
Hơn 300 đại biểu tham gia Ngày hội hỗ trợ 
thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương

Bình Dương sẽ tổ chức Hội nghị Thành 
phố thông minh năm 2017

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và 
Công nghệ nhiệm kỳ 2017 - 2022

Huyện Bàu Bàng: Tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng phát triển bền vững

Hiệu quả kinh tế trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới tại huyện Bàu Bàng

Ứng dụng sinh học tổng hợp: Ở vi sinh vật 
và các loài thực vật

Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi cắt 
đại tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 
Dương

Bình Dương: Công tác xây dựng, xây dựng 
thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp và xử lý vi phạm hành chính

02

05

03

07

11

13

23

27

















TRONG SỐ NÀY

THOÂNG TIN ISSN 1859 - 1302

KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ
TRUNG TAÂM THOÂNG TIN VAØ THOÁNG KEÂ KH&CN - SÔÛ KH&CN BÌNH DÖÔNG XUAÁT BAÛN

THOÂNG TIN KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ

Soá 10/2017

?

?

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

26 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3904669
Fax: (0274) 3856057

Email: thongtinkhcn@binhduong.gov.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Nguyễn Bình Phước

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

BAN BIÊN TẬP
Trần Trọng Tuyên

Lê Vương Duy
Nguyễn Thị Thơ Mộng

Trình bày:
Nguyễn Thị Thơ Mộng



Tin tức và sự kiện

Hơn 300 đại biểu tham gia Ngày hội 
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn 
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Nhằm tạo điều kiện cho đoàn 
viên thanh niên có nhu cầu 

khởi nghiệp tiếp cận và nắm bắt các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước trong việc hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp.Ngày 15/10/2017, Ban Thường 
vụ Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Sở 
Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh 
nhân trẻ tổ chức chương trình “Ngày 
hội hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp năm 
2017”, tại Hội trường Trung tâm hỗ trợ 
Thanh niên công nhân và Lao động trẻ 
tỉnh Bình Dương. 

Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Quốc 
Cường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 
bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh Đoàn, 
Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng đội 
Tỉnh; ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh 
niên; anh Nguyễn Ngọc Đức - Phó Chủ tịch 
Hội Doanh nhân trẻ cùng lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, Ban Giám hiệu một số trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các doanh nhân trẻ 
khởi nghiệp thành công, đoàn viên thanh niên 
có mô hình sản xuất kinh doanh giỏi.

Nội dung Ngày hội được diễn ra với các 
hoạt động: Tọa đàm “Đánh thức đam mê khởi 
nghiệp trong Thanh niên”; Diễn đàn “Tài năng 
trẻ chung tay xây dựng quê hương Bình Dương 
giàu đẹp và văn minh”; Triển lãm các gian hàng 
của các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, 
các gian hàng tư vấn, hỗ trợ Thanh niên khởi 
nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; 
Phát động Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong 
Thanh niên”; Ký kết chương trình phối hợp hỗ 
trợ thanh niên khởi nghiệp với các ngành liên 
quan; chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn 
với Sở khoa học Công nghệ và Liên Đoàn Lao 
động Tỉnh giai đoạn 2017 - 2022.

Hệ sinh thái khởi nghiệp là môi trường thuận 
lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và 
phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả 
năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài 
sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới 
- doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Mở đầu cho phần tọa đàm “Đánh thức đam 
mê khởi nghiệp trong thanh niên”, ông Nguyễn 
Quốc Cường - Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ đã giới thiệu một số nội dung giúp phân 
biệt được khởi nghiệp sáng tạo và lập nghiệp, 
khởi sự kinh doanh để thanh niên có được cái 
nhìn thực tế và cân nhắc đối với quyết định của 
bản thân trong việc phát triển nghề nghiệp của 
mình; Giới thiệu vai trò và chức năng của một 
số tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp như: Không gian 
làm việc chung, vườn ươm, trung tâm ươm tạo 
doanh nghiệp, phòng thí nghiệm thực hành/chế 
tạo để giúp thanh niên hiểu rõ hơn về quá trình 
khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu về chủ trương 
hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đảng và Nhà 
nước, qua đó giới thiệu về kế hoạch hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo của tỉnh Bình Dương giai đoạn 
2017 - 2020.  

Tiến Phúc

Đoàn viên thanh niên tham gia phát biểu ý kiến về 
“Khởi nghiệp” tại Ngày hội hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh
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Với mục đích nhằm giới thiệu về 
tầm nhìn, hướng đi và quá trình 

xây dựng khởi đầu của đề án Thành phố 
Thông minh Bình Dương, đang góp phần 
vào sự phát triển bền vững của Tỉnh; tạo 
điều kiện thảo luận, chia sẻ các ý kiến 
từ lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu thế 
giới và trong nước về tầm nhìn, chiến 
lược, chương trình hành động của các 
đề án Thành phố Thông minh trên khắp 
thế giới, so sánh và đề xuất các ý tưởng 
thực tiễn cho trường hợp của Bình Dương 
trong giai đoạn sắp tới. Hội nghị sẽ bao 
gồm chuỗi sự kiện hướng tới nhiều thành phần, 
từ đó nâng cao nhận thức, sự ủng hộ và sự tham 
gia tích cực của người dân, cộng đồng, các cơ 
quan ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, các 
viện trường, các nhà khoa học, học sinh, sinh 
viên, đẩy mạnh liên kết Ba Nhà (nhà nước, nhà 
trường, nhà doanh nghiệp), liên kết hợp tác quốc 
tế và các tỉnh thành lân cận, cùng triển khai xây 
dựng thành phố thông minh Bình Dương. Cụ 
thể:

(1) Hội nghị toàn thể về Thành phố Thông 
minh Bình Dương sẽ có các bài tham luận của 
lãnh đạo tỉnh, đại diện thành phố Eindhoven, đại 
diện lãnh sự quán Hà Lan, các diễn giả là lãnh 
đạo, chuyên gia quốc tế và trong nước về các 
chủ đề Thành phố Thông minh liên quan trực 
tiếp đến Bình Dương như phát triển các chính 
sách, cơ sở hạ tầng kĩ thuật số và ICT, hướng 
tới xây dựng công trình xanh, sự tham gia của 
người dân trong xây dựng thành phố thông minh, 
chia sẻ kiến thức về sự phát triển của Thành phố 
thông minh khắp thế giới,…và lễ trao giải của 
cuộc thi Hackathon 2017. Thời gian diễn ra vào 
lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/11/2017 tại Trung 
tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh.

(2) Hội thảo Doanh nghiệp về các chủ đề 
thảo luận liên quan đến các ý tưởng, dự án, sự 
đóng góp của các doanh nghiệp trong việc xây 
dựng Thành phố Thông minh tại Bình Dương, 
mô hình Ba Nhà, cũng như chia sẻ các xu thế 
mới. Thời gian diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút 
ngày 27/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị và 
Triển lãm Tỉnh.

(3) Hội thảo khoa học về sự đóng góp của 
các kết quả đề tài khoa học cho sự phát triển 
Thành phố Thông minh của Bình Dương, trong 
đó chủ đề liên quan đến dữ liệu liên kết và mở 
được quan tâm hàng đầu: vai trò của dữ liệu 
trong phát triển thông minh, quản lý và liên kết 
dữ liệu, các chính sách và chiến lược phát triển 
trong xu thế dữ liệu mở... Thời gian diễn ra vào 
lúc 13 giờ 30 phút ngày 27/11/2017 tại Trung 
tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh.

(4) Cuộc thi Hackathon với chủ đề liên quan 
đến thiết kế các ứng dụng quản lý nhà nước cho 
Bình Dương (trên thiết bị di động hoặc trên 
web) về các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu hiện 
nay của Tỉnh như thông tin du lịch, thông tin 
giao thông vận tải, thông tin cho công dân về 
các chính sách, thủ tục hành chính, bảng hiển thị 

Bình Dương sẽ tổ chức Hội nghị 
Thành phố thông minh năm 2017

Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng 
KH&CN trong doanh nghiệp 

Từ ngày 25-27/11/2017, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức Hội nghị Thành phố thông 
minh Bình Dương năm 2017 tại thành phố mới Bình Dương. Hội nghị Thành phố 
Thông minh Bình Dương lần này có 5 sự kiện chính: Hội nghị toàn thể về Thành 
phố Thông minh Bình Dương, Hội thảo khoa học, Hội thảo Doanh nghiệp, Cuộc 
thi Hackathon và Triển lãm.

(Tiếp theo trang 05)
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Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo 
ra những thay đổi mang tính cách mạng 

trên mọi phương diện của đời sống xã hội. Hơn 
bao giờ hết, lực lượng trí thức, là tinh hoa của 
xã hội phải là nhân tố tiên phong, nhận lãnh 
trách nhiệm dẫn dắt xã hội thích ứng và nắm bắt 
những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 
lần này mang lại, đưa đất nước phát triển, bắt kịp 
nhóm các nước phát triển trên thế giới.

Nhận thấy mối tương quan đó, ngày 
24/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bình Dương phối hợp với Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo “Vai 
trò của trí thức tỉnh Bình Dương trong cách 
mạng công nghiệp 4.0”.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Quốc 
Cường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 
ông Nguyễn Xuân Ngàn - Phó Chủ tịch thường 
trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh; cùng với đại diện cơ quan quản lý, các do-
anh nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học và 
sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung hội thảo tập trung giới thiệu tổng 
quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4; bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0; 
những cơ hội và thách thức của cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4… vai trò của trí thức tỉnh Bình 
Dương trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 
Hội thảo giúp cho trí tỉnh Bình Dương nhận thức 
sâu sắc hơn về cách mạng công nghiệp 4.0 để 
có những định hướng hành động, xây dựng kế 
hoạch, nhiệm vụ cụ thể nhằm khẳng định vị thế 
của mình trong thời gian tới.    

Kim Uyên

Vai trò của trí thức tỉnh Bình Dương 
        trong cách mạng công nghiệp 4.0

Ông Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ trình bày tham luận tại hội thảo

Kỹ năng xây dựng mô hình khung và chuyển đổi hệ thống quản lý 
chất lượng theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015

Nhằm trang bị cho các cán bộ, công 
chức, viên chức các kỹ năng, kiến thức 

để xây dựng, vận hành và áp dụng mô hình 
khung hệ thống quản lý chất lượng đã được Bộ 
Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định 
số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010, Trung 
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 
Bình Dương đã chủ trì, phối hợp với Công ty 
Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert tổ 
chức khóa đào tạo “Kỹ năng xây dựng mô hình 
khung và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng 
theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015” từ ngày 
31/10/2017 - 01/11/2017 tại Hội trường Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Thông qua khóa đào tạo, các học viên đã nắm 
bắt được nhiều thông tin, kiến thức hữu ích và 
đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm về việc áp dụng, 
duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản 

lý chất lượng. Từ đó, giúp cho cơ quan, đơn vị 
mình đang công tác thực hiện tốt việc áp dụng, 
duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 
theo tinh thần Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đảm bảo 
tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quả lý chất 
lượng tại cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách 
hành chính của tỉnh trong thời gian tới. 

Hồng Phước

Quang cảnh khóa đào tạo
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Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ 
nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 20/10/2017, Công đoàn cơ sở Sở 
Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội 

Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ 
nhiệm kỳ 2017 - 2022, tại hội trường Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
(KH&CN).

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thành 
Tích - Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh; ông 
Nguyễn Bình Phước - Chủ tịch Công đoàn, Phó 
Giám đốc Sở KH&CN; ông Lê Tấn Cường - Bí 
thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN; ông 
Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Sở KH&CN 
cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 
(CBCCVC), người lao động trực thuộc Sở. 

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn cơ 
sở Sở KH&CN đã nhận được sự quan tâm lãnh 
đạo của Đảng ủy Sở, sự chỉ đạo của công đoàn 
viên chức tỉnh, qua đó tạo điều kiện để hoạt 
động công đoàn tiếp tục được giữ vững và duy 
trì, đời sống đoàn viên công đoàn ngày càng ổn 
định. Cụ thể, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ 
với lãnh đạo Sở thực hiện tốt nghị quyết đại hội; 
thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức hội nghị cán 
bộ, công chức, viên chức hàng năm; xây dựng 
cơ quan “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn 
vệ sinh lao động”; công tác xã hội, đền ơn đáp 
nghĩa, chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng và các 
hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt 
đều được đoàn viên công đoàn tích cực hưởng 
ứng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của cấp trên 
được truyền đạt kịp thời đến CBCCVC, người 
lao động;… 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn 
Thành Tích - Chủ tịch Công đoàn viên chức 
tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được 
của công đoàn trong thời gian qua. Qua đó, ông 
đề nghị công đoàn cần làm tốt công tác tuyên 
truyền, thông tin kịp thời cho đoàn viên công 
đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của nhà nước; chung tay cải cách 
hành chính; tham gia các hoạt động xã hội, nhân 
đạo;… thường xuyên đổi mới nội dung, cách 
thức đổi mới các hoạt động thu hút đông đảo 
CBCCVC, đoàn viên công đoàn tham gia. 

Thảo Nguyên

Quang cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở Sở KH&CN 
nhiệm kỳ 2017 - 2022

Bình Dương sẽ tổ chức Hội nghị 
  Thành phố thông minh năm 2017 (Tiếp theo trang 03)

thời gian thực các thông số môi trường - khí hậu 
- ô nhiễm… Thời gian diễn ra liên tục trong 02 
ngày (25/11/2017 - 26/11/2017) tại Trường Đại 
học Quốc tế Miền Đông.

(5) Triển lãm về Thành phố Thông minh 
với sự tham gia của các doanh nghiệp điện, điện 
tử, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật cao; 

doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ; các trường Đại học, Viện nghiên cứu,… diễn 
ra trong 03 ngày (từ 25/11/2017 đến 27/11/2017) 
tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Tỉnh. 

Ngọc Trang
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Đông Nam bộ là vùng có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội của cả nước. Trong những năm 
qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ của các tỉnh, thành phố đã chuyển 
dịch theo cơ cấu kinh tế của vùng và từng địa 
phương. Nếu như những năm trước đây, các 
nhiệm vụ nghiên cứu triển khai tập trung vào 
lĩnh vực khoa học nông nghiệp (28,5%, giai 
đoạn 2011 - 2015) thì đến giai đoạn 2015 - 2017, 
khoa học nông nghiệp chỉ còn 19%; khoa học kỹ 
thuật và công nghệ từ 24,1% (2011 - 2015) lên 
32,3%. Ngoài việc quan tâm tới việc đặt hàng 
nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu và tính ứng dụng 
trong thực tế thì các tỉnh thành đã chú trọng 
nghiên cứu để nâng cao giá trị sản phẩm, năng 
suất, chất lượng hàng hóa là thế mạnh, sản phẩm 
chủ lực của từng địa phương ở quy mô lớn. Bên 
cạnh đó, các địa phương cũng đã chủ động tham 
mưu lãnh đạo tỉnh, thành phố đề xuất Bộ Khoa 
học và Công nghệ tổ chức hỗ trợ nhiều nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ thuộc các chương trình, 
dự án cấp nhà nước/quốc gia.

Biểu đồ thể hiện tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN giai 
đoạn 2015 - 2017 Vùng Đông Nam bộ

Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam 
bộ, là nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện và lợi thế 
nổi trội để phát triển ngành công nghiệp, dịch 
vụ, đặc biệt là phát triển công nghiệp công nghệ 
cao, điện tử - tin học, dầu khí, dịch vụ, nghiên 
cứu ứng dụng và triển khai khoa học và công 
nghệ; đi đầu trong công nghiệp hóa hiện đại hóa 
đất nước. Bên cạnh đó, nơi đây còn có lợi thế về 
nguồn lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn 
cao, được đào tạo và nâng cao tay nghề trong 

quá trình phát triển các khu công nghiệp.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh 
hầu hết đều gắn với ứng dụng để giải quyết các 
vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống, sản xuất và 
quản lý. Công tác xây dựng nhiệm vụ triển khai 
thực hiện theo cơ chế đặt hàng, bám sát các Nghị 
quyết số 20 (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 
tháng 11 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát 
triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế), chương trình, kế hoạch và 
các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn 
với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh. 

Phát huy những lợi thế sẵn có, tỉnh thành đã 
tập trung đổi mới công nghệ, phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển công nghệ 
cao; khảo nghiệm các loại giống cây, con mới 
cho năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ cơ khí, tự động hóa, công nghệ 
sinh học vào bảo quản, chế biến, chăn nuôi, 
trồng trọt theo hướng công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn, quy mô công 
nghiệp và trang trại, góp phần đầy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế.

Trong giai đoạn 2015 - 2017, tỉnh đã triển 
khai 42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh, tổ chức đánh giá nghiệm thu 17 nhiệm vụ. 
Các nhiệm vụ được triển khai theo hướng ứng 
dụng là chính, cung cấp luận cứ khoa học và 

Hoạt động nghiên cứu triển khai: 
Khoa học kỹ thuật và công nghệ từng bước 

khẳng định vị thế

Sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học

(Tiếp theo trang 10)
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Cùng với nhiều địa phương khác trong cả 
nước, qua hơn hai năm thực hiện Đề án 

“Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng 
cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo 
chủ trương chung của Chính phủ cùng với Kế 
hoạch hành động của UBND tỉnh, sản xuất nông 
nghiệp của huyện Bàu Bàng đã đạt được những 
chuyển biến đáng ghi nhận.

Nhiều kết quả tích cực
Bằng việc tích cực triển khai thực hiện mục 

tiêu tái cơ cấu nông nghiệp theo huớng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn huyện đã từng bước 
được đầu tư theo quy mô lớn, nâng cao hiệu 
quả kinh tế. Hiện nay, toàn huyện có trên 300 
trang trại với diện tích sản xuất hơn 200 ha. Chất 
lượng hoạt động của các trang trại không ngừng 
được nâng cao khi các trang trại đều hướng vào 
sản xuất hàng hóa lớn. Hiện các mô hình kinh 
tế trang trại đang phát triển mạnh ở khu vực xã 
Long Nguyên, Lai Uyên. Lợi nhuận kinh tế đạt 
bình quân trên 300 triệu đồng/trang trại/năm, 
cao gấp nhiều lần so với lợi nhuận bình quân 
của nông hộ. Giá trị sản phẩm hàng hóa của các 
trang trại mang lại cũng khá cao, đáp ứng tốt 
nhu cầu tiêu dùng trong nước và chế biến xuất 
khẩu.

Cựu chiến binh Trần Minh Dũng, ấp Bưng 
Thuốc, xã Long Nguyên với bản chất bộ đội cụ 
Hồ, không ngại khó, ngại khổ, ở tuổi 60 nhưng 
ông vẫn bàn với gia đình mạnh dạn bỏ vốn hơn 
2 tỷ đồng để xây dựng trại gà theo công nghệ 
trại lạnh hiện đại nuôi theo hình thức gia công 
cho công ty CP. Với việc ứng dụng công nghệ 
trại lạnh trong nuôi gà trắng hiện nay, người 
chăn nuôi không tốn chi phí về nhân công, bởi 
tất cả các khâu trong chăn nuôi đều sử dụng hệ 
thống kỹ thuật hiện đại, gà được nuôi ở nhiệt 
độ ổn định nên nhanh lớn, không xảy ra dịch 
bệnh. Với diện tích 2000m2, tổng đàn mỗi đợt 
là 15.000 con, nuôi khoảng 45 đến 50 ngày là 
xuất chuồng, mỗi năm nuôi 4 đợt, trừ hết chi phí 

gia đình Cựu chiến binh Trần Minh Dũng thu lãi 
trên 500 triệu đồng/năm. 

Hay như mô hình trồng ớt lấy hạt giống trong 
chậu ứng dụng công nghệ nhà màn tự động và 
hệ thống tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Is-
rael của gia đình anh Huỳnh Đoàn Thông tại ấp 
Bàu Bàng, xã Lai Uyên. Với công nghệ tưới nhỏ 
giọt, tiết kiệm nước từ 30 đến 60% nước so với 
phương pháp tưới truyền thống. Từ hệ thống 
có thể mang nước, phân bón đến đúng địa chỉ 
với liều lượng vừa đủ thông qua hệ thống van, 
đường ống, máy bơm và hiện đại hơn là kết nối 
với hệ thống máy tính kiểm soát, hệ thống có 
thể cảm ứng được độ ẩm của đất và điều khiển 
quá trình tưới. Đây là mô hình ứng dụng công 
nghệ hiện đại trong trồng trọt hiện nay của các 
nhà nước và hiện đang được Việt Nam nhân 
rộng, hiện tại trang trại ớt giống của gia đình 
anh Thông có diện tích 8200m2 với hơn 11 ngàn 
cây ớt giống, thời gian trồng, thụ phấn và cho 
thu hoạch khoảng từ 6 đến 7 tháng và mỗi đợt 
thu hoạch trừ hết chi phí cho gia đình anh Thông 
lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm.

Trong chăn nuôi, ngoài các doanh nghiệp 
đầu tư quy mô lớn, nông dân trong huyện cũng 
đã xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi trại lạnh 
ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo đảm môi 
trường. Toàn huyện hiện có 130 trang trại chăn 
nuôi tập trung công nghệ cao, như chăn nuôi gà 

Cơ giới hoá nông nghiệp, ứng dụng kỹ thuật 
trong chăn nuôi đang là xu huớng mới của 

nền nông nghiệp Bàu Bàng

Huyện Bàu Bàng: 
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

phát triển bền vững
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giống, gà đẻ trứng, gà thịt, chăn nuôi heo thịt, 
heo giống năng suất cao. Đối với trồng trọt thì 
các trang trại tập trung về khu vực phía bắc của 
huyện; dần hình thành các vùng chuyên canh 
hàng hóa, nhất là vùng trồng cây ăn trái hình 
thành theo quy hoạch tại xã Trừ Văn Thố, xã 
Cây Trường.   

Chuyển đổi mục tiêu hướng đến nền nông 
nghiệp hiện đại 

Có thể nói, để thực sự tạo chuyển biến trong 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền là nhiệm vụ đầu tiên cần 
đặc biệt quan tâm, bởi chỉ có khi ý thức được vai 
trò, vị trí và tầm quan trọng của việc tái cơ cấu 
ngành trong bối cảnh hội nhập mới tạo điều kiện 
để toàn ngành thực hiện hành động trên thực 
tiễn. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, 
thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quán 
triệt đến các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, người dân về quan điểm, nội dung, 
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp. Các cơ quan truyền thông phối 
hợp, hỗ trợ thông tin về chủ trương tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp cũng như những mô hình tái 
cơ cấu thành công, kinh nghiệm hay để các địa 
phương, đơn vị học tập, rút kinh nghiệm và vận 
dụng.

 Bằng những việc làm vụ thể, thời gian qua 
huyện Bàu Bàng đã tích cực phối hợp với các 
sở, ban ngành của Tỉnh triển khai nhiều chuơng 
trình hỗ trợ cho nông dân sản xuất như: Xây 
dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm 
canh cây bưởi theo hướng VietGAP; thực hiện 
chính sách hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái có 
múi, chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn 
cây ăn quả đặc sản, chính sách khuyến khích 
phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp 
đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp 
sinh thái gắn với công nghiệp chế biến… Qua đó 
đã tạo điều kiện cho nông dân tích cực áp dụng 
kỹ thuật vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế 
cao.

Ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng phòng 
Kinh tế huyện Bàu Bàng cho biết để thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp 
trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục rà soát, xây 
dựng, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm trên từng 

địa bàn để phát huy lợi thế của địa phương. Cùng 
với đó, phòng tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông 
nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao gắn với công nghiệp chế biến, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, sơ chế, 
chế biến nông sản nhằm tăng cường năng suất, 
hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Cũng theo ông Cuờng, trong thời gian tới 
ngành nông nghiệp của huyện sẽ tiếp tục thực 
hiện toàn diện và sâu sắc hơn về chủ trương tái 
cơ cấu ngành theo kế hoạch hành động của Tỉnh 
về thực hiện quyết định của Chính phủ về phê 
duyệt đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
huớng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững”. Ngoài ra, ngành sẽ đẩy mạnh thực 
hiện liên kết “4 nhà” để chuyển giao khoa học - 
công nghệ mới trong sản xuất, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 
và giúp nông dân được tiếp cận với các mô hình 
mới trong sản xuất, giống mới, kỹ thuật canh 
tác…

Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện nhà 
đã đặt mục tiêu đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng công nghệ 
cao để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất nông 
nghiệp. Theo đó, trong lĩnh vực trồng trọt, địa 
phương sẽ chú trọng phát triển vườn cây ăn quả. 
Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện sẽ đẩy mạnh 
phát triển chăn nuôi theo huớng công nghệ cao, 
an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường gắn với 
công nghiệp chế biến. Cùng với đó là tiếp tục 
thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
gắn với phát triển nông nghiệp hàng hóa, tiếp 
tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuất hàng hóa, nhất là công 
nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến, công nghệ 
cao, tạo bước đột phá về giá trị gia tăng, sức 
cạnh tranh của nông sản hàng hóa.

Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các 
cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, 
đoàn thể trong việc thực hiện các giải pháp nêu 
trên, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của người 
nông dân trong thời kỳ mới, tin tưởng rằng 
ngành nông nghiệp huyện Bàu Bàng nói riêng, 
tỉnh Bình Dương nói chung sẽ gặt hái được 
nhiều thành quả, đặc biệt là những thời cơ vàng 
trong tình hình mới.

Tuấn Duy
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Thúc đẩy nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
trong học sinh trung học phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Những năm qua, bên cạnh việc chú trọng 
nâng cao chất lượng đào tạo học sinh 

ở các khối lớp. Công tác phát triển và thúc đẩy 
hoạt động nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong 
học sinh ở các trường Trung học phổ thông 
(THPT) trong tỉnh đang được ngày càng quan 
tâm và khuyến khích đẩy mạnh phát triển. Có 
thể thấy việc tạo ra môi trường học thuật lành 
mạnh với những điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu 
cầu tìm tòi, sáng tạo trên lĩnh vực khoa học kỹ 
thuật đối với học sinh bậc THPT đã có tác động 
tích cực, khiến phong trào này ngày càng lan tỏa 
và đạt được những thành tích đáng khích lệ. 

Chế tạo Robot dò đường DP(Dark Prince) 

Là sản phẩm đầy tâm huyết của nhóm học 
sinh đến từ trường THPT Bàu Bàng và trường 
THPT Bến Cát trong cuộc thi “Chế tạo Robot dò 
đường BDU” lần II năm 2017 do trường Đại học 
Bình Dương đã tổ chức. Đến với cuộc thi này, 
nhóm các em học sinh Lê Văn Trường, Nguyễn 
Văn Huy (trường THPT Bàu Bàng) và Hồ Tấn 
Đạt (trường THPT Bến Cát) đã đem đến sản 
phẩm Robot dò đường do chính tay các em chế 
tạo từ những vật liệu dễ làm. Là 1 trong 12 đội 
mạnh đến từ các trường Đại học và THPT trong 
tỉnh, nhóm 3 bạn trẻ học sinh mặc dù chỉ mới 
học đến lớp 10 đã tự mày mò, nghiên cứu dưới 
sự giúp sức của các thầy cô giảng viên trường 
Đại học Bình Dương để cho ra đời sản phẩm 
Robot vô cùng ấn tượng. 

Chia sẻ về sản phẩm của đội mình, trưởng 
nhóm Lê Văn Trường chia sẻ: Trong giai đoạn 
hiện nay, việc ứng dụng công nghệ Robot dò 
đường đang được phát triển rộng rãi trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau như di chuyển tự động trong 
vận chuyển hàng hóa. Tuy hiện tại vẫn còn sơ 
khai về nguyên tắc điều khiển nhưng robot dò 
đường đã tạo một bước ngoặt quan trọng trong 
công nghệ thiết kế và chế tạo robot, mở ra một 
kỷ nguyên mới về ngành công nghệ kỹ thuật 

tự động hóa và đưa tự động hóa vào sản xuất. 
Ngoài ra robot dò đường là cơ sở quan trọng 
để thiết kế và chế tạo Robot trong các lĩnh vực 
khác nhau. Với học sinh như chúng em, việc yêu 
thích công nghệ Robot có thể bắt đầu với việc 
làm những con Robot dò đường đơn giản, chi 
phí thấp nhưng lại là cơ hội thực hành bổ ích, 
làm nền tảng cho sự nghiên cứu và chế tạo Ro-
bot của mình. 

Sau quá trình miệt mài tìm hiểu, các thành 
viên trong nhóm đã làm ra sản phẩm Robot được 
thiết kế gồm một mạch arduino Mega 2560, 1 
mạch lái L298N, 1 cảm biến dò line 5 led, 1 cảm 
biến siêu âm SRF05, 4 động cơ DC giảm tốc và 
nguồn điện 12V. Bốn động cơ sử dụng với dòng 
điện 12V được mắc song song động cơ để tối ưu 
hóa nguồn điện vào. Từ nguồn sẽ cấp điện trực 
tiếp qua mạch lái L298N, sau đó mạch lái sẽ cấp 
nguồn cho bốn động cơ và mạch Arduino và từ 
mạch Arduino mega2560 sẽ cấp nguồn cho cảm 
biến dò line và cảm biến siêu âm mega2560 cho 
phép arduino hoạt động và điều khiển các cảm 
biến. Robot di chuyển bằng 4 bánh với độ linh 
hoạt và vận tốc tối ưu. Khung xe được cấu tạo từ 
nhựa mica và bìa carton với ý tưởng từ xe cảnh 
sát cơ động chiếc xe lấy nền đen làm chủ đạo và 
bộ khung thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt và sát với 
thực tế nhất. Ý nghĩa của chiếc xe tốc độ linh 
hoạt và chuẩn sát. 

Các chi tiết, bộ phận của Robot dò đường 
Dark Prince
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Hoạt động nghiên cứu triển khai: 
   Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
         từng bước khẳng định vị thế

(Tiếp theo trang 10)

Hiệu quả từ các cuộc thi

Từ chủ trương chung của ngành giáo dục 
trong việc khuyến khích học sinh tham gia tìm 
hiểu, nghiên cứu khoa học và chế tạo các sản 
phẩm thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Theo thống kê từ 
năm 2014 đến nay đã có hơn 220 sản phẩm tham 
gia trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho 
học sinh trung học do Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Bình Dương tổ chức. Ngoài ra có thể nhắc 
đến những cuộc thi mang tính chất khuyến khích 
do các trường Đại học và THPT trong tỉnh tổ 
chức như cuộc thi chế tạo “Tài năng Robot” do 
trường Việt Anh tổ chức, cuộc thi thiết kế “Ro-
bot thông minh tự động dò đường” do trường 
Đại học Thủ Dầu Một tổ chức, cuộc thi “Chế 
tạo Robot dò đường” do Đại học Bình Dương tổ 
chức định kỳ hàng năm… Những cuộc thi này 
đã thực sự trở thành những sân chơi bổ ích, là 
cơ hội giúp cho các bạn học sinh trải nghiệm và 
khám phá bản thân, đồng thời mang đến những 
điều thú vị trong môi trường học thuật. 

Có thể nói một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của giáo dục trung học trong những năm 

học vừa qua đó là việc đổi mới công tác quản lý 
và phương pháp dạy học, gắn bài học với thực tế 
cuộc sống để góp phần xây dựng, rèn luyện và 
phát huy năng lực của học sinh. Và các cuộc thi 
khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông 
là một trong những giải pháp để đạt mục tiêu 
trên. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa 
học cho các em học sinh thông qua việc tìm kiếm 
những ý tưởng khoa học mới lạ, độc đáo góp 
phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học 
của giáo viên và học sinh trong các trường trung 
học. Đồng thời cũng là cơ hội để các em giới 
thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ 
thuật của mình. Thực tế kết quả nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật của các đề tài trên cho thấy nếu các 
nhà trường quan tâm, chỉ đạo bài bản thì công 
tác nghiên cứu khoa học trong học sinh sẽ thực 
sự có chất lượng và đây không chỉ là biện pháp 
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn 
là những minh chứng cụ thể nhất cho việc dạy 
học gắn lý thuyết với thực hành, giúp học sinh 
tích cực và chủ động hơn trong học tập. 

Trường An

thực tiễn để giải quyết nhiệm vụ bức xúc của 
các ngành, địa phương, doanh nghiệp, thiết thực 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý 
trong một số lĩnh vực. Các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ hầu hết đều gắn với ứng dụng để 
giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn sản xuất 
và đời sống. 

Biểu đồ thể hiện tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN giai 
đoạn 2015 - 2017 tỉnh Bình Dương

Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã tham mưu 
nhiều văn bản phục vụ cho công tác quản lý
 nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt 
động nghiên cứu triển khai, nhiệm vụ KH&CN 
được đề xuất và phê duyệt thường xuyên, liên 
tục trong năm, giúp cho tổ chức chủ trì, nhà khoa 
học chủ động nghiên cứu và sử dụng kinh phí; 
rút ngắn quá trình chuẩn bị, phê duyệt nhiệm vụ 
KH&CN. Đồng thời, áp dụng cơ chế khoán chi 
đối với nhiệm vụ KH&CN, tạo hành lang pháp 
lý triển khai phương thức khoán chi đến sản 
phẩm cuối cùng. 

Minh Thanh
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Hiệu quả kinh tế trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới tại huyện Bàu Bàng

Thúc đẩy sản xuất để nâng cao đời sống 
người dân

Cũng như các địa phương khác trong cả 
nước khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới 
(NTM), huyện Bàu Bàng gặp rất nhiều khó 
khăn, nhất là kể từ khi tách huyện đến nay. Vì 
thế, khi thực hiện xây dựng NTM, huyện đã 
xác định công tác tư tưởng, tuyên truyền để 
tạo sự đồng thuận trong nhân dân phải đi trước 
một bước. Luôn lấy người nông dân làm chủ 
thể, từ quy hoạch đến đầu tư sản xuất, phát 
triển hạ tầng, chăm lo phát triển cho y tế, văn 
hóa, giáo dục… cũng đều phải xuất phát từ 
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh 
đó, việc chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất 
đã tác động lớn đến người dân, trước mắt là 
giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định đời 
sống, từ đó tham gia xây dựng NTM đạt hiệu 
quả. Mặt khác, phát triển sản xuất, nâng cao 
thu nhập và mức hưởng thụ cũng chính là mục 
đích chính chương trình xây dựng NTM đặt 
ra.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Huyện ủy-
Bàu Bàng cho biết, quá trình xây dựng NTM, 
người dân được trực tiếp tham gia góp ý, từ 
xây dựng đồ án quy hoạch, lập phương án 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát 
triển kinh tế đến việc lựa chọn các tiêu chí, 
dự án cần làm trước, phù hợp với điều kiện, 
hoàn cảnh, khả năng huy động vốn của địa 
phương. Qua đó, giúp cho việc sản xuất được 
phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng 
huyện Bàu Bàng cho biết, hiện nay tỷ lệ hộ 
khá giàu của địa phương ngày càng tăng, tỷ lệ 
hộ nghèo ngày càng giảm, hiện tại tổng số hộ 
nghèo chiếm tỷ lệ khoảng 0,5% tổng số hộ dân 
toàn xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 
triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 3 tổ hợp tác 
gồm 1 tổ hợp tác trồng nấm và 2 tổ hợp tác 
nuôi gà thả vườn. Chính quyền đã xây dựng 

nhiều giải pháp để hỗ trợ nhân dân phát triển 
kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phát huy mô hình hợp tác xã trong xây 
dựng nông thôn mới

Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII và Luật Hợp tác xã năm 2012, trong 
những năm gần đây, khu vực kinh tế hợp tác 
xã đã có những chuyển biến sâu rộng, góp 
phần quan trọng vào tăng trưởng, xóa đói, 
giảm nghèo, phát triển bền vững. Tuy nhiên 
cùng với quá trình chuyển đổi sang nền sản 
xuất hàng hóa quy mô lớn nhằm thích ứng với 
cơ chế thị trường, đòi hỏi mô hình hợp tác xã 
phải chuyển đổi để làm tốt hơn vai trò nòng 
cốt của kinh tế tập thể trong xây dựng NTM.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng 
hiện có 5 hợp tác xã với 53 thành viên, gồm 2 
hợp tác xã nông nghiệp, 1 hợp tác xã xây dựng 
và 2 hợp tác xã dịch vụ - vận tải. Cùng với đó 
là 9 tổ hợp tác với 101 thành viên gồm 6 tổ 
hợp tác chăn nuôi, 2 tổ hợp tác trồng trọ, 1 tổ 
hợp tác sản xuất. Ngoài ra trên địa bàn huyện 
còn có 7 câu lạc bộ (CLB) nhà nông, 1 CLB 
trang trại, 1 CLB chăn nuôi, 30 mô hình tổ 
liên kết và hơn 260 trang trại. Nguồn vốn đầu 
tư ban đầu của các hợp tác xã đạt hơn 17,1 tỷ 
đồng và các tổ hợp tác là hơn 3,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Bí thư Đảng 
uỷ xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng cho biết: 

ông Trần Văn Vạn – Gương điển hình nông dân 
sản xuất kinh doanh giỏi có nhiều đóng góp 

cho địa phương trong phong trào xây dựng NTM
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Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của huyện, Kinh tế 
tập thể trên địa bàn xã nói riêng và huyện Bàu 
Bàng nói chung ngày càng phát triển, kinh 
doanh có chuyển biến tích cực, nhiều mô hình 
áp dụng khoa học - kỹ thuật phát huy hiệu quả. 
Xã cũng đã triển khai đến các đoàn thể, thành 
viên Ban chỉ đạo xã cùng thực hiện và đề ra 
các giải pháp nhằm duy trì hiệu quả về phát 
triền kinh tế tập thể trên địa bàn.

Vốn vay xây dựng nông thôn mới: ưu tiên 
mô hình sản xuất hiệu quả

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng 
và Nhà nước, là cuộc vận động đòi hỏi phải có 
sự nỗ lực tham gia tích cực của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội. Trong đó, Hội Nông 
dân huyện Bàu Bàng đã đẩy mạnh các phong 
trào xây dựng NTM đạt hiệu quả. Thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
NTM, trong thời gian qua, ngành ngân hàng 
đã tích cực phối hợp với các địa phương tạo 
điều kiện cho người nông dân vay vốn phát 
triển sản xuất. 

Theo đó, các cấp hội thực hiện tuyên 
truyền, quán triệt chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, Nhà nước và của Hội cấp trên để hội 
viên, nông dân hiểu rõ mục đích và ý nghĩa, 
nội dung chương trình xây dựng NTM, bám 
sát Bộ tiêu chí quốc gia về NTM; các cấp Hội 
Nông dân huyện Bàu Bàng còn thực hiện các 
mô hình, dự án như chuyển đổi cây trồng, 
vật nuôi, ứng dụng các mô hình trang trại, 
trồng trọt công nghệ cao… Từ đầu năm 2017 
đến nay, Hội phối hợp với Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo nguồn vốn 
ổn định cho nông dân phát triển sản xuất, giải 
ngân số tiền trên 14 tỷ đồng cho 655 hộ vay. 
Nâng tổng số dư nợ vay vốn từ ngân hàng 
chính sách xã hội là trên 53 tỷ đồng cho 4.185 
hộ vay. Có vốn, lại thường xuyên được tập 
huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng 
trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh nên nhiều 
gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững. 
Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo được 
đông đảo hội viên hưởng ứng.

Song song đó, các cấp Hội Nông dân Bàu 

Bàng còn tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả 
các dự án cho vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các 
cấp ủy thác, họp xét cho vay đúng đối tượng, 
sử dụng vốn đúng mục đích. Công tác quản lý 
thu hồi nợ đúng quy định của điều lệ Quỹ hỗ 
trợ nông dân và ngân hàng. Vì vậy nợ quá hạn 
mới phát sinh đã được Hội và ngân hàng thu 
kịp thời không để kéo dài, không xảy ra thất 
thoát vốn. Bên cạnh việc thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, cán bộ, hội viên, nông dân còn tích 
cực đóng góp xây dựng quỹ tương trợ, giúp đỡ 
lẫn nhau thông qua phổ biến kinh nghiệm làm 
ăn, cho vay để phát triển sản xuất không lấy lãi, 
cung cấp cây, con giống tạo việc làm tại chỗ… 
thực hiện hiệu quả mô hình “Nông dân giỏi 
giúp nông dân nghèo, nông dân khó khăn vượt 
khó” trọng tâm tại 3 xã điểm là Long Nguyên, 
Hưng Hoà và Trừ Văn Thố. Vận động những 
hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ 
những hộ nghèo và hộ khó khăn trên 70 ngày 
công lao động với số tiền là 281 triệu đồng, 
34 tấn phân bón trả chậm, 800 cây giống, 550 
con giống, giúp cho 79 lượt hộ nghèo, hộ khó 
khăn để phát triển sản xuất. Điển hình như hộ 
ông Lê Hoàng Châu, ông Lê Bá Sanh ở xã Trừ 
văn Thố đã giúp đỡ hỗ trợ kỹ thuật về trồng ổi 
lê Đài Loan cho bà con nông dân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung, 
tiêu chí xây dựng NTM, thời gian tới các cấp 
Hội Nông dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng 
tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt 
động theo huớng sâu sát chi hội, hội viên. Đẩy 
mạnh tuyên truyền hội viên, nông dân thực 
hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân 
thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau thoát nghèo. Vận động các bộ, hội viên, 
nông dân tham gia đóng góp tiền của, ngày 
công lao động… góp phần cùng chính quyền 
địa phương sớm hoàn thành chương trình xây 
dựng NTM đồng thời mang lại hiệu quả kinh 
tế góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp 
nông thôn. 

Kim Uyên
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Công nghệ sinh học nói chung và sinh học 
tổng hợp nói riêng là một trong những động 
lực quan trọng của cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. Sinh học tổng hợp là một lĩnh vực 
mới nổi có tiềm năng cung cấp vô số khả năng 
và ứng dụng tiềm năng như: Xử lý các vấn 
đề liên quan đến kỹ thuật tế bào và mô, liệu 
pháp gen, các vật liệu sinh học, phân tích sinh 
học và tổng hợp sản phẩm tự nhiên. Ngoài ra, 
người ta tin rằng phương pháp này tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất hàng loạt 
các hợp chất có ích và các hóa chất bao gồm 
thuốc, nhiên liệu sinh học…

Hiện vẫn chưa thống nhất được quan điểm 
để có thể định nghĩa được chính xác về sinh 
học tổng hợp. Tuy nhiên, có thể hiểu sinh học 
tổng hợp là kỹ thuật sinh học: Tổng hợp các 
hệ thống phức tạp, dựa trên sinh học (hoặc 
lấy cảm hứng), có các chức năng không tồn 
tại trong tự nhiên. Quan điểm kỹ thuật này có 
thể được áp dụng ở tất cả các cấp bậc của các 
cấu trúc sinh học - từ các phần tử riêng lẻ đến 
toàn bộ tế bào, các mô và các sinh vật. Về bản 
chất, sinh học tổng hợp sẽ cho phép thiết kế 
“hệ thống sinh học” một cách hợp lý và có hệ 
thống (EC 2005).

Theo Polizzi (2013) thì sinh học tổng hợp 
là một tập hợp các hoạt động nghiên cứu giao 
thoa giữa kỹ thuật, mô hình máy tính và khoa 
học sinh học. Nó được dựa trên nhiều công 
nghệ và công cụ khác nhau bao gồm những 
tiến bộ trong sắp xếp ADN, các công nghệ 
tổng hợp gen rẻ hơn, năng lực tính toán cao 
hơn và hiểu biết tốt hơn về các hệ thống sinh 
học.

Theo Ủy ban khoa học về Y tế và xác định 
rủi ro mới - SCENIHR (2014) thì Sinh học 
tổng hợp là việc ứng dụng khoa học, công 
nghệ và kỹ thuật để dễ dàng và đẩy nhanh việc 
thiết kế, sản xuất và/hoặc thay đổi các vật liệu 

gen trong các sinh vật sống.

Ứng dụng sinh học tổng hợp trong năng 
lượng tái tạo như quang hợp nhân tạo, thay thế 
các phương pháp sản xuất cũ bằng giống mới 
có tác động ít hơn môi trường, và vật liệu mới. 
Người ta có thể, sử dụng các chất thải nông 
nghiệp để sản xuất động bề mặt, một trong các 
lớp học sử dụng nhiều nhất của hóa chất. Có 
khả năng làm cao su cho lốp xe, mà hiện nay 
có nguồn gốc hoàn toàn từ nguồn hóa dầu, từ 
nguyên liệu tái tạo thông qua quá trình lên men. 
Cũng như, tiềm năng để loại bỏ chất thải nhựa. 
Nó cũng có thể cải thiện việc sản xuất thuốc 
kháng sinh, vắc-xin và nhiều hơn nữa. Hiện 
nay, một số doanh nghiệp khởi nghiệp đang 
có ý tưởng tạo thịt bằng công nghệ sinh học 
tổng hợp, từ đó đưa gia súc ra khỏi chuỗi thức 
ăn của con người (Startup Finless Foods ở San 
Francisco), chế tạo thịt, sữa, gelatin và da mà 
không cần nuôi gia súc. Thậm chí, có thể “gửi 
dữ liệu DNA của vi sinh vật qua Email, rồi 
sau đó tái tạo lại các tế bào ở một nơi khác ”, 
Andrew Hessel, một trong các đồng sáng lập 
công ty công nghệ sinh học GP-Write cho biết.

Sinh học tổng hợp ở vi sinh vật

Quá trình thiết kế thiết bị hoặc hệ thống 
được thực hiện trong tế bào chủ cụ thể. Các 
loài vi sinh vật mô hình chủ yếu thực hiện 
các hoạt động cơ bản trong sinh học tổng hợp 
(kỹ thuật chuyển hóa và xây dựng bộ gen tối 
thiểu) gồm có vi khuẩn Escherichia coli và 
Saccharomyces cerevisiae. Đây là những sinh 
vật mô hình quan trọng với kho dữ liệu từ các 
nghiên cứu cơ bản có sẵn, ấn tượng và đảm 
bảo. Escherichia coli có thể được sử dụng 
trong nghiên cứu thực nghiệm với vai trò vật 
chủ để tái tạo sinh học tổng hợp. Phương pháp 
này mang lại những lợi ích đáng kể so với sản 
xuất. Saccharomyces cerevisiae thích ứng tốt 
trong điều kiện công nghiệp, vì vậy nó được sử 

Ứng dụng sinh học tổng hợp: 
Ở vi sinh vật và các loài thực vật



Quản lý Khoa học và Công nghệ

14 Soá 10.2017

dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp như 
một “giải pháp dùng ngay” (plug and play).

Một số lợi ích của sinh học tổng hợp ở vi 
sinh vật như: Tăng cường khôi phục lại các 
chất kim loại mỏ và hỗ trợ xử lý dòng nước 
thải axít mỏ bằng phương pháp sinh học; thiết 
kế các cảm biến sinh học toàn bộ tế bào có 
khả năng nhận biết được sự hiện diện của một 
tín hiệu nào đó, chẳng hạn như asen trong 
nguồn nước sinh hoạt; thiết kế bộ cảm biến 
asen sinh học có thể dùng cho các khu vực sản 
xuất mỏ ở các nước đang phát triển, bằng cách 
dùng các vi khuẩn Escherichia coli đã được 
kết đông để làm biến màu khi có sự hiện diện 
của asen; điều tiết vi khuẩn Escherichia coli 
tiết ra auxin, một loại hoocmon thực vật có 
khả năng kích thích sự tăng trưởng của rễ cây; 
dùng vi khuẩn bao bọc lớp bên ngoài các hạt 
giống được trồng ở các khu vực có nguy cơ bị 
sa mạc hoá; phân hủy chất diệt cỏ nhờ tái lập 
trình “Escherichia coli”.

Sinh học tổng hợp trong các loài thực vật

Sự phát triển trong lĩnh vực sinh học tổng 
hợp ở thực vật bị chậm hơn so với các hệ 
thống vi sinh vật. Tuy nhiên, lợi ích thực tế 
thu được từ các phương pháp sinh học tổng 
hợp đã được ứng dụng thành công bởi cộng 
đồng công nghệ sinh học vi sinh vật, đặc biệt 
là các kỹ thuật lắp ráp AND. Trong lĩnh vực 
này, Arabidopsis thaliana là sinh vật mẫu. Nó 
chứa rất nhiều thông tin về chức năng gen 
hoặc các con đường chuyển hóa và điều tiết 
gen đã được tạo ra bởi các nghiên cứu cơ bản. 
Vì vậy, nó được xem như là loài thực vật có 
giá trị tương đương với Escherichia coli hoặc 
các loại men và có thể sử dụng nó như một 
sinh vật nền. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất 
đối với sinh học tổng hợp trong các loài thực 
vật là tạo ra các mô hình tích hợp để dễ dàng 
dự doán các công nghệ kỹ thuật. Đối với vấn 
đề này, thành phần quan trọng phải đồng nhất 
với cách thức các mạng lưới điều trình của 
thực vật phản ứng lại với các thay đổi.

Trong các hệ thống mô phỏng thực vật và 
thực vật bậc cao thì việc dùng tảo để tạo ra các 
hợp chất mong muốn đang phát triển nhanh 
hơn. Tảo là một trong những nguồn nhiên liệu 

sinh học bền vững đầy tiềm năng trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo trong tương lai. Việc sử 
dụng tảo và vi tảo để sản xuất nhiên liệu sinh 
học là một ứng dụng hấp dẫn do chúng có khả 
năng tích lũy lượng lipid cao và do hàm lượng 
tinh bột cao nên là một nguồn dự phòng tốt 
cho quá trình sản xuất ethanol sinh học.

Việc chuyển đổi năng lượng và sản xuất 
nhiên liệu sinh học từ chất thải nông nghiệp 
phi lương thực sử dụng các kỹ thuật sinh học 
tổng hợp các loại nguyên liệu như thân cây 
ngô, rơm, củ cỏ, cỏ dại, gỗ dăm và các loại 
cây sinh khối chuyên dụng như mía, ngô, ngũ 
cốc và cỏ dại cũng đang được quan tâm phát 
triển nhằm  sản xuất được nhiên liệu và các 
sản phẩm hóa học từ nguồn nguyên liệu đơn 
giản, rẻ tiền và có khả năng tái tạo một cách 
bền vững…

Bên cạnh đó, sinh học tổng hợp không 
chứa tế bào để thay thế nuôi cấy tế bào thực 
vật cũng là một tiềm năng để sản xuất ra các 
hợp chất mong muốn và để kết hợp chặt chẽ 
các axit amin phi tự nhiên đã được mã hóa 
mà không bị giới hạn và không cần thiết phải 
có các tế bào sống nguyên vẹn. Nhiễm sắc 
thể siêu nhỏ được thiết kế trong các loài thực 
vật sẽ được ứng dụng trong tương lai nhằm 
hướng đến sự thích nghi và cải tiến của cây 
trồng thực địa. 

Một nhánh của sinh học tổng hợp là phương 
pháp quang hợp nhân tạo, hay tạo ra các thực 
vật hấp thụ hiệu quả hơn năng lượng mặt trời 
và trực tiếp chuyển đổi nó thành nhiên liệu. 
Trong phạm vi này, thiết kế “lá cây” nhân tạo 
đã được đề xuất, với khái niệm chính là sử 
dụng ánh sáng mặt trời để tạo ra hydro và các 
nhiên liệu khác có hiệu quả hơn nhiều so với 
tạo sinh khối từ lá cây thật. 
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Ứng dụng vật liệu keo tụ biogum sinh học 
trích ly từ hạt muồng hoàng yến 

để cải thiện chất lượng nước thải công nghiệp

TÓM TẮT

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải xi 
mạ Ni2+ của vật liệu keo tụ sinh học trích ly 
từ hạt muồng hoàng yến. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy Biogum có khả năng phân hủy sinh 
học và cho độ giảm khối lượng 55,83% sau 15 
ngày. Bên cạnh đó khi sử dụng Biogum làm 
vật liệu keo tụ xử lý nước thải xi mạ Ni2+, kết 
quả nghiên cứu cho hiệu quả xử lý Ni2+ của 
Biogum đạt 58,91% và tốt hơn vật liệu đối 
chứng keo tụ hóa học PAC chỉ đạt 52,35% khi 
nghiên cứu trong cùng điều kiện thí nghiệm tối 
ưu về pH và liều lượng sử dụng.

Từ khóa: Vật liệu keo tụ hóa học PAC 
(Poly aluminium chloride), Keo tụ sinh học, 
Muồng Hoàng Yến, nước thải xi mạ niken, xử 
lý nước thải.

1. Đặt vấn đề

  Trong những năm gần đây với sự phát 
triển của thế giới về mọi mặt, trong đó các 
ngành công nghiệp có những bước phát triển 
mạnh mẽ, tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng có 
chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng của thị trường và con người. Bên cạnh 

những thành tựu to lớn đó con người đã dần 
hủy hoại môi trường sống của mình do các 
chất thải thải ra từ các công đoạn sản xuất mà 
không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để. 
Điển hình của ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp 
đến kinh tế xã hội và con người, nước thải nhà 
máy Formosa xả thải ra môi trường biển khi 
chưa đạt QCVN 40:2011/BTNMT gây thiệt 
hại đến hệ sinh thái biển của bốn tỉnh miền 
trung Việt Nam.

Sử dụng hóa chất có nguồn gốc hóa học 
trong quá trình vận hành để cải thiện chất 
lượng nước thải công nghiệp, xi mạ, dệt 
nhuộm, thủy sản… được ứng dụng khá rộng 
rãi. Tuy nhiên trong quá trình xử lý dư lượng 
của chúng gây ô nhiễm trực tiếp hoặc gián 
tiếp qua chất ô nhiễm thứ cấp đến môi trường 
tiếp nhận (Vijayaraghavan, 2011). Ngoài ra 
ô nhiễm thứ cấp còn làm thay đổi tính chất 
vật lý, hóa học, sinh học của hệ sinh thái của 
nước theo chiều hướng xấu đi và đây là thực 
trạng cấp thiết cần có giải pháp thay đổi vật 
liệu trong quá trình vận hành từ đó cải thiện 
chất lượng môi trường tiếp nhận (Nguyễn Thị 
Phương Loan, 2011).

Đào Minh Trung, Phạm Ngọc Hoài
Trường Đại học Thủ Dầu Một

Bảng 1: Các chỉ số ô nhiễm kim loại nặng của nước thải xi mạ

Chỉ tiêu Đơn vị Nước thải chưa 
xử lý

QCVN 40 – 2011/BTNMT
A B

pH - 3 – 11 6 – 9 5,5 – 9
Niken (Ni) mg/l 5 – 85 0,2 0,5
Crôm (Cr VI) mg/l 1 – 100 0,05 0,1
Kẽm (Zn) mg/l 2 – 150 3 3
Đồng (Cu) mg/l 15 – 200 2 2

 (Srisuwan et al., 2002)
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Kết quả nghiên cứu của Mukesh Parmar và 
Lokendra Singh Thakur, (2013), công nghiệp 
mạ điện và gia công kim loại một mặt thải ra 
lượng lớn kim loại nặng, trong đó có đồng 
(Cu), niken (Ni) và kẽm ion (Zn) và là một 
vấn nạn lớn gây ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người và đời sống thủy sinh. Kết quả nghiên 
cứu cũng chỉ ra rằng, kim loại đồng không thể 
phân hủy và gây ung thư cũng như bệnh Wil-
son. Bên cạnh tác hại của đồng, niken gây dị 
ứng da, dễ gây tổn thương cho hệ hô hấp, hệ 
thần kinh cũng như màng nhày tế bào. Kẽm 
(Zn) gây rối loại tiêu hóa và dẫn đến tiêu chảy 
khi vào cơ thể qua đường thức ăn (Lê Huy Bá, 
2002).

Với thành phần ô nhiễm kim loại nặng 
trong nước thải xi mạ, một số phương pháp cải 
thiện chất lượng nước được đề xuất, phương 
pháp hóa lý, hóa học, phương pháp màng hay 
vật liệu tự nhiên (Mukesh Parmar và Lokend-
ra Singh Thakur, 2013).

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Nước thải xi mạ nhà máy niken được pha 
chế trong phòng thí nghiệm được nghiên cứu 
ở nồng độ ô nhiễm 3,61 mg/L.

2.2. Hóa chất nghiên cứu

- Vật liệu sinh học (Biogum), được trích 
li từ hạt cây Muồng Hoàng Yến theo phương 
pháp hòa tan trong nước cất (Hanif, 2008).

- PAC sử dụng nghiên cứu có công thức 
chung (Aln(OH)mCln_m, Poli Alumino Clorua).

- Một số hóa chất dùng điều chỉnh pH:  
H2SO4 1N, NiSO4.6H2O.

- PAC (Poli Alumino Clorua) dùng nghiên 
cứu ở nồng độ 3g/100 mL nước cất.

- Biogum dùng nghiên cứu ở nồng độ 4g/ 
100 mL nước cất.

2.3. Thiết bị nghiên cứu

- Thiết bị đo pH Mettler Toledo

- Máy đo kim loại nặng AAS (atomic ab-
sorption spectrometer)

- Mô hình Jasrtest.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp lấy mẫu và phân tích

Lấy mẫu - theo TCVN 5999:1995. Bảo 
quản mẫu - theo TCVN 4556:1988. Phân tích 
pH theo TCVN 6492:1999. Phân tích kim 
loại nặng trên máy AAS (atomic absorption 
spectrometer), theo phương pháp phổ hấp thu 
nguyên tử. Các thí nghiệm thực hiện ở nhiệt 
độ môi trường (25 -32°C), áp suất 1 atm và 
nồng độ cho ion kim loại nặng (Ni2+) là 3,61 
mg/L.

Phương pháp chung để chiết tách polysac-
carit từ thực vật là phương pháp hòa tan với 
các kỹ thuật hòa tan trong nước cất hoặc hòa 
tan trong dung dịch nước muối 1% (NaCl, 
KCl…) hoặc hòa tan trongdung dịch axit 
axetic 1% (Montakhab, 2010; Pawar, 2011; 
Nguyễn Kim Phi Phụng, 2010). Sau khi hòa 
tan, Biogum được kết tủa lại trong dung môi 
etanol hoặc axeton. Trong nghiên cứu này 
phương pháp hòa tan trong nước cất (Hanif, 
2008) được sử dụng để ly trích Biogum (chất 
thu được từ thực vật).

Phương pháp ly trích bằng nước cất được 
sử dụng để chế tạo vật liệu sinh học ứng dụng 
trong cải thiện chất lượng nước thải để giảm 
chi phí sản suất Biogum và ngăn sự phá hủy 
cấu trúc Bigum trong môi trường axit.

2.5. Nội dung thực hiện.

Thí nghiệm 1: Thí nghiệm ly trích 
Biogum sinh học

Quá trình ly trích Biogum hạt Muồng 
Hoàng Yến được tiến hành qua các bước sau:

- Chuẩn bị nguyên liệu: Quả Muồng Hoàng 
Yến chín già.

- Xử lý nguyên liệu: Bóc tách hạt, xay, 
nghiền, rây bột qua lưới có kích thước lỗ 0,18 
mm.

- Loại màu và chất béo: Sử dụng phương 
pháp trích bằng hệ thống chiết Soxhlet với 
dung môi etanol.

- Ly trích Biogum: 
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Bóc tách lấy hạt 

Quả chín già 

- Nghiền 
- Rây qua lưới 0.18 mm 

Hạt 

Bột mịn 

- Thêm 800 mL nước cất vào 20 g bột 
- Khuấy 1 giờ ở nhiệt độ phòng 
- Lắng 30 phút 

Bột sau loại màu và béo 

Tẩm trích loại màu và béo với etanol 

- Ly tâm 5000 vòng/phút trong 15 phút 
- Lọc lấy phần chất lỏng bằng áp suất kém 

Dung dịch 

760 mL dịch lọc 1 

- Thêm axeton theo tỷ lệ 1:1 
- Ly tâm, đông khô 

3 g Biogum khô 

Hình 1. Quy trình ly trích Biogum hạt Muồng Hoàng Yến

 Thí nghiệm 2: Xác định khả năng keo tụ của Biogum sinh học 
Bảng 2. Thí nghiệm xác định liều lượng tối ưu cho vật liệu sinh học Biogum trên nhà máy 

nước thải xi mạ Niken.

Mẫu Ni2+ GNiL1 GNiL2 GNiL3 GNiL4 GNiL5
pH Ban đầu Ban đầu Ban đầu Ban đầu Ban đầu

Nồng độ đầu vào (mg/L) 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
Biogum (mL) 40 60 80 100 120

+ Bột sau loại màu và béo được hòa tan 
trong nước cất, khuấy từ 1 giờ, để lắng 30 phút 
rồi đem ly tâm và lọc.

+ Dung dịch sau lọc được thêm axeton 90 
% (tỷ lệ 1:1), kết tủa xuất hiện, ly tâm thu lấy 
kết tủa, đông khô. Biogum được nghiền nhỏ, 

trữ trong tủ lạnh và sử dụng như một chất keo 
tụ trong xử lý nước.

- Thành phần hóa học của mẫu Biogum 
được xác định bằng phương pháp phân tích 
phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR, phổ cộng 
hưởng từ hạt nhân NMR.
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Mẫu Ni2+ PNiL1 PNiL2 PNiL3 PNiL4 PNiL5

pH Ban đầu Ban đầu Ban đầu Ban đầu Ban đầu

Loại PAC 02Y 02Y 02Y 02Y 02Y 

PAC (mL) 40 60 80 100 120

Nồng độ đầu vào (mg/L) 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

Chú thích: 
 - PNiL1: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 40 mL PAC
 - PNiL2: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 60 mL PAC
 - PNiL3: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 80 mL PAC
 - PNiL4: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 100 mL PAC 
 - PNiL5: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 120 mL PAC
Các thí nghiệm nghiên cứu được tiến hành ở điều kiện như các thí nghiệm 2, lượng keo tụ 

PAC (mL) thay đổi như bảng 3, chọn pH ban đầu và loại PAC 02Y.
Để lắng cặn 30 phút, lấy dung dịch xác định nồng độ ion kim loại nặng (Ni2+) bằng thiết bị 

đo kim loại nặng AAS 7000.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả Biogum sau khi ly trích

Biogum trong hạt của Muồng Hoàng Yến 
được cô lập qua các công đoạn loại màu và 
béo, tiếp theo ly trích bằng phương pháp hòa 
tan trong nước cất vì Biogum tan được trong 
nước, sau đó Biogum được kết tủa lại trong 

axeton.

3.1.1. Thành phần cấu trúc của vật liệu sinh 
học keo tụ Biogum 

Kết quả nghiên cứu từ hình 2 cho thấy 
phổ hấp thu bước sóng hồng ngoại có sự dao 
động mạnh tại tần số 3425,5 cm-1 và 1654,9 
cm-1, đây là những dao động giãn đặc trưng 

Chú thích: 

 - GNiL1: Chọn pH ban đầu và thêm vào 40 mL Biogum

 - GNiL2: Chọn pH ban đầu và thêm vào 60 mL Biogum

 - GNiL3: Chọn pH ban đầu và thêm vào 80 mL Biogum

 - GNiL4: Chọn pH ban đầu và thêm vào 100 mL Biogum

 - GNiL5: Chọn pH ban đầu và thêm vào 120 mL Biogum

Các thí nghiệm nghiên cứu được tiến hành ở điều kiện lượng keo tụ Biogum (mL) thay đổi 
như bảng 2, pH ban đầu.

Khuấy nhanh 200 vòng/phút trong vòng 5 phút, khuấy chậm 20 vòng/phút trong vòng 5 
phút. Để lắng cặn 30 phút, lấy dung dịch xác định nồng độ ion kim loại nặng (Ni2+) bằng thiết 
bị đo kim loại nặng AAS 7000.

 Thí nghiệm 3: Xác định khả năng keo tụ của PAC

Bố trí thí nghiệm

Bảng 3. Thí nghiệm xác định liều lượng tối ưu cho vật liệu hóa học PAC trên nước thải nhà 
máy xi mạ.
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của nhóm -OH, từ đó xác nhận cấu tạo của 
Biogum chứa nhiều nhóm, nhóm chức -OH, 
các nhóm -OH là cầu nối hình thành các liên 
kết hóa học giữa Biogum với chất ô nhiễm 
giúp Biogum có khả năng keo tụ và loại bỏ 
chất ô nhiễm. 

 Hình 2. Kết quả FT-IR của Biogum

Theo kết quả nghiên cứu của Kapoor, 
(2000) về cấu trúc của galactomannan trích ly 
từ hạt thực vật chi Cassia cho thấy galacto-
mannan có cấu trúc gồm mạch chính là các 
phân tử đường β-D-mannozơ liên kết với 
nhau bằng liên kết (1→4) glycosid và mạch 
nhánh là các đường α-D-galactozơ liên kết 
với mạch chính bằng liên kết (1→6) glyco-
sid. Kết quả phân tích phổ cộng hưởng từ hạt 
nhân 13C-NMR của Biogum (Hình 2) cho thấy 
các tín hiệu cacbon trong Biogum nghiên cứu 
hoàn toàn tương đồng với các tín hiệu cacbon 
của tác giả Kapoor (Hình 3), từ  đó xác định  
thành phần hoạt tính trong Biogum là galac-
tomannan.

Từ kết quả phân tích dữ liệu phổ hồng 
ngoại FT-IR (Hình 2) và kết quả phân tích phổ 
C13-NMR (Hình 3) của Biogum cho thấy sự có 
mặt của nhóm chức -OH trong Biogum, kết 
quả một lần nữa xác nhận Biogum trong hạt 
Muồng Hoàng Yến là galactomannan.

Hình 3. Phổ 13C-NMR của Biogum hạt 
Cassia nodosa Kapoor (2000)

Hình 4. Phổ 13C-NMR của Biogum hạt 
Muồng Hoàng Yến

Theo kết quả nghiên cứu của Tegshi Mus-
chin, (2011); Verma et al. (2012) cơ chế keo 
tụ của Biogum được giải thích là do sự hình 
thành liên kết giữa các nhóm -OH phân cực 
trên phân tử galactomannan của Biogum với 
các cặp electron trên nguyên tử Nitơ hoặc 
electron π của vòng benzen trong phân tử 
chất ô nhiễm để tạo thành các bông cặn lớn 
và được loại bỏ nhờ trọng lực. Theo kết quả 
nghiên cứu của Manjoosha Srivastava et al. 
(2005), khi cho Biogum vào trong nước thải 
chứa các ion kim loại, các nhóm cis -OH của 
Biogum sẽ kết hợp với các ion kim loại này để 
hình thành hợp chất phức không tan dẫn đến 
các ion kim loại bị loại ra khỏi nước.

Kết quả chụp ảnh SEM (Hình 5) cho thấy 
Biogum ly trích từ hạt Muồn Hoàng Yến là 
chất bột vô định hình với bề mặt gồ ghề.

 Hình 5. Ảnh SEM của Biogum hạt Muồng 
Hoàng Yến
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- Kết quả nghiên cứu ở bảng 4 cho thấy ở mức ý nghĩa 0,05 kết quả phân tích ở các liều lượng 
của Biogum có sự khác nhau về mặt thống kê.

Vậy từ thành phần và cấu trúc của Biogum 
có thể dự đoán: Biogum có khả năng loại bỏ 
cation kim loại nặng, chất màu và các chất 
hữu cơ khác có trong nước thải (hay COD).

3.1.2. Đánh giá khả năng phân hủy của vật 
liệu keo tụ sinh học Biogum

Khả năng phân hủy sinh học của Biogum 
được đánh giá bằng cách khảo sát độ giảm 
khối lượng của Biogum, sự thay đổi cấu trúc 
của Biogum bằng phổ hồng ngoại IR. Trước 
tiên đánh giá khả năng phân hủy sinh học của 
Biogum bằng phương pháp đo độ giảm khối 
lượng của vật liệu theo thời gian (Hình 6). 

Hình 6. Biogum bị phân hủy sinh học trong 
môi trường nước

 Hình 7. Hiệu suất giảm khối lượng của 
Biogum theo thời gian

Kết quả nghiên cứu từ (hình 7) cho thấy 
Biogum khi cho vào nước cất sau 15 ngày 
Biogum giảm 55,83% khối lượng so với ban 
đầu, nước thải RR (dệt nhuộm) sau 15 ngày 
giảm 35,98% khối lượng so với ban đầu, nước 
thải xi mạ (Ni2+) sau 15 ngày giảm 30,55% 
khối lượng so với ban đầu. Từ đó cho thấy 
Biogum có khả năng phân hủy trong môi 
trường nước tự nhiên và môi trường nước 
nghiên cứu.

Khả năng phân hủy sinh học của vật liệu 
được chứng minh qua việc phân tích cấu trúc 
bằng phổ hồng ngoại IR (Hình 7). Phổ hồng 
ngoại IR của mẫu Biogum ban đầu và sau thời 
gian (15 và 20 ngày) để trong nước, thấy cấu 
trúc của Biogum đã thay đổi: nhóm OH của 
Biogum bị phân hủy và phân hủy gần như 
hoàn toàn sau 12 ngày.

 3.2. Kết quả khảo sát khả năng cải thiện chất lượng nước thải xi mạ Niken của vật 
liệu keo tụ sinh học Biogum 

Bảng 4. Kết quả cải thiện ion kim loại bằng vật liệu keo tụ sinh học Biogum

Mẫu GNiL1 GNiL2 GNiL3 GNiL4 GNiL5 NMXM
Biogum  (mL) 40

1,98

1,89

1,73

1,87±0,13

60

0,97

0,84

0,87

0,89±0,07

80

2,05

1,93

2,1

2,03±0,09

100

2,63

2,59

2,6

2,61±0,02

120

2,94

3,01

3,13

3,03±0,10

0

3,61

3,61

3,61

3,61±0,00

Ni 

(mg/L)

L1

L2

L3

TB
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- Kết quả cho thấy khi sử dụng vật liệu keo tụ sinh học Biogum để cải thiện chất lượng nước 
thải xi mạ Niken đạt hiệu suất loại bỏ ion kim loại Niken cao nhất ở liều lượng 60 mL với hiệu 
suất đạt 58,91% .

3.3. Kết quả khảo sát khả năng cải thiện chất lượng nước thải xi mạ Niken của vật liệu 
keo tụ hóa học PAC

Bảng 5. Kết quả cải thiện ion kim loại (Ni2+)

- Kết quả nghiên cứu ở bảng 5 cho thấy ở mức ý nghĩa 0,05 kết quả phân tích ở các liều 
lượng của PAC có sự khác nhau về mặt thống kê.

Hình 9. Đồ thị hiệu quả cải thiện nước thải nhà máy xi mạ (Niken) 
bằng vật liệu keo tụ hóa học PAC

Hình 8. Đồ thị hiệu quả cải thiện nước thải nhà máy xi mạ Niken 
bằng vật liệu keo tụ sinh học Biogum

Mẫu PNiL1 PNiL2 PNiL3 PNiL4 PNiL5 NMXM
   PAC     (mL) 40

2,44

2,51

2,63

2,53±0,10

60

1,64

1,72

1,79

1,72±0,08

80

2,03

2,12

2,19

2,11±0,08

100

2,53

2,57

2,61

2,57±0,04

120

3,24

3,37

3,31

3,31±0,07

0

3,61

3,61

3,61

3,61±0,00

Ni 

(mg/L)

L1

L2

L3

TB
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- Kết quả nghiên cứu cho thấy ở liều lượng 
60 mL khi sử dụng vật liệu keo tụ hóa học 
PAC đạt hiệu suất cải thiện chất lượng nước là 
52,35%. Nguyên nhân là do ban đầu khi tăng 
liều lượng PAC từ 40 ml lên 60 ml lượng chất 
keo tụ cho vào dần đủ để trung hòa điện tích 
làm mất tính ổn định của hệ keo và giảm điện 
thế zeta từ đó giảm lực đẩy tĩnh điện và các hạt 
keo kết lại với nhau. Nhưng khi tiếp tục tăng 
liều lượng lên thì sẽ không có đủ hạt thuốc 
nhuộm không bị bao bọc để gắn với bề mặt 
trống của PAC dẫn đến độ màu và COD tăng 
do PAC thừa gây ra, lúc này hiệu quả xử lý 
giảm.

4. Kết luận

Kết quả nghiên cứu điều chế vật liệu 
Biogum cho thấy vật liệu có khả năng phân 
hủy sinh học trong môi trường nước cất đạt 
55,83% độ giảm khối lượng sau 15 ngày ở 
điều kiện phòng thí nghiệm. Khi đánh giá khả 
năng cải thiện chất lượng nước thải, kết quả 
nghiên cứu cho thấy Biogum đạt hiệu suất 
cải thiện nước thải nhà máy xi mạ niken đạt 
58,91% cho hơn khi sử dụng vật liệu keo tụ 
hóa học PAC, đạt 52,35% trong cùng điều 
kiện nghiên cứu.
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Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi 
cắt đại tràng tại Bệnh viện Đa khoa

 tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu bằng 
phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng tại Bệnh 
viện đa khoa tỉnh  Bình Dương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 6 
trường hợp được chẩn đoán và phẫu thuật nội 
soi cắt đại trực tràng tại khoa Ngoại tổng quát 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương từ tháng 
1/2016 đến tháng10/2016.

Kết quả: 6 trường hợp bao gồm 3 trường 
hợp cắt trực tràng nội soi, 1 trường hợp cắt 
đoạn đại tràng sigma nội soi , 1 trường hợp 
cắt đại tràng phải, 1 trường hợp cắt đai tràng 
trái. Thời gian mổ trung bình: 213 phút. Chưa 
thấy biến chứng sau mổ.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt đại trực 
tràng an toàn và khả thi, có thể áp dụng tại 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. 

General Hospital Background: To evalu-
ate the early results of laparoscopic resection 
in the management of colon cancer. Methods: 
from 1/2016 to 10/ 2016, patients with colon 
cancer were treated by laparoscopy at Binh 
duong general Hospital.

Results: 6 case laparoscopic colon resec-
tion: 1 right colectomie , 1 left colectomie, 1 
sigma colectomie and 3 rectum colectomie. 
Mean operating time was 213 minutes. There 
was no per-operative complication. There was 
no postoperativemortality..There was no local 
recurrence andno port site metastases at 6 
months after the surgery.

Conclusion: laparoscopic assisted colec-

tomies for cancer is technically feasible and 
safe

ĐẶT VẤN ĐỀ.

Năm 1987 Philipe Mouret ở Lyon-Pháp 
thực hiện phẫu thuật cắt túi mật qua nội soi 
ổ bụng lần đầu tiên trên thế giới, đó được coi 
là mốc khai sinh ra ngành phẫu thuật nội soi 
hiện đại.

Từ năm1990 trở đi, phẫu thuật nội soi 
(PTNS) đã chính thức được các nhà ngoại 
khoa tổng quát chấp nhận trong phạm vi nhiều 
nước trên thế giới và được thực hiện trên hầu 
hết các hệ cơ quan của con người. Kỹ thuật 
này đã được ứng dụng thành công trong điều 
trị nhiều bệnh lý khác nhau trong đó có bệnh 
lý đại trực tràng. Ca phẫu thuật cắt đoạn đại 
tràng sigma qua nội soi ổ bụng lần đầu tiên 
được thực hiện thành công bởi Jacobs và cộng 
sự năm 1991.

Ung thư đại trực tràng là bệnh phổ biến tại 
các nước Âu Mỹ, đứng hàng đầu trong ung 
thư đường tiêu hóa. Tại châu Á và Việt Nam, 
ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ hai trong 
ung thư đường tiêu hóa sau ung thư dạ dày. 
Điều trị chủ yếu là phẫu thuật, các phương 
pháp khác chỉ điều trị bổ trợ để tăng thời gian 
sống sau mổ và hạn chế tái phát.

Ở Việt Nam phẫu thuật nội soi áp dụng cho 
điều trị ung thư đại trực tràng bắt đầu từ năm 
2000, được thực hiện tại một số bệnh viện ở 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Huế.

Từ tháng 01/2000 - 6/2007 tại Bệnh viện 
Trung ương Huế, Phạm Như Hiệp và cộng 

Bs Lê Ngọc Hà, Bs Lê Ngọc Hân
Bệnh viện Đa khoa  tỉnh Bình Dương



Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

24 Soá 10.2017

sự đã áp dụng phẫu thuật nội soi điều trị cho 
37 bệnh nhân bị ung thư trực tràng. Trong đó 
có 13 trường hợp (35,1%) được cắt đoạn trực 
tràng và tái lập lưu thông tiêu hoá trong phúc 
mạc, 6 trường hợp (12,6%) được thực hiện cắt 
trực tràng miệng nối pull-through không có 
mở bụng nhỏ, 18 trường hợp(48,6%) được cắt 
cụt trực tràng (phẫu thuật Miles), 1 trường hợp 
(2,7%) cắt toàn bộ đại trực tràng. Tất cả đều 
thực hiện thành công, không có ca nào phải 
chuyển mổ mở, tỉ lệ tai biến và biến chứng 
nặng trong và sau mổ thấp, kết quả sớm sau 
mổ là khả quan.

Từ tháng 1/2016, chúng tôi đã tiến hành áp 
dụng PTNS trong điều trị 6 trường hợp ung 
thư đại trực tràng. Nghiên cứu này nhằm mục 
đích đánh giá kết quả bước đầu điều trị ung 
thư đại trực tràng bằng phẫu thuật nội soi tại 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Đánh giá hiệu quả của PTNS cắt đại trực 
tràng

Xác định tỉ lệ tai biến và biến chứng trong 
và sau mổ

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU.

Đối tượng nghiên cứu: 6 bệnh nhân (BN) 
được chẩn đoán ung thư đại trực tràng và được 
điều trị bằng PTNS tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bình Dương từ tháng 1/2016 đến tháng 
10/2013. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh: BN được chẩn đoán 
lâm sàng, cận lâm sàng, giải phẫu bệnh phù 
hợp ung thư đại trực tràng; U có khả năng cắt 
bỏ hoặc có chỉ định phẫu thuật nội soi; BN 
không có chống chỉ định PTNS, và đồng ý 
điều trị bằng PTNS. 

Tiêu chuẩn loại trừ: BN không đồng ý hoặc 
không có chỉ định PTNS (bệnh lý tim mạch, 
hô hấp...); U xâm lấn tổ chức xung quanh 
không có khả năng cắt bỏ hoặc có di căn xa; 
Biến chứng thủng ruột, tắc ruột.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế 
nghiên cứu: Mô tả, tiến cứu; địa điểm nghiên 

cứu: khoa ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 
Dương. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/2016 
đến 10/2016.

Thông số nghiên cứu: Đặc điểm chung, 
chẩn đoán lâm sàng, giải phẫu bệnh. Chúng 
tôi sử dụng phân loại AJCC.TNM thứ 7 năm 
2009.

Phương pháp phẫu thuật: Đau sau mổ được 
đánh giá theo thang điểm EVA (Analogic vi-
sual scale). 

Biến chứng sớm, theo dõi sau xuất viện 1, 
3, 6 tháng. 

KẾT QUẢ.

Kết quả: Từ tháng 01/2016 đến tháng 
10/2016, chúng tôi đã PTNS 6 trường hợp ung 
thư đại trực tràng. Kết quả bước đầu như sau: 

Đặc điểm chung: Về tuổi: Nhỏ nhất là 33, 
lớn nhất là 58, trung bình là 47; Giới: nam: 3, 
tỷ lệ nam/nữ: 1/1. 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng: Nội soi 
đại trực tràng bằng ống mềm kèm sinh thiết u 
gửi giải phẫu bệnh lý. Vị trí u qua nội soi.

 Bảng 1

Vị trí u Số lượng Tỉ lệ %

Đại tràng phải 1 16.7

Đại tràng trái 1 16.7

Sigma 1 16.7

Trực tràng 3 50.0

Xét nghiệm hình ảnh: 6 BN đều được làm 
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Bảng 2:  CEA, nội soi sinh thiết trước mổ, sau mổ

Case CEA 
ng/ml GPB trước mổ Chẩn đoán GPB TNM 

sau mổ

U trực tràng 0.2 Carcinome tuyến biệt hóa vừa T3N1Mx  Carcinome 
tuyến biệt hóa vừa

U đại tràng góc gan 13.42 Nghịch sản nặng nghi nghờ 
carcinome tuyến

T4N2Mx Carcinome 
tuyến biệt hóa vừa

U đại tràng sigma 6.6 Polyp tuyến ống Polyp tuyến ống nghịch 
sản nặng

U trực tràng 0.37 Carcinome tế bào nhẫn xâm 
nhập trực tràng

T4N1Mx Carcinome tế 
bào nhẫn xâm thanh cơ

U trực tràng 105 Carcinome tuyến biệt hóa vừa T3N1Mx Carcinome 
tuyến biệt hóa vừa

U đại tràng góc 
lách 5.09 Bướu tuyên ống T4N1Mx Carcinome 

tuyến biệt hóa vừa

Tất cả các trường hợp 2 đầu diện cắt đều an 
toàn không có tế bào ung thư.

Phương pháp phẫu thuật 

Chúng tôi phẫu thuật 3 trường hợp u trực 
tràng khâu nối máy, 1 trường hợp cắt đại tràng 
phải, 1 trường hợp cắt đại tràng trái, 1 trường 
hợp cắt đoạn đại tràng sigma. Tất cả BN đều 
được dẫn lưu bụng, rút dẫn lưu sau 4 ngày. 
Không có trường hợp nào phải truyền máu 
trong mổ.

Thời gian mổ: Nhanh nhất 180 phút, dài 
nhất 270 phút, trung bình 213.33 ± 30phút. 
Theo dõi sau mổ - Không có tế bào ung thư 
ở diện cắt trên, dưới ở tất cả các trường hợp. 
Thời gian trung tiện: 6 BN đều có trung tiện 
trở lại trong vòng 48 - 72h sau mổ. 6 BN được 
cho uống sữa và ăn thức ăn lỏng vào ngày thứ 
4 sau mổ.

Thời gian nằm viện sau mổ: ngắn nhất 7 

ngày, dài nhất 9 ngày, trung bình 7.2 ngày. 

6 BN đều không có biến chứng sớm sau mổ 
như nhiễm trùng vết mổ, chảy máu ổ bụng, 
tụ dịch ổ bụng, rò miệng nối... 4 BN được tái 
khám sau mổ 1, 3 và 6 tháng, chưa được phát 
hiện biến chứng muộn, hẹp miệng nối hoặc 
tái phát u, hoặc di căn lỗ trocar... 2 bệnh nhân 
được tái khám 1 tháng sau mổ.

Đau sau mổ:

Không có bệnh nhân đau nặng và đau 
khủng khiếp.

3 bệnh nhân đau nhẹ và 3 bệnh nhân đau 
vừa.

BÀN LUẬN.

Điều trị tiêu chuẩn ung thư đại tràng là mổ 
cắt rộng đoạn đại tràng mang bướu cùng với 
hạch mạc treo. Vai trò của PTNS trong điều trị 
ung thư đại tràng đã được xem xét qua nhiều 

X-quang ngực thẳng đứng để loại trừ di căn 
phổi, CT scan bụng có thuốc cản quang để 
đánh giá vị trí, kích thước, mức độ xâm lấn tổ 

chức xung quanh, di căn xa (gan, phúc mạc...). 
CEA, nội soi sinh thiết trước mổ.
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thử nghiệm lâm sàng. Các khuyến cáo đều cho 
thấy không có sự khác biệt về mặt ung thư 
học giữa PTNS và phẫu thuật mở cắt đại tràng 
do ung thư. Cải thiện về thời gian sống còn 
không bệnh (DFS) cũng như sống còn toàn 
bộ (OS) giữa hai phẫu thuật cũng không có 
sự khác biệt, tuy nhiên các đánh giá còn đang 
tiếp tục vì cần thời gian theo dõi lâu dài và số 
lượng bệnh nhân lớn hơn.

Trong 6 BN ung thư đại tràng được PTNS, 
có 03 trường hợp u đại tràng (u đại tràng góc 
gan, u đại tràng góc lách, u đại tràng sigma), 
được chúng tôi PTNS cắt đại tràng phải hoặc 
cắt đại tràng trái, hoặc sigma, sau đó chúng 
tôi mở đường mổ nhỏ ở rốn để khâu nối ruột 
tận -tận bằng tay. 03 trường hợp u trực tràng 
chúng tôi PTNS hoàn toàn cắt đoạn đại tràng 
sigma và trực tràng và khâu nối ruột bằng 
dụng cụ cắt và khâu nối. 

Trong đánh giá bước đầu của chúng tôi, 
thời gian phẫu thuật ngắn nhất là 180 phút, dài 
nhất là 270 phút, trung bình là 213±30 phút. 

Nguyễn Hoàng Bắc và cs (2003 155 phút

Nguyễn Tạ Quyết và cs (2010) 153 phút

Nguyễn Phúc Minh vá cs (2010) 165 phút

Nelson H. và cs (2004), 150 phút

Chúng tôi 213 phút

Tuy nhiên, do đây là kỹ thuật mới và những 
hạn chế về dụng cụ, nên thời gian mổ nội soi 
kéo dài sẽ được cải thiện hơn trong thời gian 
tới. 

Ưu điểm đáng lưu ý của PTNS cắt đại trực 
tràng so với mổ hởlà ít đau. 06 BN có thang 
điểm đau sau mổ theo EVA từ 2-3, nghĩa là 
mức độ trung bình. Ưu điểm khác của PTNS 
là BN trung tiện trở lại sau mổ rất sớm. 06 BN 

cắt đại tràng nội soi trung tiện trở lại trong 
vòng 48-72 giờ. Trong đánh giá đa trung tâm 
của Liang và cs (2008), tác giả đã kết luận ưu 
điểm của PTNS so với mổ hở là giảm đau và 
nhanh hồi phục sau mổ. Tuy BN trung tiện 
sớm, nhưng do lần đầu áp dụng mổ nội soi 
điều trị ung thư đại trực tràng nên chúng tôi 
nuôi dưỡng đường tĩnh mạch ít nhất 5 ngày 
sau mổ, ống dẫn lưu cũng được rút sau 4 ngày 
nếu không có dịch bất thường. Thời gian nằm 
viện sau mổ trung bình là 7 ngày. Theo Osaro-
giabond R.U. và cs (2007), thời gian nằm viện 
ở nhóm mổ nội soi là 6 ngày so với nhóm mổ 
hở là 10 ngày (p = 0,007). Theo Nelson H. và 
cs (2004), thời gian nằm viện ở nhóm mổ hở 
là 6 ngày, so với mổ nội soi là 5 ngày (p < 7 
0,001). Lý do khách quan là chúng tôi theo dõi 
các BN này đến khi thật ổn định, vết mổ khô 
và cắt chỉ mới cho xuất viện vì, trường hợp 
cắt trực tràng đầu tiên 9 ngày chúng tôi mới 
cho xuất viên. Chúng tôi không ghi nhận các 
biến chứng sớm như xì dò miệng nối, tụ dịch 
ổ bụng, nhiễm trùng vết mổ. Theo dõi sau xuất 
viện 1, 3, 6 tháng, chúng tôi chưa nhận thấy 
biến chứng muộn nào. 

Tuy nhiên, do điều kiện chủ quan cũng như 
khách quan, các BN của chúng tôi chưa được 
làm các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh cũng 
như định lượng CEA để đánh giá mức độ tái 
phát sau phẫu thuật. Vấn đề theo dõi bệnh sẽ 
được chúng tôi cải thiện một cách hệ thống 
hơn trong thời gian nghiên cứu tiếp theo. 

KẾT LUẬN.

Qua đánh giá kết quả bước đầu 6 trường 
hợp điều trị ung thư đại trực tràng bằng phẫu 
thuật nội soi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 
Dương từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2016, 
chúng tôi rút ra nhận xét sau: 

Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực 
tràng có ưu điểm: ít đau sau mổ, thời gian tái 

(Tiếp theo trang 28)
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Bình Dương: 
Công tác xây dựng, xây dựng thi hành 

pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp và xử lý vi phạm 

hành chính

Trong năm 2017, để thực hiện công tác 
xây dựng, xây dựng thi hành pháp luật 

về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và xử lý 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã 
ban hành Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 
28/2/2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật về lĩnh vực trọng tâm và Kế hoạch số 15/
KH-SKHCN 27/3/2017 về theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp. 

Thông qua đó, việc triển khai các văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp 
trên về lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp được Sở tổ chức thông qua các hình 
thức như: Hội thảo, hội nghị tập huấn, phối 
hợp với các ngành tuyên truyền trên đài truyền 
hình… Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành các văn bản quy định chi tiết, văn 
bản hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực hỗ trợ 
doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
cho phép thực hiện đề án “Điều tra trình độ 
công nghệ sản xuất của ba ngành công nghiệp 
(chế biến gỗ, chế biến thực phẩm và cơ khí) 
trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện hướng 
dẫn trích lập quỹ và sử dụng quỹ khoa học và 
công nghệ đầu tư vào đổi mới công nghệ; phối 
hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành dự án 

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 
Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, khai thác 
nguồn lực về khoa học kỹ thuật, trong năm 
2017, Sở đã thẩm định 32 hồ sơ hỗ trợ phí xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp (30 nhãn hiệu, 
02 kiểu dáng công nghiệp) với tổng số tiền là 
61,990 triệu đồng. Đồng thời, hướng dẫn cho 
80 tổ chức, cá nhân lập thủ tục đăng ký xác lập 
quyền về sáng chế, nhãn hiệu, 10 đơn vị sửa 
đổi giấy chứng nhận nhãn hiệu, gia hạn hiệu 
lực của văn bằng bảo hộ, cấp phó bản, thủ tục 
giám định nhãn hiệu. 

Việc quản lý, sử dụng ngân sách địa phương 
khuyến khích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu 
ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất 
của doanh nghiệp. Việc rà soát, sửa đổi bổ 
sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
và quy trình đánh giá sự phù hợp, hợp chuẩn, 
tạo điều kiện thuận lợi để thương mại hóa sản 
phẩm của doanh nghiệp.

Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ, tính từ ngày 
01/01/2017 đến ngày 30/8/2017, phát hiện và 
xử lý 12/152 đơn vị vi phạm. Trong đó, có 
02/12 quyết định xử phạt hành chính có liên 
quan đến tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản 
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phẩm hàng hóa với tổng số tiền gần 160 triệu 
đồng. Việc thi hành các quyết định xử lý vi 
phạm hành chính đối với các đơn vị bị xử đều 
nghiêm túc thực hiện nộp phạt theo đúng quy 
định. Riêng hoạt động thanh, kiểm tra và xử 
lý hành chính về hoạt động khoa học và công 
nghệ và chuyển giao công nghệ ít phát sinh do 
đặc thù của lĩnh vực này nên trong năm không 
có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, công tác xây dựng, 
xây dựng thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp và xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh cần phải có sự phối hợp chặt 
chẽ hơn nữa giữa các cấp, ngành, địa phương 
trong việc thúc đẩy, hình thành và phát triển 
hệ sinh thái. Bên cạnh đó, nhà nước cần 
phải thiết lập cơ sở trung gian để hỗ trợ khởi 
nghiệp, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong 
cộng đồng, đóng vai trò liên kết các hoạt động 
trong hệ sinh thái khởi nghiệp giúp tạo một hệ 
sinh thái phát triển bền vững. 

Thu Hiền

lập lưu thông tiêu hóa sớm.

Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực 
tràng là khả thi và an toàn, có thể tiến hành 
tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình 
Dương.

Cần nghiên cứu lâu dài hơn đánh giá tỷ lệ 
tái phát và thời gian sống còn của bệnh nhân.
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