng góp hết sức quan trọng. Chỉ tính 
từ thời điểm Trường được nâng cấp lên đại học 
(năm 2011) đến nay, tổng số đề tài NCKH thuộc 
diện Nhà trường quản lý đã khoảng gần 300 đề 
tài. Mỗi năm có vài chục đề tài nghiên cứu, bài 
báo được bổ sung. Với số lượng đề tài ngày càng 
gia tăng, việc quản lý NCKH theo kiểu thủ công 
như hiện nay sẽ tốn nhiều thời gian, công sức, 
tốc độ xử lý chậm, nhầm lẫn, thiếu chính xác 
và ngày càng bộc lộ những bất cập. Ứng dụng 
CNTT để quản lý khoa học sẽ khắc phục được 
những bất cập trên, chẳng hạn khi cần thống kê 
đề tài NCKH theo các tiêu chí như: theo loại đề 
tài, theo năm, thì phần mềm sẽ thực hiện nhanh 
và chính xác hơn rất nhiều so với cách làm thủ 

công. Ngoài ra, việc quản lý như hiện nay làm 
cho việc công bố thông tin về các kết quả nghiên 
cứu rất hạn chế, dẫn đến việc khai thác sử dụng 
các kết quả NCKH không được hiệu quả. Phần 
mềm quản lý NCKH sẽ giải quyết được vấn đề 
này bằng cách cung cấp một kênh truy cập thông 
tin trực tuyến.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Nghiên cứu thực trạng quản lý 
NCKH tại Trường. 

Nghiên cứu hoạt động quản lý NCKH tại 
Phòng KH&HTQT; phỏng vấn cán bộ quản lý 
khoa học để thu thập thông tin.

Nội dung 2: Phân tích và thiết kế hệ thống
+ Phân tích hệ thống:
Yêu cầu của hệ thống: Quản lý thông tin mã 

đề tài dự án nghiên cứu, quản lý thông tin chi tiết 
của đề tài dự án, quản lý thông tin cán bộ nghiên 
cứu, quản lý lĩnh vực nghiên cứu.

Yêu cầu tra cứu: tra cứu thông tin cán bộ thực 
hiện; tra cứu thông tin đề tài dự án (theo lĩnh vực 
nghiên cứu, theo năm, theo cấp quản lý, theo tác 
giả...).

Yêu cầu kết xuất: xuất báo cáo thống kê đề 
tài dự án NCKH theo các tiêu chí (theo lĩnh vực 
nghiên cứu, theo năm, theo cấp quản lý, theo tác 
giả...); xuất báo cáo thống kê về các nhà khoa học; 
nhập dữ liệu về các đề tài dự án NCKH từ file 
excel theo mẫu. 

+ Thiết kế hệ thống: 
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Mô đun quản lý đề tài dự án.
Mô đun quản lý bài báo.
Mô đun quản trị hệ thống.

Mô đun quản lý cán bộ.
Mô đun tra cứu thông tin.
Mô đun xuất báo cáo thống kê

Nội dung 3: Xây dựng phần mềm và hoàn 
thiện đề tài

+ Lập trình.
+ Vận hành thử và hoàn thiện các chức năng 

của phần mềm.
+ Viết hướng dẫn sử dụng.
+ Hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nghiên 

cứu các tài liệu về hoạt động quản lý NCKH tại 
trường để nắm bắt rõ thực trạng, sử dụng 2 mẫu 
phiếu khảo sát (phụ lục 1 và 2) để thu thập thông 
tin về nhu cầu sử dụng các thao tác trong hoạt 
động quản lý, từ đó xây dựng các chức năng của 
phần mềm.

- Phương pháp phỏng vấn: phỏng vấn các cán 
bộ phụ trách công tác khoa học để có thêm các 
thông tin về các tồn tại hạn chế, các yêu cầu đối 
với công tác quản lý thông tin NCKH.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: sử dụng 
phương pháp phân tích thiết kế hướng chức năng 
hoặc phân tích thiết kế hướng đối tượng để phân 
tích thực trạng, tìm giải pháp cho các yêu cầu, 
tổng hợp các yêu cầu để xây dựng các chức năng 
cho phần mềm.

- Phương pháp thực nghiệm: sử dụng phương 
pháp lập trình webform để xây dựng và hoàn thiện 
dần các chức năng của phần mềm.

- Phương pháp chuyên gia: hỏi ý kiến các 
chuyên gia, những người có kinh nghiệm trong xây 
dựng, triển khai hệ thống quản lý NCKH.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Quy trình thực hiện các hoạt động KHCN 
tại trường 

Về quy trình thực hiện các hoạt động khoa 
học công nghệ hiện nay được thực hiện theo Quy 
định quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ 
ban hành theo quyết định số 1643/QĐ-ĐHNLBG-
KHCN ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Hiệu 
trưởng. Theo đó, mỗi nhiệm vụ khoa học công 

nghệ được thực hiện theo trình tự như sau: 

 
Hình 1. Sơ đồ quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp trường 

3.2. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý NCKH 
3.2.1. Phân tích hệ thống 

Xác định yêu cầu 
* Yêu cầu của hệ thống 
Hệ thống quản lý NCKH cần thực hiện được 2 nhiệm vụ là quản trị và tra cứu thông tin. 

Trong đó phần quản trị phải thực hiện được các chức năng như quản lý nhiệm vụ khoa học 
công nghệ, quản lý các công trình công bố và quản lý thông tin nhà khoa học. Phần tra cứu cần 
hiển thị các thông tin cơ bản của các nhiệm vụ khoa học công nghệ và công trình công bố, 
đồng thời cho phép thực hiện các tìm kiếm, thống kê các thông tin liên quan. 

* Yêu cầu tra cứu 
Hệ thống cần có các chức năng tra cứu, tìm kiếm như: Tra cứu thông tin nhà khoa học; Tra 

cứu thông tin nhiệm vụ khoa học công nghệ, công trình công bố theo tiêu chí như: tên, năm 
thực hiện, tác giả, lĩnh vực nghiên cứu… 

* Yêu cầu kết xuất 
Thông tin đầu ra có thể hiện thị trực tiếp hoặc xuất ra dưới dạng file; Thông tin đầu vào có 

thể nhập trực tiếp trên hệ thống hoặc import từ file có sẵn. 
* Yêu cầu phi chức năng 
Hệ thống có tính bảo mật, an toàn dữ liệu; Chương trình chạy nhanh, ổn định; Giao diện 

thân thiện, dễ sử dụng. 
3.2.2. Thiết kế hệ thống 
3.2.2.1. Xây dựng biểu đồ Usecase (UC) tổng quát 

Các UC được xác định như sau: 
- Đăng nhập: người dùng phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp mới có 

thể sử dụng các chức năng của hệ thống. 
- Quản lý thông tin tài khoản: người dùng được xem và sửa các thông tin cá nhân trên tài 

khoản, trừ tên và mã người dùng. 

Viết đề xuất Hội đồng tuyển 
chọn Viết thuyết minh

HĐ xét duyệt 
thuyết minh

HĐ thẩm định tài 
chính

Quyết định giao 
đề tài

Thực hiện đề tài

Kiểm tra tiến độ Nghiệm thu đề tài Quyết định công 
nhận kết quả

Hình 1. Sơ đồ quy trình thực hiện đề tài NCKH 
cấp trường

3.2. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý 
NCKH
3.2.1. Phân tích hệ thống

Xác định yêu cầu
* Yêu cầu của hệ thống
Hệ thống quản lý NCKH cần thực hiện được 2 

nhiệm vụ là quản trị và tra cứu thông tin. Trong đó 
phần quản trị phải thực hiện được các chức năng 
như quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản 
lý các công trình công bố và quản lý thông tin nhà 
khoa học. Phần tra cứu cần hiển thị các thông tin 
cơ bản của các nhiệm vụ khoa học công nghệ và 
công trình công bố, đồng thời cho phép thực hiện 
các tìm kiếm, thống kê các thông tin liên quan.

* Yêu cầu tra cứu
Hệ thống cần có các chức năng tra cứu, tìm 

kiếm như: Tra cứu thông tin nhà khoa học; Tra 
cứu thông tin nhiệm vụ khoa học công nghệ, công 
trình công bố theo tiêu chí như: tên, năm thực 
hiện, tác giả, lĩnh vực nghiên cứu…

* Yêu cầu kết xuất
Thông tin đầu ra có thể hiện thị trực tiếp hoặc 

xuất ra dưới dạng file; Thông tin đầu vào có thể 
nhập trực tiếp trên hệ thống hoặc import từ file 
có sẵn.

* Yêu cầu phi chức năng
Hệ thống có tính bảo mật, an toàn dữ liệu; 
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Chương trình chạy nhanh, ổn định; Giao diện thân 
thiện, dễ sử dụng.
3.2.2. Thiết kế hệ thống
3.2.2.1. Xây dựng biểu đồ Usecase (UC) tổng 
quát

Các UC được xác định như sau:
- Đăng nhập: người dùng phải đăng nhập vào 

hệ thống bằng tài khoản được cấp mới có thể sử 
dụng các chức năng của hệ thống.

- Quản lý thông tin tài khoản: người dùng 
được xem và sửa các thông tin cá nhân trên tài 
khoản, trừ tên và mã người dùng.

- Quản lý công trình công bố: cho phép thêm, 
sửa, xóa thông tin các công trình công bố.

- Quản lý công trình nhiệm vụ khoa học công 
nghệ: cho phép thêm, sửa, xóa thông tin các nhiệm 
vụ khoa học công nghệ.

- Quản lý lĩnh vực nghiên cứu: cho phép thêm, 
sửa, xóa thông tin về lĩnh vực nghiên cứu.

- Quản lý thông tin nhà khoa học: cho phép 
thêm, sửa, xóa thông tin các nhà khoa học.

- Quản lý đơn vị: cho phép thêm, sửa, xóa 
thông tin về các đơn vị trong trường.

- Quản lý cấp đề tài: cho phép thêm, sửa, xóa 
thông tin về các cấp quản lý đề tài NCKH.

- Quản lý lịch sử hệ thống: cho phép lưu nhật 
ký hoạt động trên hệ thống.
- Quản lý tra cứu: cho phép tra cứu thông tin theo 
các tiêu chí khác nhau.

Hình 2.  Biểu đồ Usecase tổng quát

3.2.2.2. Thiết kế một số lớp dữ liệu

Hình 3. Biểu đồ một số lớp dữ liệu
3.2.3. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc logic hệ thống sẽ được chia là 04 
phần tương ứng với từng lớp, hoạt động như sau:

Lớp Trình diễn (Presentation Layer): Người 
sử dụng truy cập Phần mềm Quản lý NCKH 
thông qua giao diện đồ họa người dùng (GUI) ở 
lớp Trình diễn (Presentation Layer). Thông qua 
giao diện đồ họa người dùng (GUI), tùy theo vai 
trò được phân quyền, người sử dụng có thể khai 
thác một phần đầy đủ hay toàn bộ các chức năng 
của ứng dụng.

Lớp Dịch vụ (Service Layer): Là các chức 
năng của phần mềm được triển khai thành các 
dịch vụ để người dùng có thể sử dụng giao diện 
đồ họa người dùng (GUI) để truy cập, sử dụng các 
chức năng phần mềm.

Lớp Nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu (Business 
Logic & Data Access Layer): hỗ trợ các chức 
năng của phần mềm.

Lớp dữ liệu (Data Layer): CSDL quản lý dữ 
liệu, được xây dựng trên hệ quản trị CSDL quan 
hệ SQL Server, Oracle hoặc tương đương.

4. KẾT LUẬN
Sau thời gian 1 năm nghiên cứu và xây dựng, 

nhóm tác giả đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu 
của đề tài theo như thuyết minh.

Sản phẩm của đề tài là hệ thống quản lý 
NCKH đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản 
trong công tác quản lý của phòng Khoa học & 
Hợp tác quốc tế. Hệ thống phần mềm có giao 
diện thân thiện, dễ sử dụng. Hệ thống không cần 
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cài đặt mà chạy trực tiếp trên môi trường mạng 
nên đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng. 

Hệ thống được thiết kế sát với thực tế công 
tác quản lý Khoa học của Nhà trường nên sẽ 

thuận lợi hơn cho các cán bộ quản lý trong quá 
trình sử dụng. Về yêu cầu kỹ thuật, hệ thống 
chạy trên Host và domain có sẵn của nhà trường 
nên không cần đầu tư thêm về hạ tầng.
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có phiên âm La tinh và chú thích rõ ràng. Nếu dùng nhiều từ viết tắt thì phải có danh mục các từ 
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