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MỘT PHƯƠNG PHÁP SỐ MỚI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN 
 

Nguyễn Mạnh Hùng1, Lê Trần Trung2 

 
TÓM TẮT 

 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp mới để giải phương 

trình phi tuyến. 

Từ khóa: Phương trình phi tuyến, Tốc độ hội tụ, Phương pháp hai bước của Min 

Chen– Tsu Shuang Chang. 
 

1. MỞ ĐẦU 
 

Trong bài báo này chúng tôi đưa ra một phương pháp số mới giải phương trình 

phi tuyến có tốc độ hội tụ cấp 14 trên cơ sở của phương pháp lặp cấp 7 Min Chen và 

Tsu Shuang Chang [Min Chen and Tsu Shuang Chang, Higher order two-step methods 

for root finding, Appl. Comput. Math. 7 (2008), no.2, pp.206-213].  
 

2. KẾT QUẢ CHÍNH 
 

2.1. Giới thiệu 

Một trong những vấn đề cơ bản và lâu đời nhất của toán học là giải phương trình 

phi tuyến 

                                         ( ) 0 f x       (1.1) 

Vì công thức nghiệm của các phương trình phi tuyến nói chung không tồn tại nên 

việc phát triển các thuật toán giải gần đúng chúng là rất quan trọng và được quan tâm 

nhiều. Phương pháp Newton – Raphson là phương pháp phổ biến nhất để giải phương 

trình phi tuyến. Nhiều chủ đề liên quan đến phương pháp Newton – Raphson vẫn thu 

hút các nhà nghiên cứu. Trong những năm gần đây, nhiều phương pháp được đưa ra để 

giải phương trình phi tuyến (1.1). Các phương pháp đó được đề xuất qua việc sử dụng 

chuỗi Taylor, phương pháp phân hủy, phương pháp lặp, hoặc tổ hợp, thay đổi các 

phương pháp đã có. Các phương pháp này có thể là một bước, hai bước, ba bước ... 

Phương pháp Newton – Raphson, phương pháp Halley [1] là các phương pháp một 

bước, phương pháp Traub [10], phương pháp Noor [7], phương pháp Min Chen – Tsu 

Shuang Chang [2] là các phương pháp hai bước.  

Trong bài báo này, trên cơ sở phương pháp hai bước của Min Chen - Tsu Shuang 

Chang [2], chúng tôi đưa ra một phương pháp lặp ba bước giải phương trình phi tuyến. 

                                           
1,2 ThS. Khoa Khoa học Tự  nhiên, Trường Đại học Hồng Đức 
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Chúng tôi chứng minh phương pháp này có tốc độ hội tụ cấp 14. Phương pháp mới này 

và một số phương pháp khác được trình bày trong mục 2. Mục 3 phân tích sự hội tụ của 

phương pháp mới. Trong mục 4, chúng tôi đưa ra một số ví dụ để kiểm tra sự hiệu quả 

của phương pháp mới và so sánh với các phương pháp đã có. Cuối cùng, trong mục 5, 

chúng tôi nêu một số kết luận.  

2.2. Nội dung phương pháp 

Phương pháp lặp nổi tiếng nhất là phương pháp Newton - Raphon, phương pháp 

này có tốc độ hội tụ cấp 2. Công thức lặp của phương pháp Newton - Raphson được cho 

như sau: 

                1

( )

( )
n

n n

n

f x
x x

f x
  


      (2.1)                        

Ở đây nx  là điểm tại bước lặp thứ n và ( )nf x  là giá trị đạo hàm của hàm 

( )nf x  tại nx . Nếu đạo hàm cấp hai ( )nf x  tồn tại, phương pháp có tốc độ hội tụ cấp 

3 được đề xuất bởi Halley [1]. Công thức của phương pháp Halley được cho bởi 

 
1 2

2 ( ) ( )

2 ( ) ( ) ( )

n n
n n

n n n

f x f x
x x

f x f x f x



 

 
     (2.2) 

Phương pháp Newton-Raphson và phương pháp Halley là những phương pháp lặp 

một bước. Có rất nhiều phương pháp lặp hai bước. Một phương pháp lặp hai bước dựa 

trên phương pháp Newton-Raphson là phương pháp Traub [10]. Phương pháp này có 

tốc độ hội tụ cấp 3 và công thức được cho bởi  

( )
.

( )
n

n n

n

f x
y x

f x
 


     (2.3) 

1

( )
.

( )
n

n n

n

f y
x y

f x
  


     (2.4) 

Tất cả có ba giá trị của hàm cần phải tính để được giá trị  từ giá trị  nx  là 

   ,n nf x f y  và  nf x . 

Từ phương pháp Halley và phương pháp Newton-Raphson, các tác giả Noor. K.I. 

và Noor. M.A [7] đã đưa ra phương pháp lặp hai bước có công thức được cho bởi 

( )
.

( )
n

n n

n

f x
y x

f x
 


     (2.5) 

 
1 2

2 ( ) ( )

2 ( ) ( ) ( )

n n
n n

n n n

f y f y
x y

f y f y f y



 

 
     (2.6) 
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Phương pháp Noor có tốc độ hội tự cấp 6. Các giá trị phải tính trong phương pháp 

Noor là            , , , ,n n n n nf x f x f y f y f y . Trên cơ sở của phương pháp Noor, Min 

Chen và Tsu Shuang Chang [2] đã đưa ra phương pháp hai bước mới với cùng số giá trị 

phải tính nhưng thay việc tính  
nf y  bằng việc tính  

nf x , phương pháp này có tốc 

độ hội tụ cấp 7 và công thức được cho bởi: 

 
2

2 ( ) ( )

2 ( ) ( ) ( )

n n
n n

n n n

f x f x
y x

f x f x f x


 

 
                      (2.7) 

 
1 2

2 ( ) ( )

2 ( ) ( ) ( )

n n
n n

n n n

f y f y
x y

f y f y f y



 

 
      (2.8) 

 Trong bài báo này, trên cơ sở phương pháp của Min Chen và Tsu Shuang Chang 

và phương pháp Newton – Raphson, chúng tôi xây dựng phương pháp lặp ba bước có 

tốc độ hội tụ cấp 14 với công thức lặp cho bởi:  

 
2

2 ( ) ( )

2 ( ) ( ) ( )

n n
n n

n n n

f x f x
y x

f x f x f x


 

 
     (2.9) 
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              (2.10) 

1

( )
.

( )
n

n n

n

f z
x z

f z
  


     (2.11) 

2.3. Phân tích sự hội tụ. 

Định lý 3.1. Giả sử I    là một khoảng mở và I   là một nghiệm đơn của 

phương trình ( ) 0f x   trong đó :f I   là hàm số đủ trơn trên I . Nếu 0x  đủ gần 

  thì phương pháp (2.9)-(2.11) có tốc độ hội tụ cấp 14 và thỏa mãn phương trình sai số 

   
22 2 3 4 14 15

1 2 2 3 3 3 26 3 3n n ne c c c c c c e O e     ,  trong đó n ne x    và 

( ) ( )
, 2,3,4,

! ( )

k

k

f
c k

k f




 


   . 

Chứng minh 

Khai triển Taylor    ,n nf x f x  và  
nf x  tại nghiệm   của ( )f x ta được 

 2 (7) 7 81 1
( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )

2! 7!
n n n n nf x f f x f x f x O x                 

    2 7 8

2 7( ) n n n nf e c e c e O e                        (3.1) 

    7 8

2 8( ) 1 2 8n n n nf x f c e c e O e                         (3.2) 
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    7 8

2 3 9( ) 2 6 72n n n nf x f c c e c e O e                        (3.3) 

Từ (3.1), (3.2) và (3.3), ta có  

       2 2 2 3 4 2 5

2 3 2 2 3 4 2 4 5 3( ) ( ) ( ) ( 3 4 5 5 6 6 3n n n n n n nf x f x f e c e c c e c c c e c c c c e                 

     6 2 7 8

3 4 6 2 5 4 7 3 5 2 67 7 7 4 8 8 8n n nc c c c c e c c c c c c e O e          (3.4) 

                   2 2 2 2 3 2 4

2 3 2 2 3 4 2 4 3 3( ) ( ) (1 4 6 4 12 8 16 10 9n n n n nf x f c e c c e c c c e c c c c e                 

   5 2 6

3 4 6 2 5 4 7 3 5 2 624 12 20 16 14 30 24n nc c c c c e c c c c c c e        

   7 8

2 7 3 6 4 5 828 36 40 16 n nc c c c c c c e O e           (3.5) 

       2 2 2 3 2 4

2 3 2 2 3 4 2 4 5 3( ) ( ) ( ) (2 6 2 8 12 14 20 6n n n n n nf x f x f c e c c e c c c e c c c c e                

   5 2 6

3 4 6 2 5 4 7 3 5 2 624 12 20 16 14 30 24n nc c c c c e c c c c c c e        

   7 8

2 7 3 6 4 5 844 36 32 56 n nc c c c c c c e O e           (3.6) 

Thay (3.4), (3.5) vào (3.6) vào biểu thức 

 
2

2 ( ) ( )

2 ( ) ( ) ( )

n n
n n

n n n

f x f x
y x

f x f x f x


 

 
 

ta được 

     2 3 3 4 2 2 4 5

2 3 2 3 4 2 3 5 3 2 2 2 46 3 3 6 6 18 6 12n n n ny c c e c c c c e c c c c c c c e                  

 2 2 4 2 6

2 3 3 4 2 5 3 2 6 2 2 428 19 20 37 10 9 29 nc c c c c c c c c c c c e        

2 2 4 2 3

2 3 7 2 3 2 3 4 3 5 2 5 2 4(66 15 51 72 27 42 48c c c c c c c c c c c c c c      

  6 3 2 7 8

2 3 2 6 49 12 30 12 n nc c c c c e O e             (3.7) 

Khai triển Taylor  nf y  và  
nf y  tại  , ta có 

          2 3 3 4 2 2 4 5

2 3 2 3 4 2 3 5 3 2 2 2 46 3 3 6 6 18 6 12n n n nf y f c c e c c c c e c c c c c c c e                 

 5 2 2 3 6

2 5 2 3 4 4 2 2 3 3 2 620 8 19 29 27 35 10 nc c c c c c c c c c c c e        

2 2 3 6

7 3 5 4 2 5 2 4 2 3 4 2( 15 27 12 42 42 66 3c c c c c c c c c c c c       

  2 2 4 3 7 8

2 3 3 2 3 2 654 33 12 30 n nc c c c c c c e O e            (3.8) 
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         3 3 4 2 4 2 5

2 2 3 2 2 3 2 4 2 5 4 2 21 2 2 6 12 6 12 24 12n n nf y f c c c e c c c c c e c c c c c                   

 3 2 5 3 6 4 2 3

3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 4 5 2 336 12 58 18 77 38 40 3nc c c c e c c c c c c c c c c c        

 2 2 6 5 7 2 3 2

2 3 2 6 3 2 2 3 4 2 2 4 2 362 20 ( 120 54 18 24 186nc c c c e c c c c c c c c c c       

   4 2 3 2 3 2 7 8

2 7 4 2 2 3 4 5 2 4 3 2 3 2 630 96 162 84 18 60 60 n nc c c c c c c c c c c c c c c e O e            (3.9) 

Từ (3.8), (3.9) vào (3.3), ta có 

       2 2 3 3 4 4 2 2 5

2 3 2 3 2 4 2 2 4 3 3 2 5( ) ( ) ( ) 6 3 3 6 12 6 18 6n n n n nf y f y f c c e c c c c e c c c c c c c e                  

2 2 5 2 6 2 4 6

2 5 3 2 2 3 2 3 4 6 4 2 4 3 2 2(20 31 25 6 19 10 29 ) 12 3 9nc c c c c c c c c c c c e c c c c           

  3 2 3 2 2 7 8

3 7 5 2 4 2 2 3 2 6 2 3 4 3 512 15 42 30 30 30 54 27 n nc c c c c c c c c c c c c c c e O e          (3.10) 

       2 2 3 3 2 4 4 2 3 2

2 2 3 2 3 2 2 4 2 4 3 2 2 3( ) ( ) (1 4 4 24 12 12 (48 72 24n n nf y f c c c e c c c c c e c c c c c c          

 
65 5 3 4 2 2 2 3

2 5 2 4 2 3 2 3 2 2 5 32
24 24 32 116 146 120 80 6nc c c e c c c c c c c c c c          

 6 3 2 2 5 2

2 3 4 2 6 5 2 2 3 4 3 4 3 2 2 676 40 168 300 36 168 120nc c c c c e c c c c c c c c c c c       

  3 2 3 2 7 4 7 8

2 3 2 3 5 2 4 2 3 2 7 2 4 2120 108 48 324 60 12 168 n nc c c c c c c c c c c c c c e O e         (3.11) 

       2 3 3 3 4 2 2 4

2 3 2 2 3 4 2 2 4 2 3 3( ) ( ) ( ) 2 6 8 12 6 6 18 6n n n n nf y f y f c c c e c c c e c c c c c c e                 

  5 3 2 2 5 2

2 3 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 5 2 6 3 512 30 54 36 12 48 60 20 56nc c c c c c c c c c c e c c c c c c          

2 3 3 2 2 4 6 6

4 3 4 2 3 2 2 3 4 3 2 236 36 94 162 182 106 16 nc c c c c c c c c c c c e       +  2 3

4 3 2 3186 186c c c c 

3 2 7 5 2 4 2

3 6 2 3 2 4 5 3 2 2 4 2 7 4 2 2 3 490 318 6 132 114 168 30 156 522c c c c c c c c c c c c c c c c c c        

  3 7 8

2 3 5 5 2294 144 n nc c c c c e O e                     (3.12) 

Thay (3.10), (3.11), (3.12) và (3.7) vào biểu thức 

 
2

2 ( ) ( )

2 ( ) ( ) ( )

n n
n n

n n n

f y f y
z y

f y f y f y


 

 
, 

ta được  

   2 2 3 4 7 8

2 3 3 3 26 3 3n n nz c c c c c e O e         (3.13) 
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Khai triển Taylor  nf z  và  
nf z  tại  , ta có 

               2 2
2 3 4 7 8 2 3 4 14 15
2 3 3 2 2 3 3 23 3

6 3 3 6 3 3
2

n n n n n

f
f z f f c c c c c e O e c c c c c e O e


 


                    

          2 2
2 3 4 7 8 2 3 4 14 15
2 3 3 2 2 2 3 3 23 3

6 3 3 6 3 3n n n nf c c c c c e O e c c c c c c e O e                     (3.14) 

          2
2 3 4 7 8
2 3 3 23

6 3 3n n nf z f f c c c c c e O e         

      2
2 3 4 7 8

2 2 3 3 23
1 2 6 3 3 n nf c c c c c c e O e          (3.15) 

Từ (3.14) và (3.15) suy ra  

          
      

2 2
2 3 4 7 8 2 3 4 14 15
2 3 3 2 2 2 3 3 23 3

2
2 3 4 7 8

2 2 3 3 23

6 3 3 6 3 3
( )

( )
1 2 6 3 3

n n n n
n

n
n n

f c c c c c e O e c c c c c c e O e
f z

f z
f c c c c c c e O e





       




    

 

=        
2 22 3 4 7 8 2 3 4 14 15

2 3 3 2 2 2 3 3 23 3
6 3 3 6 3 3n n n nc c c c c e O e c c c c c c e O e            (3.16) 

Do đó 

       
2 22 3 4 7 8 2 3 4 7 8

1 2 3 3 2 2 2 3 3 23 3

( )
6 3 3 6 3 3

( )
n

n n n n n n

n

f z
x z c c c c c e O e c c c c c c e O e

f z
           



      
22 3 4 14 15

2 2 3 3 23
6 3 3 n nc c c c c c e O e     

   
22 3 4 14 15

2 2 3 3 23
6 3 3 n nc c c c c c e O e        (3.17) 

Hay 

   
22 2 3 4 14 15

1 2 2 3 3 3 26 3 3n n ne c c c c c c e O e        (3.18) 

Vậy phương pháp có tốc độ hội tụ cấp 14. 

Nhận xét 3.2. Phương pháp mới mặc dù có tốc độ hội tụ cao gấp 2 lần phương 

pháp của Min Chen và Tsu Shuang Chang nhưng có nhược điểm là các giá trị hàm phải 

tính nhiều hơn hai giá trị:              , , , , ,n n n n n nf x f x f y f y f y f z  và  
nf z . 
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3. MỘT SỐ VÍ DỤ 
 

 Trong mục này, chúng tôi sử dụng một số hàm để kiểm tra sự hiệu quả của 

phương pháp mới, đồng thời so sánh với các phương pháp Newton-Raphson (NRM), 

phương pháp Halley (HM), phương pháp Traub (TM), phương pháp Noor (NNM), 

phương pháp Chen-Chang (CCM). Tất cả các phép tính được thực hiện trên Maple 13. 

Nghiệm xấp xỉ được đánh giá theo tiêu chuẩn    1510nf x . 

Ví dụ. Hàm    3 2
0( ) 4 15, 2f x x x x  

Phương pháp Newton-Raphson 

n nx   nf x  

1 1.6785714285714286 0.99995444606413994 

2 1.6785714285714286 0.01877463696330030 

3 1.6785714285714286 0.00000707019222240 

4 1.6785714285714286 1.0039635106339884.10-12 

5 1.6785714285714286 2.0243777559376367.10-26 
 

Phương pháp Halley 

n nx   nf x  

1 1.6368876080691643 0.22999082382738393 

2 1.6319808209991305 0.00000952332799079 

3 1.6319808055660635 6.9679828827671517.10-19 

 

Phương pháp Traub 

n nx   nf x  

1 1.6428587697834236 0.22999082382738393 

2 1.6319812580680887 0.00000952332799079 

3 1.6319808055660635 6.9679828828381517.10-19 

 

Phương pháp Noor 

n nx   nf x  

1 1.6319935811461430 0.0002688754223271 

2 1.6319808055660635 9.0634197453638362.10-31 
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Phương pháp Chen-Chang 

n nx   nf x  

1 1.6319795796349571 -0.00002580084748693 

2 1.6319808055660635 2.1475467246567578.10-43 

 

Phương pháp mới 

n nx   nf x  

1 1.6319808055666988 1.3369784992963704.10-11 

2 1.6319808055660635 9.3240027398941321.10-176 

 

4. KẾT LUẬN 

  Từ các ví dụ ta thấy phương pháp mới được so sánh với các phương pháp 

Newton - Raphson, phương pháp của Helley, Traub, Noor, Chen - Chang và trong nhiều 

trường hợp, phương pháp mới có số bước lặp ít hơn, kết quả của  nf x  tốt hơn. Tuy 

nhiên, số giá trị của hàm cần tính trong mỗi trường hợp không phải là tốt nhất. 

 Dựa trên ý tưởng trên ta có thể xây dựng các phương pháp lặp mới nhiều bước 

để giải phương trình phi tuyến từ một pháp đã có tốc độ hội tụ tăng hai lần. 
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A NEWLY DIGITAL METHOD TO SOLVE 

 THE NON - LINEAR EQUATION 

Nguyen Manh Hung, Le Tran Trung 

ABSTRACT 

In this paper,  the author presents a new method for solving nonlinear equations. 

Key words: Nonlinear equations, Convergence speed, Two-step method of Min 

Chen-Tsu Shuang Chang. 
 

(Người phản biện: GS.TSKH.Phạm Kỳ Anh; Ngày nhận bài: 22/5/2011; Ngày thông qua 

phản biện: 21/6/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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VỀ ĐỘ CONG CỦA ĐA TẠP RIEMANN 
 

Đồng Khắc Soạn1, Nguyễn Hữu Quang2 

TÓM TẮT 

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số tính chất về độ cong của đa tạp 

Riemann bằng việc sử dụng phép đạo hàm theo hướng các ánh xạ kiểu Weigarten và 

dạng cơ bản thứ hai trên đa tạp Riemann. 

Từ khoá: Ánh xạ kiểu Weigarten; Đa tạp Riemann. 
 

1. MỞ ĐẦU  

Giả sử M
~

 là một đa tạp Riemann  n-chiều và M là một đa tạp Riemann con  m-

chiều định hướng của nó. Độ cong pháp dạng  R  của M được xác định bởi công thức 

xem (  2 , trang 26, 27 và  3 , trang 397, 398 ) 

( , )( , ). .X Y Y X X YR X Y N N N N            , 

                       Với  YX ,  B )();( MNNM  . 
Ở đây B(M) và N(M) tương ứng là môđun các trường véctơ tiếp xúc với M, 

môđun các trường véctơ pháp dạng của M;   là liên thông pháp dạng trên M  (xem  

 1 , trang 71, 72 và  2 trang 26, 27). 

Giả sử   và 
~

 tương ứng là các liên thông  Lêvi- Svita trên M và  M
~

. Khi đó ta 

có sự biểu diễn  

),(
~

YXYY XX  ,  YX ,  B )(M , 

( ) ;XX XN A N N     , X B )();( MNNM  . 

Phương trình Weigarten được cho bởi ),(.).
~

( YXNYNX  (xem  2 , trang 25, 26). 

Từ đó toán tử Weigarten A và dạng cơ bản thứ hai   được liên hệ bởi  

( , ). ( . )XX Y N A N Y  . 

1.1. Định nghĩa ( xem  2 , trang  26). Ánh xạ kiểu Weigarten theo hướng N, đó là 

ánh xạ  :Nh  B(M)    B(M) 

                                   T
XN NXhX )

~
()(   

Ở đây N là trường véctơ pháp tuyến đơn vị của M và T là ký hiệu của thành phần 

tiếp xúc với M. 

                                           
1 ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức 
2 PGS. TS. Khoa Toán, Trường Đại học Vinh 
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Giả sử   mNnNN ,...., 21  là trường mục tiêu trực chuẩn của  )(MN  và ký hiệu 

jh  thay cho Njh . 

1.2. Nhận xét  

a.  )()()( YhXhYXh NNN  ;   YX ,  B )(M . 

      )(.).( XhXh NN   ; X  B )();( MFM  . 

b. XYhYXh NN ).()(  ;  YX ,  B )(M . 

Bây giờ ta chú ý tới ánh xạ pháp dạng theo hướng  )(MNN   (xem  1 , trang 71, 

72) 

 :Nh
  B )(M  B )(M  

                         ( )XX N
  

Rõ ràng h  là một đồng cấu mođun. Trong trường hợp jNN  ; 

),....2,1( mnj  ; Ta cũng ký hiệu  Nh
  bởi  jh

  (xem  2  trang 26, 27). 

 

2. CÁC KẾT QUẢ 
 

2.1. Định nghĩa  

Giả sử X  B )(M  và )(MNN  . Đạo hàm của  Nh
   theo hướng trường véctơ X 

được ký hiệu   NX h
  , đó là ánh xạ  

  hNX


 :  B )(M  B )(M  

               ( )( )NXY Yh
  ( ( )X N Yh

   ( )N XYh
   

Trong trường hợp riêng jNN  ; ),....2,1( mnj   ta có 

        ( ( ) ( ( ) ( )j X j jX XY Y Yh h h
        

Mệnh đề sau đây là mở rộng Mệnh đề (2.4) trong   2  cho Nh
 . 

 

2.2. Mệnh đề 2.1 
 

a) ( ) ( ) ( )N N NX X XY Z Y Zh h h
      ;   ZY ,  B )(M  

b)  ( )( . ) .( )( )N NX XY Yh h      ;  )(MF  

Chứng minh:  

a) ( )( ) ( ( ( ) ( ( ))N X N NX XY Z Y Z Y Zh h h
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             = ( ( ( )) ( ( )) ( ) ( )X N X N N NX XY Z Y Zh h h h
           ) 

              =    ( ( ) ( ) ( ( )) ( )X N N X N NX XY Y Z Zh h h h
            

              =  ( ( ) ( )( )X N X NY Zh h
   . 

b)  ( ( . ) ( ( . ) ( )N X N NX XY Y Yh h h           

              =  ( ( .( ) ( ( ) . )X N N XY X Y Yh h        

             =    . ( ) . ( ( )) ( ( )) . ( )N X N N N XX Y Y X Y Yh h h h            

              =  ( ( )) ( )X N N XY Yh h        

              =  ( )( )X N Yh 
  ;  ( )F M  . 

 

2.3. Nhận xét 2.1  
 

 Từ tính đồng cấu đối với X  của    ,    và  Nh
  , suy ra rằng: 

 a)  ( ) N N NX Z X Zh h h
  

     ;     ZX ,  B )(M . 

 b)  .N NX Xh h     . 

 c)  ( )N K N NX X Xh h h
  
   ;     KN , )(MN  

 d)   ( )( ) . ( )N Y N NX XY X Yh h h        ;   )(MF  

Sử dụng phép đạo hàm theo hướng trường véctơ X  của ánh xạ pháp dạng hN


 , ta 

thu được công thức tính độ cong pháp dạng R của đa tạp Riemann con, M  của đa tạp 

Riemann M
~

. 
 

2.4. Định lý 2.1  
 

Giả sử YX ,  B )(M  và N )(MN . Khi đó ta có: 

))(())((),( XYNYXR hh NYNX

   

Chứng minh:  

  Ta có   ,( , ) ( ( ) ( )X Y Y X X YR X Y N N N N             

                                    =  YXXY hhh NNYNX
,))(())((


  

                                   

=  YXXXYY hhhhh NYNNYXNNX ,)())(()())((


  

                                   =  YXXYXY YXNNYNX hhh ,())(())(( 


 

                                     = ))(())(( XY hh NYNX


 . 
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Từ định lý 2.1 cho ta tính độ cong pháp dạng theo hướng  YX ; được quy về việc 

tính đạo hàm của ánh xạ pháp dạng theo hướng  X  và  Y . 
 

2.5. Định nghĩa 2.2 
 

Ánh xạ  X
~

:  B )(M   B )(M )(MN  

                 ),)(
~

(),( ZYZY X  

Với ( , ) ( ( , )) ( ; ) ( , )X X X XY Z Y Z Y Z Z Y          ;   X  B )(M  được 

gọi là đạo hàm theo hướng tiếp xúc X  của dạng cơ bản thứ hai  . 
 

2. 6. Mệnh đề 2.2  
 

( )( , ) ( , ). ( . )X Y Z W Y Z X W      ;      WZYX ,,,  B )(M  

Chứng minh: 

Ta có   WZYX ),)(
~

(    WZYX )),((
~
  WZYX ).,( WYZX ).,(  

                          WZYX ),)((
~
  

                                       = ),()
~

( ZYWX   

               =  WX( ( , )). ( , )X W Y Z   

               = ( , ). ( , )X W Y Z  . 

 Bây giờ sử dụng phép đạo hàm của dạng cơ bản thứ hai    để tìm mối liên hệ 

tính độ cong R  của đa tạp Riemann con M   và độ cong  R
~

 của đa tạp Riemann M
~

. Ta 
có kết quả sau đây  

2.7. Định lý 2.2  

Ta có đẳng thức:  

),)(
~

(),)(
~

(),,(),,(
~

ZXZYZYXRZYXR YX   , , ,X Y Z  B )(M  
  

Chứng minh:    
 ZYX ,,  B )(M  

 ZZZZYXR YXXYYX ,

~
)

~
(

~
)

~
(

~
),,(

~
 . 

=        ,
( , ) ( , ) ( , , )X Y Y X X Y

Z Y Z Z X Z Z X Y Z            
   

= 
   ,

( ) ( ( , )) ( ( , )) ( , , )X Y X Y X Y X y
Z Y Z Z X Z Z X Y Z           

 
     

      = )),((
~

),()),((
~

),( ZXZYZZYZXZ YXXYXYYX    

                                            ),(),(, ZXZYZ YXYX    

                 =  ),(),()),((
~

),,( XZZXZYZYXR YYX                 

                 =  ),)(
~

(),)(
~

(),,( ZXZYZYXR YX   . 

Từ Mệnh đề (2.2) và Định lý (2.2) ta thu được phương trình Gauss. 
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3. HỆ QUẢ 
 

Phương trình Gauss 

 ),(),(),().,(),,,(),,,(
~

WYZXZYWXWZYXRWZYXR    

                WZYX ,,,  B )(M   

Chứng minh:  Theo Định lý (2.2), ta có: 

 WZYXRWZYXR ).,,(
~

),,,(
~

  

                     = ( , , ). ( )( , ). ( )( , ).X YR X Y Z W Y Z W X Z W       

                     = ( , , , ) ( , ). ( , ) ( , ). ( , )R X Y Z W X W Y Z Y W X Z     . 
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ON THE FLEXURE  OF RIEMANN VARIETY 

Dong Khac Soan, Nguyen Huu Quang 

 

ABSTRACT 
             

In this paper, the author presents some features  of Riemann flexure variety by 
using derivative respectivety to weigarten styled mapping and the secondly basic form 
on Riemann variety         
 

Key words:  Weigarten styled - mapping. 
 

(Người phản biện: GVC.TS. Ngô Đình Quốc; Ngày nhận bài: 10/5/2012; Ngày thông qua 

phản biện: 10/6/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, THÀNH PHẦN, CẤU TẠO MỘT SỐ 

PHỨC CHẤT CỦA MANGAN VỚI AXIT 6 - HIDROXI - 3 –

SUNFOQUINOL - 7 - YL - OXIAXETIC 
 

Nguyễn Thị Ngọc Vinh1, Lê Thị Thọ2, Lê Thị Hoa3 

 

TÓM TẮT 
 

Phối tử họ quinolin được nhiều tác giả rất quan tâm nghiên cứu bởi sự tạo phức 

đa dạng, phong phú cũng như những ứng dụng quan trọng của chúng trong y học và 

trong Hóa phân tích. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu với phối tử là axit 6- 

hidroxi-3-sunfoquinol-7-yloxiaxetic (kí hiệu là Q).  

Bài báo này trình bày quá trình tổng hợp, nghiên cứu thành phần, cấu tạo và 

bước đầu nghiên cứu ứng dụng các phức chất của mangan với phối tử là axit 6- 

hidroxi-3-sunfoquinol-7-yloxiaxetic.  

Từ khóa: Phức chất, mangan, axit 6- hidroxi-3-sunfoquinol-7-yloxiaxetic. 
 

1. MỞ ĐẦU 

Hoạt tính sinh học nói chung cũng như khả năng kháng tế bào ung thư, 

kháng kí sinh trùng sốt rét của các dẫn xuất của quinolin đã được kiểm chứng và 

đã được ứng dụng làm thuốc chữa bệnh. Trước hết phải kể đến quinin, một 

ankaloit tách từ vỏ cây Cinechona mọc ở Indonesia và Nam Phi. Vỏ cây này được 

dùng để chữa bệnh sốt rét từ thế kỷ XVII. Quinin được tách ra dưới dạng nguyên 

chất vào đầu thế kỷ XIX và được tổng hợp toàn phần vào năm 1944 (bởi 

R.B.Woodward và V.E Doping). Quinin có tác dụng chữa trị mọi thể sốt rét khác 

nhau. Tiếp sau quinin, người ta đã tìm được nhiều chất chứa nhân quinolin dùng 

để chữa bệnh sốt rét. 

Hiện nay việc nghiên cứu để tìm ra những dẫn xuất mới của quinolin vẫn được 

nhiều nhà hóa học quan tâm vì những tính chất quí giá của chúng [5]. 

Khi khử dẫn xuất đinitro của axit eugenoxi axetic bằng Na2S2O4 đã xảy ra phản 

ứng khép vòng tại nhánh anlyl tạo ra dẫn xuất mới của quinolin là axit 6-hidroxi-3-

sunfoquinol-7-yloxiacetic [4]. Chất này đã được xác định là có hoạt tính kháng khuẩn 

và kháng nấm khá cao. Kết quả này đã mở ra hướng tổng hợp các dẫn xuất mới của 

quinolin, đó là nghiên cứu khả năng tạo phức cũng như những ứng dụng của phối tử mới 

nêu ở trên với kim loại mangan thuộc dãy chuyển tiếp 3d và thăm dò hoạt tính sinh học 

của các phức chất tổng hợp được. 

                                           
1,2,3. ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức 
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2. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

2.1. Tổng hợp phức chất 

Chúng tôi đã tiến hành tổng hợp các phức chất của mangan với axit 6-hidroxi-3-

sunfoquinol-7-yloxiacetic theo sơ đồ sau: 

Q  +  H2O; MnCl2 0,5M; NaOH1M     MnQ1: [Mn(C11H6O7NS)(H2O)2] 

Q + DMF;  MnCl2 0,5M    MnQ2: [Mn(C11H7O7NS)(H2O)2].H2O 

Chúng tôi đã nghiên cứu sự tương tác giữa phối tử Q và Mn2+, Mn3+ trong các 

điều kiện khác nhau về: tỉ lệ mol, cách tiến hành, nồng độ chất tham gia, thời gian, nhiệt 

độ, dung môi và điều kiện kết tinh. Qua một loạt thí nghiệm chúng tôi đã chọn được 2 

phức chất để tiếp tục nghiên cứu thành phần và cấu tạo. 

2. 2. Xác định thành phần, cấu tạo của phức chất 

Để xác định thành phần, cấu tạo của phức chất, chúng tôi đã tiến hành đo sắc kí 

lỏng tử ngoại, phổ hồng ngoại, phổ hấp thụ electron, phổ EDX, phổ ESI-MS và phân 

tích nhiệt. 

2.2.1. Sắc kí lỏng tử ngoại 

Sắc kí lỏng tử ngoại được ghi bởi máy Shimadzu cột ODS C18 detector UV tại bộ 

môn Hoá Phân tích – Khoa Hoá Học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  

2.2.2. Phổ EDX (xác định bán định lượng nguyên tố) 

Phổ EDX được ghi tại Viện Vật liệu – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  

2.2.3. Phổ ESI-MS 

Phổ ESI-MS được đo tại Phòng đo ESI-MS – Viện hợp chất thiên nhiên – Viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2.2.4. Phân tích nhiệt 

Giản đồ phân tích nhiệt (DTA, DTG, TG) được ghi tại Bộ môn Hoá lí - Đại học Sư 

phạm Hà Nội trong khí quyển nito, đến 8000C.  

2.2.5. Phổ hồng ngoại (IR) 

Phổ hồng ngoại của các chất được ghi tại Phòng phổ hồng ngoại - Viện Hoá học – 

viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam dưới dạng ép viên với KBr trên máy FTS-6000 

(Bio-Rad, USA).  

2.2.6. Phổ hấp thụ electron 

Phổ hấp thụ electron được ghi tại Phòng Hóa phân tích – Viện Hóa học – viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  
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2.3. Thăm dò hoạt tính sinh học 

   Trong số các chất tổng hợp được chúng tôi chọn MnQ1 để thử hoạt tính kháng 

vi sinh vật kiểm định. Việc thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định được thực hiện 

tại Bộ môn CNSH – Vi sinh – Khoa Sinh – KTNN - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tổng hợp phức chất 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp các phức chất 

Phối tử mà chúng tôi nghiên cứu có công thức cấu tạo như sau: 

N OCH2COOH

OHHO3S

              

                                              (Q)                                                         

Đây là hợp chất hữu cơ tạp chức có nhiều trung tâm tạo phức với các ion kim loại 

chuyển tiếp. Ví dụ như Q có khả năng tạo phức với các ion kim loại chuyển tiếp qua O 

của OH, O của COOH, O của SO3 hay qua N. Khả năng tạo phức của Q phụ thuộc 

nhiều vào điều kiện tổng hợp. Do vậy, để thu được các phức chất có độ tinh khiết cao, 

hiệu suất lớn, chúng tôi tiến hành các phản ứng tổng hợp phức chất trong các điều kiện 

khác nhau như: tỉ lệ chất tham gia phản ứng, nồng độ, nhiệt độ, cách tiến hành phản 

ứng, môi trường, dung môi và đặc biệt là điều kiện kết tinh. Qua các thí nghiệm tổng 

hợp chúng tôi nhận thấy có sự ảnh hưởng của các yếu tố kể trên đến sự tạo thành phức 

chất như sau: 

a. Dung môi phản ứng 

- Dung môi thích hợp để tổng hợp phức chất MnQ là DMSO đun nóng, DMF và 

dung dịch có thêm KOH. 

b. Cách tiến hành 

- Quá trình tổng hợp phức MnQ thích hợp hơn khi cho phối tử vào ion trung tâm, 

hiệu suất phản ứng cao hơn, hình dạng sản phẩm đồng nhất hơn. 

 c. Tỷ lệ mol 

- Khi tổng hợp phức MnQ tỉ lệ mol thích hợp là 1:1 và 1:2.  

d. Nồng độ của ion trung tâm 

- Nồng độ ion Mn2+ thích hợp là 0,5 M hoặc cho ion Mn2+ tham gia phản ứng ở 

dạng rắn. 

e. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 13. 2012 

 
22

- Đối với phức chất MnQ, chúng tôi tiến hành khảo sát thời gian tiến hành phản 

ứng. Kết quả cho thấy thời gian thích hợp để tổng hợp phức chất MnQ là 1,5 đến 2 giờ.  

f. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

- Đối với quá trình tổng hợp phức MnQ, nhiệt độ thích hợp là 25 ÷ 30 0C hoặc 

1000C (trong dung dịch kiềm). 

g. Điều kiện kết tinh  

Chúng tôi đã khảo sát điều kiện kết tinh lại của các phức chất mà chúng tôi tổng 

hợp được. 

Sau khi khảo sát điều kiện kết tinh lại các phức chất chúng tôi nhận thấy kết tinh 

lại trong nước cho sản phẩm đồng nhất, tinh thể đẹp, thời gian kết tinh ngắn.  

3.2. Xác định thành phần, cấu tạo của các phức chất  

3.2.1. Sắc kí lỏng tử ngoại 

Các phức chất được kiểm tra độ tinh khiết bằng phương pháp sắc kí lỏng tử ngoại 

trên máy Shimadzu cột ODS C18 detector UV tại bộ môn Hoá Phân tích – Khoa Hoá Học 

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  

- Trên sắc kí đồ của các phức chất có một pic duy nhất trong thời gian lưu, pic này 

chiếm 100%, chứng tỏ các phức chất mà chúng tôi tổng hợp được là tinh khiết.  

3.2.2. Phổ EDX 

Phổ EDX được ghi tại Viện Vật liệu – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Dựa vào kết quả phân tích phổ EDX, phổ ESI-MS và giản đồ phân tích nhiệt, kết hợp 

với các dự kiện thực nghiệm khác chúng tôi sơ bộ đề nghị công thức phân tử của các 

phức chất như ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Kết quả phân tích hàm lượng nguyên tử kim loại và S 

STT 
Phức 

chất 
Công thức phân tử 

Tỉ lệ nguyên tử (TN/LT) 

Na(K) : M : S 

1 MnQ1 [Mn(C11H6O7NS)(H2O)2] 0,12 : 5,44 : 5,00/0 : 1 : 1 

2 MnQ2 H[Mn(C11H6O7NS)(H2O)2] H2O 0,16 : 2,42 : 2,51/0 : 1 : 1 

 

3.2.3. Phổ ESI-MS 

Để xác định khối lượng phân tử của các phức chất chúng tôi tiến hành ghi phổ 

khối lượng của các phức chất đó theo phương pháp ESI-MS tại viện Hóa học- viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  

 Tõ gi¸ trÞ m/z cña pic cã trong côm pic ion ph©n tö gi¶ , chóng t«i x¸c ®Þnh ®îc 

khèi lîng cña ion m¶nh hoÆc khèi lîng ph©n tö cña phøc chÊt t¬ng øng. C¸c gi¸ trÞ 
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®ã ®îc gäi lµ ph©n tö khèi cña phøc chÊt x¸c ®Þnh ®îc dùa vµo thùc nghiÖm nªn ®îc 

kÝ hiÖu lµ MTN (b¶ng 3.3).  Một số pic trên phổ đã được quy kết và khá phù hợp với công 

thức dự kiến. 

Bảng 3.3. Các dữ kiện thực nghiệm trên phổ ESI-MS 

STT 
Kí 

hiệu 
Công thức phân tử dự kiến 

Phân tử 

khối 

min max

TN

M   M  

M



 

Các pic trong cụm ion phân tử 

giả trên phổ, m/z quy kết 

3 MnQ1 [Mn(C11H6O7NS)(H2O)2] 
387 388

387

  391 = {[Mn(C11H6O7NS)] + K}+ 

4 MnQ2 H[Mn(C11H6O7NS)(H2O)2].H2O 
406 407

406

  
427 =  {[Mn(C11H6O7NS)(H2O)2]. 

+ K}+ 

 

3.2.4. Giản đồ phân tích nhiệt  

Giản đồ phân tích nhiệt được ghi tại Bộ môn Hoá lý - Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội trong khí quyển N2, đến 8000C, tốc độ nâng nhiệt là 100C/ phút. 

STT 
Kí 

hiệu 

Mất nước Phân hủy, oxi hóa khử 

 t0C 

∆m nước kết 

tinh và nước 

phối trí, % 

LT/TN 

 t0C 

Sản phẩm còn 

lại sau khi  

phân hủy 

∆m,% LT/TN 

1 MnQ1 130-375 9,30/10,17 375-800 MnO2+C 25,58/24,66 

2 MnQ2 120-245 13,30/13,23 245-800 MnO 16,48/14,75 

 

3.2.5. Phổ hấp thụ hồng ngoại 

Bảng 3.5. Một số vân phổ hồng ngoại của các chất 

STT 
Hợp 

chất 

IR, cm-1 

OH, 

NH 

CH 

thơm 
CH no C=O kđx

COO
- 
C=C, 

C=N 
đx

COO- 3SOv  
x

NO 3
 
C-O M-O 

3 MnQ1 
3500-

3300 
3229 

Bị che 

khuất 
 1610  1478  1151 

4 MnQ2 
3650-

3300 
3091 2914  1607  1412 1337 502 
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3.2.6. Phổ hấp thụ electron 

Vùng tử ngoại: 

Trên phổ UV của hợp chất MnQ, chúng tôi thấy đã có sự thay đổi về giá trị của 

λmax/lgε so với phối tử Q-Na ban đầu, lgε   3. Nguyên nhân sinh ra các vân hấp thụ này 

là do sự chuyển mức kèm chuyển điện tích từ phối tử vào ion trung tâm hoặc do chuyển 

mức Π – Π*.   

So sánh phổ của phối tử Q và các phức chất chúng tôi nhận thấy: 

- Ở các phức chất có sự chuyển dịch các vân hấp thụ về phía sóng dài: vân hấp thụ 

đầu tiên của phối tử Q – Na là 221,0nm, còn ở các phức chất vân hấp thụ đầu tiên ở 

khoảng 222 – 265 nm. 

Bảng 3.6. Các vân hấp thụ vùng tử ngoại của các phức chất và phối tử 

STT Kí hiệu của hợp chất Vùng UV, λmax/lgε 

1 
Q-Na 

221,0/3,

15 

244,9/3

,23 

335,8/3

,06 

2 
MnQ1 

261,8/3,

68 

322,8/3

,06 
 

3 
MnQ2 

258,4/3,

24 

335,6/3

,81 
 

 

Vïng kh¶ kiÕn 

Ở vïng kh¶ kiÕn cña c¸c phøc chÊt ®Òu xuÊt hiÖn c¸c v©n hÊp thô víi  <100, 

nguyªn nh©n sinh ra c¸c v©n hÊp thô nµy lµ do sù chuyÓn electron tõ møc n¨ng lîng 
thÊp lªn møc n¨ng lîng cao gi÷a c¸c ph©n møc n¨ng lîng d cña ion trung t©m bÞ 
t¸ch ra bëi trêng phèi tö. Sè lîng v©n phæ hoµn toµn phô thuéc vµo cÊu h×nh electron 

cña ion trung t©m, cßn gi¸ trÞ max vµ  t¬ng øng l¹i phô thuéc vµo b¶n chÊt phèi tö vµ 

cÊu tróc cña phøc chÊt. 

Bảng 3.7. Các vân hấp thụ trên phổ d – d của các phức chất và phôi tử 

STT 
Kí hiệu 

của hợp chất 
Vùng Vis, λmax/ε 

1 Q-DMSO Không có vân hấp thụ 

2 Q-DMF Không có vân hấp thụ 

6 MnQ1 437,6/21,04    

7 MnQ2 425,8/14,17 486,1/10,73 549,2/6,71 605,3/3,45 
 

Qua các dữ kiện về phổ IR, phổ hấp thụ electron cho thấy: 
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- Đã có sự tạo phức giữa nguyên tử kim loại Mn với phối tử Q. Liên kết giữa 

nguyên tử kim loại trung tâm và phối tử được thực hiện qua nguyên tử O của nhóm 

COO-, SO3
-, có thể qua nguyên tử N hay qua O của phênol. 

- Phức chất Mn(III) - MnQ1 có số phối trí là 6, còn phức chất MnQ2 có ε tương 

đối lớn nhưng có lẽ vẫn có số phối trí là 6. 

Dựa trên các kết quả đo phổ IR, phổ hấp thụ electron, ESI-MS, EDX, và giản đồ 

phân tích nhiệt, chúng tôi sơ bộ đề nghị công thức cấu tạo của các phức chất như sau: 

* Phức MnQ1 

Công thức phân tử: [Mn(C11H6O7NS)(H2O)2] 

Công thức cấu tạo: 

S

O

O

O

N

O

O
H2
C C

O

O

H2O

OH2

Mn3+

 
* Phức MnQ2 

Công thức phân tử: H[Mn(C11H6O7NS)(H2O)2].H2O 

Công thức cấu tạo: 

S

O

O

O
N

O

O
H2
C C

O

O

H2O

Mn2+

. H2O
H

OH2

 

 

4. KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC 
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Việc thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định được thực hiện tại Bộ môn 

CNSH - Vi sinh - Khoa Sinh - KTNN - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Kết quả 

thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định cho thấy: 

- Mẫu thử MnQ1 có thể hiện hoạt tính kháng các chủng vi sinh vật. 

            

Ảnh 1: Q – Mn1 – JPG    
 

5. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi đã thu được những kết quả như sau:  

1.Qua khảo sát các yếu tố: tỉ lệ mol, nồng độ chất tham gia, thời gian phản ứng, 

nhiệt độ, cách tiến hành, dung môi, cách tách chất rắn và đặc biệt là điều kiện kết tinh 

đã tìm được điều kiện thích hợp để tổng hợp các phức chất của Mn2+ , Mn3+ với Q. 

2. Dựa vào các kết quả thử tính chất định tính, sắc kí lỏng tử ngoại, phổ IR, phổ 

hấp thụ electron, phổ ESI - MS, EDX và giản đồ phân tích nhiệt đã sơ bộ đề nghị công 

thức cấu tạo của các phức chất tổng hợp được:  

Phức MnQ1:  [Mn(C11H6O7NS)(H2O)2] 

Phức MnQ2:  H[Mn(C11H6O7NS)(H2O)2]. H2O 

3.Kết quả đo phổ cho thấy ion kim loại Mn2+, Mn3+ đã có sự tạo phức với Q theo 

tỉ lệ 1:1 giữa ion trung tâm và phối tử với số phối trí 6, liên kết phối trí được thực hiện 

qua nguyên tử O của nhóm COO-, SO3
2- và nguyên tử N của nhân quinolin. 

4. Một số phức chất được thử khả năng kháng vi sinh vật kiểm định. Kết quả thử 

hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định cho thấy: 

- Các mẫu thử MnQ1 có thể hiện hoạt tính kháng các chủng vi sinh vật 
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STUDYING SYNTHETICALLY COMPONENTS, STRUCTURE 

OF SOME COMPLEX SUBSTANCES OF MANGAN WITH ACID.6 

-HIDRO3-SUNFUAQUINOL7- YL OXIAXETIC  
 

Nguyen Thi Ngoc Vinh, Le Thi Tho, Le Thi Hoa 
 

ABSTRACT 
 

Quinoline gamett quinoline family is much taken care of by authors to study 

because of its diversity as well as its important applications in medicine and in 

analytical chemistry. However, there is no research work with the acid ligand 6 - 

hidroxi-3-sunfoquinol-7-yloxiaxetic (denoted Q). This paper presents the synthesis and 

study composition, structure, and initial research and application of manganese 

complexes with ligands acid 6 - hidroxi-3-sunfoquinol-7-yloxiaxetic. 

Key words: Complex substances, manganese, acid 6 - hidroxi-3-sunfoquinol-7-

yloxiaxetic. 

(Người phản biện: GVC.TS. Nguyễn Hoa Du; Ngày nhận bài: 28/4/2011; Ngày 

thông qua phản biện: 28/52011; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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PHƯƠNG PHÁP NHUỘM NHIỄM SẮC THỂ BẰNG DUNG DỊCH 

ĐỎ FUCXIN ĐỂ NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ ĐẾM SỐ LƯỢNG 

NHIỄM SẮC THỂ TRONG NGUYÊN PHÂN Ở HÀNH 

(ALIUM CEPA, A.FISTULOS) 
 

Lê Thị Hương1, Lê Thị Huyền2 
 

TÓM TẮT 

Nhiễm sắc thể (NST) là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào. Để có cơ sở 
nghiên cứu cơ chế di truyền, người ta phải nghiên cứu bộ NST từ mức hiển vi đến mức 
siêu hiển vi (cấu trúc phân tử). Ở mức hiển vi, cần phải nhuộm NST để nghiên cứu hình 
thái, số lượng của bộ NST. Thí nghiệm nhuộm NST để nghiên cứu hình thái và đếm số 
lượng NST trong nguyên phân ở hành là một thí nghiệm bắt buộc trong chương trình 
Sinh học trung học phổ thông (THPT), chương trình đào tạo giáo viên Sinh học và 
trong chương trình đào tạo các ngành liên quan đến Sinh học như: Lâm nghiệp, Nông 
nghiệp, Y học,...  

Có nhiều phương pháp nhuộm NST. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập 
đến phương pháp nhuộm NST bằng dung dịch đỏ fucsin để nghiên cứu hình thái và đếm 
số lượng NST trong nguyên phân ở hành (Allium fistulos, A.fistulos). 

 

Từ khoá: Phương pháp nhuộm nhiễm sắc thể, nghiên cứu hình thái. 
 

1 .ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Hiện nay, các tài liệu từ bậc phổ thông cho đến đại học và sau đại học chỉ đề cập 

sử dụng thuốc nhuộm là axetocacmin 1-5%, axetocxein 2-3%,... để làm thí nghiệm 

nghiên cứu hình thái và đếm số lượng NST trong nguyên phân [1,2,4,5,6]. Nhưng thực 

tế, thuốc nhuộm cacmin hoặc ocxein,.. khá đắt (1gcacmin: 50.000đ [7,8]), chỉ được bán 

trong các cửa hàng hoá chất ở các trung tâm thành phố lớn và cách pha hoá chất cũng 

phức tạp (dung dịch axetocacmin 2-3% được  pha như  sau: Cho 2 - 3 gam cacmin và 

100ml axit axetic 45% vào bình tam giác cỡ 500ml, khấy đều  đun cách thuỷ 1 h  

để nguội lọc bằng phễu lọc được 100ml dung dịch sử dụng nhuộm). Nên, hầu hết 

các trường phổ thông ở Thanh Hoá không thực hiện được thí nghiệm này. Qua quá trình 

giảng dạy và nghiên cứu, chúng tôi đã thử nghiệm sử dụng các dung dịch hoá chất khác 

nhau (axetocacmin, axetocxein, đỏ fucxin) ở nồng độ khác nhau (1% - 5%) thấy rằng 

nhuộm NST bằng dung dịch đỏ fucsin 1% cho kết  quả  rất  tốt. 

Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến phương pháp nhuộm NST bằng 

dung dịch đỏ fucsin để nghiên cứu hình thái và đếm số lượng NST trong nguyên phân 

ở hành. 

                                           
1,  2 ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức 
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 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
 

 2.1. Phương pháp nhuộm NST (sử dụng thuốc nhuộm là dung dịch đỏ 

fucxin) nghiên cứu hình thái và đếm số lượng NST trong nguyên phân ở hành 

[hành tây (Alium cepa) hoặc hành ta (Allium fistulos )]. 
 

 a. Yêu cầu thí nghiệm: 

- Làm được tiêu bản tạm thời bộ NST trong nguyên phân ở hành 

- Chỉ rõ các kì của quá trình phân bào nguyên phân và thấy được hình thái NST 

biến đổi qua các kì của quá trình phân bào. 

- Đếm được số lượng NST  

- Vẽ được hình thái bộ NST 2n qua các kì của quá trình phân bào. 

b. Dụng cụ, hoá chất, mẫu vật 

+ Dụng cụ:  

- Kính hiển vi quang học, vật kính 10x, 40x,... 

- Lam kính, lamen, kim mũi nhọn, kim mũi mác, lưỡi dao cạo, giấy thấm, tủ ấm, 

cốc đựng mẫu, bút dạ, diêm... 

 + Hoá chất: 

- Cồn tuyệt đối, axit axeetic đậm đặc 

- Dung dịch Cacnoy (3/4 cồn tuyệt đối : ¼  axit axetic đậm đặc) 

- Dung dịch axit axetic 45% 

- Dung dịch axit clohydric (HCl) 10% 

- Dung dịch đỏ fucxin 1% (1g đỏ fucxin : 10ml cồn tuyệt đối : 90ml nước cất) 

 + Mẫu vật: 

Rễ hành tây hoặc hành ta (Allium fistulosum). 

c. Cách tiến hành 

Bước 1: Chuẩn bị mẫu vật 

- Trồng hành trên khay cát ẩm, khi rễ dài 0,5  2,0cm cắt rễ đem rửa sạch bằng 

nước máy 

 
 

 
                                                                                                           
 

 

 

 

 
 

 

a b 
Hình 1 

a. Hành trồng trên khay cát ẩm;   b. Củ hành có rễ dài 0,5-2cm 
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Bước 2: Nhuộm và làm tiêu bản NST 

- Cố định trong cồn tuyệt đối hoặc dung dịch Cacnoy, 1-2h 

- Rửa sạch bằng nước máy 

- Nhuộm mẫu bằng dung dịch đỏ fucxin 1%, 1-2h, ở 37-400C: Rễ sau khi cố định 

và rửa sạch, cho vào cốc thuỷ tinh hoặc hộp lồng, đổ dung dịch đỏ fucxin 1% ngập rễ 

hành, để vào tủ ấm 370C, 1-2h. 

- Rửa sạch bằng nước cất. 

- Làm mềm mẫu bằng dung dịch axit HCl 10% , 1-2 phút. 

- Rửa sạch bằng nước 

- Dùng kim mũi nhọn lấy rễ hành cho lên lam kính 

- Dùng lưỡi lam cắt bỏ bớt rễ (chỉ giữ lại khoảng 0,5-1cm về phía miền chóp rễ) 

- Nhỏ 1 giọt axit axetic 45% lên mẫu  

- Đậy lamen (tránh bọt khí), dùng giấy thấm rút nước bên ngoài lamen 

- Lấy đầu 1 que diêm không có thuốc dằm nhẹ trên lamen cho các tế bào được dàn 

mỏng và vỡ để NST bung ra. 
 

Bước 3: Quan sát NST 
 

- Quan sát NST ở vật kính 10x và 40x  

- Xác định sự biến đổi hình thái NST qua các kì phân bào nguyên phân và đếm số 

lượng NST ở mỗi tế bào của rễ hành (2n) 

 d. Kết quả 

- Quan sát được sự biến đổi hình thái NST qua các kì phân bào nguyên phân bằng 

kính hiển vi quang học ở vật kính 40x (Hình 2): 

Kì trung gian: NST duỗi sắn cực đại và kết xoắn chặt, nằm trong nhân tế bào. 

Nên không quan sát được NST, mà chỉ nhìn thấy nhân. 

Kì đầu: Sợi nhiễm sắc bắt đầu xoắn lại, trở lên kết đặc hơn và bắt đầu nhìn thấy 

cấu trúc riêng biệt. Cuối kỳ đầu, 2 sợi nhiễm sắc thể kép trong cặp nhiễm sắc thể kép 

đồng dạng tách nhau ra và nằm ở ngoại biên của nhân, màng nhân tan ra hoà nhập với 

màng của lưới nội chất.  
Kì giữa: Các NST rút ngắn cực đại, di chuyển theo sợi thoi vô sắc và tập hợp 

thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo  dễ quan sát nhất.  

Kì sau: Hai NST trong NST kép tách nhau ở tâm động và di chuyển tới 2 cực của 

tế bào, có thể đếm được số lượng NST (Hình 3). 

Kì cuối: NST giảm dần độ bện xoắn, duỗi ra và trở nên mảnh hơn, có dạng tương 

tự như gian kỳ; màng nhân được hình thành và bao quanh các NST Nhân có hình 

dạng như kỳ trung gian.  
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a b c d 

e f g 

i k 

Hình  2. Sự  biến  đổi  hình  thái  NST qua các kì của quá  trình  nguyên phân ở  hành  

(ảnh chụp dưới kính hiển vi quang học, độ phóng đại 400 lần) 
- a,b,c,d: Tiêu bản tế bào rễ hành có các tế bào đang phân chia ở các kì chứa các NST. 
- e: kì đầu; f: kì giữa; g: đầu kì sau; i: cuối kì sau; k: kì cuối.  
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 Đếm được số lượng NST trong tế bào lưỡng bội ở hành tây (Alium cepa) (2n = 
16) (Hình 3) 

 
 
 
   

2.2. Ưu điểm của phương pháp nhuộm NST bằng dung dịch đỏ fucxin 1%  

Phương pháp nhuộm NST bằng dung dịch đỏ fucxin 1% với dụng cụ, mẫu vật, 

cách tiến hành tương tự như các tài liệu hướng dẫn sử dụng nhuộm NST bằng các thuốc 

nhuộm khác. Nhưng phương pháp nhuộm NST bằng dung dịch đỏ fucxin 1% có những 

ưu điểm vượt trội: 

Thể hiện: 

+ Thuốc nhuộm đỏ fucxin rẻ hơn các thuốc nhuộm khác (1g fucxin giá 4.000đ 

[7,8], rẻ hơn cacmin 21,5 lần) 
+ Dễ pha hoá chất hơn: 

Dung dịch đỏ fucxin 1%  được  pha như  sau: 1g đỏ fucxin và 10ml cồn tuyệt đối, 

khuấy đều cho tan hết  lọc bằng phễu lọc  thêm 90ml nước cất khuấy đều  được 

100ml dung dịch sử dụng nhuộm. 

+ Dễ mua hơn: 

Đỏ fucxin được bán phổ biến tại các cửa hàng hoá chất và các trung tâm vật tư y 

tế, các cơ sở y tế, vì nó được sử dụng nhiều để nhuộm, quan sát vi khuẩn. 

+ Đặc biệt, tiêu bản đẹp, rõ các thành phần để có thể quan sát được sự biến đổi 

hình thái NST qua các kì phân bào nguyên phân (hình 2) và đếm số lượng NST ở tế bào 

lưỡng bội  hành tây (hình 3).  

3. KẾT LUẬN 
 

Từ kết quả trên cho ta thấy có thể sử dụng thuốc nhuộm đỏ fucxin 1% làm thuốc 

nhuộm NST ở rễ hành để nghiên cứu hình thái và số lượng NST trong nguyên phân 

Nguyên liệu pha thuôc nhuộm đỏ fucxin 1% vừa dễ kiếm, vừa rẻ tiền, vừa dễ thực hiện 

một cách phổ biến. 

Hình 3. Cuối kì sau 
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METHOD OF STAINING CHROMOSOME WITH RED FUCXIN 

LIQUID FOR STUDYING ITS FORM AND COUNTING THE 

CHROMOSOME QUANTITY IN ONION MITOSIS  
   

Le Thi Huong, Le Thi Huyen  
 

ABSTRACT 

Chromosomes are the basis of genetic material at the cellular level. Researchers 

have to study the chromosomes from the microscopic to the ultra-microscopic 

(molecular structure) in order to have a basis to cope with the genetic mechanism. At 

the microscopic level, we need to stain chromosomes to study morphology and count the 

number of chromosomes. Chromosome stainining. To carry out Experiments on 

Chromosome staining to aim at  studying the morphology and counting the number of 

chromosomes in  onion’s mitosis are a mandatory testing program in high school 

biology (high school), teacher training programs in biology and training programs 

related to biology, such as Forestry, Agriculture, Medicine etc.  

There are different methods of staining chromosomes. In this article, focuses on 

the chromosome staining by fucsin liquid in order to study the morphology and count 

the number of chromosomes in onion’s mitosis. 
 

Key words: Chromosome staining method, to study forms.  
 

(Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Đức Thành; Ngày nhận bài: 15/5/2011; Ngày 

thông qua phản biện: 16/6/2011; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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ĐA DẠNG VI SINH VẬT TRONG HỆ THỐNG NƯỚC THẢI  

KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN, TỈNH THANH HÓA 
 

Hà Thị Phương1 

 

TÓM TẮT 
 

Vi sinh vật trong hệ thống nước thải khu công nghiệp Lễ Môn - tỉnh Thanh Hóa 

được đánh giá tương đối đa dạng. Từ các mẫu nước phân tích, thu được 21 chủng vi 

khuẩn, 21 chủng nấm men và 22 chủng nấm mốc. Trong 21 chủng nấm men và 22 

chủng nấm mốc phân lập được có 12 chủng nấm men thuộc 9 chi của lớp nấm túi 

(Ascomycetes), có 2 chủng thuộc 1 chi của lớp nấm đảm (Basidiomycetes) và 7 chủng 

thuộc 3 chi của lớp nấm bất toàn (Deuteromycetes); Có 2 chủng nấm mốc thuộc chi 

Absidia, 7 chủng thuộc chi Rhizopus, 7 chủng thuộc chi Mucor và 6 chủng chưa được 

xác định. 

Từ khóa: Khu công nghiệp Lễ Môn, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khu công nghiệp (KCN) Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa có quy mô 87ha, giai đoạn I 

được Thủ tướng Chính phủ cho thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng tại Quyết định số 186/1998, QĐ-TT ngày 25/9/1998 trên diện tích 

62,61 ha; Tổng mức đầu tư 77,2 tỉ đồng, tiến độ xây dựng hạ tầng 5 năm (1998-2002), 

lấp đầy khu công nghiệp trong thời gian 9 năm (1998-2007). Ngày 05/11/2002, UBND 

tỉnh Thông báo số 3755/TB-UB chủ trương cho mở rộng khu công nghiệp thêm 25 ha, 

trong đó dự án chế biến sữa đã thuê 12,8 ha. Như vậy, cho đến nay diện tích của toàn 

KCN là 87,61 ha và có 28 dự án đầu tư vào KCN. Hầu hết các dự án đã đi vào sản xuất 

kinh doanh, diện tích lấp đầy KCN khoảng trên 85%.[1]  

Để triển khai kêu gọi đầu tư vào KCN khi mới bắt đầu thành lập, một số dự án 

được UBND tỉnh cấp quyết định đầu tư vào KCN đã không tiến hành các thủ tục biện 

pháp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường KCN như: Dự án (DA) Giầy thể thao 

xuất khẩu, DA án chế biến tinh bột ngô, DA gạch CERAMIC, DA kho lạnh bảo quản 

giống, DA chế biến cà phê. 

Đối với các DA trước đây đã được đầu tư vào KCN nhưng chưa hoàn thiện các 

thủ tục trong công tác bảo vệ môi trường, ban quản lý KCN đã phối hợp cùng Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thanh Hoá tiến hành kiểm tra thực tế và yêu cầu các chủ đầu tư, 

doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ báo cáo tác động môi trường, đăng kí tiêu 

                                           
1 ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức 
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chuẩn môi trường, đề ra các biện pháp xử lí chất thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

đồng thời làm cơ sở cho việc theo dõi kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc 

thực hiện quy định bảo vệ môi trường KCN. 

Trong số các dự án đầu tư vào KCN Lễ Môn có 8 DA phải lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường để trình thẩm định, phê duyệt, gồm:  DA thuỷ sản đông lạnh xuất 

khẩu, DA gạch CERAMIC, DA máy điện cơ, DA chế biến sữa, DA chế biến tinh bột 

ngô, DA Giầy thể thao xuất khẩu, DA chế biến thức ăn chăn nuôi, DA án chế biến đá 

chất lượng cao và chế biến thuỷ sản; Có 15 DA phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường. [1] 

Như vậy, có thể nói vấn đề nước thải ở khu Công nghiệp Lễ Môn tỉnh Thanh Hoá 

bước đầu đã được quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu đánh giá tổng 

thể tình trạng ô nhiễm, cũng như khảo sát thành phần vi sinh vật và vai trò của chúng 

trong hệ sinh thái nước thải khu Công nghiệp Lễ Môn. 

Với mong muốn tìm hiểu thành phần vi sinh vật trong nguồn nước thải Khu công 

nghiệp Lễ Môn tỉnh Thanh Hoá chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu “Đa dạng vi sinh vật  

trong hệ thống nước thải Khu công nghiệp Lễ Môn”. Trong nội dung nghiên cứu này 

chúng tôi chỉ nhằm mục đích phân lập vi sinh vật hiếu khí từ các mẫu nước (bao gồm vi 

khuẩn, nấm men, nấm sợi) và sơ bộ phân loại các chủng nấm men và nấm sợi phân lập 

được để bước đầu xác định độ đa dạng của nhóm vi sinh vật này trong hệ thống nước 

thải, từ đó bảo quản giống cho các nghiên cứu tiếp theo.   
 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

- Đối tượng nghiên cứu là vi sinh vật hiếu khí trong các mẫu nước thải KCN Lễ 

Môn, tỉnh Thanh Hóa. 

- Phương pháp thu mẫu [7] 

Mẫu được thu tại kênh thoát nước thải chung và 3 cống thải chính của KCN. Cụ 

thể, trên kênh thoát nước mẫu được thu ở đầu dòng, giữa dòng và cuối dòng so với 

KCN và ở độ sâu 20-30cm. Cách lấy mẫu: dùng dụng cụ chuyên dụng vô trùng lấy 

khoảng 10ml nước thải, ghi kí hiệu và địa điểm lấy mẫu. Mẫu được phân tích trong 

vòng 6 giờ sau khi thu. 

- Phương pháp phân lập [3,4,7] 

Phân lập khuẩn lạc đơn theo kỹ thuật hộp trải (spread plate) và số lượng tế bào 

được xác định bằng phương pháp đếm số lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc trên môi 

trường thạch đĩa (clony- forming unit) – CFU/ml.  

- Phương pháp nghiên cứu để phân loại nấm [3,4,7] 

Phương pháp sử dụng kính hiển vi để quan sát các đặc điểm hình thái tế bào, hệ 

sợi, phương thức sinh sản 
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Phương pháp hóa sinh để xác định các đặc điểm sinh lý, sinh hóa  

- Phương pháp sử lí thống kê toán học. 
 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Từ 24 mẫu nước thải thu được ở kênh thoát nước chung và ba cống thải chính của 

KCN, chúng tôi đã tiến hành phân lập vi khuẩn, nấm men, nấm sợi. Kết quả phân lập và 

đếm số lượng tế bào được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Số lượng vi sinh vật phân lập từ các mẫu thu ở khu công nghiệp Lễ Môn 
 

TT 
Các loại 

mẫu 

Số tế bào vi khuẩn 

(CFU/1ml) 

Số tế bào nấm men 

(CFU/1ml) 

Số tế bào nấm mốc 

(CFU/1ml) 

Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần2 

1 Đầu dòng 20.102 22.102     

2 Giữa dòng 10,2.102 12,7.102     

3 Cuối dòng 13,8.102 18.102     

4 Cống thải 1 41,7.102 48.102 7,5.102 9.102 0,3.102 0,2.102 

5 Cống thải 2 11,7.102 17.102 9,5.102 11,5.102 0,3.102 0,7.102 

6 Cống thải 3 25,7.102 27,2.102 2,5.102 13.102 1,0.102 1,3.102 
 

Ghi chú: Mẫu  nước pha loãng ở nồng độ 10-1 

Như vậy, số lượng vi sinh vật trong các mẫu phân tích dao động phụ thuộc vào vị 

trí lấy mẫu và các lần lấy mẫu. 

Số lượng vi khuẩn hiếu khí ở các cống thải thường cao hơn ở dòng nước do tại 

cống nồng độ các sản phẩm thải hữu cơ, vô cơ lớn hơn, đó là nguồn cung cấp dinh 

dưỡng cho vi khuẩn, do vậy vi khuẩn tập trung ở đây nhiều hơn. 

Số lượng nấm men và nấm mốc giữa các mẫu nước ở các cống thải cũng rất khác 

nhau, cống thải 3 có số lượng nấm men và nấm mốc nhiều hơn cống thải 1 và cống   

thải 2. Điều này có thể được giải thích là do nước thải từ cống thải 1 và cống thải 2 là 

của nhà máy chế biến tinh bột ngô, còn nước thải từ cống thải 3 là của Nhà máy sản 

xuất luồng, ván ép; Nhà máy thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu. Vì vậy nồng độ các sản 

phẩm thải hữu cơ, vô cơ trong nước thải của cống thải 3 lớn hơn, đây là điều kiện thuận 

lợi cho vi sinh vật phát triển. 

Vi sinh vật hiếu khí tổng số ở cống thải 1 trong lần 1 là 49,5.102 CFU/1ml, lần 2 

là 57,2.102CFU/1ml; Cống thải 2 trong lần 1 là 21,5.102CFU/1ml, lần 2 là 29,2.102; 

Cống thải 3 trong lần 1 là 39,2.102, lần 2 là 41,5.102.  

Qua quá trình phân lập, chúng tôi phân biệt các chủng vi sinh vật với nhau dựa 

vào đặc điểm hình thái, kích thước và màu sắc khuẩn lạc trên môi trường thạch. Sau khi 

phân lập các mẫu nước, chúng tôi thu được 21 chủng vi khuẩn hiếu khí, 21 chủng nấm 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 13. 2012 

 
37

men và 22 chủng nấm mốc. Để thuận lợi cho các nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi ký 

hiệu các chủng phân lập như sau: 

Các chủng vi khuẩn 

- Phân lập từ mẫu nước đầu dòng kí hiệu là VD1 (V1D1- V2D1); Giữa dòng kí hiệu 

là VD2 (V1D2- V4D2); Cuối dòng kí hiệu là VD3 (V1D3- V5D3) 

- Phân lập từ mẫu nước cống 1 kí hiệu là VC1 (V1C1 - V 5C1); Cống 2 kí hiệu là 

VC2 (V1C2 - V3C2); Cống 3 kí hiệu là VC3 (V1C3 - V 2C3) 

Các chủng nấm men: 

- Phân lập từ mẫu nước cống 1 ký hiệu là NC1 (NC1.1 - NC1.6); Cống 2 ký hiệu là 

NC2 (NC2.1 - NC2.7); Cống 3 ký hiệu là NC3 (NC3.1 - NC3.8). 

Các chủng nấm mốc: 

- Phân lập từ nước cống 1 kí hiệu là MC1 (MC1.1 - MC1.8); Cống 2 kí hiệu là 

MC2 (MC2.1 - MC2.9); Cống 3 kí hiệu là MC3 (MC3.1 - MC3.5). 

Từ các chỉ tiêu nghiên cứu về hình thái tế bào, đặc điểm sinh sản, một số đặc điểm 

sinh lý của nấm men và dựa vào khoá phân loại của J.A. Barnett và cộng sự, 1983 [2;8], 

chúng tôi sơ bộ phân loại đến chi các chủng nấm men nghiên cứu ở KCN Lễ Môn - 

Thanh Hoá. Kết quả phân loại được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả phân loại nấm men 
 

STT 

Chủng 
nấm 
men 

Tỷ lệ 
  (%) 

Đặc điểm phân loại Chi (Giống) Lớp 

1 NC3.2 4,76 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi 

thường có vỏ polysaccharit 

- Sinh sản hữu tính bằng nang, mỗi nang 

có từ 1 - 16 bào tử hình trứng màu sẫm 

- Không có khuẩn ty 

- Đặc điểm sinh lý: lên men - 

1 

Lipomyces 

Lodder 1970 

L
ớ

p nấm
 tú

i  
(A

scom
ycetes) 

2 NC3.8 4,76 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi.        

- Sinh sản hữu tính bằng nang, mỗi nang 

có 1 - 2 bào tử hình trứng 

- Có khuẩn ty giả 

- Đặc điểm sinh lý : lên men + 

2 

Lodderopmyces 

Lodder 1970 

3 NC3.6 4,76 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi.       

- Sinh sản hữu tính bằng nang, mỗi nang 

có từ 1 -16 bào tử hình thoi. 

- Có khuẩn ty thật và ty giả 

- Đặc điểm sinh lý: Lên men + 

3 

Nematos

pora 

Lodder 

1970 
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4 
NC1.5; 

NC3.1; 

NC2.1 

14,2

9 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi.       

- Sinh sản hữu tính bằng nang, mỗi nang 

có từ 1 - 4 bào tử.  

- Có khuẩn ty giả 

- Đặc điểm sinh lý: Lên men + 

4 

Saccharomyces 

Lodder 1970 

5 NC2.5 4,76 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng phân cắt, 

không nảy chồi.  

- Sinh sản hữu tính bằng nang, mỗi nang 

có từ 1 - 8 bào tử hình trứng nhẵn hoặc 

dạng liềm  

- Có khuẩn ty  

- Đặc điểm sinh lý: Lên men + 

5 

Schizosaccharo

myces 

Lodder 1970 

6 NC2.7 4,76 

- Sinh sản vô tính bằng bào tử bắn. 

- Sinh sản hữu tính bằng nang, mỗi nang 

có từ 1- 4 bào tử thường hình mũ.  

- Có khuẩn ty thật và giả 

- Đặc điểm sinh lý: Lên men – 

6 

Stephanoascus 

Lodder 1970 

7 NC1.1 4,76 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi.       

- Sinh sản hữu tính bằng nang, mỗi nang 

có 1 bào tử hình thuôn xù xì rất nhỏ.  

- Không có khuẩn ty  

- Đặc điểm sinh lý: Lên men – 

7 

Wickerhamiella 

Lodder 1970 

8 NC2.2 4,76 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi. 

- Sinh sản hữu tính bằng nang, mỗi nang 

có từ 1 – 4 bào tử dạng thuôn nhẵn.  

- Không có khuẩn ty  

- Đặc điểm sinh lý: Lên men + 

8 

Wingea 

Lodder 1970 

9 
NC1.4; 

NC2.3 

9,52 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi.       

- Sinh sản hữu tính bằng nang, mỗi nang 

có từ 2 - 4 bào tử.  

- Có khuẩn ty giả và thật 

- Đặc điểm sinh lý: Lên men - 

9 

Yarrowia 

Vander Walt và  

Von Arx 1980 

10 
NC1.2; 

NC1.3 
9,52 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi ở 

cực. 

- Sinh sản hữu tính bằng bào tử mùa 

đông, sợi nấm được hình thành ở phần 

bên hoặc ở cuối của bào tử.  

- Có khuẩn ty thật  

- Đặc điểm sinh lý: Lên men +/- 

1 

Leucosporidium 

L
ớ

p nấm
 đảm

 
(B

asidio
m

y
cetes) 
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11 

 

NC2.4; 

NC2.6; 

NC3.7; 

 

14,2

9 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi; có 

bào tử bắn 

- Không có sinh sản hữu tính  

- Có khuẩn ty giả 

- Đặc điểm sinh lý: Lên men - 

1 

Bullera 

Lodder 1970 

L
ớ

p nấm
 b

ất toàn
  

(D
eu

tertom
ycetes) 

12 
NC3.3; 

NC3.5 
9,52 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi. 

Không có sinh sản hữu tính  

- Không có khuẩn ty  

- Đặc điểm sinh lý: Lên men + 

2 

Kloeckera 

Meyer và CS 

1978 

13 
NC1.6; 

NC3.4 
9,52 

- Sinh sản sinh dưỡng bằng nảy chồi; có 

bào tử bắn. 

- Không có sinh sản hữu tính  

- Không có khuẩn ty 

- Đặc điểm sinh lý: Lên men - 

3 

Sporobolomyces 

 

Từ kết quả phân loại các chủng nấm men phân lập được chúng tôi có nhận xét: 

- Khu hệ nấm men ở KCN Lễ Môn tương đối phong phú. Chúng thuộc nhiều chi 

khác nhau. Dựa vào khoá phân loại của Barnett.J.A và cộng sự (1983), chúng tôi đã 

phân loại 21 chủng nấm men phân lập được thuộc 13 chi khác nhau trong tổng số 66 chi 

nấm men. Trong đó: 

+ 9 chi gồm 12 chủng thuộc lớp nấm túi sinh bào tử túi. 

+ 1 chi gồm 2 chủng thuộc lớp nấm đảm. 

+ 3 chi gồm 7 chủng thuộc lớp nấm bất toàn. 

Như vậy, đa số các chi phân loại được thuộc lớp nấm túi (9/13). Đây là các giống 

có khả năng lên men đường tốt hơn. Các chủng nấm men phân lập được nhiều nhất 

thuộc các chi Saccharomyces (3 chủng, chiếm 14,29%) và Bullera (3 chủng, chiếm 

14,29%). Trong đó, Saccharomyces là chi nấm men phân bố phổ biến trong tự nhiên. 

Ảnh 1. Hình thái tế bào và sự 
nảy chồi của nấm men (x1000) 

 

Ảnh 2. Sự hình thành khuẩn ty 
của nấm men (x1000) 

 

Ảnh 3. Sự hình thành bào tử 
nang của nấm men (x1000) 
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Từ đặc điểm về hệ sợi, hình dạng trụ túi, túi bào tử và dựa vào khoá phân loại của 

Rober.Noyd và A.E.Panl and  F.E Clark[9]. Chúng tôi đã tiến hành phân loại sơ bộ nấm 

mốc như sau:   

Bảng 3. Kết quả phân loại nấm mốc nghiên cứu 
 

STT 
Số lượng 

chủng 
Kí hiệu chủng Đặc điểm phân loại 

Đơn vị phân 

loại 

1 2 
MC1.2; 

MC1.5 

- Hệ sợi phân nhánh, có vách 

ngăn,  có rễ giả mọc ở gốc sợi 

sinh bào tử. 

- Trụ túi hình trái xoan, lớn hơn 

cuống túi. 

- Túi bào tử hình cầu 

Chưa xác định 

2 7 

MC1.1; MC1.4; 

MC1.8; MC2.3; 

MC2.5; MC2.7; 

MC2.9 

- Hệ sợi phân nhánh, không có 

vách ngăn, có rễ giả mọc ở gốc 

sợi sinh bào tử. 

- Trụ túi hình trái xoan, lớn hơn 

cuống túi. 

- Túi bào tử hình cầu. 

Giống Rhizopus 

3 7 

MC1.3; C2.1; 

MC2.4; C2.8; 

MC3.2; C3.3; 

MC3.4 

- Hệ sợi phân nhánh, không có 

vách ngăn, không có rễ giả. 

- Trụ túi hính trái xoan, lớn hơn 

cuống túi. 

- Túi bào tử hình cầu. 

 

 

Giống Mucor 

 

4 3 
MC2.2; C2.6; 

MC3.5 

- Hệ sợi phân nhánh, không phân 

vách, không có rễ giả . 

- Trụ túi hình chuỳ, lớn hơn 

cuống túi. 

-  Túi bào tử  hình cầu. 

Chưa xác định 

5 1 MC3.1 

 - Hệ sợi phân nhánh, phân vách, 

không có rễ giả. 

- Trụ túi hình trái xoan, lớn hơn 

cuống túi, 

-  Túi bào tử hình cầu. 

Chưa xác định 

 

6 2 MC1.6; MC1.7 

- Hệ sợi phân nhánh, không phân 

vách, có rễ giả ở phần sợi khí sinh. 

- Trụ túi hình chuỳ, lớn hơn 

cuống túi. 

-  Túi bào tử hình cầu 

Giống Absidia 
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4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
 

Từ các mẫu nước thải ở KCN Lễ Môn - Thanh Hoá, chúng tôi đã tiến hành phân 

lập được 21 chủng vi khuẩn, 21 chủng nấm men và 22 chủng nấm mốc. Qua các kết quả 

nghiên cứu chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

- Số lượng vi sinh vật trong các mẫu nước thải có sự dao động phụ thuộc vào tính 

chất của mẫu thu và mùa (mùa khô hay mùa mưa). 

- Từ  21 chủng nấm men và 22 chủng nấm mốc phân lập được chúng tôi đã sơ bộ 

phân  loại như sau: 

+ Có 12 chủng nấm men thuộc 9 chi của lớp nấm túi (Ascomycetes), có 2 chủng 

thuộc 1 chi của lớp nấm đảm (Basidiomycetes) và 7 chủng thuộc 3 chi của lớp nấm bất 

toàn (Deuteromycetes) 

+ Có 2 chủng nấm mốc thuộc chi Absidia, 7 chủng thuộc chi Rhizopus, 7 chủng 

thuộc chi Mucor  và 6 chủng chưa xác định. 

Các số liệu thu được trong đề tài tuy còn hạn chế, song là cơ sở để triển khai các 

nghiên cứu tiếp theo, như phân loại đến loài toàn bộ các chủng vi sinh vật phân lập 

được và kiểm tra độ toàn diện các hoạt tính sinh lý, sinh hoá của vi sinh vật trong 

nước thải KCN để đánh giá nghiên cứu cách giữ giống phù hợp, bảo tồn, lưu giữ 

nguồn gen cho các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong công nghệ sinh học vào bảo 

vệ môi trường. 
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MICROBIAL  DIVERSITY IN INDUSTRIAL WASTEWATER 
SYSTEM AT LE MON INDUSTRIAL ZONE - THANH HOA 

PROVINCE 
 

Ha Thi Phuong 
 

ASBTRACT 
 

Microorganisms in wastewater of Le Mon Industrial zone in Thanh Hoa province 

are assessed to by relatively diversifial. From the wastewater samples analysied there 

are, 21 bacterial strains, 21 yeast strains, and 22 filamentous fungi strains collected. 

Among of these 21 yeast strains, there are 12 strains, 2 strains, and 7 strains belong to 

9 class of Ascomycetes, 2 class of Basidiomycetes, and 3 class of Deuteromycetes, 

respectively. Also in these 22 filamentous fungi strains, there are 2 strains of genus 

Absidia, 7 strains of genus Rhizopus, and 7 strains belong to genus Mucor, and 6 

strains were not identified yet.  
 

Key words: Le Mon Industrial zone, bacteria, yeast, filamentous fungi. 
 
(Người phản biện: TS. Dương Minh Lam; Ngày nhận bài: 22/5/2011; Ngày thông 

qua phản biện: 23/6/2011; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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ĐỊNH TÍNH COUMARIN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÁNG 

KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT TỪ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT ĐƯỢC 

NGƯỜI MƯỜNG Ở NHO QUAN - NINH BÌNH SỬ DỤNG ĐỂ 

CHỮA BỆNH THEO KINH NGHIỆM BẢN ĐỊA 

Lê Thị Thanh Hương1, Đậu Bá Thìn2, Nguyễn Nghĩa Thìn3 
Đinh Thị Lan Hương4,  Nguyễn Thị Phượng5, Trịnh Ngọc Hoàng6, 

 

TÓM TẮT 

Từ 10 mẫu cây thuốc được đồng bào dân tộc Mường xã Quang Lạc, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình sử dụng để làm thuốc, chúng tôi đã tiến hành định tính để xác 

định sự có mặt của coumarin bằng cả hai phương pháp sắc ký lớp mỏng và phản 

ứng hoá học của nhóm lacton. Kết quả cho thấy hầu hết các mẫu nghiên cứu đều có 

thể chứa coumarin hoặc dẫn xuất của chúng. Tiếp theo, dịch chiết từ 10 cây thuốc 

này được đánh giá khả năng kháng khuẩn, kết quả cho thấy 8/10 loài nghiên cứu 

đều có khả năng kháng lại đồng thời cả 4 loại vi khuẩn gây bệnh. Trong đó, hai loài 

Zanthoxylum acanthopodium DC. và Pterolobium integrum Craib thể hiện tính 

kháng rất rõ rệt. 

Từ khóa: Coumarin, phương pháp sắc ký lớp mỏng, kháng khuẩn. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Coumarin là một hợp chất thiên nhiên quan trọng, có tác dụng dược học cao, được 

dùng làm thuốc chống đông máu. Ngoài ra, coumarin còn phòng chữa nhiều bệnh như: 

chống HIV, chống khối u, chống cao huyết áp, chống loạn nhịp tim, chống loãng 

xương, giảm đau, ngăn ngừa bệnh suyễn và sát trùng…[3]. Nhiều nghiên cứu khác nhau 

đã chỉ ra rằng coumarin có nhiều trong các loài thuộc họ Đậu (Fabaceae), họ Hoa tán 

(Apiaceae), họ Cam (Rutaceae) [3], [6]. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã có một số 

công bố về sàng lọc và đánh giá các hợp chất coumarin từ một số loài thực vật ở Việt 

Nam. Tiếp theo các nghiên cứu về hợp chất thiên nhiên, chúng tôi tìm kiếm thêm những 

cây thuốc có chứa hợp chất coumarin và đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dịch chiết 

hợp chất này, nhằm cung cấp thông tin về nguồn nguyên liệu chứa coumarin, phục vụ 

cho việc chiết xuất và chế biến thuốc từ thực vật. Những cây thuốc trong nghiên cứu 

này được khai thác dựa trên kinh nghiệm bản địa của người Mường ở xã Quảng Lạc, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

                                           
1 ThS, 4,5,6 SV Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên  
2 ThS. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức 
3 GS. TSKH. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 
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2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

Từ các mẫu cây thuốc thu thập được tại xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình, 

chúng tôi tiến hành xác định tên khoa học theo phương pháp hình thái học so sánh kết 

hợp với kinh nghiệm của các chuyên gia về thực vật học và các bộ sách chuyên ngành 

của Võ Văn Chi (1996) [4], Phạm Hoàng Hộ (1999 - 2000) [7], Đỗ Tất Lợi (2005) [8] 

và bộ sách Danh lục các loài thực vật Việt Nam của Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên 

và Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - 

Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (2005) [9]. Đây là những bộ sách 

được sử dụng nhiều nhất trong việc định danh tên khoa học các loài thực vật Việt Nam 

hiện nay. Trên cơ sở đó chúng tôi đã lựa chọn ra 10 loài cây thuốc gồm: Đơn châu chấu 

(Aralia armata (Wall. ex G. Don) Seem) họ Ngũ gia bì (Araliaceae); Dây cam thảo 

(Abrus precatorius L.), Vảy rồng (Desmosdium styracifolium (Osbeck) Merr.), Dực 

thùy nguyên (Pterolobium integrum Craib), Thóc lép (Desmosdium gangeticum (L.) 

DC.), Muồng lạc (Senna tora (L.) Roxb.) thuộc  họ Đậu (Fabaceae); Chanh tây (Citrus 

limon (L.) Burm. f.), Ba chạc (Euodio lepta (Spreng.) Merr.), Chùm hôi trắng (Murraya 

koenigii (L.) Spreng.), Sẻn (Zanthoxylum acanthopodium DC.) thuộc họ Cam 

(Rutaceae). 

Mẫu được thu hái vào buổi sáng, bộ phận sử dụng là lá cây. Mẫu được thu hái tại 

thực địa vào tháng 5/2011 và xử lý tại phòng thí nghiệm Sinh học - Khoa Khoa học Sự 

sống - Trường Đại học Khoa học.  

Các chủng vi khuẩn chuẩn bao gồm: Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas aeruginosa (Trực khuẩn mủ xanh), Staphylococcus aureus (Tụ cầu vàng) 

do Bộ môn Sinh học Thực nghiệm - Khoa Khoa học Sự sống - Trường Đại học Khoa 

học Thái Nguyên cung cấp được sử dụng trong nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của 

dịch chiết chứa coumarin. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Định tính Coumarin 

Tách chiết và định tính coumarin được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu 

Nguyễn Thái An và cộng sự [1] nhưng có một số điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng 

nghiên cứu. 

Lá cây được sấy khô tán nhỏ thành dạng bột, chiết coumarin toàn phần bằng 

ethanol 90%, thay vì lắc trong khoảng 1 giờ, chúng tôi đã tiến hành lắc rung ở 

cường độ 200 vòng/phút trong 24h để làm giảm độ nhớt của lá cây và tăng hàm 
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lượng dịch, điều này rất quan trọng đối với các đối tượng mà trong nghiên cứu 

này. Sau đó tiến hành thu dịch chiết và đun cách thủy trong 15 phút để làm bay hơi 

nước, dịch chiết còn lại (dịch chiết sơ bộ) được sử dụng để định tính coumarin và 

thử hoạt tính kháng khuẩn. 

Định tính coumarin bằng phản ứng đóng mở vòng lacton: cho vào mỗi ống 

0,5ml dịch chiết, chia làm 2 nhóm, nhóm 1 bổ sung thêm 0,25ml dung dịch NaOH 

10%, đun cả hai nhóm dưới ngọn lửa đèn cồn đến sôi, thêm vào mỗi ống nghiệm của 

cả 2 nhóm 1ml nước cất, acid hóa các dịch trong ống nghiệm của lô 1 bằng vài giọt 

HCl 10%.  

Định tính coumarin bằng phương pháp sắc kí lớp mỏng: dùng bản mỏng Silicagel 

GF254 của hãng MERCK. Dịch chiết coumarin sơ bộ được chấm lên bản sắc kí và được 

nhúng vào hệ dung môi thích hợp, sau đó để khô tự nhiên soi dưới đèn UV bằng máy 

UV Transilluminator ở bước sóng 365nm, quan sát khả năng phát huỳnh quang của 

Coumarin. Tiếp theo, coumarin được hiện màu bằng các thuốc nhuộm: I2/KI và KOH 

0,5N trong ethanol. 

2.2.2. Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch chiết 

Vi khuẩn được cấy trải nuôi ở môi trường thạch MPA trên đĩa petri với độ dày 3 - 

4mm. Dịch chiết được tra vào đầy giếng trên đĩa petri, cho vào tủ lạnh để dịch chiết 

khuếch tán ra bề mặt thạch sau 3 giờ, nuôi vi khuẩn ở 300C trong 24h. Hoạt tính kháng 

khuẩn được đánh giá dựa trên kích thước vòng kháng tạo ra từ các giếng chứa dịch chiết 

khuếch tán trên đĩa thạch tính bằng mm. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Định tính Coumarin 

3.1.1. Định tính bằng các phản ứng đóng mở vòng lacton 

 Coumarin có vòng lacton, vòng này có khả năng bị mở để tạo ra muối dễ tan 

trong nước dưới tác dụng của kiềm, khi acid hóa vòng sẽ đóng trở lại. Tính chất này 

được sử dụng để định tính coumarin. Kết quả được thể hiện qua bảng 1. 

Từ kết quả phân tích khả năng đóng mở vòng của dịch chiết từ 10 mẫu cây thuốc 

nghiên cứu cho thấy rằng, ngoại trừ loài Abrus precatorius L. cho phản ứng âm tính thì 

tất cả các mẫu còn lại đều cho kết quả dương tính, rất có thể cả 9 mẫu này đều chứa 

thành phần coumarin hoặc dẫn xuất của nó trong đó, đáng chú ý nhất là hai loài Senna 

tora (L.) Roxb. và Desmosdium styracifolium (Osbeck) Merr. cho phản ứng đóng mở 

vòng rất rõ rệt, các đối tượng còn lại cho phản ứng vừa và yếu. 
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Bảng 1. Định tính Coumarin bằng phản ứng hóa học 

STT Dịch chiết của cây thuốc Phản ứng đóng mở vòng lacton 

1 Zanthoxylum acanthopodium DC. ++ 

2 Murraya koenigii (L.) Spreng. ++ 

3 Euodio lepta (Spreng.) Merr. + 

4 Citrus limon (L.) Burm. f. + 

5 Senna tora (L.) Roxb. +++ 

6 Aralia armata (Wall. ex G. Don) Seem + 

7 Pterolobium integrum Craib + 

8 Desmosdium styracifolium (Osbeck) Merr. +++ 

9 Abrus precatorius L. - 

10 Desmosdium gangeticum (L.) DC. ++ 

Ghi chú:  +++ Phản ứng dương tính rất rõ,  ++ Phản ứng dương tính rõ, 
+ Phản ứng dương tính, - Phản ứng âm tính. 

3.1.2. Định tính Coumarin bằng phương pháp sắc kí lớp mỏng 

Phương pháp sắc ký lớp mỏng thực hiện trên bản Silicagel GF254 hãng MERCK 

triển khai với 3 loại hệ dung môi là: Benzen: ethylacetat (10:1), Bezen: ethylacetat 

(8:3), Benzen: aceton (10:1). Sau nhiều thí nghiệm chúng tôi thấy rằng, hệ dung môi 

Benzen: aceton (10:1) có khả năng tách các hợp chất trong dịch chiết cao nhất, quan sát 

dưới ánh sáng thường và ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365nm, sau đó hiện mầu bằng 

các thuốc thử KOH và I2/KI chúng tôi đã thu được kết quả như trong hình 1 và bảng 2. 
 

Chú thích:  
 

 
 

1. Sẻn - Zanthoxylum acanthopodium   

2. Chùm hôi trắng - Murraya koenigii  

3. Ba chạc - Euodio lepta  

4. Chanh tây - Citrus limon  

5. Muồng lạc - Senna tora                          

6. Đơn châu chấu - Aralia armata  

7. Dực thùy nguyên - Pterolobium integrum  

8. Vảy rồng - Desmosdium styracifolium  

9. Dây cam thảo - Abrus precatorius  

10. Thóc lép - Desmodium gangeticum  

 
Hình 1. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 365 nm của các mẫu nghiên cứu 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, các băng vạch xuất hiện có sự khác nhau về số lượng 

giữa các mẫu ở cùng một điều kiện hiện băng. Bên cạnh đó, sự khác biệt này cũng thể 

hiện ngay trong từng mẫu ở các điều kiện hiện băng khác nhau. Điểm đáng chú ý ở đây 

    1    2     3    4      5            6     7     
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là mặc dù phản ứng đóng mở vòng lacton rõ rệt nhưng loài Vảy rồng (Desmosdium 

styracifolium (Osbeck) Merr.) không phải là loài có số băng hiện nhiều nhất cả dưới ánh 

sáng thường và ánh sáng tử ngoại. Trong khi đó, Dây cam thảo (Abrus precatorius L.) 

âm tính với phản ứng đóng mở vòng lacton lại có 9 băng hiện màu dưới ánh sáng 

thường và 8 băng xuất hiện dưới ánh sáng tử ngoại, 4 băng với thuốc nhuộm KOH và    

6 băng với thuốc nhuộm I2/KI. Như vậy, với những kết quả định tính bằng cả phản ứng 

đóng mở vòng lacton và sắc ký lớp mỏng cho thấy rằng, không phải tất cả các chất phát 

quang dưới tia UV hoặc hiện mầu bởi thuốc thử KOH hoặc I2/KI đều thuộc nhóm 

coumarin. Tuy nhiên, có thể sơ bộ kết luận rằng những mẫu dương tính với phản ứng 

đóng mở vòng lacton và xuất hiện các băng với ánh sáng tử ngoại và các thuốc hiện 

mầu rất có thể chứa các coumarin hoặc dẫn xuất khác nhau của hợp chất này, đây là tiền 

đề để chúng tôi tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn nhằm tách chiết, tinh sạch và định 

lượng chúng. 

Bảng 2. Sự xuất hiện các băng vạch của các 10 loài cây thuốc trên bản sắc ký lớp mỏng 
 

                                      Hệ dung môi 

Dịch chiết 

Ánh sáng 
thường 

Ánh sáng tử 
ngoại 365nm 

Hiện mầu 
bằng KOH 

Hiện mầu 
bằng I2/KI 

Zanthoxylum acanthopodium DC. 7 băng 11 băng 5 băng 5 băng 

Murraya koenigii (L.) Spreng. 5 băng 4 băng 1 băng 2 băng 

Euodio lepta (Spreng.) Merr. 8 băng 8 băng 3 băng 4 băng 

Citrus limon (L.) Burm. f. 9 băng 7 băng 6 băng 5 băng 

Senna tora (L.) Roxb. 9 băng 6 băng 5 băng 8 băng 

Aralia armata (Wall. ex G. Don) Seem 7 băng 8 băng 5 băng 5 băng 

Pterolobium integrum Craib 8 băng 5 băng 4 băng 4 băng 

Desmosdium styracifolium (Osbeck) Merr. 5 băng 6 băng 2 băng 3 băng 

Abrus precatorius L. 9 băng 8 băng 4 băng 6 băng 

Desmosdium gangeticum (L.) DC. 4 băng 5 băng 2 băng 3 băng 
 

3.2. Kiểm tra hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của dịch chiết 

Vi khuẩn Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus là tác nhân gây bệnh phổ biến ở người như các bệnh về đường 

ruột, ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng đường tiết niệu, da và mô, suy 

giảm hệ miễn dịch…[5]. Dịch chiết sơ bộ của các cây thuốc có chứa nhóm chất 

coumarin và một số thành phần khác được chúng tôi thử nghiệm để đánh giá hiệu quả 

kháng lại 4 loại vi khuẩn này bằng phương pháp tạo vòng kháng khuẩn trên đĩa thạch. 

Kết quả kháng khuẩn của dịch chiết từ các loài thực vật này được thể hiện qua hình 2 và 

bảng 3: 
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  Escherichia coli                  Bacillus subtilis              Pseudomonas aeruginosa 

Hình 2. Khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết cây thuốc 

 

 

 

 

Chú 
thích: 

 

 

 

 

Kết quả phân tích khả năng đối kháng vi sinh vật gây bệnh ở bảng 3 cho thấy, có 

tới 8/10 loài cây thuốc trong nghiên cứu này đều có khả năng kháng lại đồng thời 4 loại 

vi sinh vật gây bệnh. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy rằng khả năng kháng lại mỗi loại vi 

sinh vật nêu trên giữa các cây thuốc khác nhau là khác nhau. Đồng thời cũng thấy rằng, 

tác động của dịch chiết từ cùng một cây thuốc lên từng loại vi sinh vật thử nghiệm cũng 

không giống nhau. 

Trong số 8 mẫu có tính kháng với đồng thời cả 4 chủng vi sinh vật thì đáng chú ý 

nhất là dịch chiết từ cây Sẻn (Zanthoxylum acanthopodium DC.) và Dực thùy nguyên 

(Pterolobium integrum Craib), chúng có khả năng kháng tương đối rõ rệt và đồng đều 

với tất cả các chủng vi khuẩn này với đường kính vòng kháng dao động từ 17,5mm - 

18,5mm. Bên cạnh đó, Chùm hôi trắng (Murraya koenigii (L.) Spreng.) cho thấy chúng 

có khả năng đối kháng rất mạnh với vi khuẩn Bacillus subtilis với đường kính vòng 

kháng là 22,5mm.  

1. Ba chạc - Euodio lepta  6. Sẻn-Zanthoxylum acanthopodium   

2. Dực thùy nguyên - Pterolobium 

integrum 

7. Đơn châu chấu - Aralia armata  

3. Chùm hôi trắng - Murraya 

koenigii 

8. Vảy rồng Desmosdium styracifolium  

4. Dây cam thảo - Abrus precatorius 9. Muồng lạc - Senna tora                          

5. Chanh tây - Citrus limon 10. Thóc lép - Desmosdium gangeticum 

 ĐC: Đối chứng 
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Bảng 3. Khả năng đối kháng của dịch chiết đối với 4 chủng vi khuẩn 

 

Dịch chiết của cây thuốc 

Hoạt tính kháng khuẩn 

Escherichi
a coli 

Bacillus 
subtilis 

Staphylococcus 
aureus 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Zanthoxylum acanthopodium DC. 17,5 ± 0,7 18,5 ± 0,7 18,5 ± 0,2 17 ± 0, 2 

Murraya koenigii (L.) Spreng. 16 ± 0 22,5 ± 0,7 17 ± 0,6 17,5 ± 0,7 

Euodio lepta (Spreng.) Merr. 14 ± 0,2 19 ± 0,3 15,5 ± 0,2 13 ± 0,4 

Citrus limon (L.) Burm. f. 13 ± 0,6 14 ± 0,2 14,5 ± 0,7 14,5 ± 0,7 

Senna tora (L.) Roxb. 17 ± 0 11 ± 0 14 ± 0,5 16 ± 0 

Aralia armata (Wall. ex G. Don) 

Seem 
13,3 ± 0,6 13 ± 0 16,5 ± 0,7 14 ± 0,3 

Pterolobium integrum Craib 16,5 ± 0,7 17,5 ± 0,7 18 ± 0,3 17 ± 0,3 

Desmosdium styracifolium       

(Osbeck) Merr. 
- - - - 

Abrus precatorius L. 12 ±0,9 17 ± 0,5 15 ± 0,2 14 ± 0,5 

Desmosdium gangeticum (L.) DC. - 18 ± 0 13,5 ± 0,3 14 ± 0 

Đối chứng  - - - - 

Như vậy, các mẫu vật thu được ở thực địa đều có khả năng kháng khuẩn tương 

đối tốt. Điều này phần nào phù hợp với việc người dân tộc Mường nơi đây thường sử 

dụng các loài Ba chạc (Euodio lepta (Spreng.) Merr.), Dực thùy nguyên (Pterolobium 

integrum Craib), Chùm hôi trắng (Murraya koenigii (L.) Spreng.) chữa các bệnh viêm 

nhiễm ngoài da, lở đầu mụn nhọt, ngứa… ở trẻ em mà nguyên nhân chính của các bệnh 

này có thể là do vi khuẩn gây ra. 

4. KẾT LUẬN  

9/10 cây thuốc dùng trong nghiên cứu của người Mường ở Nho Quan - Ninh Bình 

và Bá Thước - Thanh Hóa đều dương tính với phản ứng đóng mở vòng lacton. 

Kết quả sắc ký bản mỏng cho thấy sự đa hình về các băng vạch giữa các mẫu 

nghiên cứu và hầu hết các mẫu nghiên cứu đều có thể chứa coumarin hoặc dẫn xuất của 

chúng. 

8/10 mẫu thực vật nghiên cứu đều có khả năng kháng lại đồng thời cả 4 loại vi 

khuẩn gây bệnh. Trong đó, hai loài Zanthoxylum acanthopodium DC. và Pterolobium 

integrum Craib thể hiện tính kháng rất rõ rệt. 
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DETERMINING THE COUMATIN AND ASSENSING  
THE ANTI -BACTERIAL ACTIVITYOF THE EXTRACTIVE 

SOLUTION FROM SOME MEDICINAL PLANTS BY MUONG 
ETHNICGROUP BASED ON THE LACAL PEOPLE EXPERIENCE 

IN NHO QUAN-NINH BINH 
 

Le Thi Thanh Huong, Dau Ba Thin, Nguyen Nghia Thin 

Dinh Lan Huong,  Nguyen Thi Phuong, Trinh Ngoc Hoang 
 

ABSTRACT 

From 10 samples of medicinal plants of Muong ethnic in Quang Lac commune, 
Nho Quan district, Ninh Binh province and Co Lung, Lung Cao commune, Ba Thuoc 
district, Thanh Hoa province is used as medicine, we have determined the presence of 
coumarin by both chromatography thin layer method and chemical reaction of lactone 
group. Experimental results showed that all most of the sample may contain coumarin 
components or derivatives of them. Next, extractive solution from 10 medicinal plants 
were evaluated antibacterial activity, the results show that 8/10 species have been 
resistant to all 4 pathogenic bacterial strains. Of  these, two species of Zanthoxylum 
acanthopodium DC. and Pterolobium integrum Craib shown resistance is very strong. 

Key words: Coumarin, thin-layer chromatography, antibacterial. 
 

(Người phản biện: PGS.TS. Phạm Hồng Ban; Ngày nhận bài: 4/3/2012; Ngày thông qua 

phản biện: 4/4/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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MỘT QUY TRÌNH KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP 
TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 

 

 Lê Thị Hồng1, Trịnh Thị Anh Loan2 

 

TÓM TẮT 

Bài báo đề xuất một quy trình khai phá luật kết hợp phù hợp với dữ liệu địa lý, 

sau đó phát triển ứng dụng thử nghiệm với dữ liệu thực ở Việt Nam. Cuối cùng là một 

vài nhận xét đánh giá về phương pháp. 

Từ khóa: Quy trình khai phá luật kết hợp, cơ sở dữ liệu địa lý. 

1. GIỚI THIỆU 

Khai phá dữ liệu là chủ đề được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu vì ý 

nghĩa thực tiễn cao của chúng. Khai phá luật kết hợp là một trong các kỹ thuật khai phá 

dữ liệu nhằm tìm ra các mẫu mới lạ, hữu ích, đáng quan tâm tiềm ẩn trong cơ sở dữ liệu 

(CSDL). Cho đến nay đã có nhiều kết quả nghiên cứu về mặt khoa học và ứng dụng 

thực tế và khai phá dữ liệu trong CSDL truyền thống [2]. Đối với CSDL địa lý, vấn đề 

nghiên cứu về khai phá dữ liệu vẫn còn khá mới mẻ trên thế giới, đặc biệt ở Việt Nam. 

CSDL địa lý là tập hợp dữ liệu không gian (hình học) và dữ liệu mô tả (thuộc 

tính) liên quan được tổ chức sao cho nhiều người sử dụng có thể sử dụng và truy vấn 

hiệu quả [1]. Khai phá luật kết hợp thường được thực hiện trong CSDL giao tác, trong 

đó các mục và các giao tác được lưu trữ trong các bảng đơn. Còn trong CSDL địa lý, 

các thành phần dữ liệu của đối tượng lại được lưu trữ trong các quan hệ khác nhau. Do 

vậy mô hình CSDL địa lý cần được thiết kế phù hợp sao cho có thể lưu trữ được đầy đủ 

các thành phần dữ liệu, các quan hệ và các phụ thuộc giữa chúng. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của Bogorny [3], Kopersi và Han [4], bài báo 

này đề xuất một quy trình khai phá luật kết hợp phù hợp với dữ liệu địa lý được trình 

bày ở mục 2. Sau đó phát triển ứng dụng thử nghiệm với dữ liệu thực ở Việt Nam được 

trình bày ở mục 3. Cuối cùng là một vài nhận xét đánh giá về phương pháp được trình 

bày ở mục 4. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Quy trình khai phá luật kết hợp không gian 

a. Luật kết hợp không gian 

Luật kết hợp không gian là một biểu thức có dạng: X→Y với độ hỗ trợ s và độ tin 

cậy c, trong đó có ít nhất một thuộc tính X hoặc Y là thuộc tính không gian.  

                                           
1, 2 ThS. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức 
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b. Phụ thuộc địa lý 

Trong không gian địa lý “mỗi đối tượng đều có quan hệ đến các đối tượng khác 

nhưng những đối tượng gần thì có quan hệ mật thiết hơn những đối tượng xa”. Tuy 

nhiên có một số đối tượng luôn quan hệ với các đối tượng khác không phụ thuộc vào 

khoảng cách. Khi đó chúng được gọi là một phụ thuộc địa lý. 

Phụ thuộc địa lý là quan hệ không gian bắt buộc giữa hai đối tượng địa lý A và B, 

trong đó mỗi đối tượng A phải liên quan với ít nhất một trường hợp của đối tượng B [3]. 

c. Mô hình hệ thống khai phá luật kết hợp không gian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ khai phá luật kết hợp không gian từ các CSDL địa lý 

Kho tri thức và dữ liệu là mức chứa các CSDL địa lý được xây dựng bằng kỹ 

thuật OGC (Open Gis Consortium) và lưu trữ trong các hệ quản trị CSDL, một cơ sở tri 

thức lưu trữ tất cả các thông tin sẽ được sử dụng như là các tri thức có sẵn phục vụ cho 

quá trình tiền xử lý dữ liệu. Kho tri thức lưu trữ tập các cặp đối tượng địa lý có các phụ 

thuộc, các lược đồ CSDL địa lý, các geo-ontology và các phân cấp khái niệm. 

Một số thuật toán 
khai phá luật kết 

hợp mới 

Các thuật toán khai phá 
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chứa phụ thuộc  
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Tạo tập thường 
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Tiền xử lý dữ liệu là mức trung gian giữa các công cụ khai phá dữ liệu và các 

CSDL địa lý. Tại mức này các kho dữ liệu sẽ được truy xuất thông qua các kết nối 

JDBC/ODBC, còn dữ liệu thì được tổ chức, tiền xử lý và chuyển đổi thành dạng 

bảng đơn; các phụ thuộc giữa các đối tượng đích và các đối tượng liên quan sẽ bị 

khử; dữ liệu không gian đầu vào sẽ được trích chọn; các kết nối không gian sẽ được 

giảm thiểu. 

 Khai phá luật kết hợp là mức sử dụng các thuật toán tạo tập thường xuyên và các 

thuật toán khai phá luật kết hợp để tạo ra các tập thường xuyên và các luật kết hợp 

không gian. 

d. Quy trình khai phá luật kết hợp không gian  

- Tiền xử lý dữ liệu địa lý 

Việc trích chọn các phụ thuộc không gian cho khai phá luật kết hợp không gian 

được thực hiện qua 4 bước chính: lựa chọn dữ liệu, khử phụ thuộc địa lý, kết nối không 

gian và biến đổi dữ liệu được thể hiện ở hình 1. 

Bước lựa chọn dữ liệu thực hiện kết nối CSDL và tổ chức lưu trữ các thông tin 

liên quan thông qua biến đổi lược đồ CSDL Open GIS. Người dùng có thể chọn các 

quan hệ CSDL bao gồm: T - đối tượng đích, A - các thuộc tính phi không gian của T, S 

- tập các đối tượng liên quan có ảnh hưởng tới T, R - các quan hệ không gian và G - 

mức chi tiết cho mỗi đối tượng liên quan O trong S khi phân cấp khái niệm Ho được đưa 

ra cho O. 

Bước khử phụ thuộc xác định lại tất cả các quan hệ T và S. Đầu tiên, thực hiện tìm 

kiếm tập các phụ thuộc địa lý, gọi là  . Nếu T có phụ thuộc với một OS nào đó thì O 

được loại ra khỏi S. Với các O đã loại ra từ S, các kết nối không gian sẽ không cần tạo 

ra cho các kiểu đặc trưng này. Do đó các tập thường xuyên và các luật kết hợp không 

gian cũng sẽ không được tạo ra từ đối tượng liên quan này. 

Bước kết nối không gian thực hiện tính toán và cụ thể hóa các quan hệ không gian 

R giữa T và tất cả các đối tượng liên quan O S. Trích chọn từ CSDL địa lý D các 

quan hệ R giữa các trường hợp của các đối tượng đích T và tất cả các trường hợp của 

các đối tượng liên quan OS tại mức chi tiết gOG theo một phân cấp khái niệm 

hOH. Các đối tượng liên quan khác nhau có thể được biểu diễn ở các mức chi tiết 

khác nhau. Nếu các phân cấp khái niệm không được đưa ra thì hai mức chi tiết có thể tự 

động được tạo ra là: các trường hợp của đối tượng và đối tượng. Có 4 kiểu quan hệ 

không gian có thể được tạo ra là: quan hệ topo (topologycal), quan hệ giao 

(intersection), quan hệ thứ tự (order) và quan hệ khoảng cách (distance). 
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Bước biến đổi dữ liệu thực hiện chuyển đổi và phân bố tập dữ liệu  theo mô tả 

của các bảng đơn để các thuật toán khai phá luật kết hợp có thể hiểu được. 

e. Khai phá luật kết hợp không gian 

Trong khai phá dữ liệu giao dịch, mỗi dòng trong tập dữ liệu là một giao tác, 

các cột là các mục. Còn trong khai phá luật kết hợp không gian, mỗi dòng lại là một 

trường hợp của đối tượng đích (ví dụ: thành phố), còn các cột là các thuộc tính. Mỗi 

thuộc tính là một thuộc tính phi không gian của đối tượng đích (ví dụ: tên) hoặc là 

một đối tượng liên quan có quan hệ không gian với đối tượng đích (ví dụ: 

contains(sieuthi)). 

Các thuộc tính không gian là các quan hệ không gian thu được từ bước kết nối 

không gian giữa các trường hợp (ví dụ: Hà Nội) của đối tượng đích (ví dụ: thành phố) 

và tất cả các trường hợp (ví dụ: đường Trần Duy Hưng) của đối tượng liên quan (ví dụ: 

đường) trong tập các đặc trưng liên quan S (ví dụ: đường, siêu thị, nhà máy). 

Các phụ thuộc địa lý có thể tồn tại giữa T và O hoặc giữa các cặp O trong S. 

Ví dụ: mọi thành phố (T) đều phải có đường (O) tức là thuộc tính contains 

(Duong) có độ hỗ trợ 100%. Có thể có rất nhiều luật được tạo ra từ thuộc tính này 

như contains(SieuThi)→ contains(Duong). Các luật kiểu này đều không đáng 

quan tâm vì tất cả các thành phố đều có đường nhưng có thể có siêu thị hoặc 

không có siêu thị. 

Phụ thuộc địa lý xuất hiện lần đầu trong các tập thường xuyên có 2 phần tử (gọi là 

C2) và có thể lặp lại với nhiều tập thường xuyên có số phần tử lớn hơn 2. Từ các tập 

thường xuyên sẽ tạo ra các luật, như vậy số lượng các luật có chứa phụ thuộc địa lý sẽ 

tăng lên nhiều so với số lượng các tập thường xuyên. 

Như vậy nếu loại bỏ được các thuộc tính đơn có độ hỗ trợ 100% từ bước tiền xử 

lý và loại bỏ được các phụ thuộc địa lý ngay khi chúng xuất hiện lần đầu tiên trong các 

tập thường xuyên có 2 phần tử thì sẽ hạn chế được đáng kể các tập thường xuyên và các 

luật kết hợp không gian không đáng quan tâm. 

g. Một số thuật toán khai phá luật kết hợp không gian 

-  Thuật toán cắt tỉa thuộc tính không gian 

Thuật toán cắt tỉa thuộc tính không gian spatial_predicate_extraction [3] được 

Bogorny đề xuất để loại bỏ tất cả các phụ thuộc có độ hỗ trợ 100% trong bước tiền xử lý 

dữ liệu địa lý. Do đó các kết nối không gian và các tập thường xuyên chứa các phụ 

thuộc này sẽ không còn được tạo ra nữa. 

-  Thuật toán tạo tập thường xuyên 
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Thuật toán Apriori-KC [3] được Bogorny cải tiến từ thuật toán Apriori. Khi k=2 

tất cả các cặp phụ thuộc trong   sẽ bị loại bỏ khỏi C2. Bước này đảm bảo các cặp đối 

tượng địa lý có phụ thuộc trong   sẽ không cùng xuất hiện trong các tập thường xuyên 

và các luật kết hợp không gian. Chính điều này làm cho thuật toán Apriori-KC độc lập 

và hiệu quả với bất cứ ngưỡng về độ hỗ trợ (minsup) và độ tin cậy (minconf) nào. 

Điều quan trọng nữa là thuật toán này không làm mất thông tin khi loại bỏ các cặp 

thuộc tính, chỉ có các mẫu địa lý đã biết và các cặp thuộc tính tạo ra các luật kết hợp 

không đáng quan tâm bị loại bỏ. 

Tuy nhiên thuật toán Apriori chỉ loại bỏ được các phụ thuộc địa lý giữa các đối 

tượng đích và các đối tượng liên quan, không loại bỏ được các phụ thuộc địa lý giữa các 

đối tượng liên quan. 

-  Thuật toán tạo tập thường xuyên không dư thừa cực đại 

Mặc dù các tập thường xuyên đóng không được sử dụng trong khai phá luật kết 

hợp không gian nhưng chúng vẫn hữu ích góp phần giảm thiểu các tập thường xuyên và 

các luật kết hợp không gian dư thừa. 

Mẫu địa lý thường xuyên L là cực đại khi nó không có phụ thuộc địa lý trong Ø 

tức L - Ø = L, M(L) = L. [3] 

Thuật toán Max-FGP [3] khử các phụ thuộc địa lý đã biết giống thuật toán Apriori 

và khử tất cả các tập thường xuyên dư thừa trong cùng giao tác giống thuật toán tập 

thường xuyên đóng. Tức là đầu tiên thuật toán sẽ khử các phụ thuộc, sau đó trong mỗi 

giao tác chỉ giữ lại các tập thường xuyên không dư thừa cực đại, loại bỏ hết các tập còn 

lại. Do đó các phụ thuộc giữa các đối tượng liên quan sẽ bị loại bỏ hết. 

Như vậy, nếu áp dụng thuật toán spatial_predicate_extraction trong bước tiền xử lý 

dữ liệu, sau đó áp dụng thuật toán Apriori-KC và thuật toán Max-FGP trong bước khai 

phá luật kết hợp thì hiệu quả và chất lượng của quá trình khai phá dữ liệu không gian sẽ 

tăng đáng kể nhờ vào việc loại bỏ các tập thường xuyên và các luật kết hợp không gian 

chứa các phụ thuộc địa lý không đáng quan tâm. 

2.2. Phát triển phần mềm thử nghiệm 

2.2.1. Giới thiệu phần mềm nguồn mở Weka 

Weka là bộ một công cụ phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi nhóm 

nghiên cứu thuộc trường Đại học Waikato, New Zealand. Weka được viết bằng ngôn 

ngữ lập trình Java phục vụ lĩnh vực học máy và khai phá dữ liệu truyền thống áp dụng 

với các CSDL giao dịch. Về khai phá dữ liệu Weka cung cấp ba chức năng cơ bản sử 
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dụng trong nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng là: khảo sát dữ liệu, thống kê và học 

máy, thực nghiệm và kiểm chứng mô hình. 

Weka có thể tải miễn phí từ địa chỉ: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

2.2.2. Phát triển mô đun mở rộng 

Chương trình Weka-geo sử dụng mã nguồn của chương trình Weka để phát triển 

thêm mô đun tiền xử lý dữ liệu không gian và thuật toán khai phá luật kết hợp không gian. 

Mô đun tiền xử lý dữ liệu địa lý được thể hiện ở hình 2 thực hiện tổ chức dữ liệu, 

khử các phụ thuộc, tính toán các quan hệ không gian và chuyển đổi chúng thành dạng 

bảng đơn (dạng file .arff) để các thuật toán khai phá dữ liệu có thể hiểu được.  

Hai thuật toán khai phá luật kết hợp không gian Apriori-KC và Max-FGP được 

tích hợp vào thẻ Associate của Weka để tăng hiệu quả việc khai phá luật kết hợp trong 

CSDL địa lý. 

2.2.3. Bài toán thử nghiệm và dữ liệu đầu vào 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng một số tầng dữ liệu địa lý của 

thành phố Hà Nội do PGS.TS Đặng Văn Đức phòng Hệ thống thông tin, viện Khoa học 

công nghệ cung cấp để thử nghiệm. Mỗi tầng dữ liệu thể hiện một đặc tính không gian 

và phi không gian của lớp đối tượng và được lưu trữ thành một Shapefile độc lập. Tuy 

nhiên trong thực tế chúng lại có ràng buộc với nhau. Để có được dữ liệu đầu vào thích 

hợp, công cụ ArcGis đã được dùng để biên tập lại các tầng bản đồ bao gồm trích chọn 

các thuộc tính, cập nhật lại dữ liệu và tạo các siêu liên kết giữa các tầng bản đồ. 

Cụ thể, dữ liệu đầu vào là các tầng bản đồ thể hiện các đối tượng địa lý dạng 

điểm, đường, vùng sau: 

- Dạng vùng: quận (Quan), nguồn nước (Nguon_Nuoc). 

- Dạng đường: đường phố (Duong). 

- Dạng điểm: trạm ATM (ATM), siêu thị (Sieu_Thi), khách sạn, nhà khách 

(Khach_San). 

2.2.4. Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Với bộ dữ liệu thử nghiệm là một số tầng dữ liệu địa lý của thành phố Hà Nội, mô 

đun tiền xử lý dữ liệu đã thực hiện được các công việc của bước tiền xử lý và tạo ra các 

file có tên *_geographic_data.arff không chứa các phụ thuộc địa lý. 

Kết quả của các thuật toán khai phá luật kết hợp Apriori-KC và Max-FGP là các 

tập thường xuyên và các luật kết hợp không gian có chất lượng hơn hẳn so với các thuật 

toán khai phá luật kết hợp truyền thống. Lý do là các thuật toán này đã giảm thiểu đáng 

kể các tập thường xuyên và các luật kết hợp không gian chứa các phụ thuộc. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 13. 2012 

 
57

 

Hình 2. Giao diện mô đun tiền xử lý dữ liệu địa lý 
 

 

3. KẾT LUẬN 

Bài báo đề xuất một quy trình khai phá luật kết hợp trong CSDL địa lý có ý nghĩa 

khoa học và thực tiễn. Áp dụng với dữ liệu thực ở Việt Nam, phương pháp này đã thể 

hiện mức độ hiệu quả hơn hẳn so với các phương pháp khai phá dữ liệu truyền thống. 

Chương trình Weka-geo được phát triển trên nền tảng là chương trình mã nguồn 

mở Weka bằng cách tích hợp thêm mô đun tiền xử lý dữ liệu địa lý và hai thuật toán 

luật kết hợp khá hiệu quả để khai phá dữ liệu địa lý. Nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa 

trong việc khai phá dữ liệu địa lý bằng kỹ thuật luật kết hợp mà còn có ý nghĩa là nền 

tảng cho các hướng nghiên cứu khác trong khai phá dữ liệu không gian như phân lớp 

không gian và phân cụm không gian. 
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ANEXPLORING PROCESS FOR COMBINATION RULES  

IN GEOGRAPHICAL 
 

Le Thi Hong , Trinh Anh Loan 
 

ASBTRACT 

ơ The paper suggests an exploring process for combiration rules suitably for 

geographical databases then it can be developed for applying and piloting according to 

the real datas in Viet Nam. Also, some comments and evaluations are proposed. 

Key words: An exploring process for combiration rules; geographical data bases. 

 

(Người phản biện: PGS.TS. Đặng Văn Đức; Ngày nhận bài: 30/2/2012; Ngày 

thông qua phản biện: 31/3/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN 
ĐỂ KIỂM THỬ CÁC CHƯƠNG TRÌNH JAVA 

 

 Trịnh Thị Anh Loan1,  Trịnh Thị Phú2,  Lê Thị Hồng3, Phạm Thị Hồng4 

 

TÓM TẮT 

Kiểm thử phần mềm luôn là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đánh 

giá chất lượng phần mềm. Một trong những kỹ thuật kiểm thử có khả năng tự động hóa 

cao là kỹ thuật kiểm thử đột biến (mutation testing). Bài báo trình bày ứng dụng kỹ 

thuật kiểm thử đột biến trong việc kiểm thử các chương trình Java. Kỹ thuật kiểm thử 

đột biến được trình bày và phân tích các hạn chế, cũng như các phương pháp cải tiến. 

Từ đó, một quy trình kiểm thử các chương trình Java ứng dụng kiểm thử đột biến sử 

dụng các công cụ MuJava và Junit được đề xuất. Bài báo minh họa một ứng dụng cụ 

thể cho thấy kết quả khả quan. Kết quả của bài báo có thể áp dụng vào các quy trình 

kiểm thử trong các đơn vị phát triển phần mềm. 

Từ khóa: Kiềm thử đột biến, chương trình Ja va. 
 

1. MỞ ĐẦU 

Kiểm thử phần mềm là một trong những hoạt động quan trọng trong tiến trình 

phát triển phần mềm và là hoạt động mang tính sống còn trong các dự án sản xuất hoặc 

gia công phần mềm. Vì vậy, kiểm thử phần mềm đã trở thành qui trình bắt buộc trong 

các dự án phát triển phần mềm trên thế giới.  

Tuy nhiên, hoạt động kiểm thử thường gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, kiểm thử 

các hệ thống phức tạp đòi hỏi nhiều nguồn tài nguyên và chi phí cao. Thứ hai, tiến 

trình phát triển phần mềm luôn trải qua nhiều hoạt động biến đổi thông tin, sự mất mát 

thông tin trong quá trình biến đổi là yếu tố chính làm cho hoạt động kiểm thử khó 

khăn. Thứ ba, kiểm thử chưa được chú trọng trong đào tạo con người. Cuối cùng, 

không tồn tại kỹ thuật kiểm thử cho phép khẳng định một phần mềm hoàn toàn đúng 

đắn hay không chứa lỗi.  

Với mục đích phát hiện lỗi, kiểm thử phần mềm thường phải trải qua các bước: 

tạo dữ liệu thử, thực thi phần mềm trên dữ liệu thử và quan sát kết quả nhận được. 

Trong các bước này, bước tạo dữ liệu đóng vai trò quan trọng nhất, bởi vì chúng ta 

không thể tạo ra mọi dữ liệu từ miền vào của chương trình, mà ta chỉ có thể tạo ra các 

dữ liệu thử có khả năng phát hiện lỗi cao nhất. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đánh giá 

được khả năng phát hiện lỗi của một bộ dữ liệu thử. Chính kỹ thuật kiểm thử đột biến là 

                                           
1,2, 3. ThS, 4 KS. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức 
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câu trả lời. Kỹ thuật này cho phép đánh giá chất lượng của một bộ dữ liệu thử. Trong 

bài báo này chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề đánh giá chất lượng của các bộ dữ liệu thử 

dùng để kiểm thử các chương trình được xây dựng trên Java. 

2. KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN 

2.1. Khái niệm kiểm thử đột biến 

Kiểm thử đột biến được đề xuất đầu tiên vào năm 1979 bởi DeMillo và đồng sự 

[4]. Nó cung cấp một phương tiện để đánh giá và cải tiến chất lượng dữ liệu thử cho 

chương trình được kiểm thử (PUT).  

Kiểm thử đột biến bao gồm việc chèn các lỗi vào trong PUT để tạo ra các phiên 

bản lỗi của chương trình, mỗi phiên bản chỉ chứa đúng một lỗi. Mỗi phiên bản lỗi của 

PUT được gọi là một đột biến (mutant). Mỗi đột biến được tạo ra bởi chỉ một sự thay 

đổi cú pháp trong PUT, mỗi sự thay đổi cú pháp là một luật hay được gọi là một toán tử 

đột biến (mutation operator). Dưới đây là một ví dụ về kiểm thử đột biến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dựa trên tiêu chuẩn chất lượng đột biến, các đột biến được thực hiện với một bộ 

dữ liệu thử để xác định có bao nhiêu đột biến thất bại (tức là cung cấp đầu ra không 

đúng cho đầu vào kiểm thử đó). Thất bại càng nhiều, càng lớn thì bộ dữ liệu thử càng 

chất lượng. Ngoài ra, kiểm thử đột biến là phương pháp để cải tiến chất lượng dữ liệu 

thử cung cấp nhiều hỗ trợ quan trọng. Nếu một lỗi làm cho đột biến của PUT thất bại 

khi thực hiện với một số dữ liệu thử và PUT thành công thì chính PUT không thể chứa 

lỗi đó (tức là PUT là phiên bản đúng của chương trình đối với lỗi đó). Kiểm thử mọi đột 

biến có thể có giúp kiểm thử viên biết rằng không có các lỗi đó xuất hiện trong PUT. 

Phát triển dữ liệu thử theo cách này cho phép kiểm thử viên tăng sự tin tưởng của họ 

vào tính đúng đắn của PUT.  

Chương trình gốc P 

 

Hình 1. Ví dụ về đột biến 

int max (int x, int y) 
{ int mx=x ; 
 if (x<y) 
    mx=x;  
 else 
    mx = y; 

 return mx;} 

int max (int x, int y) 
{ int mx=x ; 
 if (x>y) 
    mx=x;  
 else 
    mx = y; 

 return mx;} 

Đột biến P’’ 

int max (int x, int y) 
{ int mx=x ; 
 if (x>=y) 
    mx=x;  
 else 
    mx = y; 

 return mx;} 

Đột biến  P’ 
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2.2. Quy trình kiểm thử đột biến 

Kiểm thử đột biến là một quy trình được lặp đi lặp lại để cải tiến dữ liệu thử đối 

với một chương trình, như ở hình 2. Các thông số ban đầu để xử lý là PUT (chương 

trình được kiểm thử) và bộ dữ liệu thử T. 

(Lưu ý: Các bước biểu diễn trong hộp liền nét được thực hiện tự động, còn các 

bước biểu diễn trong hộp nét dứt được thực hiện bằng tay). 
 

Hình 2. Quy trình kiểm thử đột biến 

2.3. Hạn chế của kiểm thử đột biến 

Kỹ thuật kiểm thử đột biến rất hiệu quả trong việc đánh giá chất lượng dữ liệu thử 

và dễ dàng tự động hóa. Tuy nhiên, kỹ thuật này có một số hạn chế. Thứ nhất, việc nhận 

dạng các đột biến tương đương là rất quan trọng nhưng  rất khó khăn để thực hiện nhận 

dạng chúng. Thứ hai, một số các đột biến không tương đương nhưng vẫn còn tồn tại, 

được gọi là các đột biến không tương đương “ngoan cố”, và rất khó trong việc diệt 

chúng. Cuối cùng, “chi phí tính toán” của kiểm thử đột biến rất cao. 

3. CÁC CẢI TIẾN KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN 

Nhằm nâng cao hiệu quả của kiểm thử đột biến, một số cải tiến đã được đề xuất 

[1, 3, 4].  

Đúng Sai 

Sai Đúng 
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3.1. Đột biến yếu  

Đột biến yếu (weak mutation), được đề nghị bởi Howden [6], như là một sự cải 

tiến và mở rộng của kiểm thử đột biến. Ý tưởng chính của đột biến yếu như sau: P là 

một chương trình, C là một thành phần của P, C’ là một phiên bản đột biến của C, và P’ 

có chứa C’ là một phiên bản đột biến của P. Kiểm thử đột biến yếu chỉ đòi hỏi một dữ 

liệu kiểm thử T phải làm cho C’ tính toán ra một giá trị sai khác so với giá trị được tính 

toán bởi C.  

3.2. Phân tích đột biến dựa vào lược đồ chương trình 

Một kỹ thuật mới để thực hiện phân tích đột biến sử dụng các lược đồ chương 

trình [4] (program schemata), cho phép mã hoá tất cả các đột biến của chương trình vào 

một siêu chương trình (meta -program). Sau đó, siêu chương trình này được biên dịch 

và chạy với tốc độ cao hơn, so với việc biên dịch và thực thi từng đột biến riêng lẻ. 

3.2.1. Đột biến lựa chọn 

Do số lượng đột biến được sản sinh ra bởi các toán tử đột biến thường là rất lớn, 

nên Mathur [1] đã đề xuất phương pháp đột biến lựa chọn (selective mutation). Đó là 

phương pháp cho phép lựa chọn trước tập các toán tử có thể sinh ra đột biến. Ý tưởng 

này nhằm làm cho các đột biến được sản sinh ra thật sự khác biệt với các đột biến khác 

[2, 3]. Điều đó làm giảm số lượng các đột biến được sản sinh ra. 

3.2.2. Đột biến tương đương 

Một trong những bước thực hiện thủ công rất khó khăn của việc dùng hệ thống 

kiểm thử đột biến là việc xác định các đột biến tương đương. Có một vài đột biến có thể 

bị diệt nhưng đã không bị diệt, và có thể gần như chúng bị bỏ quên. Do đó, kiểm thử 

viên phải hết sức chú ý để phát hiện các đột biến tương đương thông qua tập dữ liệu thử. 

3.2.3. Sản sinh dữ liệu kiểm thử dựa vào ràng buộc 

Phương pháp sản sinh dữ liệu kiểm thử dựa vào ràng buộc [5] gồm một tập các 

thủ tục được thiết kế để tạo dữ liệu thử thoả mãn kiểm thử đột biến. Phương pháp này 

yêu cầu một dữ liệu kiểm thử diệt được đột biến phải thoả mãn ba điều kiện: điều kiện 

có thể đạt đến được, điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện có thể đạt đến được là các 

câu lệnh đã bị biến đổi trong các đột biến phải được kích hoạt khi kiểm thử. Điều kiện 

cần là khi một câu lệnh bị biến đổi được thực thi, thì dữ liệu kiểm thử phải làm cho 

chương trình đột biến chạy sai, nghĩa là lỗi đã được chèn vào trong chương trình phải 

tạo ra trạng thái lỗi cho các hoạt động của chương trình. Điều kiện đủ là các sai sót đó 

phải được truyền đến các tính toán của chương trình để cho ra kết quả sai. 

3.3. Ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử các chương trình Java 

Ngày nay, Java được sử dụng rất rộng rãi, chủ yếu là các ứng dụng được viết trên 

Internet nhằm khai thác tối đa khả năng của nó trong lĩnh vực viễn thông, truyền hình, 
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mạng và các máy tính đơn lẻ. Để góp phần đảm bảo các ứng dụng được phát triển bởi 

ngôn ngữ Java hoạt động ổn định, chất lượng và hiệu quả, phần này giới thiệu một quy 

trình kiểm thử các chương trình Java ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến lựa chọn và 

hai công cụ mã nguồn mở miễn phí MuJava (http://www.cs.gmu.edu/~offutt/mujava) và 

Junit (http://www.junit.org). 

Quy trình ứng dụng kiểm thử đột biến để kiểm thử các chương trình Java được 

thực hiện theo sơ đồ sau:  

 

Hình 3. Quy trình ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến 
 

Quy trình trên được thực hiện theo ba bước: 

- Bước 1: Dùng JUnit kiểm thử chương trình P, nếu P bị lỗi thì tiến hành sửa chữa 

P, nếu P không còn lỗi nữa chuyển sang bước 2.  

- Bước 2: MuJava phân tích chương trình P để tạo các đột biến P’. Trong quá 

trình tạo đột biến, MuJava gọi lệnh biên dịch đột biến đó (tự động) nếu có lỗi thì bỏ qua, 

tạo và biên dịch đột biến tiếp theo. 

- Bước 3: Tiếp tục dùng MuJava để phân tích và thực thi các đột biến P’ với các 

dữ liệu thử được thiết kế sẵn theo định dạng mà MuJava yêu cầu. Kết quả sau khi thực 

thi gồm tổng số đột biến bị diệt, tổng số đột biến còn sống và tỷ lệ đột biến.   

Khi dùng công cụ MuJava để tạo đột biến, số lượng chương trình đột biến được 

tạo ra là rất lớn, tốn rất nhiều thời gian để thực thi các đột biến với các dữ liệu thử. Do 

đó, chương trình sắp xếp dãy số tăng dần theo thuật toán QuickSort (SXQSort.java) 

được lựa chọn để kiểm thử đột biến, là chương trình đơn giản có thời gian thực thi 

nhanh với thời gian thực hiện trung bình O(nlog2n), trong trường hợp xấu nhất O(n2) khi 

dãy A đã được sắp xếp. 
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Chúng tôi sử dụng bộ kiểm thử JUnit (phiên bản 3.8.1) để kiểm thử chương trình 

SXQSort.java, với 22 trường hợp kiểm thử trên được thiết kế trong QuickSortTest.java. 

Kết quả kiểm thử được thể hiện ở hình 4. 

 

Hình 4.  Kết quả kiểm thử  SXQSort.java bằng JUnit 
 

Trên hình 4, JUnit hiển thị thanh màu xanh. Điều này chứng tỏ rằng, chương trình 

SXQSort.java là một chương trình tốt (tức là chương trình không có lỗi) dưới “góc 

nhìn” của JUnit với dữ liệu thử được xây dựng trong 22 trường hợp kiểm thử trên.  

Tiếp theo dùng MuJava để tạo các đột biến cho chương trình SXQSort.java, thực 

thi các đột biến với 22 trường hợp kiểm thử được xây dựng trong SXQSortTest.Java, và 

báo cáo tỷ lệ đột biến của các trường hợp kiểm thử.  

Trong quá trình thực thi MuJava tạo ra 43 đột biến truyền thống và 4 đột biến lớp. 

Đối với 4 đột biến lớp, trong quá trình MuJava thực thi với 22 trường hợp kiểm thử 

được thiết kế sẵn trong SXQSortTest.Java, chỉ có 1 đột biến bị diệt và 3 đột biến “còn 

sống”. Tỷ lệ đột biến ở đây là xấp xỉ 25%. Đối với 43 đột biến truyền thống, có 38 đột 

biến bị diệt và 5 đột biến “còn sống”. Tỷ lệ đột biến ở đây là xấp xỉ 88%. Cụ thể với 

từng trường hợp kiểm thử được thể hiện trong bảng 1. 
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Bảng 1. Chất lượng 22 trường hợp kiểm thử  cho SXQSort.java 
 

STT Tên kiểm thử 
Số đột biến diệt 

được 

Số đột biến  không 

diệt được 

1 FindPivot1 37 10 

2 FindPivot 2 38 9 

3 FindPivot 3 35 12 

4 FindPivot 4 36 11 

5 FindPivot 5 15 32 

6 FindPivot 6 14 33 

7 PartitionPath3 37 10 

8 PartitionPath 4 39 8 

9 PartitionPath 5 38 9 

10 QuickSort 2 14 33 

11 QuickSort 3 39 8 

12 QuickSort 4 15 32 

13 QuickSort 5 28 19 

14 QuickSort 6 36 11 

15 QuickSort 7 38 9 

16 QuickSort 8 15 32 

17 QuickSort 9 28 19 

18 QuickSort 10 36 11 

19 QuickSort 11 39 8 

20 QuickSort 12 15 32 

21 QuickSort 13 28 19 

22 QuickSort 14 36 11 
 

Quá trình MuJava phân tích các đột biến của chương trình SXQSort.java cho 

thấy rằng chất lượng bộ dữ liệu thử mà chúng ta tạo ra trong 22 trường hợp kiểm 

thử ở trên là khá cao (tỷ lệ đột biến 88%). Nó có khả năng phát hiện được hầu hết 

các lỗi có thể có trong chương trình SXQSort.java. Bên cạnh đó, đối với các đột 
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biến bị diệt, các lỗi (lỗi mà được sửa đổi từ chương trình SXQSort.java để tạo ra 

đột biến đó) sẽ không xuất hiện trong chương trình SXQSort.java. Như vậy, 

MuJava đã góp phần làm tăng lòng tin của chúng ta vào tính đúng đắn của chương 

trình SXQSort.java và của dữ liệu thử. 
 

4. KẾT LUẬN 

Một sản phẩm phần mềm không chỉ đơn giản là các đoạn mã chương trình, mà nó 

còn bao gồm nhiều thành phần với nhiều các vai trò khác nhau. Mục đích của kiểm thử 

là đảm bảo rằng tất cả các thành phần của phần mềm ăn khớp, vận hành như mong đợi 

và phù hợp các tiêu chuẩn thiết kế. Kiểm thử đột biến được giới thiệu như là một ý 

tưởng để đánh giá chất lượng của các bộ dữ liệu kiểm thử. Dựa vào các ưu điểm, nhược 

điểm của kỹ thuật kiểm thử đột biến, có các phương pháp nhằm cải tiến kỹ thuật kiểm 

thử đột biến như: đột biến yếu, đột biến lựa chọn, đột biến tương đương... Bài báo giới 

thiệu hai công cụ mã nguồn mở miễn phí MuJava để tạo và phân tích đột biến, và JUnit 

để kiểm thử đơn vị, đồng thời đề xuất quy trình ứng dụng kiểm thử đột biến để kiểm thử 

các chương trình Java. Sử dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến lựa chọn (chỉ lựa chọn một 

số toán tử đột biến) để kiểm thử chương trình sắp xếp dãy tăng dần theo thuật toán 

QuickSort với 22 trường hợp kiểm thử, kết quả là có 88% đột biến bị diệt, nhưng chỉ 

phải kiểm tra với 17,9% đột biến. 
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APPLYING TECHRIQUES FOR SUDDEN MUTATION TESTING 

TO TEST JAVA PROGRAMS 
 

Trinh Thi Anh Loan, Trinh Thi Phu, Le Thi Hong, Pham Thi Hong  
 

ABSTRACT 

Software testing is always one of the important activities in order to evaluate the 

software quality. One of the testing techniques with high automation is a sudden 

mutation testing. This paper presents the application of mutation testing to test Java 

programs. Thus, mutation testing is introduced, and also its limitations as well as some 

methods for improvement are analyzed. Then, a testing process for Java programs by 

applying mutation testing using MuJava and Junit tools is proposed. The paper also 

shows some promising experimental results. This approach can be applied to testing 

processes of software development companies. 

Key words: Sudden mutation; Ja va programs. 
 

(Người phản biện: PGS.TS. Đoàn Văn Ban; Ngày nhận bài: 4/5/2012; Ngày thông 

qua phản biện: 4/6/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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VAI TRÒ CỦA CÁC THAM SỐ CẤU TRÚC  

LÊN ĐẶC TRƯNG LƯỠNG ỔN ĐỊNH CỦA TÍN HIỆU TRUYỀN 

QUA GIAO THOA KẾ FABRY - PEROT PHI TUYẾN 

Nguyễn Văn Hóa1, Trần Đăng Thành2  
 

TÓM TẮT 

Bài báo khảo sát và đánh giá vai trò của các tham số cấu trúc lên đặc trưng 

lưỡng ổn định quang học của tín hiệu truyền qua giao thoa kế Fabry-Perot phi tuyến. 

Kết quả cho thấy pha ban đầu và hệ số phản xạ của gương M1 có vai trò lớn, quyết định 

tới đặc trưng lưỡng ổn định của tín hiệu.  

Từ khoá: Vai trò của các tham số cấu trúc; Giao thoa kế Fabry – perot phi tuyến. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Giao thoa kế Fabry-Perot phi tuyến (Nonlinear Fabry-Perot Inteferometer: NFPI) 

hoạt động như một linh kiện lưỡng ổn định quang học đã được nhiều nhà khoa học quan 

tâm nghiên cứu [1-3]. Trong công trình [1] sau khi chứng minh đặc trưng lưỡng ổn định 

của tín hiệu khi truyền qua giao thoa kế này với môi trường bên trong có hệ số chiết 

suất phi tuyến và hệ số hấp thụ tuyến tính  H.SaKaTa đã sử dụng nó như một linh kiện 

quan trọng để thiết kế các mạch biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số. Trong công 

trình [2] khi đưa chÊt Dicloroetan có hệ số hấp thụ bằng không nhưng có hệ số chiết 

suất phi tuyến, bằng thực nghiệm chúng tôi cũng chứng minh được NFPI cũng có đặc 

trưng lưỡng ổn định quang học. Vai trò của các tham số vật lí của NFPI với môi trường 

chiết suất phi tuyến có hệ số hấp thụ bằng không (Dicloroetan) được chúng tôi trình bày 

ở công trình [3]. Khi nghiên cứu các công trình trước đây, chúng tôi thấy rằng vai trò 

của các tham số cấu trúc của NFPI với môi trường chiết suất phi tuyến có hệ số hấp thụ 

khác không không được các tác giả chú ý nhiều, chưa được đề cập một cách có hệ 

thống. Từ nguyên lí lưỡng ổn định quang học chúng ta biết rằng khi ánh sáng Laser 

truyền qua môi trường phi tuyến và một phần của tín hiệu ra được quay trở lại môi 

trường này (tín hiệu phản hồi) thì hiệu ứng lưỡng ổn định quang học sẽ xảy ra. Tuy 

nhiên hiệu ứng không phải xảy ra với bất kỳ tham số cấu trúc nào mà chỉ xảy ra với 

những tham số nhất định. Trong bài báo này chúng tôi sẽ nghiên cứu vai trò của các 

tham số cấu trúc của NFPI ảnh hưởng tới đặc trưng lưỡng ổn định của tín hiệu truyền 

qua dựa trên sự khảo sát quan hệ vào-ra của nó. 

                                           
1TS. , 2 ThS. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức 
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2. QUAN HỆ VÀO - RA CỦA NFPI 
 
[ 

Giao thoa kế Fabry- Perot phi tuyến được tạo bởi hai gương quang học M1 và M2 

có hệ số phản xạ tương ứng là R1 và R2, đặt cách nhau một khoảng d. Giữa hai gương 

được lấp đầy bởi môi trường phi tuyến Keer có chiết suất tuyến tính n0, hệ số chiết suất 

phi tuyến n2 và hệ số hấp thụ tuyến tính α (Hình 1) 

 

 Giả thiết sóng ánh sáng có bước sóng  với cường độ Ivao đi vào, một phần sẽ 

truyền qua có cường độ Ira , một phần phản xạ trở lại và bị giam giữa hai gương. Phần 

tia phản xạ làm tăng cường tín hiệu truyền qua và góp phần thay đổi chiết suất của môi 

trường; cường độ trung bình của tín hiệu qua môi trường gọi là cường độ điều khiển Ic. 

Sử dụng lí thuyết giao thoa chúng tôi đã tìm ra được công thức mô tả quan hệ giữa 

cường độ của tín hiệu vào và cường độ của tín hiệu ra như sau: 

1 2 2 2 2 1 2
2 2

2
1 2 1 2

4 2 (1 )(1 ) (1 )(1 )
1 sin 0

(1 )1 1

d d d d

ra ra vao
d d

R R e n e R e R R e
I I I

RR R e R R e

   

 






   

 

 
     

     
          

 

 
Trong đó  (độ lệch pha của sóng ánh sáng do quang cụ-gọi là pha ban đầu) được 

tính theo công thức: 





  ,

2 0 dn  là độ lệch pha gây ra bởi các gương. 

2.1. Ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định của NFPI 
 

Để đánh giá vai trò của từng tham số nào chúng tôi sẽ khảo sát phương trình (1) 

bằng cách giữ nguyên các tham số khác, cho tham số cần đánh giá thay đổi. Hệ số chiết 

suất phi tuyến và hệ số hấp thụ tuyến tính được lấy từ công trình [1] dựa trên dữ liệu 

công bố của của H.SaKaTa. 

2.1.1. Ảnh hưởng của pha ban đầu  
 

Pha ban đầu là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến đặc trưng lưỡng ổn 

định quang học. Với các tham số khác đã chọn: α=1.103cm-1; d = 1.0m;  = 0.85m; 

 

d 

     M1 (R1)  M2 (R2)     n=n0+n2Ic 

Môi trường phi tuyến 
Ivao Ic Ira 

  

           Hình 1. Sơ đồ cấu tạo của NFPI 
 

(1) 
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n2 = 1.10-4 cm2/W; R1 =0.81; R2=0.99 thì sự lựa chọn khác nhau của pha ban đầu sẽ tạo 

ra các đường lưỡng ổn định là khác nhau. Trên hình 2 là năm đường cong trễ với năm 

giá trị khác nhau của  pha ban đầu của NFPI:   

 

 

 

 

Đường 1 ứng với =- 0.07,  đường 2 ứng với =- 0.08; đường 3 ứng với  =- 0.1: 

đường 4 là đường với  = - 0.12 và đường 5 ứng với  =- 0.14. Từ đồ thị ta nhận thấy: 

1) Với sự lựa chọn phù hợp của các tham số khác cùng với  pha ban đầu, NFPI sẽ 

hoạt động như một linh kiện lưỡng ổn định, đã xuất hiện năm đường cong dạng trễ ứng 

với năm giá trị khác nhau của pha ban đầu. 

2) Đường 1 có pha ban đầu lớn nhất (=- 0.07), cho cửa sổ làm việc của linh kiện 

nhỏ nhất: “ngưỡng chuyển” bé nhất Ingưỡng   22 W/cm2, cường độ ra tại vị trí “ngưỡng 

chuyển”  cũng bé nhất Ingưỡng   1.8 W/cm2. Trong khi đó, đường 5 có pha ban đầu bé 

nhất (  = - 0.14) , có “ngưỡng chuyển”  lớn nhất Ingưỡng   185 W/cm2, vị trí ngưỡng ra 

Ira  3.8 W/cm2. Như vậy, giá trị tuyệt đối của pha ban đầu càng nhỏ thì linh kiện càng dễ 

xảy ra hiệu ứng lưỡng ổn định (vì “ngưỡng chuyển” nhỏ) và tốc độ chuyển pha càng 

nhanh (khoảng cách giữa các ngưỡng càng bé). 

Hình 1. Tính chất vào-ra của NFPI:  d = 1.1  , n2 = 1.10-4cm2/W 

Cho 5 giá trị pha ban đầu: - 0.07 ; - 0.08 ; - 0,1 ; - 0.12 ; - 

0.14 ( 0.85  m , R1 = 0.81; R2 = 0.99; =103cm-1) 

2 

1 
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3) Dạng đường cong thay đổi rất nhạy khi thay đổi pha ban đầu. Với giá trị tuyệt 

đối của pha ban đầu khác nhau rất nhỏ (- 0.07 ; - 0.08 ; - 0.1 ; - 0.12 ; - 0.14 ), 

cho năm “ngưỡng chuyển” khác nhau khá xa: 20; 30; 65; 105; 165 W/cm2. Như vậy, 

pha ban đầu ảnh hưởng rất mạnh tới quan hệ vào-ra của linh kiện  

2.1.2. Ảnh hưởng của hệ số phản xạ của gương M1    

Cũng như pha ban đầu, hệ số phản xạ của gương cũng là một tham số quyết định 

đặc trưng lưỡng ổn định của NFPI. Hình 3 là kết quả tính toán cho một bộ tham  số  lựa  

chọn: d = 1.0m, n2 = 1.10-4 cm2/W,  R2  = 0.99,  = 0.85m,  

 = - 0.1,  α  = 1.103cm-1 với hệ số phản xạ của gương thứ nhất R1 thay đổi từ 0.66 

đến 0.81. Trên hình 3  là kết quả khảo sát cho NFPI phi tuyến với năm giá trị khác nhau 

của hệ số phản xạ R1; trong đó: đường 6 ứng với  R1= 0.81, đường 7 ứng với R1= 0.78; 

đường 8 ứng với R1 = 0.74; đường 9 ứng với R1 = 0.7 và đường 10 ứng với R1 = 0.66.  

 
 

       

 

Từ đồ thị hình 3 ta thấy:  

H×nh 3.  TÝnh chÊt vµo ra cña NFPI:  d = 1.0m, n2 = 1.10-4 cm2/W,R2=0.99, cho 

5 gi¸ trÞ hÖ sè ph¶n x¹ R1= 0.81, 0.78, 0.74, 0.7, 0.66 víi  = 0.85m,  = - 0.1,  
α=1.103cm-1 
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1)  Với các giá trị khác nhau của R1 ta thấy các đường cong lưỡng ổn định thay 

đổi rõ rệt với các bước nhảy khác nhau. Điều này khẳng định hệ số phản xạ của gương 

M1 đóng vai trò như là một tham số quan trọng. 

2)  Cường độ chuyển trạng thái lớn nhất ứng với R1= 0.81 (Ingưỡng   65 W/cm2và 

Ira   2.7 W/cm2 ), nhỏ nhất ứng với R1 = 0.66 (Ingưỡng   40 W/cm2và Ira   2.6 W/cm2 ). 

2.1.3. Ảnh hưởng của hệ số phản xạ của gương M2     

 

 

 

 
 

3)  Với sự thay đổi các hệ số phản xạ của gương M1 ta sẽ có các lưỡng ổn định 

là khác nhau. Hệ số phản xạ của gương M1 càng nhỏ thì vùng bất ổn định càng bé, 

với tín hiệu đầu vào bé thì đã xảy chuyển trạng thái, hiệu suất (Ira/Ivào) thu được lại 

cao. Với R1 cao thì vùng bất ổn định lớn và ngưỡng chuyển trạng thái lớn. Như vậy 

với giá trị của R1  càng nhỏ thì càng tốt. Điều này có thể giải thích như sau: hệ số 

phản xạ của gương M1(R1) càng nhỏ thì cường độ đi vào giao thoa kế càng lớn (hay 

cường độ đi vào môi trường phi tuyến càng lớn) sự đột biến về trạng thái càng lớn 

và hiệu ứng càng dễ xảy ra. 
Như đã mô tả từ đầu, NFPI được cấu tạo nhờ hai gương M1 và M2. Trong đó 

gương M2 này đóng vai trò tạo phản hồi ngược nên có ảnh hưởng đến tính chất lưỡng 
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Hình 4.  Tính chất vào ra của NFPI với d = 1.0m, n2 = 1.10-4 cm2/W, R1=0.99, cho 5 
giá trị hệ số phản xạ R2= 0.99;  0.987;  0.984;  0.982;  0.978 

với  = 0.85m;   = - 0.1;  α=1.103cm-1 

 

 

R2=0.978 

R2=0.981 

R3=0.984 

R2=0.987 

R2=0.99 

 A 

B 

C 

D 

E 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 13. 2012 

 
73

ổn định của NFPI. Hình 4 là kết quả tính toán cho một bộ tham số lựa chọn: d = 1.0m, 

n2 = 1.10-4 cm2/W, R1 = 0.81;  = 0.85m,  = - 0.1,  α  = 1.103cm-1 với hệ số phản xạ 

của gương M2 thay đổi R2 = 0.99,  0.987,  0.984,  0.982,  0.978  ứng với các đường 

cong A, B, C, D, E. 

Từ  hình 4 ta thấy: 

 1) Với các giá trị khác nhau của hệ số phản xạ R2 luôn xuất hiện dạng trễ của 

đường cong quan hệ vào - ra. Như vậy, luôn luôn xuất hiện hiệu ứng lưỡng ổn định với 

các tham số thiết kế đã cho.  

2) Với các giá trị R2 khác nhau: R2 = 0.99; 0.987; 0.984; 0.982; 0.978 quan hệ 

vào-ra đều cho lưỡng ổn định và đều cho “ngưỡng chuyển” gần bằng 60 W/cm2. Tuy 

nhiên, R2 càng bé thì cường độ Ira  khi chuyển ngưỡng càng lớn, dẫn tới hiệu suất của 

linh kiện càng lớn. Như vậy, khi đã chọn được các bộ tham số khác để NFPI hoạt động 

như một linh kiện lưỡng ổn định thì R2 càng bé, càng tốt. Qua đây chúng ta thấy, vai trò 

của R2 là không lớn đối với đặc trưng lưỡng ổn định so với R1, nó chỉ có vai trò  điều 

khiển tín hiệu ra của linh kiện. 
 

3. KẾT LUẬN 
 

Như đã khảo sát ở trên ta thấy rằng tuy đều ảnh hưởng tới đặc trưng lưỡng ổn 

định quang học của tín hiệu truyền qua nhưng với mỗi tham số khác nhau thì mức 

độ ảnh hưởng là khác nhau. Hai tham số pha ban đầu  và hệ số phản xạ R1 của 

gương M1 có ảnh hưởng lớn nhất. Pha ban đầu là sai sót do quang cụ nên rất khó 

xác định; vì thế để hiệu ứng lưỡng ổn định xảy ra (khi đã chọn cố định các tham số khác) 

thì chúng ta phải thay đổi các hệ số phản xạ R1 và R2 để lựa chọn. Qua việc khảo sát 

chúng ta thấy rằng chỉ cần thay đổi hệ số phản xạ R1. Đây là một định hướng quan trọng 

trong công nghệ chế tạo linh kiện lưỡng ổn định trên cơ sở giao thoa kế Fabry - Perot 

phi tuyến. 
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THE ROLES OF STRUCTURAL PARAMETERS UPON BI - 

STABILITY CHARACTERISTICS OF TRANSMISTTED SIGALS 

THROUGH NONLINEAR FABRY - PEROD INTERFOROMETER. 
 

Nguyen Van Hoa, Tran Dang Thanh 
 

ABSTRACT 

This paper presents the survey and assess the role of structural parameters for the 

optical bistability characteristics of the signal transmitted through nonlinear Fabry-

Perot interferometer. Results showed that the initial phase and the reflectance of the 

mirror M1 has a big role, decided to bistability  characteristics of the signal.  
 

Key words: Structural parameters; Bi- stability characteristics 

 
(Người phản biện: TS. Nguyễn Văn Phú; Ngày nhận bài: 21/3/2012; Ngày thông 

qua phản biện: 23/4/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI CÁC BÀI THỰC HÀNH 

ĐIỆN TỬ CƠ BẢN THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI KHOA 

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
 

Hà Văn Sơn1, Trần Đăng Thành2 
 

TÓM TẮT 
 

 Đây là bài viết đầu tiên, đặt nền móng cho các bài viết tiếp theo thuộc đề tài 

“Xây dựng hệ thống các bài thực hành điện tử cơ bản tại khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

trường Đại học Hồng Đức” của tác giả.  

Trên cơ sở thiết kế các mô đun thực hành điện tử cơ bản cùng với tài liệu hướng 

dẫn đi kèm, tác giả giúp cho sinh viên hoàn toàn có thể tự mình thực hành những kiến 

thức về điện tử cơ bản. Nhờ đó, sinh viên có thể được rèn luyện kỹ năng với việc thiết kế 

các mạch điện trong các thiết bị điện tử ứng dụng trên thực tế 

Từ khóa: Điện tử cơ bản, mô đun thực hành. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện là phương thức đào tạo khá phổ biến tại nhiều 

quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Năm học 2008 - 2009 Trường Đại học 

Hồng Đức cũng chính thức áp dụng hình thức đào tạo này. Với quy trình mềm dẻo, lấy 

người học làm trung tâm, chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ tạo cơ chế phát huy 

tính chủ động của sinh viên trong quá trình tự đào tạo - một quá trình quyết định trong 

việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong quá trình đào tạo, chất lượng đào tạo chịu ảnh 

hưởng bởi nhiều yếu tố như chất lượng sinh viên đầu vào, cấu trúc chương trình đào tạo, 

nội dung từng học phần, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trình độ giảng viên, tài liệu 

học tập, quản lý đào tạo,… Tuy nhiên, trong dạy học thực hành phải kể đến yếu tố vô 

cùng quan trọng đó là thiết bị dạy học và tài liệu học tập. Xuất phát từ những yêu cầu 

trên nhóm tác giả đã xây dựng đề tài: Thiết kế và triển khai các bài thực hành điện tử 

cơ bản theo học chế tín chỉ tại khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường Đại học Hồng Đức 
  

2. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
 

2.1. Mục đích và ý nghĩa 

Lĩnh vực Điện tử cơ bản không phải là một lĩnh vực mới ở nước ta, các trường đại 

học khối ngành kỹ thuật cũng đã đưa Điện tử cơ bản vào chương trình giảng dạy chính 

thức. Tuy nhiên, một hạn chế khi áp dụng vào giảng dạy đó là phần lớn các trường chỉ 

chú trọng vào lý thuyết, thời gian dành cho việc thực hành ít và cơ sở vật chất không 

                                           
1CN, 2ThS.  Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức 
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đảm bảo, mà cụ thể là các mô đun thực hành với chức năng không đầy đủ hoặc giá 

thành mô đun còn quá cao. Do vậy, nhu cầu đặt ra là cần phải thiết kế xây dựng được 

một bộ mô đun thực hành vừa đảm bảo hỗ trợ đầy đủ việc học tập, nghiên cứu, vừa chủ 

động về tài chính. 

Vì vậy, sự ra đời của bộ mô đun thực hành cho thực hành điện tử cơ bản là rất cần 

thiết và hữu ích cho việc học tập và nghiên cứu về lĩnh vực điện tử. Mục tiêu chính của 

đề tài là đáp ứng cơ bản nhu cầu thực hành các kiến thức được học về điện tử của sinh 

viên. Với bộ mô đun thực hành cùng tài liệu hướng dẫn chi tiết đi kèm, sinh viên hoàn 

toàn có thể tự mình thực hành những kiến thức căn bản cũng như nâng cao về điện tử cơ 

bản. Nhờ đó, sinh viên có thể tiếp cận nhanh chóng hơn với việc thiết kế lại và hiểu 

được các mạch điện trong các thiết bị điện tử ứng dụng trên thực tế. 

Không chỉ phục vụ nhu cầu của sinh viên Đại học Hồng Đức, chúng tôi còn có 

mong muốn trên cơ sở của các mô đun đã được trang bị, thiết kế bổ sung để đưa bộ mô 

đun thực hành này vào nội dung giảng dạy trong các trường  khối ngành kỹ thuật. 
 

2.2. Nội dung đề tài  
 

Nhóm tác giả đã xây dựng hệ thống các bài thực hành điện tử mang tính chất ứng 

dụng cao cho sinh viên và khai thác tối đa các thiết bị hiện có của khoa cũng như các 

linh kiện điện tử phổ biến trên thị trường hiện nay  

 Nhóm tác giả đã nghiên cứu chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của các ngành 

Hệ thống điện, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin để đưa ra 10 bài 

thực hành điện tử cơ bản dựa trên các mô đun thí nghiệm, ở đây các mô đun là đơn vị 

kỹ thuật độc lập có khả năng lắp ráp (hoặc tháo gỡ) với nhau tuỳ theo mục đích sử 

dụng. Đây là hướng đi trong thiết kế tài liệu, tổ chức dạy học bằng phương pháp tự học, 

phát huy khả năng tự nghiên cứu, mở rộng kiến thức, tính sáng tạo của sinh viên.  
 

2.2.1. Nội dung các bài thực hành 
 

Bài 1 (Mô đun 1): Sử dụng các thiết bị đo lường điện tử, đo, đọc trị số và kiểm tra 

tính năng các linh kiện, thiết bị điện tử. 

Đào tạo kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường điện, điện tử; kỹ năng nhận biết, 

lựa chọn, kiểm tra đo các thông số cơ bản của linh kiện để sử dụng vào mạch điện tử 

theo yêu cầu. Sinh viên làm quen với tác phong công nghiệp, về giờ giấc lao động, trật 

tự, ngăn nắp, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy..., ở cơ sở 

sản xuất.  

Bài 2: Khảo sát đặc tính đóng mở của diode và transistor BJT. Mạch hạn biên và 

mạch ghim. 
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- Với mục đích là bài thí nghiệm này rèn luyện cho sinh viên nắm vững kiến 

thức về nguyên lý hoạt động của linh kiện điện tử phi tuyến cơ bản là diode và 

transistor BJT để từ đó có thể ứng dụng thành thạo trong kỹ thuật mạch điện tử ứng 

dụng đóng mở theo kiểu xung, số và ứng dụng đặc biệt là trong kỹ thuật số. Ứng 

dụng mạch ghim và hạn biên trong kỹ thuật mạch điện tử điều tần và mạch chống 

xung nhiễu.    

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy hiện sóng một cách thành thạo. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 1: Một số hình ảnh minh họa về các thiết bị thí nghệm 
2.2.1.Nội dung các bài thực hành 
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Bài 3:  Khảo sát mạch khuếch đại mắc Emiter chung. 

- Đối với các mạch khuếch đại 

trong thực tế dùng transistor BJT thì 

mạch khuếch đại mắc Emiter chung 

được dùng phổ biến nhất. Do đó bài 

thực hành này với mục đích  giúp sinh 

viên nắm vững nguyên lý hoạt động 

của mạch khuếch đại dùng BJT đặc 

biệt là mạch khuếch đại mắc EC.  

- Rèn luyện kỹ năng tính toán xác 

định điểm làm việc của sơ đồ khuếch 

đại hợp lý với tín hiệu cần khuếch đại để 

từ đó lựa chọn các lịnh kiện điện tử phù 

hợp cho việc thiết kế mạch khuếch đại.  

Hình 2. Mô đun sử dụng khảo sát mạch 

khuếch đại mắc Emiter chung 

 

Bài 4:  Khảo sát bộ khuếch đại phản hồi âm. 

Phản hồi âm có ứng dụng rộng rãi trong các 

mạch điện tử thông dụng như trong máy tăng âm, 

Radio, ti vi..., nên việc tìm hiểu sâu phản hồi âm 

trong mạch khuếch đại và ảnh hưởng của phản hồi 

âm đối với khả năng của mạch khuếch đại là rất 

cần thiết. Bài này giúp sinh viên bằng thực nghiệm 

tìm hiểu sâu phương pháp dẫn vào phản hồi âm 

trong mạch khuếch đại và khảo sát tính toán đo các 

thông số của mạch khuếch đại có phản hồi âm.  

 Hình 3. Mô đun khảo sát bộ 

khuếch đại phản hồi âm 

Bài 5:  Mạch khuếch đại công suất. 

Giúp sinh viên bằng thực hành 

khảo sát các vấn đề chính sau đây: 

- Mạch khuếch đại chế độ A. 

- Tìm hiểu một bước nguyên lý 

làm việc của mạch khuếch đại công 

suất đẩy kéo không dùng biến áp ra 

(OTL). 

- Học được phương pháp hiệu 

chỉnh OTL và phương pháp đo chỉ số 

tính năng cơ bản. 

 
Hình 4. Mô đun khảo sát mạch khuếch đại công suất 

Bài 6:  Nghiên cứu các sơ đồ sử dụng Transistor trường (FET). 
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Giúp sinh viên bằng thực hành khảo sát 
các vấn đề chính sau đây: 

1. Vấn đề phân cực DC, tìm hiểu 
nguyên tắc khuếch đại của transistor trường 
(FET), sơ đồ mắc kiểu source chung (EC) 
và đo hệ số khuếch đại của transistor 
trường. 

2. Khảo sát mạch khuếch đại AC của 
transistor trường, sơ đồ mắc kiểu source 
(EC): Xác định AV, khảo sát đáp ứng tần 
số của mạch khuếch đại. 

3. Khảo sát mạch khuếch đại AC sử 
dụng transistor MOSFET trong các sơ đồ 
source chung. 

4. Khảo sát mạch đóng mở dùng 
MOSFET. 

 
Hình 5. Mô đun sử dụng transistor 

trường 

Bài 7: Khuếch đại thuật toán. 

 Giúp sinh viên bằng thực nghiệm khảo sát: 

- Tìm hiểu chức năng cơ bản sử dụng bộ khuếch đại thuật toán để khuếch đại đảo 

và không đảo, phân cực tín hiệu. 

- Tìm hiểu nguyên tắc sử dụng bộ khuếch đại thuật toán để lặp lại thế. 

- Tìm hiểu nguyên tắc sử dụng bộ khuếch đại thuật toán để thực hiện mạch cộng, 

trừ và tích phân tín hiệu.  

Bài 8: Mạch dao động tạo sóng sin LC.  

1. Nắm vững nguyên lý mạch dao động tạo sóng sin LC hồi tiếp kiểu biến áp. 

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số dao động đối với điều kiện bắt đầu dao 

động của mạch dao động LC và dạng sóng ra.  

Bài 9: Mạch dao động đa hài (gồm cả mạch Flip-Flop, mạch đơn ổn, mạch không 

ổn định). 

- Giúp sinh viên làm quen với các dạng mạch đa hài. 

- Khảo sát trạng thái ngắt, dẫn bão hòa của BJT. 

- Quan sát các dạng sóng ra của mạch đa hài. 

Bài 10: Nguồn ổn áp một chiều dùng diode ổn áp và IC. 

 -  So sánh đặc điểm của nguồn chỉnh lưu và nguồn ổn áp. 

 -  Nắm vững phương pháp đo và chỉ số kỹ thuật của mạch ổn áp vi mạch và mạch 

ổn áp linh kiện phân lập. 

2.2.2. Nội dung tài liệu hướng dẫn 

 Nội dung tài liệu hướng dẫn thực hành gồm 3 phần: 
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Phần 1: Mục đích yêu cầu: Phần này nói rõ mục đích của bài thí nghiệm giúp sinh 

viên bằng thực nghiệm khảo sát những vấn đề cụ thể đã được học trong phần lý thuyết 

để sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản của phần đã được học trong chương trình.  

Phần 2: Tóm tắt cơ sở lý thuyết của bài thực hành. 

Phần này tóm tắt những vấn đề lý thuyết thật cần thiết phục vụ cho bài thực hành 

và các câu hỏi chuẩn bị để sinh viên phải đọc kỹ và trả lời trước ở nhà. 

Phần 3: Tiến trình thực hành. 

Sau khi đã hiểu kỹ những vấn đề lý thuyết được nhắc lại và nhấn mạnh ở phần 2, 

phần này bao gồm trình tự các bước phải tiến hành tại phòng thực hành. Sinh viên phải 

hiểu sơ đồ và mắc mạch, đo đạc, hiểu kỹ và ghi nhận kết quả. Sau mỗi bài thí nghiệm, 

giáo viên hướng dẫn sẽ kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành của sinh viên. 

Phần 4: Báo cáo kết quả thực hành: Gồm 2 ý: 

 - Căn cứ vào lý thuyết đã được học trong giáo trình lý thuyết kỹ thuật điện tử 

tương tự và điện tử cơ bản của các bài thực hành, phần tóm tắt cơ sở lý thuyết gợi ý của 

tài liệu hướng dẫn, và cũng nhằm mục đích hiểu kỹ quá trình thực hành, kiểm chứng 

những kiến thức lý thuyết đã học, sinh viên phải trả lời một số câu hỏi tình huống đặt ra 

trong quá trình thực hành. 

 - Các kết quả và số liệu thu nhận được từ tiến trình thực hành của phần 3 và nhận 

xét của sinh viên khi đối chiếu với lý thuyết đã học.  

3. KẾT LUẬN 

Việc thiết kế xây dựng bộ mô đun thực hành điện tử cơ bản là rất cần thiết và hữu 

ích cho việc học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên các ngành kỹ thuật khoa Kỹ 

thuật - Công nghệ. Để giải quyết vấn đề này trong quá trình nghiên cứu đề tài, chúng tôi 

đã thực hiện các nội dung sau: 

1. Tìm hiểu phân tích nội dung các chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật có 

liên quan đến việc trang bị kiến thức điện tử cơ bản cho sinh viên. Từ đó đề xuất ý 

tưởng xây dựng các bài thực hành điện tử cơ bản theo học chế tín chỉ để nâng cao chất 

lượng dạy và học môn điện tử cơ bản tại khoa Kỹ thuật - Công nghệ. 

2. Đề ra quy trình xây dựng các mô đun thực hành điện tử cơ bản một cách khoa 

học có tính thực tiễn, trên cơ sở khai thác các tính năng của các va ly thí nghiệm đã 

được nhà trường trang bị từ năm 2000 cho khoa Kỹ thuật - Công nghệ, và phù hợp với 

khả năng của giáo viên. 

3. Viết tài liệu hướng dẫn thực hành cho các bài thực hành điện tử cơ bản. Qua 

đánh giá của giáo viên đã qua sử dụng tài liệu để giảng dạy thực hành điện tử cơ bản 

cho sinh viên các lớp cao đẳng hệ thống điện K32 và công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 
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k33 cho thấy các bài thực hành có tính sư phạm cao, tính ứng dụng cao, hiện đại phù 

hợp với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ.  
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ABSTRACT 

This is the first article that lays a foundation for next articles titled "Construeting 
system of basic electronic practices at the Faculty of Enginneering Technology - Hong 
Duc University”. According to the module design of electronic practices and enclosed 
instructions and the author helps students to practice themadves the knowledge 
in basic electronics. Therefore, students can access more quickly with the circuit 
desigin of the electronics. 
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NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG TỔNG SỐ VI KHUẨN 

 HIẾU KHÍ VÀ MỘT SỐ VI KHUẨN QUAN TRỌNG  TRONG 

 HỘI CHỨNG  TIÊU CHẢY Ở LỢN SƠ SINH ĐẾN 60 NGÀY TUỔI 

NUÔI CHUỒNG NỀN VÀ CHUỒNG SÀN TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH, 

TỈNH THANH HÓA 

Hoàng Thị Bích1 

 

TÓM TẮT 

Hội chứng tiêu chảy ở lợn là một bệnh phổ biến đã và đang gây thiệt hại lớn cho 

ngành chăn nuôi. Khi nghiên cứu về nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy nhiều tác giả 

đã kết luận rằng trong bất cứ trường hợp nào của bệnh cũng có sự loạn khuẩn rõ rệt và 

vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. Coli, Salmonella. 

Khi lợn bị tiêu chảy,  tổng số vi khuẩn hiếu khí/1gram phân tăng lên rõ rệt. Lợn 

sơ sinh - 60 ngày tuổi nuôi trong chuồng sàn số lượng vi khuẩn hiếu khí/ gram phân 

tăng gấp 2,46 lần so với lợn không bị tiêu chảy cùng lứa tuổi. Ở lợn nuôi trong chuồng 

nền tăng  gấp 2,25 lần.  

- Số lượng vi khuẩn E.coli và Salmonella/gram phân lợn bị tiêu chảy luôn cao hơn 

ở lợn không bị tiêu chảy. Số lượng vi khuẩn E.coli/1gram phân lợn bị tiêu chảy nuôi 

chuồng sàn tăng gấp 2,72 lần so với ở lợn không tiêu chảy và ở kiểu chuồng nền cho kết 

quả tương ứng là 2,54 lần. 

Với vi khuẩn Salmonella ở lợn bị tiêu chảy nuôi chuồng sàn có số lượng vi khuẩn 

tăng gấp 3,31 lần ở lợn khi không bị tiêu chảy. Lợn nuôi chuồng nền có kết quả tương 

ứng là 2,41 lần. 
 

Từ khoá: Hội chứng tiêu chảy, vi khuẩn E.coli, Salmonella. 
 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Yên Định là huyện đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa, sản xuất nông nghiệp là chủ 

yếu. Trong những năm qua tốc độ phát triển chăn nuôi đạt khá cao 18,5%, chăn nuôi lợn 

đang là thế mạnh phát triển trong cơ cấu ngành chăn nuôi của huyện đặc biệt chăn nuôi 

lợn ngoại theo mô hình trang trại. Năm 2011, toàn huyện đã có 168 trang trại chăn nuôi 

lợn ngoại hướng nạc, tăng gấp 2 lần so với năm 2008. Quy mô cũng ngày càng được mở 

rộng, đã có trang trại nuôi từ 200 - 300 nái ngoại. 

Với sự đầu tư khá lớn về con giống, kỹ thuật, vốn, xây dựng chuồng trại nhưng hiện 

nay vẫn tồn tại hai kiểu chuồng nuôi là chuồng nền và chuồng sàn. Hơn nữa, trở ngại lớn 

                                           
1  ThS. Khoa Nông - Lâm- Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức 
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đối với công tác chăn nuôi lợn ở huyện là tình hình dịch bệnh. Dịch bệnh thường xuyên 

xảy ra đã gây nhiều thiệt hại, hạn chế sự phát triển, giảm hiệu quả kinh tế của ngành chăn 

nuôi. Trong đó hội chứng tiêu chảy có đặc điểm và diễn biến bệnh hết sức phức tạp với 

nhiều nguyên nhân khác nhau đã gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi. 

Loạn khuẩn là nguyên nhân gây ra tiêu chảy ở lợn, loạn khuẩn dẫn đến thay đổi số 

lượng và làm mất cân bằng sinh thái hệ vi khuẩn đường ruột. Trong số các yếu tố gây 

bệnh thì vi khuẩn và virus là những nguyên nhân quan trọng nhất và quyết định mức độ 

tiêu chảy. Trong các loại vi khuẩn đã biết thì vi khuẩn E.coli và Salmonella là nguyên 

nhân gây bệnh chủ yếu và rất phổ biến. 

Xác định sự loạn khuẩn trong đường tiêu hoá nhằm khẳng định vai trò gây bệnh 

của các vi khuẩn có mặt trong đường tiêu hoá lợn đồng thời giúp người chăn nuôi có 

biện pháp lập lại cân bằng vi sinh vật trong đường ruột là biện pháp quan trọng trong 

điều trị  tiêu chảy ở lợn. 

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

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu sự biến động tổng số vi khuẩn hiếu khí trong phân lợn tiêu chảy nuôi 

chuồng nền và chuồng sàn.  

-  Nghiên cứu sự biến động tỷ lệ phân lập, số lượng vi khuẩn E.coli và vi khuẩn 

Salmonella trong phân lợn tiêu chảy ở hai kiểu chuồng. 

2.2. Đối tượng, nguyên liệu và địa điểm nghiên cứu 

2.2.1. Đối tượng, địa điểm  nghiên cứu 

Lợn ở các lứa tuổi: (sơ sinh - cai sữa và từ cai sữa - 60 ngày tuổi) bị tiêu chảy nuôi 

trong chuồng nền và chuồng sàn tại các trang trại trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hoá.  

2.2.2. Nguyên liệu 

- Mẫu để phân lập vi khuẩn là phân lợn bị tiêu chảy nuôi trong hai kiểu chuồng. 

- Các loại môi trường vận chuyển, nuôi cấy, phân lập và giám định vi khuẩn 

E.coli và Salmonella. Gồm các môi trường thông thường và môi trường đặc hiệu (thạch 

máu, thạch Macconkey, BGA…) 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí trong 1 gram phân lợn 

tiêu chảy và không tiêu chảy 

Theo phương pháp kiểm tra số lượng vi khuẩn bằng cách đếm số khuẩn lạc phát 

triển trên môi trường thạch của Nguyễn Vĩnh Phước (1976) [36].  
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Mẫu phân cần xác định vi khuẩn được pha loãng với nước sinh lý ở các nồng độ 10-1, 

10-2, 10-3…10-10. Dùng pipet hút 0,2 ml dịch pha loãng ở độ pha loãng thích hợp cấy vào 

một đĩa thạch (mỗi độ pha loãng cấy vào 2 đĩa), dùng que gạt thuỷ tinh đã vô trùng dàn 

đều dịch trên khắp bề mặt thạch, để các đĩa thạch đã cấy trong tủ ấm 370C, thời gian 24 

giờ. Tiến hành đếm số khuẩn lạc (CFU)  trên môi trường thạch bằng cách dùng bút chì 

viết kính, chia đáy hộp ra thành nhiều phần, sau đó lần lượt đếm số lượng khuẩn lạc 

trong từng phần, từ đó tính ra số lượng vi khuẩn trong mỗi đơn vị thể tích nghiên cứu. 

- Tính theo công thức: 

   X = 5.a.b 

Trong đó:    X  là tổng số vi khuẩn trong 1gram phân 

a  là số lượng CFU trung bình trên một đĩa thạch 

b  là hệ số pha loãng 

2.3.2. Phương pháp phân lập, giám định vi khuẩn E.coli và Salmonella 

- Với E.coli  

Mẫu phân được cấy vào môi trường Istrati, Macconkey hoặc các môi trường đặc 

trưng khác của vi khuẩn đường ruột. Trên môi trường Macconkey sau nuôi cấy 18 - 24 

giờ khuẩn lạc có màu đỏ, dạng S, trên môi trường E.M.B có khuẩn lạc màu đen tím, trên 

môi trường Endo khuẩn lạc có màu đỏ… 

 - Với Salmonella 

Mẫu phân được cấy vào môi trường Macconkey có khuẩn lạc không màu, trên 

môi trường Brilliant Green có khuẩn lạc màu đỏ, trên môi trường E.M.B có khuẩn lạc 

màu đỏ hồng, trên môi trường Endo khuẩn lạc có màu vàng… 
 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1. Biến động tổng số vi khuẩn hiếu khí/gram phân của lợn  bị tiêu chảy và 

không bị tiêu chảy nuôi trong hai kiểu chuồng 
 

Để khẳng định trong hội chứng tiêu chảy ở lợn nuôi trong hai kiểu chuồng khác 

nhau tại Yên Định có loạn khuẩn hay không, chúng tôi tiến hành xác định tổng số vi 

khuẩn hiếu khí trong 1 gram phân lợn cùng lứa tuổi bị tiêu chảy và không bị tiêu chảy. 

Kết quả được tổng hợp trong bảng 3.1. 

Số liệu trong bảng 3.1 cho thấy khi lợn bị tiêu chảy, số lượng vi khuẩn hiếu 

khí/gram phân tăng lên đáng kể so với bình thường ở các lứa tuổi kiểm tra  ở cả hai kiểu 

chuồng nuôi. 

Đối với lợn nuôi trong chuồng sàn:  Nhóm tuổi từ sơ sinh – cai sữa không bị tiêu 

chảy, tổng số vi khuẩn hiếu khí là 89,67 x 106 nhưng ở lợn bị tiêu chảy là 235,83 x106, 

gấp 2,63 lần.  
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Bảng 3.1. Biến động tổng số vi khuẩn hiếu khí /gram phân lợn bị tiêu chảy  

và không bị tiêu chảy trong hai kiểu chuồng 
 

                               Mẫu phân 

                                    của lợn 

 

 

Kiểu 

chuồng          Tuổi lợn 

 

Không bị tiêu chảy Bị tiêu chảy 

Số mẫu 

kiểm tra 

Số lượng vk/1gr 

phân (106CFU Số 

mẫu 

kiểm 

tra 

Số lượng 

vk/1gr phân 

(106CFU) 

X m X  X m X  

Sàn 

Sơ sinh - cai sữa 15 89,67 5,55 18 235,83 5,85 

Cai sữa -60 ngày 17 106,71 4,18 16 248,12 4,06 

Tổng hợp 32 98,19 4,87 34 241,98 4,95 

Nền 

Sơ sinh - cai sữa 14 96,64 3,14 15 239,27 7,18 

Cai sữa - 60 ngày 16 119,25 4,05 16 247,56 5,91 

Tổng hợp 30 107,95 3,60 31 243,41 6,88 

 

(Số lượng vk/1gr phân: Số lượng vi khuẩn/1 gram phân) 

Ở lợn cai sữa - 60 ngày tuổi không bị tiêu chảy, tổng số vi khuẩn hiếu khí là 

106,71 x 106/1gram phân, khi bị tiêu chảy là 248,12 x106, tăng gấp 2,33 lần. 

Đối với lợn nuôi trong chuồng nền: Lợn sơ sinh - cai sữa không bị tiêu chảy, 

tổng số vi khuẩn hiếu khí là 96,64 x 106/1gram phân nhưng ở lợn bị tiêu chảy là 

239,27 x106/1gram phân, tăng gấp 2,48 lần.  

Ở lợn cai sữa - 60 ngày số lượng tương ứng là 119,25 x 106 vi khuẩn/1gram 

phân và 247,56 vi khuẩn/1gram phân, gấp 2,08 lần. 

Không có sự sai khác về tổng số vi khuẩn hiếu khí/gram phân lợn bị tiêu 

chảy nuôi trong hai kiểu chuồng. Tuy nhiên, số lượng vi khuẩn hiếu khí trong phân 

lợn không bị tiêu chảy nuôi trong chuồng nền ở cả hai lứa tuổi lợn đều cao hơn ở 

lợn nuôi trong chuồng sàn cùng nhóm tuổi, có thể do điều kiện vệ sinh không tốt 

đã làm tăng sự xâm nhập của vi khuẩn ở ngoài môi trường vào cơ thể lợn, tăng 

nguy cơ mắc bệnh ở lợn nuôi trong kiểu chuồng này. 
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Hình  3.1. Tổng số vi khuẩn hiếu khí/1gram phân lợn bị tiêu chảy và không bị tiêu chảy 

nuôi trong hai kiểu chuồng 
 

3.2. Kết quả xác định tỷ lệ phân lập, số lượng vi khuẩn E.coli và Salmonella 

trong phân lợn bị tiêu chảy và không bị tiêu chảy 
 

Để xác định vai trò của E.coli, Salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn nuôi 

trong hai kiểu chuồng và sự biến động của chúng trong phân lợn bị tiêu chảy có khác 

nhau hay không, chúng tôi đã xác định tỷ lệ phân lập, số lượng của chúng /gram phân 

của lợn bị tiêu chảy và phân của lợn không bị tiêu chảy. 
 

3.2.1. Vi khuẩn E.coli  
 

Số lượng của vi khuẩn E.Coli và biến động của chúng, kết quả được tổng hợp 

trong bảng 3.2. 

Về tỷ lệ phân lập: Dù lợn bị tiêu chảy hay không bị tiêu chảy thì 100% số mẫu 

phân ở cả hai lứa tuổi lợn nuôi trong hai kiểu chuồng đều phân lập được E.coli. Tuy 

nhiên số lượng vi khuẩn này/gram phân của lợn bị tiêu chảy cao hơn nhiều so với lợn 

không bị tiêu chảy.  

Lợn nuôi trong chuồng sàn: khi bị tiêu chảy số lượng vi khuẩn E.Coli là 125,70 

triệu /gram phân so với 46,21 triệu vi khuẩn  ở lợn không tiêu chảy. 
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Lợn nuôi trong chuồng nền, 129,71 triệu  so với 51,05 triệu vi khuẩn, tăng gấp  2,54 lần. 

Xét theo lứa tuổi: Dù lợn nuôi trong kiểu chuồng nào thì lợn cai sữa - 60 ngày tuổi 

có số lượng vi khuẩn E.coli/1gram phân cao hơn  so với ở lợn  sơ sinh - cai sữa cả khi bị 

tiêu chảy và không bị tiêu chảy. Tuy nhiên khi bị tiêu chảy thì số lượng của chúng luôn 

tăng hơn nhiều lần so với lợn không bị tiêu chảy, cụ thể: 

Lợn nuôi trong chuồng sàn: Số lượng vi khuẩn/gram phân của lợn sơ sinh - cai 

sữa bị tiêu chảy: 124,28 x106 vi khuẩn so với 43,13 x 106 vi khuẩn ở lợn không bị tiêu 

chảy, gấp 2,88 lần. Tương tự, ở lợn cai sữa - 60 ngày tuổi: 127,13 x106 vi khuẩn so với 

49,29 x 106 vi khuẩn , cao gấp 2,58 lần. 
 

Bảng 3.2. Tỷ lệ phân lập và số lượng vi khuẩn E.coli/gram phân của lợn bị tiêu 

chảy và không bị tiêu chảy nuôi trong hai kiểu chuồng 
 

             

                  Mẫu phân 

         

Kiểu 

chuồng     Tuổi lợn 

Lợn không bị tiêu chảy Lợn bị tiêu chảy 

Số 
mẫu 
kiểm 
tra 

Tỷ lệ 
phân 
lập 
 (%) 

Số lượng 
vk/1gr phân 
(106CFU) 

Số 
mẫu 
kiểm 
tra 

Tỷ lệ 
phân 
lập  
(%) 

 

Số lượng vk/1gr 
phân (106CFU) 

X  m X  X m X  

Sàn 

SS - CS 15 100 43,13 2,81 18 100 124,28 3,83 

CS - 60 ngày 17 100 49,29 2,72 16 100 127,13 3,04 

Tổng hợp 32 100 46,21 2,76 34 100 125,71 3,44 

Nền 

SS  - CS 14 100 48,36 1,70 15 100 126,87 4,11 

CS-  60 ngày 16 100 53,75 2,79 16 100 132,56 3,64 

Tổng hợp 30 100 51,05 2,28 31 100 129,71 3,87 

(Số lượng vk/1gr phân : Số lượng vi khuẩn/ 1gram phân) 

(SS: Sơ sinh; CS: Cai sữa) 

Lợn nuôi trong chuồng nền: số lượng vi khuẩn E.coli /gram phân ở lợn sơ 

sinh - cai sữa bị tiêu chảy là:126,87 x106 vi khuẩn so với 48,36 x 106 vi khuẩn ở 

lợn không bị tiêu chảy, gấp 2,62 lần. Ở lợn cai sữa - 60 ngày tuổi có số lượng là 

132,56 x106 vi khuẩn so với 53,75 x 106 vi khuẩn, gấp 2,47 lần. 

Số liệu ở bảng 3.2 cho thấy: Số lượng vi khuẩn E.coli/gram phân tăng mạnh nhất 

ở lợn con sơ sinh - cai sữa bị tiêu chảy so với lợn không tiêu chảy dù lợn nuôi chuồng 

nền hay chuồng sàn. Nguyên nhân là ở giai đoạn lợn con theo mẹ, hệ vi khuẩn đường 
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ruột của lợn con chưa ổn định, nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là sữa mẹ, nên khi có 

nguyên nhân nào đó tác động sẽ gây rối loạn tiêu hoá thì sữa mẹ là môi trường dinh 

dưỡng tốt nhất để vi khuẩn E.coli đã có số lượng lớn trong đường ruột của lợn con nhân 

lên nhanh chóng, tăng cường độc lực và gây bệnh.  

Giai đoạn cai sữa - 60 ngày tuổi hệ vi khuẩn đường ruột khá ổn định. Tuy nhiên 

khi bị tiêu chảy thì số lượng vi khuẩn E.Coli/1gram phân cũng tăng đáng kể so với ở lợn 

không tiêu chảy nuôi trong  hai kiểu chuồng. 

So sánh số lượng vi khuẩn E.Coli /gram phân lợn bị tiêu chảy và không bị tiêu 

chảy nuôi trong hai kiểu chuồng cho thấy khi lợn bị tiêu chảy không có sự khác nhau 

nhiều về số lượng vi khuẩn E.coli ở cả hai nhóm tuổi kiểm tra.  

 

 
3.2. Hình 3.2 . So sánh số lượng vi khuẩn E.coli/gram  phân lợn bị 

tiêu chảy và không bị tiêu chảy ở lợn nuôi trong hai kiểu chuồng 
 

 

3.2.2.Vi khuẩn Salmonella 

Salmonella là vi khuẩn có mặt thường xuyên trong đường tiêu hoá và đóng vai trò 

quan trọng trong hội chứng tiêu chảy. Từ kết quả (bảng 3.3), kiểm tra vi khuẩn 

Salmonella trong phân lợn bị tiêu chảy và không bị tiêu chảy nuôi trong hai kiểu chuồng 

cho thấy: 
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Về tỷ lệ phân lập: Ở lợn không bị tiêu chảy tỷ lệ phân lập  tăng  theo nhóm tuổi. Tỷ 

lệ phân lập được Salmonella/1gram phân của lợn  không bị tiêu chảy thấp hơn nhiều so 

với ở lợn bị tiêu chảy nuôi trong hai kiểu chuồng. 
 

Bảng 3.3: Tỷ lệ phân lập và số lượng vi khuẩn Salmonella/1gram phân của lợn  

bị tiêu chảy và không bị tiêu chảy nuôi trong hai kiểu chuồng 

 
            

Mẫu phân  

 

         

Kiểu 

chuồng    Tuổi lợn 

Lợn không bị tiêu chảy Lợn bị tiêu chảy 

Số 
mẫu 
kiểm 
tra 

Tỷ lệ 
phân 
lập 
 (%) 

Số lượng 
vk/1gr phân 
(106CFU) 

Số 
mẫu 
kiểm 
tra 

Tỷ lệ 
phân 
lập  
(%) 

 

Số lượng 
vk/1gr phân 
(106CFU) 

X  m X  X m X  

Sàn 
SS - CS 15 40,00 8,27 0,96 18 83,33 38,44 1,90 

CS - 60 ngày 17 52,94 15,71 1,08 16 87,50 41,06 1,73 

Tổng hợp 32 46,86 11,99 1,02 34 85,29 39,75 1,82 

Nền 
SS -   CS 14 57,14 14,21 0,86 15 86,66 40,53 1,62 

CS -  60 ngày 16 68,75 19,14 0,95 16 93,75 42,44 1,70 

Tổng hợp 30 63,33 17,07 0,91 31 90,32 41,49 1,66 
 

(Số lượng vk/1gr phân: Số lượng vi khuẩn/1gram phân) (SS: Sơ sinh; CS: Cai sữa) 
 

Lợn nuôi trong chuồng sàn: Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn Salmonella của lợn 

không bị tiêu chảy là  46,88% so với 85,29%  trong phân lợn bị tiêu chảy (thấp hơn 1,76 

lần). 

Lợn nuôi trong chuồng nền: Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn Salmonella của lợn 

không bị tiêu chảy là 63,33,% so với 90,32% trong phân lợn bị tiêu chảy (thấp hơn    

1,43 lần). 

Về số lượng cho thấy: Ở cả hai kiểu chuồng nuôi số lượng Salmonella/gram phân 

của lợn bị tiêu chảy tăng hơn nhiều so với ở lợn không bị tiêu chảy.  

Lợn nuôi trong chuồng sàn: Lợn bị tiêu chảy có số lượng vi khuẩn Salmonella  

39,75 triệu/gram phân, tăng hơn nhiều so với ở lợn không bị tiêu chảy (11,99 triệu), gấp 

3,32 lần. 

Lợn nuôi trong chuồng nền: Kết quả phân lập được số lượng Salmonella tương 

ứng  là 41,49 triệu so với 17,07 triệu vi khuẩn, gấp 2,43 lần. 

Số liệu trong bảng 3.3 cho thấy, tỷ lệ phân lập và số lượng Salmonella trong phân 

lợn bị tiêu chảy ở lợn nuôi trong chuồng nền cao hơn so với ở lợn nuôi trong chuồng 

sàn. Đặc biệt trong phân của lợn không bị tiêu chảy, tỷ lệ phân lập được Salmonella ở 
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lợn nuôi trong chuồng nền cao hơn nhiều so với ở lợn nuôi trong chuồng sàn (63,33% 

so với 46,88%). 

 

 
 

Hình.3.3. So sánh số lượng vi khuẩn Salmonella/gram  phân lợn bị   
tiêu chảy và không bị tiêu chảy nuôi trong hai kiểu chuồng 

 

4. KẾT LUẬN 
 

1. Khi lợn bị tiêu chảy, có sự loạn khuẩn rõ, tổng số vi khuẩn hiếu khí/1gram phân 

tăng lên rõ rệt so với lợn không bị tiêu chảy cùng lứa tuổi ở lợn nuôi trong cả hai kiểu 

chuồng.  

Lợn nuôi trong chuồng sàn:  

+ Lợn sơ sinh - cai sữa: khi tiêu chảy tổng số vi khuẩn hiếu khí tăng gấp 2,63 lần 

so với lợn không tiêu chảy, 235,83 x106 vi khuẩn  ở lợn bị tiêu chảy so với 89,67 x 106 

vi khuẩn ở lợn không tiêu chảy. 

+ Lợn cai sữa - 60 ngày tuổi: số lượng vi khuẩn hiếu khí khi tiêu chảy tăng gấp 

2,33 lần so với lợn không tiêu chảy. 

Lợn nuôi trong chuồng nền: 

+ Lợn sơ sinh - cai sữa: khi tiêu chảy số lượng vi khuẩn hiếu khí tăng gấp 2,48 lần 

so với lợn không tiêu chảy.  

+ Lợn cai sữa - 60 ngày tuổi: số lượng vi khuẩn hiếu khí khi tiêu chảy tăng gấp 

2,08 lần so với ở lợn không tiêu chảy 

2. Số lượng vi khuẩn E.coli và Salmonella/gram phân lợn bị tiêu chảy luôn cao 

hơn ở lợn không bị tiêu chảy dù lợn nuôi trong chuồng nền hay chuồng sàn.  
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Số lượng vi khuẩn E.coli/1gram phân lợn bị tiêu chảy nuôi chuồng sàn là 121,71 

triệu vi khuẩn so với 46,21 triệu  ở lợn không tiêu chảy và ở kiểu chuồng nền cho kết 

quả tương ứng là 129,71 triệu và 51,05 triệu vi khuẩn 

Với vi khuẩn Salmonella ở lợn bị tiêu chảy nuôi chuồng sàn có số lượng vi khuẩn là 

39,75 triệu , khi không bị tiêu chảy số lượng vi khuẩn này/1gram phân là 11,19 triệu. Lợn 

nuôi chuồng nền có kết quả tương ứng là 41,49 triệu vi khuẩn và 17,07 triệu vi khuẩn. 

Không có sự sai khác về số lượng vi khuẩn hiếu khí, E.coli và Salmonella trong 

phân lợn bị tiêu chảy nuôi trong hai kiểu chuồng. 
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THE RESEARCH OF THE VARIANCE OF TOTAL AEROBIC 

BACTERIA AND SOME IMPORTANT  BACTERIA THAT CAUSE 

SYNDROME DIARRHEA IN NEWBORN PIGS TO 60 DAYS 

RAISED IN GROUNDFLOOR AND CAGE PIGSTIES IN YEN 

DINH, THANH HOA PROVINE 
 

Hoang Thi Bich 
 

ABSTRACT 
 

Diarrhea syndrome in pigs is a common disease has been causing great damage 

to livestock. In studying the causes of diarrhea syndrome, many authors have concluded 
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that: In any case of disease has the distinct bacterial disorders and the role of 

pathogenic bacteria E. Coli, Salmonella. 

When pigs with diarrhea, total aerobic bacteria increased markedly/1gram shit. 

Newborn pigs - 60 days old raised in cage pigties, aerobic bacterial counts/gram shit 

increased 2.46 times compared to pigs with diarrhea the same age. Pigs raised in 

groundfloor pigsties  increased 2.25 times. 

The number of E. coli and Salmonella / gram shit of pig diarrhea is always higher 

than healthy pigs. The number of bacterial E.coli/1gram shit in diarrhea pigs raised in 

cage pigtties increased 2.72 times compared with pigs without diarrhea and in the pigs 

raised in groundfloor pigsties  increased 2.54 times. 

The number of Salmonella in pigs with diarrhea breeding in cage pigtties  

increased  3.31 times compared to  pigs without diarrhea. Pigs with diarrhea raised in 

groundfloor pigsties  is 2.41 times. 

Key words: Syndrome of diarrhea, E. coli, Salmonella 
 

(Người phản biện: PGS.TS Trương Quang; Ngày nhận bài: 18/3/2012; Ngày thông qua 

phản biện: 18/4/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH  

TRỒNG LÚA VÀ CHĂN NUÔI VỊT TẠI CÁC HỘ NÔNG DÂN 

THÂM CANH LÚA CÓ NUÔI VỊT Ở THANH HÓA 
 

 

Nguyễn Song Hoan1,  Nguyễn Thị Bạch Yến2 
 

 

TÓM TẮT 
 

Kết quả khảo sát về tình hình trồng lúa và chăn nuôi vịt tại 3 vùng sinh thái ở 

Thanh Hoá cho thấy: 

- Về điều kiện kinh tế, xã hội của các hộ nông dân canh tác lúa nước, có chăn 

nuôi vịt: Bình quân 3,52 lao động/hộ; diện tích đất nông nghiệp 11,27 sào/hộ, thu nhập 

13,72 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu thu nhập của hộ từ trồng trọt chiếm 31,86%, trong 

đó trồng lúa chiếm 26,74%; Từ chăn nuôi 44,41%, trong đó chăn nuôi vịt chiếm 

34,47%; từ nguồn khác là 23,73%. 

- Về tình hình trồng lúa và chăn nuôi vịt: Diện tích trồng của các hộ nông dân 

trồng lúa có nuôi vịt bình quân là 5,99 sào/hộ. Năng suất lúa bình quân 2,75 tạ/sào. 

Qui mô đàn vịt thịt ở mức bình quân 273 con/hộ/năm, vịt sinh sản đạt 183 con/hộ/năm. 

Phần lớn các hộ nông dân nuôi vịt ở qui mô gia trại. Tỷ lệ các hộ nuôi vịt qui mô gia 

trại với vịt thịt và vịt sinh sản là 79,37% và 92,31%. Tỷ lệ các hộ nuôi vịt thịt qui mô 

nhỏ lẻ và qui mô trang trại đều thấp. Hiện nay chỉ có một tỷ lệ nhỏ các hộ nông dân áp 

dụng mô hình nuôi vịt kết hợp trong ruộng lúa, dao động trong khoảng 12,50 - 22,08%, 

bình quân là 17,92% trên tổng số hộ trồng lúa, có nuôi vịt. 
 

Từ khoá: Trồng lúa, chăn nuôi vịt, vùng sinh thái, mô hình sinh thái nông nghiệp 

kết hợp lúa - vịt, Thanh Hoá. 
 

1.ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Nghề nuôi vịt ở Việt Nam phát triển từ lâu đời, gắn liền với nghề trồng lúa nước. 

Nuôi vịt ở Việt Nam trước đây chủ yếu theo phương thức chăn thả trên đồng bãi ven 

sông, ven biển và nuôi theo mùa vụ để tận dụng thức ăn ở đồng ruộng sau mùa thu hoạch. 

Nuôi vịt chăn thả cũng đã nâng cao thu nhập cho người nông dân. Những năm gần đây, 

trong điều kiện dịch cúm gia cầm ngày càng lan rộng và phức tạp, nhiều hộ nông dân đã 

và đang áp dụng phương thức nuôi vịt tập trung hoặc bán chăn thả để hạn chế dịch bệnh. 

Tuy nhiên, việc áp dụng các mô hình sinh thái nông nghiệp, an toàn sinh học kết hợp 

                                           
1 TS. Sở Ngoại vụ  Thanh Hóa 
2 TS. Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức 
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trồng lúa nhằm góp phần tạo một nền nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập trên một 

đơn vị diện tích đất nông nghiệp còn là một vấn đề chưa được phổ biến rộng rãi trong 

thực tiễn sản xuất ở Việt Nam. 

Mô hình lúa - vịt được nghiên cứu áp dụng ở Nhật Bản nhằm mục đích giảm sử 

dụng thuốc trừ sâu và phân hoá học (Shaikh Tanveer Hsain et al)[3]. Ở Philipin nghiên 

cứu hệ sinh thái lúa-vịt cho thấy, hệ sinh thái này không chỉ làm giảm sâu bệnh cho lúa, 

mà còn nhằm mục đích tiêu diệt ốc bươu vàng, mang lại hiệu quả rõ rệt cho người trồng 

lúa [4]. Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng hệ thống canh tác lúa-vịt làm giảm 

đáng kể khí thải methan và là một chiến lược hiệu quả để giảm thải tiềm năng tổng hợp 

gây hiệu ứng nhà kính, làm nóng toàn cầu (Li C et al) [2].   

Để có cơ sở khoa học cho việc thực hiện đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng mô 

hình sinh thái nông nghiệp kết hợp lúa - vịt ở Thanh Hóa”, chúng tôi đã tiến hành khảo 

sát một số thông tin cơ bản của các hộ nông dân về điều kiện và tình hình nuôi vịt ở các 

vùng trồng lúa nước của tỉnh Thanh Hoá nhằm góp phần đưa nhanh mô hình sản xuất 

nông nghiệp sinh thái vào sản xuất thực phẩm sạch, an toàn phục vụ đời sống và xuất 

khẩu, giảm thiểu việc sử dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu, phòng chống ô nhiễm môi 

trường, đồng thời giải quyết vấn đề lao động, việc làm ngoài mùa vụ và thu nhập cho 

người dân vùng trồng lúa. Trong khuôn khổ của bài báo này, chúng tôi thông báo về kết 

quả khảo sát đặc điểm kinh tế và tình hình chăn nuôi vịt trong mối quan hệ với việc áp 

dụng mô hình sinh thái nông nghiệp kết hợp lúa - vịt của các hộ gia đình nông dân trồng 

lúa nước ở 3 vùng sinh thái: Vùng đồng bằng ven biển, vùng đồng bằng và vùng trung 

du miền núi của tỉnh Thanh Hoá.                                                                          
 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

Khảo sát được thực hiện theo phương pháp điều tra nhanh nông thôn PRA bằng 

phiếu điều tra, tiến hành tháng 2 và 3 năm 2010, tại 3 vùng sinh thái của Thanh Hoá. 

Đối tượng điều tra là các hộ gia đình nông dân canh tác lúa có chăn nuôi vịt: 

- Vùng ven biển: Tại xã Nga Hải - huyện Nga Sơn, xã Phú Lộc -  huyện Hậu Lộc, 

xã Hoằng Phong - huyện Hoằng Hoá, xã Quảng Châu - huyện Quảng Xương, xã hải An 

-  huyện Tĩnh Gia. 

- Vùng đồng bằng: Tại xã Đông Ninh - huyện Đông Sơn, xã Thiệu Trung- huyện 

Thiệu Hoá, xã Thọ Tân - huyện Triệu Sơn, xã Tế Lợi - huyện Nông Cống, xã Hà Phong 

-  huyện Hà Trung. 

 - Vùng trung du và miền núi: Tại xã Thọ Minh - huyện Thọ Xuân, xã Quí Lộc- 

huyện Yên Định, xã Xuân Cao -  huyện Thường Xuân. 
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Số liệu thu được xử lý bằng phần mềm excel. 
 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

3.1. Thông tin chung về nông hộ trồng lúa và có chăn nuôi vịt 
 

Bảng 1. Thông tin chung về điều kiện của các hộ gia đình nông dân 
 

ST

T 

                                                          Vùng 

 

      Chỉ tiêu 

Đồng 

bằng 

ven 

biển 

Đồng 

bằng 

Trung 

du và  

miền núi 

Bình 

quân 

chung 

1 Số hộ điều tra 64 77 32 173 

2 Số khẩu bình quân/hộ 4,55 4,78 4,87 4,71 

3 Số lao động/hộ 3,56 3,61 3,22 3,52 

4 Diện tích đất nông nghiệp (sào/hộ) 9,96 11,98 12,20 11,27 

5 Thu nhập bình quân/người/năm (Triệu đồng) 11,37 16,22 12,42 13,72 

6 Lương thực bình quân/người/năm (kg) 430 597 438 505,8 

7 Thu nhập bình quân/hộ /năm (Triệu đồng) 51,34 105,00 57,67 76,95 

8 Thu nhập từ trồng trọt/tổng thu nhập (%) 

Trong đó từ trồng lúa/tổng thu nhập (%) 

27,29 

22,41 

31,58 

27,16 

41,70 

34,37 

31,86 

26,74 

9 Thu nhập từ chăn nuôi/tổng thu nhập (%) 

Trong đó từ nuôi vịt/ tổng thu nhập (%) 

44,91 

36,06 

44,82 

36,27 

42,44 

26,94 

44,41 

34,47 

10 Thu nhập khác/tổng thu nhập (%) 27,23 23,79 15,86 23,73 

 

Số liệu tại bảng 1 cho thấy: 

- Về nhân lực: Tại các hộ gia đình nông dân này ở 3 vùng nhân lực tương đối 

giống nhau, nằm trong khoảng biên độ dao động hẹp 3,22- 3,61 lao động/hộ, bình quân 

3,52 lao động/hộ. So với số khẩu bình quân cho cả 3 vùng là 4,71 khẩu/hộ; số lao 

động/hộ bình quân là 3,52. 

- Về diện tích đất nông nghiệp: Vùng đồng bằng ven biển thấp nhất, trung bình 

9,96 sào/hộ, trung du miền núi cao nhất, trung bình 12,20 sào/hộ, còn vùng đồng bằng 

11,98 sào/hộ. Bình quân cả 3 vùng, mỗi hộ gia đình có 11,27 sào đất nông nghiệp. Như 

vậy mỗi khẩu bình quân có 2,48 sào đất nông nghiệp.  
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- Về lương thực: Bình quân đầu người/năm đạt 505,8 kg, trong đó vùng đồng 

bằng cao nhất (597 kg), vùng đồng bằng ven biển thấp nhất (430 kg), còn trung du miền 

núi đạt (438 kg). Đây là mức lương thực tương đối an toàn đối với đời sống người nông 

dân ở những vùng thuần nông. 

- Về thu nhập: bình quân/hộ /năm đạt 76,95 triệu đồng; Trung bình trên mỗi khẩu 

có thu nhập từ 11,37 đến 16,22 triệu đồng, trong đó vùng đồng bằng ven biển là mức 

thấp nhất. Bình quân cho cả 3 vùng đạt 13,72 triệu đồng/hộ/năm. Mức này chỉ tương 

đương mức thu nhập bình quân của người dân Thanh Hoá nói chung hiện nay. 

 - Cơ cấu thu nhập: Thu nhập của các hộ chủ yếu là từ trồng trọt, chăn nuôi gia 

súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản và cả các dịch vụ khác. Trong đó, bình quân cho cả 3 

vùng thu nhập từ trồng trọt chiếm 31,86% so với tổng thu nhập, riêng trồng lúa chiếm 

26,74%; Từ chăn nuôi chiếm tỷ trọng 44,41%, cao hơn so với trồng trọt, riêng chăn 

nuôi vịt chiếm 34,47% trên tổng thu nhập. Như vậy, đối với các hộ gia đình trồng lúa có 

chăn nuôi vịt thì thu nhập từ chăn nuôi vịt đóng vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn 

hơn cả tỷ trọng thu nhập từ trồng lúa.  
 

3.2. Tình hình sản xuất lúa, chăn nuôi vịt 
 

Số liệu tại bảng 2 cho thấy: 

- Về tình hình trồng lúa: Các hộ nông dân đã áp dụng các loại giống lúa cao sản, 

phân bón, thuốc trừ sâu trong trồng lúa. 

+ Về diện tích trồng lúa trung bình: Vùng trung du và miền núi là cao nhất 7,16 

sào/hộ, vùng đồng bằng ven biển thấp nhất 4,90 sào/hộ, còn vùng đồng bằng 6,41sào/hộ, 

bình quân đạt 5,99 sào/hộ. 

+ Về năng suất lúa: Cao nhất là vùng đồng bằng, thấp nhất ở vùng đồng bằng ven 

biển, bình quân cả 3 vùng đạt 2,75 tạ/sào/vụ. 

- Về tình hình chăn nuôi vịt: Các hộ nông dân đã sử dụng phần lớn là các giống vịt 

cao sản hướng thịt và trứng như CV- Super M, CV-2000, Triết giang và con lai của chúng 

trong sản xuất.  

+ Trong tổng số hộ chăn nuôi vịt, tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt thịt chiếm 70,13 - 75,0%, 

bình quân  đạt 72,83%; tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt sinh sản chiếm từ 50,65 đến 56,25%, bình 

quân là 52,60%. Nhiều hộ gia đình vừa chăn nuôi vịt thịt vừa chăn nuôi vịt đẻ. 

+ Năng suất của vịt: Vịt thịt đạt bình quân 2,3kg/con ở tuổi xuất chuồng; Vịt sinh 

sản đạt 200 quả trứng/mái/năm. Mức dao động về năng suất của vịt nuôi trong các hộ gia 

đình nông dân giữa các vùng không lớn, tuy nhiên số liệu cho thấy cả 2 loại vịt nuôi ở 

đồng bằng ven biển đều cho năng suất cao hơn 2 vùng còn lại. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 13. 2012 

 
97

Bảng 2. Tình hình sản xuất lúa, chăn nuôi vịt 
 

TT 
                                                           Vùng 
 
          Chỉ tiêu 

Đồng 
bằng 

ven biển 

Đồng 
bằng 

Trung 
du miền 

núi 

Bình 
quân 

1 Năng suất lúa (tạ/sào/vụ) 2,5 3,0 2,74 2,75 

2 Diện tích đất trồng lúa bình quân (sào/hộ) 4,90 6,41 7,16 5,99 

3 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt thịt (%) 75,0 70,13 75,0 72,83 

4 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt sinh sản (%) 53,13 50,65 56,25 52,60 

5 Năng suất vịt: 

Vịt thịt (kg/con) 

Vịt sinh sản (trứng/con/năm) 

 

2,4 

220 

 

2,3 

200 

 

2,2 

180 

 

2,3 

200 

6 Qui mô chăn nuôi vịt bình quân 

Vịt thịt (con/hộ/năm) 

Vịt sinh sản (con/hộ/năm) 

 

267 

175 

 

309 

199 

 

202 

162 

 

273 

183 

7 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt thịt qui mô nhỏ lẻ dưới 
100 con (%) 

16,67 25,93 8,33 19,05 

8 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt thịt có qui mô gia trại  
từ 100 đến dưới 2000 con (%) 

81,25 72,22 91,67 79,37 

9 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt thịt có qui mô trang trại 
từ 2000 con trở lên (%) 

2,08 1,85 0 1,58 

10 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt sinh sản qui mô nhỏ lẻ 
dưới 30 con (%) 

5,88 5,13 16,67 7,69 

11 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt sinh sản có qui mô gia 
trại từ 30 đến dưới 2000 con (%) 

94,12 94,87 83,33 92,31 

12 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt sinh sản có qui mô 
trang trại từ 2000 con trở lên (%) 

0 0 0 0 

 

+ Về qui mô đàn vịt tại các hộ nông dân: Vịt thịt ở mức bình quân 273 con/hộ/năm; 

Vịt sinh sản đạt 183 con/hộ/năm. Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt qui mô nhỏ lẻ đối với vịt thịt và 

vịt sinh sản lần lượt là 19,05% và 7,69%; Phần lớn các hộ chăn nuôi vịt theo qui mô gia 

trại, tỷ lệ hộ nuôi ở qui mô gia trại lần lượt đối với vịt thịt và vịt sinh sản là 79,37% và 

92,31%. Qui mô trang trại các hộ nuôi vịt thịt chỉ chiếm 1,58%; đối với vịt sinh sản không 

có hộ nuôi ở qui mô này. Riêng trung du và miền núi, không có hộ gia đình nuôi vịt với 

qui mô trang trại đối với cả 2 loại chăn nuôi vịt sinh sản và chăn nuôi vịt thịt. 
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3.3. Phương thức trồng lúa, chăn nuôi vịt 
 

Kết quả điều tra về một số chỉ tiêu phản ánh phương thức chăn nuôi vịt trong các 

hộ gia đình nông dân trồng lúa và nuôi vịt tại Thanh Hoá được thể hiện tại bảng 3. 

Số liệu tại bảng 3 cho thấy: 

 - Về thực trạng áp dụng phương thức trồng lúa kết hợp nuôi vịt theo mô hình sinh 

thái lúa- vịt: Tỷ lệ hộ thâm canh lúa và vịt độc canh chiếm tỷ lệ cao, trong khoảng 

77,92- 87,50%, bình quân chiếm 82,08%. Tỷ lệ hộ hiện nay áp dụng mô hình nuôi vịt 

kết hợp trong ruộng lúa là thấp, chỉ chiếm trong khoảng 12,50 - 22,08%, bình quân là 

17,92%. Điều đáng lưu ý là ở vùng đồng bằng có tỷ lệ hộ nông dân thả vịt kết hợp trồng 

lúa cao nhất, chiếm 22,08%. 

Bảng 3. Phương thức thâm canh lúa vịt và tình hình áp dụng mô hình sinh 

thái lúa - vịt trong sản xuất 
 

                                       
STT 

                                                           Vùng 

 

          Chỉ tiêu 

Đồng 
bằng 
ven 
biển 

Đồng 
bằng 

Trung 
du và  
miền 
núi 

Bình 
quân 

1 Tỷ lệ hộ thâm canh lúa, chăn nuôi vịt  không 
kết hợp (%) 

84,37 77,92 87,50 82,08 

2 Tỷ lệ hộ thâm canh lúa kết hợp chăn nuôi vịt 
trong ruộng lúa (%) 

15,63 22,08 12,50 17,92 

3 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt theo cách nuôi nhốt (%) 51,56 61,04 56,25 56,65 

4 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt theo cách bán chăn thả 
(%) 

23,44 19,48 18,75 20,81 

5 Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt theo cách tận dụng chăn 
thả đồng thời vụ (%) 

25,0 19,48 25,0 22,54 

 

6 Tỷ lệ hộ mong muốn áp dụng mô hình sinh thái 
kết hợp lúa - vịt (%) 

39,06 41,56 31,25 38,73 

7 Tỷ lệ hộ không mong muốn áp dụng mô hình 
sinh thái lúa - vịt (%) 

60,94 58,44 68,75 61,67 

8 Tỷ lệ hộ mong muốn áp dụng mô hình sinh thái 
lúa - vịt đề xuất được hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, 
vốn, đầu ra... (%) 

100 100 100 100 

 

- Về phương thức chăn nuôi hiện nay, hơn nửa số hộ nuôi vịt áp dụng phương 

thức nuôi vịt nhốt tập trung: 

+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt nhốt tập trung bình quân chiếm 56,65%. 
+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt bán chăn thả bình quân chiếm 20,81% 

+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt theo cách chăn thả tận dụng đồng thời vụ bình quân chiếm  

22,54%. 
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 Có thể nói, đây là điểm khác biệt so với chăn nuôi vịt trước đây với phương thức 

tận dụng đồng sau mùa thu hoạch là chủ yếu.   

 - Tỷ lệ các hộ nông dân mong muốn việc áp dụng mô hình sinh thái lúa - vịt: Vùng 

đồng bằng ven biển là 39,06% trên tổng số hộ chăn nuôi vịt điều tra; Vùng đồng bằng 

cao nhất là 41,56%; Thấp nhất là trung du miền núi 31,25%. Bình quân có 38,73% hộ 

nông dân mong muốn áp dụng mô hình này. 100% hộ nông dân mong muốn được hỗ 

trợ về kỹ thuật, vật tư, vốn, đầu ra... để phát triển chăn nuôi vịt.  

 Như vậy, việc áp dụng mô hình sinh thái lúa - vịt tuy đã được nhiều nước áp dụng, 

song ở Thanh Hoá, tỷ lệ các hộ gia đình nông dân thâm canh lúa nước, có nuôi vịt áp 

dụng còn thấp và tỷ lệ hộ nông dân muốn áp dụng mô hình này trong sản xuất chưa cao. 

Điều này có thể do nhiều khía cạnh: Nông dân chưa nhận thức hết lợi ích của mô hình; 

Chưa nắm vững kỹ thuật canh tác của mô hình.... 
 

4. KẾT LUẬN 
 

- Về điều kiện kinh tế, xã hội của các hộ gia đình nông dân trồng lúa nước, có 

chăn nuôi vịt tại Thanh Hoá: Số lao động dao động trong khoảng 3,22- 3,61/hộ, bình 

quân 3,52 lao động/hộ. Diện tích đất nông nghiệp của mỗi hộ bình quân 11,27 sào đất 

nông nghiệp. Mức thu nhập bình quân của mỗi khẩu tương đương mức trung bình của  

người dân Thanh Hoá, đạt 13,72 triệu đồng/năm. Trong cơ cấu thu nhập trồng trọt 

chiếm 31,86%, riêng trồng lúa chiếm 26,74%; Chăn nuôi chiếm tỷ trọng 44,41%, riêng 

chăn nuôi vịt chiếm 34,47. 

- Về tình hình trồng lúa của các hộ nông dân: Diện tích bình quân vùng Trung du 

và miền núi cao nhất 7,16 sào/hộ, đồng bằng ven biển thấp nhất 4,90 sào/hộ, còn vùng 

đồng bằng  6,41sào/hộ, bình quân cả 3 vùng đạt 5,99 sào/hộ. Năng suất lúa: Cao nhất là 

vùng đồng bằng, thấp nhất ở vùng đồng bằng ven biển, bình quân cả 3 vùng đạt 2,75 

tạ/sào. 

- Về tình hình chăn nuôi vịt của các hộ nông dân: Trong tổng số hộ chăn nuôi vịt, 

tỷ lệ hộ chăn nuôi vịt thịt chiếm 70,13 - 75,0%, bình quân đạt 72,83%; tỷ lệ hộ chăn 

nuôi vịt sinh sản chiếm từ 50,65 đến 56,25%, bình quân là 52,60%. Qui mô đàn vịt thịt 

ở mức bình quân 273 con/hộ/năm; Vịt sinh sản đạt 183 con/hộ/năm. Phần lớn các hộ 

nông dân nuôi vịt ở qui mô gia trại. Tỷ lệ các hộ nuôi vịt qui mô gia trại lần lượt đối với 

vịt thịt và vịt sinh sản là 79,37% và 92,31%. Tỷ lệ các hộ nuôi vịt thịt qui mô nhỏ lẻ và 

qui mô trang trại đều thấp. Hiện nay chỉ có một tỷ lệ nhỏ các hộ nông dân áp dụng mô 

hình nuôi vịt kết hợp trồng lúa trong ruộng, dao động trong khoảng 12,50 - 22,08%, bình 

quân là 17,92% trên tổng số hộ trồng lúa, có nuôi vịt.  
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THE SURVEY RESULTS  OF PRESENT SITUATION OF RICE 

CULTIVATION AND DUCK RAISING AT HOUSEHOLDS, 

CULTIVATING RICE WITH DUCK RAISING IN THANH HOA 

PROVINCE 
 

Nguyen Song Hoan, Nguyen Thi Bach Yen 
 

 

ASBTRACT 
 

 

The survey results of present situation of rice cultivation and duck raising in the 3 

ecological areas in  Thanh Hoa province show the following: 

- On the socio-economic conditions of households, cultivating  ducks raising: 3.52 

labor/household on average; the agricultural area is 11.27 sao/household 

(1sao=500m2); income per capita: 13.72 million VND/person/year. The income 

structure: from cultivation is 31.6% (of which rice cultivation: 26.74%); from breeding 

is 44.41% (of which duck raising: 34.47%); from other sources is 23.73%. 

- The situation of rice cultivation and duck raising: The average area of rice 

cultivation is 5.99 sao/household, rice productivity 2.75 ta (275 kg)/sao; the rate of 

duck raising household is 52.60%. The duck large – scale for meat is 273 

ducks/household/year; the duck large scalefor eggs: 183 ducks/household/year. Atmost 

of farmers are raising duck at medium scale model. The ratio of duck raising at 

household scale model for meat is 79.37% and duck farm for eggs is 92.31%. The ratio 

of duck farm for meat is 1.58% and duck farm for eggs is 0.0%. The household rate of 

raising duck at small scale is 19.05% for meat and is 7.69% for eggs. Presently, the 

application of model of rice-duck combination is low: 12.50-22.08%, or 17.92% on 

average of households who cultivate rice having duck raising. 

 Key words: Rice cultivation and duck raising at households duck raising in 

Thanh Hoa province. 

(Người phản biện: TS Võ Sinh Huy; Ngày nhận bài: 12/4/2012; Ngày thông qua 

phản biện: 14/5/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012) 
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PHƯƠNG PHÁP GHI HÓA ĐƠN VÀ HẠCH TOÁN THUẾ  

TÀI NGUYÊN ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHAI THÁC  

TÀI NGUYÊN CUNG CẤP NỘI BỘ 
 

Lê Thị Hạnh1, Lê Thị Diệp2, Nguyễn Thị Thu Phương3 

 

TÓM TẮT 
 

 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/ 2010/TT - BTC, Hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số 

điều của Luật Thuế tài nguyên. Tuy nhiên khi vận dụng để tính thuế tài nguyên phải nộp 

đối với phần sản lượng cát khai thác sử dụng nội bộ, việc ghi hóa đơn đã làm cho công 

tác tính thuế tài nguyên có phần thiếu chính xác. Bài viết này nhằm làm rõ những hướng 

dẫn trong thông tư 105/2010/TT - BTC và việc ghi hóa đơn đối với sản lượng cát khai 

thác sử dụng nội bộ. 

Từ khóa: Thuế tài nguyên, hạch toán thuế tài nguyên 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Thuế Tài nguyên (TN) là sắc thuế đánh trên việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

Cát là một loại tài nguyên thiên nhiên thuộc loại "phi kim loại". Các tổ chức, cá nhân 

được phép khai thác cát phải thực hiện nộp thuế tài nguyên. Về căn cứ tính thuế tài 

nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế đơn vị tài nguyên, thuế suất thuế 

tài nguyên, trong đó giá tính thuế đơn vị tài nguyên được áp dụng tương ứng với loại tài 

nguyên chịu thuế của kỳ tính thuế. 

 Số thuế tài nguyên phải nộp được tính như sau: 

Thuế tài nguyên 
phải nộp trong 

kỳ 
= 

Sản lượng 
tài nguyên 
tính thuế  

x 
Giá tính 

thuế đơn vị 
tài nguyên 

x 
Thuế suất thuế tài 

nguyên 
 

 

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá 

nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

50/2010/NĐ-CP và phải được thể hiện trên chứng từ bán hàng, nhưng không được thấp 

hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định; trường hợp giá bán tài nguyên 

khai thác thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh thì tính thuế tài nguyên 

                                           
1 ,2,3 ThS. Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức 
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theo giá do UBND cấp tỉnh quy định. Giá tính thuế tài nguyên được xác định đối với 

trường hợp xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên. 

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên khai thác chưa bao 

gồm thuế giá trị gia tăng (không phân biệt địa bàn tiêu thụ) và được áp dụng làm giá 

tính thuế cho toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng có cùng phẩm cấp, 

chất lượng, không phân biệt một phần vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ hoặc đưa vào sản 

xuất, chế biến, sàng tuyển, phân loại; Giá bán của một đơn vị tài nguyên được tính bằng 

tổng doanh thu (chưa có thuế GTGT) của loại tài nguyên bán ra chia cho tổng sản lượng 

loại tài nguyên tương ứng bán ra trong tháng.  

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên cho tập đoàn, tổng công ty, 

công ty để tập trung một đầu mối tiêu thụ theo hợp đồng thoả thuận giữa các bên thì áp 

dụng giá tính thuế đơn vị tài nguyên do UBND cấp tỉnh tại địa phương khai thác tài 

nguyên quy định theo khoản 4, Điều 6 Thông tư 105/ 2010/TT - BTC. 
 

2. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN THUẾ VÀ PHƯƠNG 

PHÁP GHI HÓA ĐƠN 
 

Thực trạng công tác hạch toán quá trình khai thác và tiêu thụ nội bộ cát san lấp tại 

một số đơn vị được phép khai thác. Các khâu khai thác và cung cấp được phân cấp như sau: 

 

 

                                                                     
                                                                                  Công đoạn hạch toán  
                                                                                   của bộ phận khai thác cát 
 
 
 
                                                  
                                                                                    Công đoạn  
                                                                             hạch toán của công ty 
 
 
 

  
 
  - Theo phân cấp quản lý như trên, chi phí khai thác cát đã tập hợp được từ khâu 

hút cát về đến nơi tập kết là 45.000 đ/m3 (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) Gồm chi 

phí thuê hút cát: 20.000 đ/m3, chi phí vận chuyển từ mỏ về bãi tập kết: 25.000 đ/m3. 

Mặt khác, chi phí giải phóng mặt bằng phân bổ là 8.000đ/m3; phí môi trường là      

Mỏ 
cát 

Hút lên 
thuyền 

Nơi tập kết 

Công trình 
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2.000 đ/m3... Bộ phận khai thác cát đã xác định giá bán nội bộ là 55.000 đ/m3,  ghi hóa 

đơn cho công ty theo bảng 1.  

Bảng 1 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT SL Đơn giá Thành tiền (đ) 

1 Cát san lấp m3 30.000 55.000 1.650.000.000 

 Thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT   165.000.000 

 Tổng cộng tiền thanh toán 1.815.000.000 

 Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ tám trăm mười lăm triệu đồng chẵn. 

 
- Việc hạch toán tại bộ phận khai thác (Giả định khối lượng khai thác là 

30.000 m3), ĐVT: Đồng 

+ Chi phí nguyên vật liệu 

Nợ TK  Chi phí NVL TT: 600.000.000 

Nợ TK  Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (10%): 60.000.000 

Có TK  Phải trả người bán (Bộ phận thuê hút):    660.000.000 

+ Tiền vận chuyển về nơi tập kết: 

 Nợ TK  Chi phí SXC: 750.000.000 

 Nợ TK  Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (10%): 75.000.000 

Có TK  Phải trả người bán (Bộ phận thuê hút):    825.000.000 

+ Chi phí giải phóng mặt bằng phân bổ là 8.000 đ/m3;  

Nợ TK Chi phí sản xuất chung (Số m3 cát x 8.000 đ/m3): 240.000.000 

Có TK Chi phí trả trước dài hạn:  240.000.000 

+ Phí môi trường: 2.000 đ/m3. 

Nợ TK Chi phí sản xuất chung (Số m3 cát x 2.000 đ/m3): 60.000.000 

 Có TK Thuế và các khoản phải nộp NN: 60.000.000 

+ Đơn giá xuất cát san lấp cho công ty, công ty tổ chức vận chuyển đến chân công 

trình, căn cứ vào hóa đơn bảng 1, bộ phận khai thác hạch toán: 

Nợ TK Phải thu nội bộ (Số m3 cát x 8.000 đ/m3): 1.815.000.000 

 Có TK Doanh thu nội bộ:  1.650.000.000 

Có TK Thuế & các khoản phải nộp NN:  165.000.000 

- Việc hạch toán và tính thuế tài nguyên tại công ty là đơn vị đăng ký nộp 

thuế (Giả định khối lượng cát nhận vận chuyển là 30.000 m3) 

Đầu vào của công ty là 55.000đ/m3 và chi phí vận chuyển đến công trình. Công ty 

xuất hóa đơn cho các công trình X là 70.000đ/m3 (chưa bao thuế GTGT 10%). Với quy 
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trình trên, khi xác định giá tính thuế tài nguyên sẽ căn cứ theo hóa đơn xuất bán của 

công ty là 70.000 đ/m3: 

Thuế tài nguyên phải nộp = 30.000 x 70.000 x 10% = 210.000.000 (đ) 

Trường hợp, công ty vận chuyển cát đến công trình Y là 80.000 đ/m3 (chưa bao 

thuế GTGT 10%), thì giá để tính thuế tài nguyên là 80.000 đ/m3 

Qua khảo sát và tính toán trên, chúng tôi xét thấy việc phân cấp hạch toán trong 

nội bộ công ty đã không hợp lý, dẫn đến việc tính thuế tài nguyên chưa chính xác (Giá 

tính thuế tài nguyên bao gồm cẩ chi phí vận chuyển ở các công đoạn), chúng tôi kiến 

nghị thay đổi lại quy trình hạch toán và việc phân cấp hạch toán ở bộ phận khai thác 

như sau:  

 
 
 
                                                                                     Công đoạn hạch toán  
                                                                                     của bộ phận khai thác cát 
 
 
 

         
 
                                                        
                                      

                                                         Hạch toán của công ty                                         
 
 
 
 

 
Theo đó, bộ phận khai thác và công ty nên tổ chức ghi sổ và viết hóa đơn ở từng 

khâu (đầu vào, đầu ra) như sau: 

Bộ phận khai thác cát chỉ hạch toán các chi phí liên quan đến mỏ cát, đơn vị thuê 

hút cung cấp hóa đơn, trên cơ sở căn cứ vào khối lượng cát khai thác và đơn giá 

20.000đ/m3. Chi phí giải phóng mặt bằng phân bổ là 8.000đ/m3; phí môi trường là 2.000 

đ/m3. Kế toán bộ phận khai thác xác định chi phí đầu vào là 30.000 đ/m3 và xác định 

một số khoản chi phí khác, kế toán ghi hóa đơn nội bộ cho công ty là 31.500 đ/m3. 

Đầu vào của công ty là 31.500đ/m3 và phát sinh một số chi phí khác, công ty xuất 

hóa đơn cho các công trình là 35.000đ/m3 (chưa bao thuế GTGT 10%). Chi phí vận 

chuyển được hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình san lấp. Như 

vậy, khi xác định giá tính thuế tài nguyên căn cứ theo hóa đơn xuất bán của công ty là 

35.000 đ/m3: 

Mỏ cát 

 
Hút lên thuyền 

 
Nơi tập kết 

Công trình 
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Bảng 2 
 

TT 
Tên hàng hóa,     

dịch vụ 
ĐVT SL Đơn giá Thành tiền (đ) 

A B C 1 2 3 = 1x2 

1 Cát san lấp m3 30.000 31.500 945.000.000 

 Thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT   94.500.000 

 Tổng cộng tiền thanh toán 1.039.000.000 

 Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ không trăm ba chín triệu đồng chẵn. 

 
Phần chi phí vận chuyển từ thuyền lên bãi, theo bảng 3 
 

Bảng 3 
 

TT Tên hàng hóa, 
dịch vụ 

ĐVT SL Đơn giá Thành tiền (đ) 

A B C 1 2 3 = 1x2 

1 Chi phí vận chuyển m3 30.000 25.000 750.000.000 

 Thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT   75.000.000 

 Tổng cộng tiền thanh toán 825.000.000 

 Số tiền viết bằng chữ: Tám trăm hai lăm triệu đồng chẵn. 

 
- Việc hạch toán và tính thuế tài nguyên tại công ty là đơn vị đăng ký nộp 

thuế  

Thuế tài nguyên phải nộp = 30.000 x 35.000 x 10% = 105.000.000 (đ) 

Bút toán của bộ phận khai thác: 

Nợ TK  Chi phí sản xuất chung : 105.000.000 

Có TK  Phải thu nội bộ: 105.000.000 

Bút toán của công ty: 

Nợ TK  Phải thu nội bộ : 105.000.000 

Có TK  Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 105.000.000 
 

3.KẾT LUẬN 
 

Công tác hạch toán kế toán nói chung, công tác xác định và hạch toán thuế nói 

riêng luôn cần phải được thực hiện theo quy định của chế độ kế toán tài chính hiện 

hành. Bởi vậy, cần thiết phải vận dụng đúng các quy định để tính đúng, tính đủ khoản 

phải nộp nhà nước. Trên đây là một số ý kiến trong khâu phân cấp quản lý và hạch toán 

nghiệp vụ đối với trường hợp xuất hóa đơn vận chuyển cát cho tiêu dùng nội bộ. 
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A METHOD TO WRITE BILLS AND TO ENTER IN THE 

ACCOUNTS OF RESOUREES TAX 
 

Le Thi Hanh, Le Thi Diep, Nguyen Thi Thu Phuong 
 

 

ABSTRACT 
 

The ministory of Finance issued the circular No.105/2012/TT-BTC instructions 

for implementing items of Law on Resources Tax and guidelines for conducting the 

decree No.50/2010/NDD-CP dated 14th May 2010 issucd by the government on defining 

the details and instructions of the Resources Tax Law. However, in applying to 

calculate the payment of resources tax for sand production of internal use, the writing 

of bill makes the resources tax caleulation inaccurate. This paper aims at making clear 

the instructions given by the circular 105/2010/TT – BTC and the writing of bill for 

sand output of internal use. 

Key words: Resources tax, to enter in the accounts of resource tax. 
 

(Người phản biện: TS.Chúc Anh Tú; Ngày nhận bài: 20/4/2012; Ngày thông qua 

phản biện: 22/46/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

TẠI VIỄN THÔNG THANH HÓA 
 

Lê Thị Lan1 
 

TÓM TẮT 
 

Bài viết tập trung nghiên cứu công tác tạo động lực cho người lao động tại Viễn 

thông Thanh Hoá (VTTH) từ năm 2008 – 2010 nhằm mục đích đánh giá tổng quan tình 

hình tạo động lực cho người lao động ở giai đoạn này. Từ đó, làm cơ sở để khuyến nghị 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Viễn 

thông Thanh Hoá. 
 

Từ khoá: Tạo động lực cho người lao động. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Con người được coi là nguồn tài nguyên chiến lược vô giá của mọi doanh nghiệp. 

Chính con người là lực lượng sáng tạo và làm chủ quá trình đổi mới công nghệ, máy 

móc thiết bị, sản phẩm mới, vật liệu mới cũng như cách thức tổ chức mới... Vì thế, càng 

ngày, các nhà quản trị càng quan tâm đến công tác quản trị nguồn nhân lực trong đó đặc 

biệt quan tâm đến công tác tạo động lực cho người lao động. Tạo động lực cho người 

lao động được xem xét trên hai phương diện vật chất và tinh thần. Ở Việt Nam hiện nay 

hai loại động lực này đều được sử dụng song song như là sự bổ sung hoàn chỉnh cho 

nhau, tuy nhiên động lực về vật chất vẫn có ảnh hưởng mạnh hơn đến năng suất và sự 

cống hiến của người lao động. 

Viễn thông Thanh Hoá là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam, trong thời gian vừa qua đã có những bước chuyển mình lớn trong xây 

dựng chính sách nhân lực phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Viễn thông 

Thanh Hoá là một đơn vị thành viên và liên tục nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo 

Tập đoàn về các thành tích trong kinh doanh cũng như các chính sách nhân sự. Tuy 

nhiên, công tác tạo động lực tại Viễn thông Thanh Hoá vẫn còn những mặt hạn chế cần 

được nghiên cứu để hoàn thiện.  
 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

Để nghiên cứu công tác tạo động lực cho người lao động tại VTTH, phương pháp 

nghiên cứu được sử dụng là phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp từ VTTH: 

Số liệu sơ cấp thu thập từ năm 2008-2010, số liệu sơ cấp thông qua điều tra mẫu bằng 

bảng hỏi và phỏng vấn trực tiếp; phương pháp phân tích tổng hợp; phân tích so sánh 

định tính và định lượng … 

                                           
1 ThS. Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức 
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Với số liệu sơ cấp, trong điều kiện hạn chế về thời gian tác giả đã sử dụng 112 

phiếu điều tra và thu về 100 phiếu có đầy đủ thông tin. Trong đó 26 phiếu điều tra dành 

cho điều tra cán bộ quản lý và 74 phiếu điều tra dành cho cho nhân viên. Các phiếu điều 

tra này phân bổ cho 31 phiếu cho CBCNV ở Viễn thông tỉnh và Trung tâm Viễn thông 

Thành phố, 69 phiếu còn lại cho các trung tâm viễn thông huyện, thị xã. 
 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

3.1. Khái niệm tạo động lực cho người lao động 
 

Động lực lao động là sự khao khát, tự nguyện của người lao động để tăng cường 

nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt được mục tiêu, kết quả nào đó. 

Tạo động lực là hệ thống các phương pháp, chính sách, thủ thuật của nhà quản lý 

tác động đến người lao động nhằm cho người lao động có động lực làm việc. [1] 

Động lực của người lao động không tự nhiên xuất hiện mà là sự kết hợp đồng thời 

của các yếu tố thuộc về phía bản thân người lao động, các yếu tố thuộc về công ty, các 

yếu tố thuộc về công việc mà người lao động đảm nhận và các yếu tố bên ngoài doanh 

nghiệp. Như vậy, hành vi có động lực của người lao động trong tổ chức chịu tác động 

của nhiều nhân tố. 

Công tác tạo động lực cho người lao động có thể sử dụng các công cụ như tiền 

lương, tiền thưởng, các khuyến khích tài chính, môi trường làm việc… 
 

3.2. Công tác tạo động lực tại Viễn thông Thanh Hoá 
 

Viễn thông Thanh Hóa (VTTH) được thành lập theo Quyết định số 687/QĐ-

TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam (VNPT). VTTH là đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán  phụ thuộc Công ty mẹ 

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, xuất phát điểm là Bưu điện tỉnh Thanh 

Hóa thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Với truyền thống hơn 65 năm 

xây dựng và trưởng thành, Viễn thông Thanh Hóa đang cung cấp các  dịch vụ như: Dịch 

vụ viễn thông và Internet; Dịch vụ Công nghệ thông tin; Dịch vụ truyền hình và các 

dịch vụ nội dung và các hàng hóa khác… 

Cùng với truyền thống phát triển của doanh nghiệp, công tác tạo động lực tại 

VTTH cũng được quan tâm và có những chính sách tạo động lực khá tốt như hệ thống 

đánh giá nhân sự đầy đủ,  khoa học, tiêu chí rõ ràng, các hoạt động đánh giá được diễn 

ra thường xuyên; lương, thu nhâp̣ của người lao động tương đối cao; Công tác đào tạo 

tại VTTH được quan tâm chú trọng; số lượng người được đào tạo hằng năm tăng lên 

đáng kể, các hình thức đào tạo phong phú; VTTH đã xây dựng và trang bị được hệ 
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thống cơ sở vật chất về nhà cửa, trang thiết bị khang trang, hiện đại. Những kết quả đạt 

được về công tác tạo động lực của VTTH đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và 

doanh nghiệp cũng nhận được nhiều thành tích như: Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu 

phong trào thi đua năm thứ 4 liên tiếp; liên tiếp 3 năm 2008, 2009, 2010 là Viễn thông 

tỉnh có năng suất lao động bình quân cao nhất Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam; Bằng khen thành tích Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2010 của Tập 

đoàn BCVT Việt Nam. Bên cạnh những thành quả đó, công tác tạo động lực của VTTH 

cũng còn nhiều bất cập. Tiến hành điều tra theo hai nhóm yếu tố tạo động lực chính là 

các yếu tố liên quan đến tiền lương và môi trường làm việc của người lao động có kết 

quả như sau: 

Nhìn vào kết quả điều tra thực tế (tiêu thức 4 bảng 1) chúng ta nhận thấy chế độ 

đãi ngộ bằng tiền lương của doanh nghiệp phần nào đó đã đáp ứng được nhu cầu của 

người lao động. Quá trình điều tra cũng chỉ ra rằng vẫn còn có một số nhân viên chưa 

hoàn toàn nhất trí với chế độ tính lương và chưa thỏa mãn với tiền lương được nhận 

những người ở các đơn vị ở huyện, mức lương của họ chưa cao vì hệ số lương khoán 

của đơn vị của họ thấp. Tuy nhiên tỷ lệ 81% nhân viên hài lòng là kết quả khá cao. 

Ngoài ra đa số nhân viên của VTTH đồng ý rằng sự trả lương của doanh nghiệp là khá 

phù hợp và cao. 

Về mức hấp dẫn của tiền thưởng của người lao động (tiêu thức 6 bảng 1) trong số 

những người được hỏi và trả lời thì có 32% số người cho rằng mức thưởng là bình 

thường với tiền thưởng được nhận từ doanh nghiệp và 28% không đồng ý và rất không 

đồng ý. Điều đó chứng tỏ công tác khuyến khích bằng tiền thưởng đối với người lao 

động đã phần nào có tác dụng. Tuy nhiên vẫn chưa có tác dụng kích thích đối với hầu 

hết người lao động.  

Về mức độ hài lòng với chế độ phúc lợi của doanh nghiệp, có tới 74% số người 

được hỏi hài lòng với chế độ phúc lợi mà công ty đang áp dụng hiện nay. Họ trả lời rằng 

họ được công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, thường xuyên quan tâm đến công tác 

chăm sóc sức khỏe cho họ.  

Qua số liệu kết quả khảo sát sự đánh giá của người lao động với công tác đánh giá 

thực hiện công việc (tiêu thức 1,2 bảng 1) có thể thấy tỷ trọng số người trả lời từ mức 

độ bình thường đến mức độ hoàn toàn đồng ý về ý kiến cho rằng “các tiêu thức đánh 

giá thực hiện công việc rõ ràng, dễ hiểu” khá cao chiếm tới 86% và có 74% không phản 

đối với nhận định “cách đánh giá thực hiện công việc của công ty tạo động lực cho 

nhân viên phấn đấu”. Điều này chứng tỏ công tác đánh giá thực hiện công việc tại công 

ty đã đáp ứng được phần nào mong muốn về hệ thống đánh giá của người lao động. Tuy 
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nhiên, vẫn còn tới 26% tổng số người được hỏi chưa đồng ý với công tác đánh giá thực 

hiện công việc tạo động lực, trong đó 8% là không đồng ý. 

Do đặc điểm các đơn vị thành viên trải rộng ở 27 huyện thị trên một diện tích 

khá rộng, vì vậy nhiều lao động phải làm việc xa gia đình, vừa tốn kém về chi phí đi 

lại, sinh hoạt lại vất vả trong việc đi lại. Điều này được thể hiện thông qua sự đánh giá 

nhận định “ Nhân viên được làm việc gần với gia đình”  thì chỉ có rất ít người đồng ý 

hoàn toàn (4%) và 15% đồng ý còn có tới 49% không đồng ý và 11% rất không đồng 

ý (Bảng 2)  

Đánh giá công tác tạo động lực ở VTTH vẫn còn tồn tại một số hạn chế trên 

phương diện như sau: 
 

* Về công tác đánh giá nhu cầu của người lao động 
 

Mặc dù công tác tạo động lực tại VTTH về cơ bản là khá tốt, tại doanh nghiệp 

cũng đã có các hình thức để tiếp nhận các nhu cầu của người lao động, tuy nhiên công 

tác này chưa được coi trọng đúng tầm và cũng không được tiến hành thường xuyên theo 

một quy trình nào cả. Công tác này chưa có các thước đo để đánh giá sự thỏa mãn nhu 

cầu của người lao động. Vì vậy, các công cụ tạo động lực chưa được khai thác sử dụng 

hết khả năng và đúng tầm. 
 

* Về hệ thống tiền lương, tiền thưởng 
 

Mức lương của người lao động luôn được VTTH được đánh giá là khá cao so với 

mặt bằng chung ở các doanh nghiệp trên địa phương. Tuy nhiên, xét mặt bằng chung 

của các doanh nghiệp VT-CNTT, mức lương này còn thấp so với nhiều công ty khác. Vì 

vậy, vẫn có hiện tượng lao động chất lượng cao của doanh nghiệp chuyển sang công tác 

cho các đơn vị khác. 

Việc trả lương ngang nhau hàng tháng cho đa số CBCNV làm cho họ có cảm giác 

việc trả lương được “cào bằng” nên có thể làm giảm động cơ làm việc. Hơn nữa sự phấn 

đấu của họ phải đến 5 tháng thậm chí có thể đến 7 tháng sau mới được nhận được phần 

lương xứng đáng (vì sau 1 quí mới tính toán). Người lao động không thấy rõ mối liên hệ 

giữa công việc và tiền lương nên chưa phát huy hết tác dụng tạo động lực đối với quy 

chế phân phối tiền lương của VTTH.  

Doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống tiền thưởng khá phong phú. Tuy nhiên, 

số tiền thưởng ở VTTH không lớn và hoạt động thưởng chưa được diễn ra thường 

xuyên. Hơn nữa, các phần thưởng về vật chất chưa kèm với những biểu dương hợp lý vì 

vậy chưa phát huy hết được tác dụng đòn bẩy của công cụ này. Ngoài ra, VTTH thời 

gian qua phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh gay gắt trên thị trường do đó lợi nhuận 

và các chỉ tiêu kinh doanh đều giảm. Điều này ảnh hưởng đến quỹ lương, thưởng của 
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doanh nghiệp được trích từ tập đoàn VNPT. Vấn đề này một mặt tác động không tốt về 

thu nhập của người lao động, mặt khác tình hình kinh doanh khó khăn và lợi nhuận 

giảm cũng tác động tiêu cực đến tinh thần làm việc của người lao động   
 

Bảng 1. Đánh giá các yếu tố liên quan đến tiền lương tại VTTH (Đơn vị: %) 
 

TT Tiêu thức 
Rất 

đồng ý 
Đồng 

ý 
Bình 

thường 
Không 
đồng ý 

Rất  
không 
đồng ý 

1 Các tiêu thức đánh giá thực hiện công 
việc rõ ràng, dễ hiểu 

22 49 15 12 2 

2 Cách đánh giá thực hiện công việc tạo 
động lực cho nhân viên phấn đấu  

9 51 14 18 8 

3 Trả lương phù hợp với năng lực, sự cống 
hiến của nhân viên 

17 62 7 11 3 

4 Lương bổng hàng năm cao  10 60 11 12 7 
5 Có nhiều hình thức thưởng 6 24 37 27 6 
6 Các hình thức thưởng của doanh nghiệp 

hấp dẫn 
8 32 32 20 8 

7 Phúc lợi hấp dẫn 9 12 17 20 6 
8 Có đầy đủ các chính sách về bảo hiểm 

và an toàn lao động 
12 63 12 12 3 

(Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát) 
 

Bảng 2. Đánh giá các yếu tố về  môi trường làm việc tại VTTH (Đơn vị: %) 

TT Tiêu thức 
Rất 

đồng ý 
Đồng 

ý 
Bình 

thường 
Không 
đồng ý 

Rất  
không 
đồng ý 

1 
Doanh nghiệp có đầy đủ trang thiết bị 
phục vụ công việc 

32 49 11 7 1 

2 
Không gian làm việc thoáng đãng, dễ 
chịu 

21 54 9 11 5 

3 
Nhân viên trong doanh nghiệp luôn tự 
hào về Doanh nghiệp mình 

36 49 11 4 0 

4 
Nhân viên được tin cậy và tôn trọng 
trong công việc 

21 47 19 11 2 

5 
Mọi nhân viên trong doanh nghiệp bình 
đẳng về cơ hội thăng tiến 

15 49 11 22 3 

6 
Doanh nghiệp luôn bổ nhiệm nhân sự 
dựa vào năng lực 

16 51 15 13 5 

7 Lãnh đạo có tác phong lịch sự, hòa nhã 24 52 13 9 2 

8 
Lãnh đạo thường xuyên truyền cảm 
hứng làm việc cho nhân viên 

8 32 25 37 8 

9 
Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức 
các hoạt động vui chơi, giải trí 

16 30 33 15 6 

10 Nhân viên được làm việc gần với gia đình 4 15 21 49 11 
 

(Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát) 
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* Về công tác đánh giá nhân sự 

 Nhiều người lao động cho rằng việc kiểm tra đánh giá quá nhiều gây sự căng 

thẳng mệt mỏi vì công việc vốn đã nhiều áp lực. Sự đánh giá còn mang tính hình thức vì 

khi đã có nội dung ôn tập người lao động chỉ chăm chú vào các nội dung ôn thi, thậm 

chí học thuộc đáp án. Sự đánh giá còn thiên về hướng tìm những lỗi sai để phạt. Vì vậy 

người lao động còn có cảm giác phải đối phó và khó chịu. 

*Về công tác đào tạo và phân công bố trí và đề bạt nhân sự 

VTTH luôn quan tâm đến công tác đào tạo và phát triển nhân sự. Tuy nhiên doanh 

nghiệp chưa có chı́nh sách tuyên truyền về cơ hôị phát triển nghề nghiêp̣ cũng như chưa 

quan tâm sâu sắc đến viêc̣ đề baṭ những người trẻ tuổi nhưng có năng lưc̣ chuyên môn 

cao, từ đó gây cho nhân viên tâm lý trung bıǹh chủ nghıã trong sáng taọ và cống hiến. 

Vấn đề hoc̣ tâp̣ và đào đươc̣ quan tâm hỗ trơ ̣vâṭ chất, tinh thần song đôi khi trong viêc̣ 

thưc̣ hiêṇ các thủ tuc̣ thanh toán, xin đi hoc̣ còn nhiều bất câp̣. 

* Về các đãi ngộ tinh thần  

Các hoạt động nghỉ ngơi và tham quan du lịch của VTTH có đầy đủ các hình thức 

du lịch trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế thì số người được đi du lịch ở các 

tỉnh khác và du lịch nước ngoài còn khá khiêm tốn. VTTH đã có một bề dày lịch sử 

phát triển với những giá trị văn hóa tốt đẹp, nhưng doanh nghiệp chưa khai thác hết 

tiềm năng này để trở thành một công cụ tạo động lực. Người lao động VTTH đã gìn giữ 

được văn hóa ửng xử tốt đẹp, thể hiện tinh thần sáng tạo, nhân văn và đoàn kết. Nhưng 

những giá trị này chưa được đúc kết và tuyên truyền rộng rãi để người lao động phấn 

đấu làm việc, xây dựng và phát huy thêm. 

ư3.3. Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Thanh Hoá 

Động lực lao động bị chi phối bởi hệ thống các yếu tố cả về vật chất và tinh thần. 

Vì vậy, để tạo động lực và duy trì động lực, VTTH nên sử dụng tổng hợp các công cụ 

tạo động lực. Từ thực tế nghiên cứu công tác tạo động lực tại VTTH, tác giả mạnh dạn 

đề xuất một số giải pháp như sau:  

Thứ nhất, thường xuyên đánh giá nhu cầu của người lao động từ đó có những 

chính sách nhân sự phù hợp bằng cách kết hợp sử dụng nhiều kênh và các phương 

pháp để đánh giá mức độ quan trọng của nhu cầu và sử dụng kết hợp các công cụ tạo 

động lực.  

Thứ hai, hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự để chi trả thù lao tương ứng từ đó 

tạo động cơ cho người lao động cống hiến nhiều hơn. VTTH nên chú trọng tới sự 
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thương lượng và đàm phán với các bộ phận trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn 

đánh giá, bên cạnh đó công tác đánh giá nhân sự  nên có các hình thức “thưởng” tương 

xứng với việc “phạt”. 

Thứ ba, hoàn thiện công tác chi trả tiền lương để tăng thêm tính động lực. 

VTTH nên trả lương cao cho những nhân viên có năng lực để tránh tình trạng chảy 

máu chất xám. Song song với chiến lược trả lương để giữ chân người tài, VTTH 

cũng nên đánh giá và chi trả lương thực lĩnh của người lao động kịp thời. Đối với 

nhân viên mới, VTTH nên cân nhắc việc rút ngắn thời gian thử việc và tăng thêm 

lương cho đối tượng này. 

Thứ tư, kết hợp sử dụng các hình thức đãi ngộ về vật chất và tinh thần. Công tác 

khen thưởng nên tiến hành kip̣ thời, thường xuyên và công khai để khuyến khı́ch nhân 

viên hăng say cống hiến. 

Thứ năm, tiếp tục đào tạo tại chỗ và cử đi đào tạo nhân sự theo hướng chọn lọc 

đào tạo cán bộ kỹ thuật ở trình độ cao kết hợp với đào tạo rộng rãi kiến thức về kinh 

doanh cho toàn bộ công nhân viên. 

Thứ sáu, phân công bố trí lao động phù hợp hơn theo hướng ổn định công việc 

và gần gia đình để tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, đồng thời, 

việc thăng chức phải được xem xét một cách công bằng và tăng cơ hội cho người lao 

động trẻ có năng lực. 

4. KẾT LUẬN 

Tạo động lực cho người lao động là một vấn đề có vai trò ngày càng trở nên quan 

trọng trong chính sách quản trị nhân lực của mỗi doanh nghiệp. Công tác tạo động lực 

cho người lao động ở VTTH  được thực hiện khá tốt đã thúc đẩy người lao động hăng 

say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết quả làm việc, 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Mặt khác, khi chính sách 

tạo động lực của doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện theo hướng hợp lý hơn nữa, thỏa 

mãn những nhu cầu của người lao động sẽ làm cho người lao động yên tâm làm việc, 

gắn bó hơn với doanh nghiệp.  
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MEASURES TO MOTIVATE THE LABORS 
 IN THANH HOA TELECOMMUNICATION COMPANY 

 

Le Thi Lan 
 

ASBTRACT 
 

Article focuses on researching the methods of making motivation on the labors in 

Thanh Hoa Telecommunication Company in the period from 2008 to 2010 aiming to 

assess the overall situation of motivating the labors in this period. Apart from this, a 

basis is made for proposing solutions to perfecting the mission of motivation the 

laborsin in Thanh Hoa Telecomutication Company. 

Key words: Motivation, making motivation on the labors. 
 

(Người phản biện: PGS.TS Trần Hùng; Ngày nhận bài: 23/4/2012; Ngày thông qua phản 

biện: 23/5/2012; Ngày duyệt đăng: 8/8/2012). 
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG 

QUÂN ĐỘI THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 
 

Nguyễn Thị Oanh1, Nguyễn Thị Thanh Xuân2 

 

TÓM TẮT 
 

Việc nghiên cứu kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn viễn thông quân đội 

cho ta thấy vai trò quan trọng của văn hoá doanh nghiệp. Đây là một trong những yếu 

tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích những thành tựu đạt 

được, những mặt còn hạn chế, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện văn 

hóa doanh nghiệp cho tập đoàn viễn thông quân đội. 
   

Từ khoá: Văn hóa doanh nghiệp. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Nhận thức đúng đắn và xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp chính là yêu 

cầu cấp bách của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Thực tế cho thấy 

những doanh nghiệp tiên phong trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã gặt hái được 

khá nhiều thành công không chỉ trên thương trường mà còn thiết lập được những mối 

quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn khá 

nhiều doanh nghiệp nước ta chưa thực sự quan tâm, chưa thấy được tầm quan trọng và 

do đó thiếu sự đầu tư thích đáng cho việc phát triển văn hóa trong doanh nghiệp. Mặt 

khác, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp vẫn chưa đạt đến sự 

thống nhất cao giữa các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh 

nghiệp. Chính những hạn chế trên đã dẫn đến sự thiếu hiệu quả và mất phương hướng 

trong việc đầu tư xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam, ngay cả những doanh 

nghiệp đã có bề dày truyền thống.  

Trong khi nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái giai đoạn 2008 - 2009 do tác động 

của khủng hoảng tài chính - tiền tệ, kinh tế Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ: 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, lạm phát và thất nghiệp gia tăng,… Hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp đều gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, doanh thu thực 

hiện của Tập đoàn viễn thông quân đội năm 2011 đạt 116.012 tỷ đồng, nộp ngân sách 

nhà nước 9.453 tỷ đồng và năm 2012 Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 20 - 25%, 

riêng đầu tư ra nước ngoài có mục tiêu tăng trưởng trên 50%. Để đạt được kết quả trên 

là do tác động đáng kể của văn hóa doanh nghiệp của Viettel mang lại.  

                                           
1,  2 ThS. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức 
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2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
 

2.1. Một số lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp 
 

2.1.1. Khái niệm 
 

Văn hóa doanh nghiệp chính là cách thức hình thành và xây dựng một môi 

trường (bao gồm tập tục, quy định, thông lệ, thói quen, tư duy...) sản xuất, buôn bán 

trao đổi sản phẩm hoặc dịch vụ giữa cá nhân với cá nhân, tập thể với cá nhân và 

tập thể với tập thể mà trong đó yếu tố địa lý, thiên nhiên, gia đình, quốc gia, dân tộc 

đóng vai trò quyết định. 

Do văn hóa doanh nghiệp có vai trò to lớn đối sự phát triển kinh doanh bền vững, 

cái gốc của sự phát triển, là điều kiện để mở rộng thị trường và hội nhập quốc tế. Bởi 

vậy, ngày nay văn hóa doanh nghiệp cần phải được nhìn nhận như một loại vốn trong 

hoạt động kinh doanh.  
 

2.1.2. Các nhân tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp 
 

2.1.2. 1. Triết lý kinh doanh 

Triết lý kinh doanh là những tư tưởng triết hoc̣ phản ánh thưc̣ tiêñ kinh doanh 

thông qua con đường trải nghiêṃ suy ngâm̃, khái quát hóa của các chủ thể kinh doanh 

và chı̉ dâñ cho hoaṭ đôṇg kinh doanh 

Kết cấu nôị dung của triết lý kinh doanh thường gồm những bô ̣phâṇ sau: 

- Sứ mêṇh và các muc̣ tiêu kinh doanh cơ bản  

- Các phương thức hành đôṇg để hoàn thành đươc̣ những sứ mêṇh và muc̣ tiêu - 

nhằm cu ̣thể hóa đơn cách diêñ đaṭ đươc̣ những sứ mêṇh và muc̣ tiêu. 

- Các nguyên tắc taọ ra môṭ phong cách ứng xử, giao tiếp và hoaṭ đôṇg kinh 

doanh đăc̣ thù của doanh nghiêp̣. 
 

2.1.2.2. Đaọ đức kinh doanh 
 

Đaọ đức kinh doanh là môṭ tâp̣ hơp̣ các nguyên tắc, chuẩn mưc̣ có tác duṇg điều 

chı̉nh, đánh giá, hướng dâñ và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh. Đây là hê ̣

thống các quy tắc xử sư,̣ các chuẩn mưc̣ đaọ đức, các quy chế, nôị quy ... có vai trò điều 

tiết các hoaṭ đôṇg của quá trı̀nh kinh doanh nhằm hướng đến triết lý đã điṇh. 

Ngày nay, hoaṭ đôṇg kinh doanh đòi hỏi các chủ thể phải có những hành vi phù 

hơp̣ với đaọ lý dân tôc̣ và các quy chuẩn về cải thiêṇ và cái tốt chung của toàn nhân loaị. 

Do vâỵ, đaọ đức kinh doanh se ̃góp phần phát triển mối quan hê ̣với người lao đôṇg, với 

chı́nh quyền, với khách hàng, với đối thủ caṇh tranh, với nhà cung cấp và với côṇg đồng 

xa ̃hôị, từ góp phần taọ nên môi trường kinh doanh ổn điṇh. 
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2.1.2.3. Văn hóa doanh nhân 

Văn hóa doanh nhân là toàn bô ̣các nhân tố văn hóa mà các doanh nhân choṇ loc̣, 

taọ ra, sử duṇg và biểu hiêṇ trong hoaṭ đôṇg kinh doanh của mı̀nh. 

Tài năng, đaọ đức và phong cách của nhà kinh doanh có vai trò quyết điṇh trong 

viêc̣ hı̀nh thành văn hóa kinh doanh của chủ thể kinh doanh. 

Môṭ số tiêu chuẩn không thể thiếu đối với đaọ đức của các doanh nhân như: tı́nh 

trung thưc̣, tôn troṇg con người, vươn tới sư ̣ hoàn hảo, đương đầu với thử thách, coi 

troṇg hiêụ quả gắn liền với trách nhiêṃ xa ̃hôị 

Các hình thức văn hóa khác bao gồm: 

- Lôgô và bản tuyên bố sứ mệnh 

- Kiến trúc và diện mạo của doanh nghiệp 

- Ngôn ngữ 

- Truyện kể 

- Giai thoại 

- Lễ kỷ niệm, lễ nghi, nghi thức 

- Chuẩn mực hành vi 

- Biểu tượng 

- Người hùng 

- Tầm nhìn 

- Sứ mệnh 

- Giá trị cốt lõi 
 

2.1.3. Nội dung của văn hóa doanh nghiệp bao gồm: 
 

 - Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 

 - Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu 

-  Văn hóa trong hoạt động Marketing 

- Văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng   

- Văn hóa trong định hướng tới khách hàng 
 

2.2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn viễn thông quân đội  
 

2.2.1. Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp 
 

Viettel có môt hệ thống nội quy, quy tắc ứng xử trong công ty rất khoa học hợp lí, 

rõ ràng và cũng không kém phần nghiêm minh. Bộ quy tắc ứng xử của Viettel bao gồm 

những mục rất thiết thực không chỉ với nhân viên mà còn với các cấp lãnh đạo bao gồm:  

- Chuẩn mực người Viettel:  

+ Có khát vọng xây dựng Viettel thành một Tập đoàn hùng mạnh. 

+ Trung thực, đoàn kết, biết ơn người đi trước. 

+ Luôn đặt lợi ích tập thể lên trước. 
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+ Tư duy đột phá và dám làm việc khó. 

+ Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

+ Chấp nhận gian khổ. 

+ Tự lực, tự cường. 

+ Tỷ mỉ, triệt để. 

 - Quy tắc ứng xử: 

Phạm vi điều chỉnh của  bộ quy tắc này là ý thức và đạo đức của người Viettel. 

Đối tượng điều chỉnh của bộ quy tắc ứng xử này là người Viettel bao gồm các 

giám đốc, nhân viên, nhân viên hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, các cộng tác viên của 

Viettel. 

Uy tín và tương lai của Viettel tuỳ thuộc vào cách chúng ta hành động trong công 

việc hàng ngày. 

- Văn hoá ứng xử với công việc 

+ Thuê ngoài 

+ Quên đi thành công 

+ Không chạy theo thành tích 

+ Tránh chủ nghĩa bình quân 

+ Hãy yêu công việc của mình 

+ Đơn giản hóa 

+ Luân chuyển cán bộ 

- Văn hoá ứng xử tại nơi làm việc 

+ Không gian làm việc 

+ Thương hiệu Viettel 

+ Tác phong 

+ Ý thức học tập 

+ Ý thức tiết kiệm 

+ Ý thức bảo vệ thông tin 

 + Tránh các hành động dẫn đến xung đột lợi ích với Viettel 

- Văn hóa ứng xử giữa các đồng nghiệp 

+ Sống có trách nhiệm 

+ Tôn trọng lẫn nhau 

+ Khi chúng ta không đồng nhất về quan điểm 

+ Khi chúng ta không biết một điều gì đó 

+ Mắc lỗi 

- Văn hóa ứng xử của lãnh đạo Viettel 

+ Lãnh đạo ở Viettel là như thế nào? 

+ Gương mẫu 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 13. 2012 

 
119

+ Quan tâm, đồng cảm với nhân viên 

+ Lãnh đạo với 4 chịu, 4 biết và 10 chữ trong hành động 

+ Lãnh đạo và văn hóa từ chức 

+ Khi nào thì nên từ chức 
 
 

2.2.2.Văn hóa trong xây dưṇg và phát triển thương hiêụ 
 
 

2.2.2.1. Triết lý kinh doanh 
 
 

Mục tiêu: Trở thành nhà khai thác dịch vụ bưu chính viễn thông hàng đầu tại Việt 

Nam và có tên tuổi trên thế giới. 

Hệ thống giá trị: 

- Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt, cần được tôn trọng, 

quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên tục đổi mới, 

cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo.  

- Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội. Viettel cam kết tái đầu tư lại 

cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động 

xã hội, hoạt động nhân đạo.  

- Sẵn sàng hợp tác chia sẻ với các đối tác kinh doanh để cùng phát triển. 

- Chân thành với đồng nghiệp, cùng góp sức xây dựng ngôi nhà chung Viettel. 
 

2.2.2.2. Sứ mêṇh, tầm nhı̀n, quan điểm phát triển thương hiêụ Viettel 
 

- Sứ mệnh: 

Sáng tạo để phục vụ con người – Caring Innovator 

Thông qua đó Vietttel muốn nhấn maṇh triết lý của mı̀nh cho toàn bô ̣nhân viên 

và những người quản lý coi troṇg, đó là tinh thần Caring - quan tâm, chăm sóc, hướng 

nôị và Innovator - sáng taọ, hiêṇ đaị, đôṭ phá, mang hơi thở kỹ thuâṭ.  

- Tầm nhìn: 

Tầm nhìn thương hiệu định ra một hướng đi chung cho các hoạt động của Viettel, 

được cô đọng từ việc tổng hợp cơ sở mong muốn của khách hàng và sự đáp ứng của 

Viettel, kết hợp giữa văn hoá Phương đông và Phương tây. 

- INNOVATOR: (Phương Tây) 

+ Tiên phong, sáng tạo. 

+ Liên tục đổi mới, cải cách. 

+ Làm việc và tư duy logic có hệ thống. 

+ Cá thể hoá. 

CARING: (Phương Đông) 

+ Luôn lắng nghe, quan tâm, chăm sóc. 

+ Tư duy trực quan sinh động.   
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+ Cơ chế cân bằng, ổn định. 

+ Tình cảm, có trách nhiệm xã hội, tham gia các hoạt động nhân đạo.  

- Quan điểm phát triển thương hiệu: 

+ Kết hợp chặt chẽ kinh tế với Quốc phòng. 

+ Chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng. 

+ Kinh doanh định hướng khách hàng. 

+ Phát triển nhanh, liên tục cải cách để bền vững. 

+ Lấy con người làm yếu tố cốt lõi. 
 
 

2.2.2.3. Hệ thống giá trị cốt lõi 
 
 

- Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý 

- Trưởng thành qua những thách thức và thất bại 

- Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh 

- Sáng tạo là sức sống. 

- Tư duy hệ thống. 

- Kết hợp Đông - Tây. 

- Truyền thống và cách làm người lính. 

- Viettel là ngôi nhà chung. 
 
 

2.2.2.4 Slogan, logo, ấn phẩm đặc biệt 
 
 

- Đơn giản nhưng cũng không kém phần ý nghĩa. 

Slogan 

‘Say it your way’ 

‘Hãy nói theo cách của bạn’ 

Ý nghĩa câu khẩu hiệu: 

“Hãy nói theo cách của bạn” thể hiện rõ trên 2 vế: 

 Sự quan tâm, lắng nghe, tôn trọng và đáp ứng của Viettel đối với khách hàng và 

các thành viên.  

+ Bên cạnh đó là sự khuyến khích phản hồi, đóng góp, xây dựng và sáng tạo của 

mọi người (khách hàng và các thành viên Viettel) nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ 

ngày càng hoàn hảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.  

 Logo      

Ý nghĩa của logo: 

Ý tưởng cội nguồn:  
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Logo được thiết kế dựa trên ý tưởng lấy từ hình tượng hai dấu nháy đơn. Hình 

tượng này muốn nói với mọi người rằng: Viettel luôn luôn biết lắng nghe và cảm nhận, 

trân trọng những ý kiến của mọi người như những cá thể riêng biệt – các thành viên của 

Tổng Công ty, khách hàng và đối tác. Đây cũng chính là nội dung của câu khẩu hiệu 

của Viettel: Hãy nói theo cách của bạn (Say it your way). 

Hình dáng: 

Nhìn logo Viettel, ta thấy có sự chuyển động liên tục, xoay vần vì hai dấu nháy 

được thiết kế đi từ nét nhỏ đến nét lớn, nét lớn lại đến nét nhỏ, thể hiện tính logic, luôn 

luôn sáng tạo, liên tục đổi mới.  

Màu sắc :  

Ba màu của logo là: Xanh, vàng đất và trắng 

Màu xanh thiên thanh biểu hiện cho màu của trời, màu của khát vọng vươn lên, 

màu của không gian sáng tạo.  

Màu vàng đất biểu thị cho đất, màu của sự đầm ấm, gần gũi, đôn hậu, đón nhận. 

Màu trắng là nền của chữ Viettel, thể hiện sự chân thành, thẳng thắn, nhân từ. 

Sự kết hợp giao hòa giữa trời, đất và con người “Thiên thời – Địa lợi – Nhân 

hoà” theo những quan điểm của triết học và cũng gắn liền với lịch sử, định hướng của 

Tổng Công ty thể hiện cho sự phát triển vững bền của thương hiệu Viettel. 

2.2.2.5 Kiến trúc đặc trưng của doanh nghiệp 
 

Trụ sở công ty được đặt tại số 1 Giang Văn Minh - Kim Mã - Hà Nội. Cơ sở vật 

chất ở đây được trang bị khá tốt với đầy đủ tiện nghi và trang thiết bị hiện đại, không 

gian rộng rãi và được trang trí bắt mắt. Văn phòng làm việc có diện tích rộng rãi, nội 

thất trong phòng được trang bị đầy đủ phục vụ tốt nhất cho quá trình thực hiện công 

việc của mọi nhân viên. Tại các phòng giao dịch được bố trí bàn làm việc giống nhau, 

các đồ nội thất đồng nhất. 
 

2.2.2.6. Nghi thức, nghi lễ, giai thoại của Viettel 

Lễ tiết, tác phong tại các cuộc họp đã rất nổi tiếng ở Viettel. Nhưng chắc ít người 

biết, nghi thức ấy mới chỉ được duy trì và trở thành yêu cầu bắt buộc khoảng 6 năm gần 

đây.  

Sau đó lễ nghi, lễ thức theo chất lính đã được đưa vào trong các cuộc họp, ngày lễ 

của Viettel. 

- Giai thoại Viettel 

Câu chuyện “Gã nhà quê nghèo lột xác” của Viettel 
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2.2.2.7. Trang phục  

- Nhân viên phòng ban 

- Nhân viên giao dic̣h: Ngoài các quy điṇh trên, nhân viên taị các phòng giao dic̣h 

đều măc̣ đồng phuc̣ với màu vàng là màu chủ đaọ, phong cách ăn măc̣ giống nhau. 

- Nhân viên thị trường: Đều mặc đồng phục màu xanh, khách hàng có thể dễ dàng 

nhận ra họ trong bao thương hiệu khác. 
 

 

Trang phục nam giới Trang phục nữ giới 

Khuyến khích thắt cà vạt khi tiếp xúc 

với khách hàng 

Trang phục kín đáo, nghiêm túc, không 

mặc áo sát nách, áo quá ngắn 

Áo vải trơn hoặc có sọc nhạt Áo vải trơn hoặc có sọc/hoa màu nhạt 

Quần tây, không mặc quần Jean Quần tây, hoặc Juip, không mặc quần Jean 

Mang giày Mang giày, không đi dép lê 

Đeo thẻ nhân viên Đeo thẻ nhân viên 
 

Để tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho công ty, công ty quy định việc chăm sóc đến 

tác phong và trang phục của cán bộ nhân viên khi làm việc trong hay ngoài công ty: Y 

phục chỉnh tề, trang nhã, móng tay luôn cắt ngắn, tóc gọn gàng. 

2.2.2.8 Các hoạt động xã hội của công ty 

- Chương trình nhân đạo Trái tim cho em sau 5 năm hoạt động, từ một chương 

trình do Viettel khởi xướng, phối hợp tổ chức với Đài Truyền hình Việt Nam và tổ chức 

Đông Tây Hội ngộ, đã được xã hội hoá mạnh mẽ và lôi cuốn được các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước hưởng ứng.  

- Chương trình “Nụ cười trẻ thơ” tổ chức phẫu thuật miễn phí cho gần 500 em bị 

dị tật hở hàm ếch bẩm sinh với tổng kinh phí hỗ trợ lên tới hơn 2 tỷ đồng. Đối với các 

chương trình này, không chỉ là đóng góp kinh phí đơn thuần, người Viettel còn trực tiếp 

tham gia tổ chức vừa để bám sát hiệu quả vừa là một hình thức giáo dục cán bộ nhân 

viên về trách nhiệm xã hội.  

- Chương trình xây 1.500 nhà tình nghĩa của Bộ Quốc phòng, đóng góp 10 tỷ 

đồng cho Quỹ Chất độc da cam và ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai năm 2009. 

- Chương trình Điện thoại nông thôn nhằm hỗ trợ để mọi hộ nông dân Việt Nam 

đều có điện thoại phục vụ nhu cầu kết nối do Chính phủ giao cho Viettel thực hiện đã đi 

được những bước rất quan trọng.  
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Một chương trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt khác cũng đã được Viettel hoàn 

thành về cơ bản, đó là 2.000 km duyên hải với bán kính ra biển là 100 km, riêng 

vùng biển Vịnh Bắc Bộ là 100% diện tích đã được phủ sóng di động. Trong năm 

2010, Viettel đã hoàn thành phủ sóng di động hoàn toàn con đường nối đất liền với 

quần đảo Trường Sa. Hiện nay, hầu hết các đảo chính của quần đảo này đã được 

Viettel phủ sóng di động. 

2.2.3. Văn hóa trong hoạt động marketing  

Thành công của thương hiệu Viettel còn do chiến lược định vị và tiêu chí tiếp cận 

kinh doanh “vì khách hàng trước, vì mình sau”. 

Một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu của 

Viettel là đưa ra điểm khác biệt giữa Viettel và các công ty viễn thông khác. Trong 

nhiều năm, ngành viễn thông là một ngành độc quyền với sự thống trị hoàn toàn của 

Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông (VNPT). Những khách hàng sử dụng dịch vụ viễn 

thông như điện thoại cố định, điện thoại di động, internet… được gọi là thuê bao và bị 

coi như những con số chứ không như những con người. Điều này dường như ít người 

chú ý tới bởi họ chỉ có một nhà cung cấp, không có cơ hội để lựa chọn, cũng không có 

quyền phàn nàn. 

Khi đưa ra ý tưởng về tầm nhìn của thương hiệu, Viettel yêu cầu: “Các khách 

hàng của Viettel cần được tôn trọng hơn. Họ là những cá thể riêng biệt với những đặc 

điểm riêng, nhu cầu riêng của họ. Họ phải được phục vụ riêng chứ không phải kiểu 

phục vụ đám đông. Họ là những khách hàng chứ không phải là những con số”. Về mặt ý 

tưởng, Viettel thực sự đã tạo nên môt cú “đi ngược truyền thống” và đưa ra những vấn 

đề nhạy cảm mà mọi người chưa để tâm tới. 

2.2.4. Đánh giá chung về văn hoá doanh nghiệp của Tập đoàn viễn thông quân 

đội 

Viettel là một trong những doanh nghiệp đi đầu về xây dựng và phát triển văn hoá 

doanh nghiệp. Có thể nó chưa phát huy tác dụng ngay lập tức, nhưng về lâu dài thì văn 

hoá doanh nghiệp quyết định sự sống còn và tồn tại của doanh nghiệp. Đặc biệt loại 

hình kinh doanh chính của Viettel là bưu chính viễn thông thì văn hoá doanh nghiệp lại 

càng trở nên quan trọng hơn để thu hút và giữ chân khách hàng. 

Với những gì mà Viettel làm trong 20 năm qua đã thực sự là niềm tự hào của toàn 

bộ lãnh đạo và công nhân viên bởi sự phấn đấu hàng ngày không mệt mỏi, tự hoàn thiện 

bản thân không ngừng nghỉ. Và những con số như lợi nhuận, lượng khách hàng, chỉ số 

tăng trưởng vượt bậc,... là những con số biết nói thể hiện kết quả của sự cố gắng đó. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó công ty vẫn còn những tồn đọng và hạn chế nhất định đã làm 

cho lợi thế của công ty chưa được phát huy tối đa như: 
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- Chưa có sự đồng nhất cao về trang phục, văn hoá ứng xử,... trong nội bộ doanh 

nghiệp, đặc biệt là các chi nhánh ở các huyện nông thôn. 

- Nhiều triết lý kinh doanh và cam kết với khách hàng chưa được thực hiện. 

- Có quá nhiều văn bản, nhiều giai thoại, nhiều triết lý, ngôn từ chưa thực sự cô 

đọng làm cho nhân viên khó nhớ (hoặc phải nhớ quá nhiều). 

- Nhân viên nhiều khi còn thiếu nhiệt tình với khách hàng. 

2.3. Một số giải pháp hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh của Viettel  

2.3.1. Tận dụng nhu cầu viễn thông lớn, các khoảng trống trên thị trường, 

nhiều tiềm năng trong tương lai dựa theo các ưu điểm của doanh nghiệp  

 Với nguồn lực tài chính ổn định của Tập đoàn có thể đầu tư vào mở rộng và phát 

triển thị phần bền vững, chú trọng đầu tư công nghệ để giữ và phát triển thị phần trong 

địa bàn. Không phải doanh nghiệp nào cũng dễ dàng xoay xở nguồn vốn như Viettel, 

Viettel nên tận dụng điểm này. Tuy nhiên cần chú ý tránh mở rộng tràn lan hoặc quá 

nhanh dễ gây ra sai lầm và cần đặc biệt quan tâm đến thị phần đã giành được. Tránh tập 

trung quá mức vào thị phần mới sẽ đánh mất thị trường quen thuộc. 

2.3.2. Tận dụng cơ hội thông tin phát triển như vũ bão, kết hợp với đội ngũ 

nhân viên trẻ, Viettel nên tạo cho mình lợi thế riêng 

Do tác động của cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin phát triển 

như vũ bão, đây chính là cơ hội cũng là thách thức để một công ty có thể phát triển về 

chiều rộng kết hợp với phát triển về chiều sâu. Cơ hội này căn bản có thể đem đến sự 

phát triển bùng nổ mà vẫn chắc chắn, nhưng vẫn còn ít công ty thực hiện do các nhà 

mạng thường mới chỉ chú trọng dịch vụ chứ ít chú trọng về kĩ thuật. Nhiều nhà mạng 

thuê làm ngoài các khâu kĩ thuật. Nhưng điều này sẽ giảm giá trị gia tăng của công ty 

rất nhiều. Chính vì vậy, cần tận dụng việc phát triển mạnh của công nghệ thông tin để 

tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. 

2.3.3. Sử dụng điểm mạnh của Viettel để vượt qua chính các đối thủ cạnh tranh 

đang có mặt trên thị trường  
 

Với lợi thế là nhà mạng lớn do thị phần lớn và tăng trưởng nhanh, thị phần khá 

rộng sẽ khiến Viettel có vị trí chiếu trên so với nhiều đối thủ nhỏ hơn. Đặc biệt là những 

đối thủ mới gia nhập thị trường. Viettel cần phát huy được thế mạnh này. 

Một điểm nữa cần lưu ý tới, đó chính là việc đẩy mạnh định vị trong tâm trí khách 

hàng thế mạnh hình ảnh văn hóa công ty đẹp, tạo thiện cảm với khách hàng. Có thể, thế 

mạnh này không phải là chủ chốt nhất của Viettel, nhưng là độc đáo nhất của Viettel. 

Các nhà  nghiên cứu marketing đã chỉ rõ mức độ quan trọng của tâm lí khách hàng 
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trong kinh doanh hiện nay. Hẳn các bạn đều biết phản ứng tẩy chay mạnh mẽ của người 

tiêu dùng làm VEDAN lao đao. Chính vì vậy, một công ty “đẹp” không chỉ nhận được 

sự ưu ái hơn của khách hàng, so với đối thủ cạnh tranh mà còn là một cách quảng bá 

hiệu quả cho hình ảnh của công ty. 

2.3.4. Vượt qua công nghệ lỗi thời bằng cách phát triển thế mạnh đội ngũ nhân 

viên trẻ năng động, có văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao 

Để đối mặt với vấn đề công nghệ dễ bị lỗi thời, chỉ có 2 phương pháp: đẩy nhanh 

thích nghi với công nghệ mới và đầu tư cho công nghệ. Tiềm lực tài chính lớn cho phép 

Viettel đầu tư vào vấn đề kĩ thuật và đội ngũ nhân viên trẻ sẽ giúp Viettel thúc đẩy tiếp 

cận công nghệ mới, tránh tụt hậu so với thời đại.  

2.3.5. Với các rào cản văn hóa khi mở rộng thị trường, Tập đoàn viễn thông 

quân đội Viettel cần tận dụng cơ cấu mềm dẻo, linh hoạt  

Khi thâm nhập một thị trường mới, vấn đề đầu tiên sẽ là rào cản văn hóa. Với ý 

định thâm nhập thị trường Lào và Campuchia của mình, Viettel sẽ phải đối mặt với một 

thách thức khá lớn là rào cản văn hóa. Để vượt qua được thách thức này, tự thay đổi bản 

thân là con đường không thể tránh khỏi.  

2.3.6. Khắc phục thời gian hoạt động ngắn, chưa khai thác hết tiềm năng 

ngành, dịch vụ còn yếu để tận dụng nhu cầu thị trường lớn, tiềm năng trong tương 

lai, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh 

Thị trường còn nhiều tiềm năng là cơ hội lớn để củng cố và mở rộng thị trường. 

Nhưng để tận dụng tốt cơ hội ấy ngoài phát huy thế mạnh còn cần khắc phục điểm yếu 

nhằm tạo nên sự phát triển bền vững. Đó là: 

Thứ nhất: Chứng minh cho khách hàng thấy mới gia nhập thị trường trong thời 

gian ngắn không làm cho Viettel yếu thế hơn các đối thủ cạnh tranh khác. 

Thứ hai: Đi sâu khai thác thêm các tiềm năng còn bỏ ngỏ mà Viettel chưa khai 

thác được hết như truyền dẫn bưu chính, truyền thông, đây là điều nên làm với thị 

trường trong nước khi viễn thông đang dần bão hòa.  

Thứ ba: Nâng cao chất lượng dịch vụ. Một số yếu kém trong dịch vụ của Viettel 

đã không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tận dụng tốt cơ hội mà còn làm giảm đi các lợi 

thế công ty đã dày công xây dựng. Nâng cao chất lượng dịch vụ là vấn đề mang tính cấp 

bách và lâu dài. Cụ thể: Trung thực trong quảng cáo, tránh gây nhầm lẫn cho khách 

hàng, rành mạch hóa cách làm việc và tính cước, cố gắng giải quyết triệt để các phàn 

nàn của khách hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ để tránh tình trạng chập chờn hay mất 

sóng trong điều kiện thời tiết xấu.... 

2.4.7. Trong việc quản lý nguồn nhân lực vẫn còn nhiều vấn đề cần phải nắm 

cơ hội từ chính sách địa phương 
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Dễ dàng nhận thấy rằng dù là cơ hội do chính sách đem lại hay là cơ hội đến từ sự 

phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, thì để vận dụng thành công cả hai điều trên 

cần có nguồn nhân lực mạnh và cách quản lí linh hoạt. Để làm được việc này, Viettel 

cần cải tiến về chế độ quản lí nhân lực của mình: 

- Minh bạch trong tuyển dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực 

- Cần có chính sách lôi kéo và thu hút nhân tài 

- Cần có chính sách thúc đẩy người lao động cố gắng học tập. 
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ABSTRACT 
 

With the business results of Viettel is a proof to demonstrate the role of the 

business culture is one of the factors that make the success of the enterprise. Based on 

the analysis of achievements, the surface is limited; the authors propose a complete 

solution for business culture of Viettel Group. 
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