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TÓM TẮT 
 

Nghiên cứu khả năng làm sạch nước thải công nghiệp của ba chủng vi tảo ở các 
độ pha loãng khác nhau. Sau 15 ngày, chỉ có các lô thí nghiệm có mặt vi tảo thì hiệu 
quả xử lý các chất hữu cơ mới đạt trên 40% đối với các lô thí nghiệm trong nước thải 
không pha loãng và trên 65% đối với các lô thí nghiệm trong nước thải pha loãng. Các 
hệ thống vắng mặt vi tảo hiệu quả xử lý chất hữu cơ thấp. Nghiên cứu này chỉ ra khả 
năng ứng dụng các chủng vi tảo Chlorella sp., Plastymonas sp. và Nanochloropsis 
oculata trong xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học. 

Từ khóa: Vi tảo, khu công nghiệp Lễ môn, xử lý nước thải. 
I. Đặt vấn đề 
Hiện nay, sự ô nhiễm nước trong các sông, hồ ở thành phố Thanh Hóa đang ngày 

một gia tăng do phải nhận trực tiếp nước thải sinh hoạt và sản xuất không qua xử lý xả 
vào, vượt quá khả năng tự làm sạch của các thủy vực. Do đó, việc đánh giá hiện trạng ô 
nhiễm, nghiên cứu quá trình lý - hóa - sinh học diễn ra trong các thủy vực, từ đó đề xuất 
ra các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm là việc làm hết sức cần thiết. Trong các 
phương pháp làm giảm tình trạng ô nhiễm của sông, hồ thì hiện nay phương pháp sinh 
học đang được dùng phổ biến hơn cả do chi phí thấp, hiệu quả cao và không để lại độc 
hại cho môi trường. Với mong muốn tìm hiểu khả năng làm sạch nước thải khu công 
nghiệp bằng các chủng vi tảo chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu “Khả năng làm sạch 
nước thải khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa của ba chủng vi tảo 
Chlorella sp., Plastymonas sp., Nanochloropsis oculata”.  

II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu là khả năng làm sạch nước thải ô nhiễm của 3 chủng vi tảo 

Chlorella sp., Plastymonas sp., Nanochloropsis oculata. 
- Phương pháp phân tích một số chỉ tiêu chất lượng nước tuân theo TCVN 5992 và 

5993 - 2005 [1]. 
- Phương pháp nhân sinh khối vi tảo: Tảo giống được nuôi giữ  trong  môi trường 

Walne, được sục khí và chiếu sáng 24/24h, nhiệt độ trong phòng luôn ổn định từ 
22 đến 26OC. 

- Phương pháp thí nghiệm xác định khả năng làm sạch nước thải khu công nghiệp 
của 3 chủng vi tảo Chlorella sp., Plastymonas sp. và Nanochloropsis oculata. 

+ Cách bố trí thí nghiệm: 6 lít nước thải của khu công nghiệp được pha loãng 50% 
và không pha loãng và 100ml dịch tảo được đổ vào 8 bể thủy tinh dung tích 10 lít. Thí 
nghiệm được bố trí theo bảng 2.1.  

Bảng 2.1: Bố trí thí nghiệm xác định khả năng làm sạch nước thải khu công 
nghiệp của 3 chủng vi tảo Chlorella sp., Nanochloropsis oculata  và Plastymonas sp.. 

                                                
1.2ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Hồng Đức 
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Lô thí 
nghiệm 

Vi tảo Sục 
khí 
(O) 

Ánh 
sáng 
(L) 

Nước thải 
Chlorella 

sp. (C) 
Nanochloropsi
s oculata (N) 

Plastymonas 
sp. (P) 

100% 
NT (1) 

50% 
NT (2) 

COL1 + - - + + +  

NOL1 - + - + + +  
POL1 - - + + + +  
OL1 - - - + + +  

COL2 + - - + +  + 

NOL2 - + - + +  + 
POL2 - - + + +  + 
OL2 - - - + +  + 

Chú thích: (-): yếu tố có mặt; (+): yếu tố vắng mặt 
+ Xác định tốc độ sinh trưởng của vi tảo bằng phương pháp đếm trực tiếp trên 

buồng đếm Goriaev có dung tích 0,0009ml sau 5, 10, 15 ngày.  
+ Xác định hiệu quả xử lý nước thải dựa trên sự thay đổi của thông số BOD5, được 

tính theo công thức: (Theo Lê Thị Hiền Thảo (1997) [4]) 

 Cvi  - Cri     H1 =                 x 100 
Cvi 

Trong đó: 
Hi: hiệu suất xử lý thông số BOD5 
Cvi: giá trị hàm lượng thông số BOD5 trong mẫu nước thải. 
Cri: giá trị hàm lượng thông số BOD5 trong các mẫu nước 
thải sau các thời gian thí nghiệm (5, 10, 15 ngày). 

- Phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học. 
 

III. Kết quả và thảo luận 
1. Chất lượng nước thải khu công nghiệp Lễ Môn 
Nước thải sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp ở KCN Lễ Môn là loại nước thải 

đã được pha trộn từ nhiều loại nước thải của các loại hình sản xuất khác nhau như sản 
xuất thức ăn chăn nuôi, giày da, dệt may, vật liệu xây dựng. 

Kết quả nghiên cứu chất lượng nước thải của khu công nghiệp thể hiện trong bảng 1: 
Bảng 1: So sánh chất lượng nước thải KCN Lễ Môn với QCQG  

về nước thải công nghiệp. 

 

Ghi chú: QCVN 24:2009/BTNMT, loại B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp năm 2009, áp dụng cho nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận 
không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

TT Thông số Đơn vị 
Nước thải 

khu công nghiệp 
QCVN 24:2009/ 
BTNMT loại B 

1 Mùi  Mùi hôi khó chịu Không khó chịu 
2 Nhiệt độ  0C 32 40 
3 Độ pH  6,5 5,5-9 
4 BOD5 mg/l 112 50 
5 COD  mg/l 161 100 
6 Tổng Nitơ  mg/l 53,30 30 
7 Tổng Photpho  mg/l 17,75 6 
8 Coliform MPN/100ml 46.104 5000 
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Từ kết quả của bảng 1 cho thấy ngoài 2 chỉ tiêu nhiệt độ và pH nằm trong giới hạn 
cho phép, còn lại các chỉ tiêu khác đều cao hơn mức cho phép, thậm chí cao hơn mức 
cho phép rất nhiều lần như chỉ số Coliform. Như vậy, nước thải KCN Lễ Môn bị ô 
nhiễm hữu cơ và đặc biệt ô nhiễm vi sinh cao. 

2. Sự sinh trưởng của vi tảo  
Ba chủng vi tảo Chlorella sp., Nanochloropsis oculata và Platymonas sp. (được 

cung cấp bởi Phòng Công nghệ Tảo, Viện Công nghệ Sinh học) được sử dụng trong 
nghiên cứu làm sạch nước thải KCN. 

Số lượng tế bào vi tảo trong 8 bể thí nghiệm được đếm trực tiếp thể hiện tốc độ 
sinh trưởng của vi tảo trong nước thải được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2: Mật độ vi tảo qua thời gian thí nghiệm (tế bào/ml) 
Lô thí nghiệm Ngày đầu Sau 5 ngày Sau 10 ngày Sau 15 ngày 

COL1 4,35.104 7,44.104 16,78.104 24,20.104 
NOL1 6,64.104 9,76.104 22,51.104 30,64.104 
POL1 4,89.104 7,35.104 13,47.104 17,82.104 
OL1 0 0 0 0 
COL2 4,44.104 7,44.104 11,56.104 8,67.104 
NOL2 6,02.104 8,62.104 17,76.104 9,80.104 
POL2 4,73.104 6,60.104 11,11.104 7,16.104 
OL2 0 0 0 0 

Từ kết quả bảng 2 cho thấy, số lượng tế bào vi tảo của hầu hết các lô thí nghiệm 
đều tăng qua thời gian thí nghiệm và đạt giá trị cao nhất vào ngày thứ 10 (đối với lô thí 
nghiệm nước thải được pha loãng 50%) và vào ngày thứ 15 (đối với lô thí nghiệm nước 
thải không pha loãng). Trong các lô đối chứng (OL1 và OL2) không ghi nhận được sự 
có mặt và phát triển của các loài vi tảo.  

Điều này có thể giải thích như sau: hàm lượng các chất dinh dưỡng trong nước thải 
không pha loãng cao hơn trong nước thải pha loãng 50%, do đó vi tảo sinh trưởng mạnh 
hơn và duy trì được sự tăng trưởng lâu hơn. Như vậy, nồng độ cao các chất ô nhiễm 
trong nước thải KCN Lễ Môn vẫn chưa đạt ngưỡng ức chế hoạt động của vi tảo.  

Các lô thí nghiệm bổ sung vi tảo Nanochloropsis oculata NOL1 sinh khối tế bào vi tảo 
tăng cao nhất, vượt trội hơn các lô còn lại (đạt 30,64.104 vào ngày thứ 15). Như vậy có thể 
dự đoán khả năng sinh trưởng của vi tảo Nanochloropsis oculata tốt hơn hai loại còn lại. 

Hình 1 cho thấy sinh khối vi tảo 
trong các lô thí nghiệm nước thải 
không pha loãng tăng cao và nhanh 
hơn sinh khối vi tảo trong các lô thí 
nghiệm trong nước thải pha loãng 
50% tương ứng. Mặt khác, trong 
khi các lô thí nghiệm trong nước 
thải không pha loãng mật độ vi tảo 
vẫn tiếp tục tăng ở ngày thứ 15 thì 
mật độ vi tảo trong nước thải pha 
loãng ở ngày thứ 10 đạt giá trị cao 
nhất, sau đó mật độ vi  tảo giảm ở 
các ngày tiếp theo. 

 
Hình 1: Mật độ vi tảo qua thời gian thí nghiệm 

1
0

4
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Tóm lại, mật độ vi tảo trong các lô thí nghiệm diễn biến theo hai chiều hướng: Trong 
các lô thí nghiệm bổ sung vi tảo trong nước thải không pha loãng, số lượng vi tảo tăng dần 
qua thời gian thí nghiệm và đạt giá trị cao nhất vào ngày thứ 15; trong các lô thí nghiệm bổ 
sung vi tảo trong nước thải pha loãng 50%, số lượng vi tảo tăng cao nhất vào ngày thứ 10 
và sau đó giảm. Trong các thí nghiệm, vi tảo Nanochloropsis oculata có tốc độ sinh trưởng 
mạnh hơn hai chủng vi tảo còn lại. Ba loài vi tảo Chlorella sp., Nanochloropsis oculata  và 
Platymonas sp. sinh trưởng tốt trong nước thải không pha loãng của KCN. 

3. Hiệu quả làm sạch nước thải  
Giá trị BOD5 giảm càng nhiều thì hiệu quả xử lý nước thải trong các lô thí nghiệm 

càng cao. Sự thay đổi giá trị BOD5 qua thời gian tiến hành thí nghiệm thể hiện trong bảng 3. 
Kết quả bảng 3 cho thấy BOD5 của 

các lô thí nghiệm giảm dần, nhưng với mỗi 
lô khác nhau tốc độ giảm là khác nhau. 

Lô thí nghiệm trong nước thải 
không pha loãng COL1 sau 5 ngày 
BOD5 còn 103mg/l, giảm tới 8,03% 
lượng BOD5 ban đầu; NOL1 sau 5 ngày 
BOD5 còn 99mg/l, giảm 11,61%; POL1 
sau 5 ngày BOD5 còn 102mg/l, giảm 
8,93%; OL1 sau 5 ngày BOD5 còn 
103mg/l, giảm 8,03%. Lô thí nghiệm 
trong nước thải pha loãng 50%, COL2 
sau 5 ngày BOD5 còn 46mg/l, giảm tới 
23,33% lượng BOD5 ban đầu; NOL2  

Bảng 3: BOD5 (mg/l) của các lô thí nghiệm 
Lô thí 

nghiệm 
Ngày 
đầu 

Sau 5 
ngày 

Sau 
10 

ngày 

Sau 
15 

ngày 

COL1 112 103 72 54 

NOL1 112 99 65 40 

POL1 112 102 83 63 

OL1 112 103 90 84 

COL2 60 46 28 18 

NOL2 60 48 20 15 

POL2 60 48 24 20 

OL2 60 47 42 36 
 

sau 5 ngày BOD5 còn 48mg/l, giảm 20%; POL2 sau 5 ngày BOD5 còn 48mg/l, giảm 
20%; OL2 sau 5 ngày BOD5 còn 47mg/l, giảm 21,67%.  

Như vậy, trong điều kiện sục khí hoàn toàn, BOD5 các lô thí nghiệm giảm nhẹ trong 
5 ngày đầu, mức độ giảm thay đổi tùy thuộc vào lô thí nghiệm: Giảm trung bình khoảng 
8,03 - 11,61% trong lô thí nghiệm nước thải không pha loãng, 20 - 23,33% trong lô thí 
nghiệm nước thải pha loãng. Điều này có thể giải thích như sau: Trong điều kiện sục khí 
hoàn toàn đã thúc đẩy một số quá trình oxy hóa hóa học trong nước thải làm giảm BOD5; 
mặt khác trong thời gian 5 ngày đầu vi tảo mới bắt đầu thích ứng với môi trường nước thải 
và chưa tăng trưởng mạnh mẽ. Nước thải không pha loãng, BOD5 giảm nhanh hơn so với 
nước thải không pha loãng có thể là do nồng độ các chất ô nhiễm là không cao.  

Các ngày tiếp theo của thí nghiệm, BOD5 tiếp tục giảm, trong những ngày cuối, 
lượng BOD5 vẫn giảm tuy nhiên chậm hơn so với những ngày trước đó.  

BOD5 các lô thí nghiệm trong nước thải không pha loãng sau 15 ngày lần lượt như 
sau: COL1 còn 54mg/l, giảm 51,78%; NOL1 còn 40mg/l, giảm 64,28%; POL1 còn 
63mg/l, giảm 43,75%; OL1 còn 84mg/l, giảm 25%. BOD5 các lô thí nghiệm trong nước 
thải pha loãng 50% sau 15 ngày: COL2 còn 18mg/l, giảm 70%; NOL2 còn 15mg/l, 
giảm 75%; POL2 còn 20mg/l, giảm 66,67%; OL2 còn 36mg/l, giảm 40%. 

Nhận thấy, hiệu quả giảm BOD5 trong hai hệ thống nước thải pha loãng và không 
pha loãng là không như nhau: Lô thí nghiệm trong nước thải pha loãng hiệu quả xử lý 
cao hơn, (trung bình 70%) so với lô thí nghiệm trong nước thải không pha loãng, (trung 
bình 53%). Mặt khác, lô thí nghiệm bổ sung vi tảo Nanochloropsis oculata hiệu quả xử 
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lý nước thải cao hơn các lô thí nghiệm bổ sung hai loại vi tảo Chlorella sp. và 
Platymonas sp. trong cả hai lô thí nghiệm nước thải pha loãng và không pha loãng. Điều 
này cho phép dự đoán khả năng sinh trưởng và khả năng làm sạch nước thải của chủng 
vi tảo Nanochloropsis oculata tốt hơn hai chủng còn lại. Như vậy, hệ thống thí nghiệm 
bổ sung vi tảo Nanochloropsis oculata có hiệu quả xử lý nước thải cao hơn các lô thí 
nghiệm khác và nước thải KCN nên pha loãng trước khi xử lý để đạt hiệu quả cao hơn. 

Trong các lô thí nghiệm đối chứng OL1 và OL2, BOD5 trong thí nghiệm cũng thể 
hiện xu hướng giảm nhưng không nhiều. Trong lô thí nghiệm OL1, sau 15 ngày BOD5 còn 
84mg/l giảm 25% so với ban đầu; OL2 BOD5 còn 36mg/l giảm 40%. Điều này có thể giải 
thích là do trong điều kiện sục khí thì cũng đã làm thúc đẩy một số quá trình oxy hóa hóa 
học trong nước thải. Mặt khác, trong nước thải vẫn tồn tại một khu hệ vi sinh vật nhất định, 
vì vậy hoạt động của hệ vi sinh này cũng góp phần làm giảm BOD5 trong nước thải. 

Tóm lại, trong các thí nghiệm được sục khí, hiệu quả và diễn biến xử lý chất ô nhiễm 
trong nước thải rất khác nhau ở các lô khác nhau. Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm trong nước 
thải cao ghi nhận được ở các lô thí nghiệm NOL1 và NOL2 được bổ sung vi tảo 
Nanochloropsis oculata. Nước thải nên pha loãng trước khi xử lý để đạt hiệu quả cao hơn. 

3.3.4. Mối tương quan giữa sự sinh trưởng của vi sinh vật và hiệu suất xử lý 
thông số BOD5 trong nước thải  

Mối tương quan giữa sự sinh trưởng của vi sinh vật và hiệu suất xử lý thông số 
BOD5 trong các thí nghiệm sau 15 ngày được thể hiện trong hình 2. 
Hình 2 cho thấy mối quan hệ tuyến tính giữa 
sự sinh trưởng vi sinh vật và lượng BOD5 bị 
loại bỏ. Mật độ vi tảo trong các thí nghiệm 
càng cao thì BOD5 còn lại càng ít, nghĩa là 
lượng BOD5 bị loại bỏ càng nhiều. 

Trong các thí nghiệm hiệu quả xử lý 
BOD5 cao nhất thuộc về các lô thí nghiệm 
COL2, NOL2, POL2 và NOL1. Trong các lô 
thí nghiệm này mật độ vi tảo đều cao hơn so 
với các lô thí nghiệm còn lại. Như vậy, rõ ràng 
vi sinh vật đã sử dụng nguồn chất dinh dưỡng 
có trong nước thải để tăng sinh khối, đồng 

 
Hình 2: Mối tương quan giữa mật độ 
vi tảo và BOD5

 trong các thí nghiệm. 

nghĩa với việc đó là hàm lượng các chất dinh dưỡng giảm.  
Tóm lại, sự sinh trưởng của vi tảo và vi khuẩn trong các thí nghiệm tỷ lệ thuận với 

hiệu quả loại bỏ các chất ô nhiễm khỏi nước thải: Sự sinh trưởng của vi sinh vật càng 
cao thì lượng BOD5 bị loại bỏ càng nhiều. 

 

IV. Kết luận 
Một số kết luận có thể rút ra từ nghiên cứu: 
- Nước thải KCN Lễ Môn bị ô nhiễm hữu cơ và đặc biệt ô nhiễm vi sinh cao hơn 

mức cho phép theo QCVN24:2009/BTNMT loại B. 
- Mật độ vi tảo trong các lô thí nghiệm diễn biến theo chiều hướng khác nhau phụ 

thuộc vào độ pha loãng nước thải và chủng vi tảo bổ sung.  
- Hiệu quả và diễn biến xử lý chất ô nhiễm trong nước thải rất khác nhau ở các lô 

khác nhau. Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm trong nước thải cao ghi nhận được ở các lô thí 
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nghiệm được bổ sung vi tảo Nanochloropsis oculata NOL1 và NOL2. Nước thải nên 
pha loãng trước khi xử lý để đạt hiệu quả cao hơn. 

- Sự sinh trưởng của vi tảo và vi khuẩn trong các thí nghiệm có mối quan hệ tuyến 
tính với hiệu quả loại bỏ các chất ô nhiễm khỏi nước thải: sự sinh trưởng của vi sinh vật 
càng cao thì lượng BOD5 bị loại bỏ càng nhiều. 
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A STUDY ON THE POTENTIAL OF THREE MICROALGAE 

STRAINS Chlorella sp., Plastymonas sp. AND Nanochloropsis oculata 
TO CLEAN WASTEWATER AT LE MON INDUSTRIAL ZONE, 

THANH HOA PROVINCE. 
 

Do Thi Hai, Ha Thi Phuong 
 

ASBTRACT 

The potential of three microalgae strains in the industrial wastewater cleaning 
process was studied in the different contaminated concentrations. After 15 days, the 
experimental groups inoculated microalgae were the sole ones in which degradative 
efficiency was more than 40% for the experimental plots in undiluted wastewater and 
more than 65% for the experimental plots in diluted wastewater. When the microalgae 
was omitted, degradative efficiency gained low level. This study shows the applicability 
of three micro-algal strains Chlorella sp., Plastymonas sp. and Nanochloropsis oculata 
as a biological wastewater treatment. 

Key words: microalgae, industrial zone, wastewater treatment. 
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XÂY DỰNG BIỂU THỨC VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ 

KHUẾCH TÁN CỦA HỢP KIM XEN KẼ Fe-H BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP THỐNG KÊ MÔMEN 
 

Nguyễn Thị Loan1, Lê Thị Phượng2 
 

TÓM TẮT 
 

Trong Bài báo, chỉ ra cơ chế khuếch tán của hợp kim xen kẽ và xây dựng biểu thức 

giải tích xác định năng lượng kích hoạt E, hệ số khuếch tán D bằng phương pháp thống kê 

mô men... Bài báo cũng trình bày kết quả tính số cho hợp kim xen kẽ cụ thể Fe-H từ những 

công thức mà tác giả vừa xây dựng và so sánh với các kết quả thực nghiệm đã công bố 

trước đó... Sự phù hợp giữa hai kết quả này đã khẳng định sự chính xác của các công thức 

mà tác giả đã xây dựng. Kết quả này cho phép tác giả tiếp tục xây dựng các công thức cho 

hợp kim xen kẽ với các cấu trúc mạng khác cũng như lớp hợp kim xen kẽ mới. 

Từ khóa: Hợp kim xen kẽ, lý thuyết khuếch tán, thống kê mô men 

1. MỞ ĐẦU 

Hợp kim đã và đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các ngành công 

nghiệp chế tạo. Việc xác định các cơ chế hình thành hợp kim cũng như các tham số mô 

tả nó luôn là những bài toán hóc búa cho các nhà Vật lý. Lý thuyết được sử dụng phổ 

biến trong nghiên cứu hợp kim là lý thuyết khuếch tán. Phương pháp thống kê mô men 

do GS. TS Nguyễn Tăng đề xuất và đã được GS. TS Vũ Văn Hùng và các cộng sự áp 

dụng cho việc nghiên cứu các bài toán về sự ảnh hưởng của dao động phi điều hoà đến 

các tính chất nhiệt động của các tinh thể có khuyết tật đã thu được những thành công 

phù hợp so với các số liệu thực nghiệm đã công bố. Tác giả sử dụng phương pháp thống 

kê mô men tác giả để xây dựng lý thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ, chỉ ra cơ chế 

khuếch tán của hợp kim xen kẽ và xây dựng biểu thức giải tích xác định năng lượng 

kích hoạt E, hệ số có dạng hàm mũ D0, hệ số khuếch tán D... Từ đó áp dụng tính số cho 

một số hợp kim xen kẽ cụ thể Fe-Si. 

2. NỘI DUNG 

2.1. CÔNG THỨC GIẢI TÍCH MÔ TẢ TRẠNG THÁI NHIỆT ĐỘNG CỦA 

HỢP KIM XEN KẼ 

Theo phương pháp thống kê momen ta có được các biểu thức giải tích mô tả 

trạng thái nhiệt động của hợp kim xen kẽ như sau:  

 Công thức tính năng lượng tự do của nguyên tử xen kẽ B trong nền 

nguyên tử A  

Áp dụng phương pháp thống kê Mô men [4], năng lượng tự do của nguyên tử 

xen kẽ B được tính theo công thức: 

                                                
1.2ThS. khoa Khoa học Tự nhiên. Trường Đại học Hồng Đức. 
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Trong đó: kB = 1.3810-23 J/K = 1.3810-16 erg/K là hằng số Boltzmann,   = 
1.05509610-34 J.s = 1.05509610-27 erg.s, mB là khối lượng nguyên tử B (tính theo đơn 

vị erg.s/m), T là nhiệt độ tính theo đơn vị K. BU 0  là năng lượng tương tác của nguyên tử B 

được tính theo công thức (2-2), Bk  là  thông số được tính theo công thức ( 2-2) 
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iB  
là thế tương tác của nguyên tử B và các nguyên tử lân cận. ir  là khoảng lân cận gần 

nhất của nguyên tử B và các nguyên tử lân cận. Để tính được năng lượng tự do của 

nguyên tử B việc quan trọng đầu tiên là phải xác định được ir . Sự phụ thuộc nhiệt độ 

của ir  vào nhiệt độ được tính theo công thức 
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Như vậy các thông số trên đã tính đến hiệu ứng phi điều hòa.        

Tác giả xác định ri(0) từ điều kiện cực tiểu năng lượng tương tác:   0
01

0 














 KT

B

r

U
   (2-8) 

trong đó các thông số Bk , B
1 , B

2 , B ,   có mặt trong biểu thức tính độ dịch chuyển 

y0 được tính ở 0K (ở đây Bkk  ),   là tần số dao động 
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 Hệ số khuếch tán trong hợp kim xen kẽ được tính theo công thức:  
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   Thừa số tương quan f sẽ nhỏ hơn 1 và được tính gần đúng: 
1

2

1

2
1

1
1

nn
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       (2-10) 

Với mạng LPTK:  

+ Nếu khuếch tán theo cách 1 (Nguyên tử B từ tâm mặt mạng (vị trí 1) di chuyển 
qua ô mạng (vị trí 2) để sang tâm mặt mạng bên cạnh (theo cách này có 4 vị trí mà 
nguyên tử B có thể xen vào)) thì f = 0.5 (n1 = 4). 

+ Nếu khuếch tán theo cách 2 (Nguyên tử B từ tâm mặt mạng (vị trí 1) di chuyển 
chéo (vi trí 3) để sang mặt chéo (theo cách này có 8 nguyên tử B có thể dịch chuyển vào)) 
thì f = 0.75 (n1 = 8) 

Trong đó: n1 là là số vị trí gần nhất mà nguyên tử B có thể nhảy vào, f là thừa số 

tương quan, BB   *  (2-11) với *B  là năng lượng tự do của nguyên tử B ở vị trí 1, 
B  là năng lượng tự do của nguyên tử B ở vị trí 2 hoặc 3. 

* Công thức tính độ dài bước nhảy hiệu dụng a: 
Đối với mạng LPTK:    + Nếu khuếch tán theo cách 1: a = r1 + r2  (2-12).     

+ Nếu khuếch tán theo cách 2: 
2

2
3

1 











r
r

a      (2-13)   

Năng lượng kích hoạt      E =           (2-14) 

Sử dụng phương phương pháp thống kê mô men tác giả áp dụng vào mạng lập 
phương tâm khối như sau:                        

 

2.2. ÁP DỤNG CHO MẠNG LẬP PHƯƠNG TÂM KHỐI (LPTK) 
Một trong những vấn đề khi nghiên cứu hiện tượng khuếch tán là chúng ta 

cần phải chỉ ra được cơ chế khuếch tán của vật liệu. Đối với hợp kim nói chung và 
hợp kim xen kẽ nói riêng thì có hai cơ chế khuếch tán cơ bản là: Cơ chế xen kẽ và 
cơ chế thay thế. Cơ chế nào chiếm ưu tiên phụ thuộc vào từng kim loại và các tạp 
chất pha tạp.  

 

1. Xét nguyên tử B ở vị trí tâm mặt mạng ( vị trí 1) 
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2. Xét nguyên tử B ở vị trí giữa các cạnh của ô mạng ( vị trí 2) 
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3. Xét nguyên tử ở vị trí trung điểm của đường chéo ( vị trí 3 ) 
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Khi nghiên cứu các tính chất của một hệ nhiệt động , một vấn đề lớn có ảnh hưởng 

đến kết quả thu được là việc chọn thế năng tương tác thích hợp giữa các nguyên tử trong 

tinh thể. Tùy thuộc vào loại vật liệu và tính chất nghiên cứu mà dạng thế được sử dụng 

khác nhau. 
 

2.3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN SỐ CHO HỢP KIM Fe - H 

* Với HKXK Fe-H chúng tôi dùng thế Morse [2]: 

      00 22 rrrr eer       (22) Trong đó r0 = 1.73 
0

 ,   = 0.32 eV ,   = 1.34 
10 
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Sử dụng các công thức tổng quát tính khoảng lân cận gần nhất giữa hai nguyên 

tử r, thế năng tương tác BU 0 , các đại lượng  Bk , B , tần số dao động B ,  hệ số khuếch 

tán D, năng lượng kích hoạt E, hệ số D0 của HKXK tính số cho  Fe - H.  

Bảng 1: Sự phụ thuộc nhiệt độ của hệ số khuếch tán D, năng lượng kích hoạt E và hệ số 

D0 của Fe-H: 

T (K) E (eV) D0 (cm2/s) D (cm2/s) 
100 0.34446 6.434110-2 2.766510-19 
200 0.34178 6.501610-2 1.575810-10 
300 0.33485 6.508310-2 1.535710-7 
400 0.34196 6.413310-2 3.141210-6 
800 0.26924 6.774310-2 1.361810-3 
900 0.23821 7.689410-2 3.560610-3 
1000 0.19479 8.890610-2 9.265910-3 
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Hình 1: Sự phụ thuộc vào 1/T của ln(D) của Fe-H 

 

Bảng 2:  Thực nghiệm về sự phụ thuộc nhiệt độ của năng lượng kích hoạt E và hệ số D0 

của Fe-H: [1] 

E (eV) D0 (cm2/s) T (0C) Phương pháp đo Tác giả 
0.220 1.710-2 ? Desorption Plusquellec et al (1962) 
0.232 3.6510-3 25-650 Desorption Schwarz and Zitter (1965) 
0.282 6.510-2 15-60 Permeation, nonsteady state Reiermann (1970) 
0.258 6.110-2 15-60 Permeation, nonsteady state Reiermann (1970) 

 

Bảng 3: Thực nghiệm về sự phụ thuộc nhiệt độ của hệ số khuếch tán D của Fe-H: [1] 

D (cm2/s) T (0C) P2 đo Tác giả 
2.510-6 25 Electrochemical Bastien and Amiot (1958) 

1.3910-8 25 Electrochemical Ahkin (1960) 
1.410-5 25 Electrochemical Radhakishman and Shreir (1967) 
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III. KẾT LUẬN 
Đối với HKXK Fe-H  khi đo hệ số khuếch tán và năng lượng kích hoạt  cũng như 

hệ số D0 do sự sai lệch khá lớn giữa các phép đo khác nhau. Điều đó cũng nói lên rằng, 

nghiên cứu lý thuyết khuếch tán đối với hợp kim này không phải đơn giản. Các kết quả 

tính được trong bảng về năng lượng kích hoạt E, hệ số khuếch tán D và hệ số D0 bằng 

phương pháp mô men định hướng cho chúng ta nghiên cứu thực nghiệm về hệ số 

khuếch tán, năng lượng kích hoạt, hệ số D0 trong  HKXK Fe -H. Hơn nữa kết quả tính 

số cũng cho chúng ta thấy được con đường khuếch tán của H trong Fe đó là khuếch tán 

theo cách 2 từ mặt này sang mặt chéo kế bên. 

Đây là lần đầu tiên phương pháp thống kê mô men được áp dụng vào để nghiên 

cứu lý thuyết khuếch tán của HKXK. Áp dụng phương pháp thống kê mô men nghiên 

cứu lý thuyết khuếch tán của HKXK Fe-H Các kết quả tính được cho thấy sự phù hợp 

khá tốt với thực nghiệm. Thông qua việc tính số đối với các hợp kim của Fe cho phép ta 

mở rộng tính số cho các hợp kim xen kẽ khác. Các kết quả tính số phù hợp với thực 

nghiệm  giúp chúng tôi tiến hành các nghiên cứu tiếp theo về HKXK khác 
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BUILDING FORMULA AND CALCULATING OF  ACTIVE 

ENERGY AND DIFFUSING FACTOR OF Fe - H ALTERNATED 

ALLOY BY MOMEN STATISTICS METHOD 
 

Nguyen Thi Loan, Le Thi Phuong 
 

ABTRACST 

The paper states the momen statistic method to build diffusing theory of alternated 
alloy. Also, it points out diffusing mechanism of alternated alloy Fe - H and building 
analytic formula define the active energy , the factor of D0 exponent, the D diffusing 
factor, and number calculating for this alloy. The number of calculated results agrees 
with  presented experimental results proves that the formulas are exact. The results will 
allow to build formula for alternaed alloy with other net structure and other alternated 
alloy group in future. 

Key words: alternated alloy, diffusing theory, moment statitic method. 
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CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT TỪ VÀ CÁC THAM SỐ MŨ TỚI HẠN 
TRONG NANÔ TINH THỂ La5/8Ca3/8Mn0.975Pd0.025O3 

 

Nguyễn Thị Ngọc1 

 
TÓM TẮT 

Mẫu nanô La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 đã được chế tạo bằng phương pháp solgel 

và được nghiên cứu bằng các phép đo từ. Nano tinh thể chế tạo được có cấu trúc đơn 

pha, orthorhombic, thuộc hệ trực giao được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. 

Tính chất từ của nano tinh thể biến đổi theo nhiệt độ nung. Các số liệu được phân tích 

kỹ trong vùng cận chuyển pha bằng việc sử dụng các đường Arrott và cho các giá trị 

nhiệt độ chuyển pha TC=252.7 Kvà các tham số tới hạn = 0.48633,  =1.18623 và 

=3.431682. Các giá trị thu được nằm giữa các giá trị lý thuyết trường trung bình và 

mô hình Heissenberg. 

Từ khóa: Nano tinh thể manganite, hiệu ứng từ nhiệt. 

I. GIỚI THIỆU 

Perovskite nền manganite là vật liệu phản sắt từ điện môi có công thức AMnO3 

(A: ion đất hiếm). Khi thay đổi nồng độ pha tạp trong các điều kiện nhiệt độ, từ trường 

khác nhau, tính chất điện từ của perovskite A1-xA’xMnO3 (A’: ion kiềm thổ) có thể biến 

đổi mạnh từ phản sắt từ cho đến sắt từ, từ điện môi cho đến kim loại [1]. Do có những 

biểu hiện vật lý hết sức phong phú về sự tương quan mạnh giữa cấu trúc tinh thể, cấu 

trúc điện tử, tính chất từ và tính chất dẫn nên vật liệu này đã thu hút sự quan tâm nghiên 

cứu cả lý thuyết và thực nghiệm trên thế giới cũng như tại Việt Nam [2], [3]. Nano tinh 

thể La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 cũng có những tính chất vật lý đặc trưng của họ vật liệu 

perovskite khi có sự pha tạp Pd. 

II. THỰC NGHIỆM 

Dung dịch các muối La(NO3)3 0,5M, Ca(NO3)2 0,5M, Mn(NO3)2 0,5M và PdCl2 

0,1 M  pha từ hóa chất tinh khiết phân tích là hóa chất ban đầu dùng để tổng hợp vật 

liệu La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 [7]. Hạt nano La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 được chế tạo 

bằng phương pháp sol-gel tạo phức. Dung dịch axit citric 1M được bổ sung với tỷ lệ 

mol AC/∑Me = 3,2 để tạo phức với các ion kim loại khi điều chỉnh pH của dung dịch 

trong khoảng 3-5 bằng dung dịch NH3. Các ion Pd2+, Mn2+, và Ca2+, La3+  được lần lượt 

tạo phức riêng biệt với axit citric trong thời gian tương ứng 30, 30, và 60 phút trước khi 

trộn đồng nhất thành một dung dịch để tạo sol. Sol được hình thành trong quá trình 

khuấy trộn dung dịch trên được gia nhiệt ở nhiệt độ 650C - 750C. Quá trình giảm bớt 

dung môi trong sol kèm sự ngưng tụ của phức giúp gel được hình thành ở nhiệt độ này. 

Sau khi gel được sấy khô ở 800C để hình thành xerogel, bột mẫu được nung sơ bộ ở 

5500C trong 3 giờ để loại các gốc hữu cơ giúp hình thành pha tinh thể và nung nhiệt độ 

                                                
1ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức. 
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cao tại 9800C trong 3 giờ để các pha tinh thể lớn và hoàn thiện cấu trúc; các mẫu 

khối được ép viên từ mẫu bột và được nung ở nhiệt độ 1.0500C với thời gian lưu là 

4h. Các mẫu đều được nung trong môi trường oxy không khí và làm nguội tự nhiên 

trong lò nung. 

Chất lượng mẫu nghiên cứu được kiểm tra bằng nhiễu xạ tia X. Kết quả phép 

đo nhiễu xạ tia X cho thấy mẫu chế tạo được hoàn toàn đơn pha, có độ tinh khiết cao 

và tinh thể có cấu trúc orthorhombic. Các các phép đo từ được thực hiện trên hệ đo 

PPMS-6000. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Hình 1 là giản đồ XRD của khối mẫu La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 nung tại nhiệt độ 

thiêu kết 1.0500C và lưu trong 4h. 

       Hình 2 là ảnh SEM của hệ mẫu nanô La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3  

 

Hình 1. Giản đồ XRD của khối mẫu 

La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 nung tại nhiệt 

độ thiêu kết 10500C và lưu trong 4h. 

 

Hình 2: Ảnh SEM của hệ mẫu nanô 

La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 

 

Từ phổ nhiễu xạ ta thấy mẫu đều không tồn tại pha thứ cấp. Pha tinh thể LCMPO 
có cấu trúc orthorhombic với các thông số mạng a = 5,45 Å; b = 7,70 Å; c = 5,47 Å và 
α=β=γ=90o. Điều này cho phép chúng ta có thể kết luận với nhiệt độ nung 10500C, với 
nồng độ pha tạp Pd nhỏ, Pd đã tham gia vào cầu trúc tinh thể của LCMPO. Vì lí do đó 
tôi đang nghiên cứu mẫu để đo từ trường phụ thuộc vào nhiệt độ M(T) và hiệu ứng từ 
nhiệt biến đổi tại nhiệt độ chuyển pha TC. 

Vật liệu perovskite manganite AMnO3 là hệ vật liệu có nhiều tính chất lý thú, 
trong đó hiệu ứng từ nhiệt lớn (Giant MagnetoCaloric Effect - GMCE) rất được quan 
tâm[4], [5], [6]. Để có thể dự đoán các tính chất từ của vật liệu, chúng tôi đã tiến hành 
đo từ độ theo các chế độ làm lạnh có từ trường (FC) và làm lạnh không có từ trường 
(ZFC). Các phép đo từ độ phụ thuộc nhiệt độ của các mẫu trong từ trường thấp cho 
phép  xác định được nhiệt độ chuyển pha sắt từ - thuận từ cũng như dự đoán được pha 
từ trong các vùng nhiệt độ khác nhau. 
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Các phép đo từ được thực hiện trên thiết bị có độ phân giải cao (phòng thí nghiệm 
khoa học vật liệu và kỹ thuật thuộc trường Đại học Virginia - USA). 

 
 

 
 
Hình 3. Đường cong FC và ZFC  
của  mẫu La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3  
 

 

 
Hình  4: Sự phụ thuộc từ trường của từ 
độ của mẫu nanô 
La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 ở các nhiệt độ 
khác nhau 

 

     Hình 3 chỉ ra sự phụ thuộc nhiệt độ của từ độ của mẫu được đo trong từ trường 

100Oe. Nhiệt độ chuyển pha sắt từ - thuận từ được xác định nhờ vào phép đạo hàm 

đường M(T) theo nhiệt độ cho thấy TC = 252.7K. Tuy nhiên nhiệt độ này được lấy chỉ 

mang tính chất tương đối và dựa trên đường đạo hàm của M(T) theo T, nghĩa là giá trị 

này được xác định tại điểm mà độ dốc của đường cong M(T) lớn nhất. Từ các kết quả 

thực nghiệm thu được, chúng tôi đã tính toán và xác định được nhiệt độ chuyển pha sắt 

từ thuận từ của mẫu là TC = 247.79K. Đây là kết quả trung bình khi xác định nhiệt độ 

chuyển pha theo hai vùng, trên và dưới TC. Giá trị này khá khác xa với giá trị thu được 

từ phép đo từ nhiệt. Tuy nhiên giá trị mới cho ta giá trị thực hơn bởi nó thu được từ các 

giá trị cận chuyển pha, thể hiện bản chất nội tại của quá trình chuyển pha trong vật liệu. 

Mẫu thể hiện chuyển pha bậc 2 với độ rộng chuyển pha tương đối lớn. Đây là một đặc 

thù của các mẫu được chế tạo bằng phương pháp solgel.  

     Hình 4 chỉ ra sự phụ thuộc từ trường của từ độ tại các nhiệt độ khác nhau. Ngay cả ở 

nhiệt độ xa TC cũng cho thấy đường đo M(H) của mẫu không được bão hoà. Trong vùng 

chuyển pha sắt từ - thuận từ, từ độ bão hòa và độ cảm từ được xác định bởi công thức 

sau đây: 
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Việc xác định các giá tham số mũ tới hạn β và γ, ở đây từ độ bão hoà được xác định bởi  

HTM
H

S
0

lim)(


  dưới TC và độ cảm từ được xác định bới 
M

H
M 0

1
0 lim



  . 

 

Hình 5: Sự phụ thuộc nhiệt độ của từ độ bão hoà và độ cảm từ của mẫu nanô 
La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 . 

Tại nhiệt độ chuyển pha sắt từ - thuận từ, sự phụ thuộc từ trường của độ cảm từ tại 

TC được cho bởi 

1

.HDM   trong đó giá trị tới hạn δ =1+ γ/β. Giá trị δ có thể thu được 
từ đường log(M) phụ thuộc log(H) tại TC. Bằng việc ngoại suy đường Arot, chúng tôi 
thu được các giá trị từ độ bão hoà và độ cảm từ được chỉ ra trên hình 5. Các giá trị tham 
số mũ tới hạn của mẫu được xác định là =0.48633, =1.1826 và δ=3.431682. Có thể 
nhận thấy các giá trị thu được nằm giữa mô hình trường trung bình và mô hình 
Heisenberg. Giá trị của các tham số mũ tới hạn có thể gợi cho chúng ta thấy các pha vật 
liệu có thể tồn tại không phải là duy nhất mà ở đây có ít nhất 2 pha, tương ứng với các 
mô hình trường trung bình và Heisenberg. 

IV. KẾT LUẬN 

Trên đây là một số kết quả nghiên cứu cấu trúc của hệ La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3 
ở một số điểm nhiệt độ và thời gian nung thiêu kết khác nhau. Tồn tại hiện tượng spin-glass 
trong hệ vật liệu La5/8Ca3/8Mn0.9750Pd0.025O3  tại nhiệt độ chuyển pha sắt từ - thuận từ 
TC= 252.7 K. Kết quả cho thấy sự có mặt của Pd trong vật liệu làm giảm nhiệt độ 
chuyển pha và giá trị từ nhiệt tại nhiệt độ chuyển pha sắt từ thuận từ. Tuy nhiên vùng 
nhiệt độ có hiệu ứng cực đại được mở rộng về vùng nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ chuyển 
pha sắt từ - thuận từ. 
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STRUCTURE, MAGNATIC FEATURES AND PARAMETERS IN 
NANO CRYSTALLIENE 

Nguyen Thi Ngoc 

ABSTRACT 

Samples of La5/8Ca3/8Mn1-yPdyO3 (y = 0.0125; 0.025; 0.05; 0.10) with nano-sized 
crystal were synthesized by the sol-gel method. The factors that affected on the crystal-
size such as pH, the rate of hydrolysis and condensedness, calcination temperatures and 
calcination time…were studied. The crystal structure was orthorhombic single phase, 
belong to orthogonal system, and was determined by XRD method. The magnetic 
property of  nano-crystal depends on the doping concentrations and calcination 
temperatures. The data were analyzed in the transition temperature region by using the 
Arrot plots. It is shown that the transition temperature is TC ~247.79 and the critical 
parameters are of = 0.48633,  =1.18623 and =3.431682. Those values  are between 
the ones of mean-field theory and Heissenberg model. 

Key words: Nanocrystalline, manganite 
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MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA KHÔNG GIAN Spm(A) 
 

Đồng Khắc Soạn1 

 
TÓM TẮT 

 

Bài viết đề cập đến việc  xây dựng tô pô Zariski Z  trong không gian ( )Spm A  và 

trình bày một số tính chất của không gian ( )Spm A  với tô pô Zariski. 

Từ khóa: Tính chất, không gian Spm(A). 
 
I.  ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong suốt bài viết, ta luôn giả sử [ ]A K X  là vành tất cả các đa thức n - biến 

trên trường đại số K, có đơn vị là 1. Như chúng ta đã biết, có nhiều cách mô tả tính chất 
hình học của [ ]K X  (xem [1] trang 54, [2] trang 7). Hai cách mô tả hình học thường 

được nhắc tới trong các tài liệu về hình học đại số, đó là cách mô tả bằng tập các ideal 
nguyên tố ( )Spec A  và cách mô tả bằng tập các ideal cực đại ( )Spm A . Một số tính chất 

cơ bản của không gian ( )Spec A  với tô pô Zariski được trình bày bởi tác giả Ngô Bảo 

Châu (xem [1] trang 56). Ở đây, bằng cách tương tự như xây dựng tô pô trong ( )Spec A , 

chúng tôi xây dựng tô pô Zariski trên không gian ideal cực đại của A  và từ đó trình bày 
một số tính chất của không gian ( )Spm A  với tô pô Zariski. 

II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
Với I  là một ideal nào đó của A , ta kí hiệu ( )V I  là tập hợp tất cả các ideal cực 

đại của  A  chứa I , nghĩa là: 

( ) { / ( ), }V I P P Spm A I P   ; 

và ký hiệu ( )U I  là tập hợp tất cả các ideal cực đại của A  không chứa I , nghĩa là: 

( ) { / ( ), }U I P P Spm A I P   . 

Ta nhận thấy rằng, với I A  thì ( )V I    và ( ) ( )U I Spm A ;Với {0}I   thì 

( ) ( )V I Spm A và ( )U I   . 

2.1. Nhận xét. 

a) Giả sử 1 2,I I  là hai ideal cực đại của A  thỏa mãn 1 2( ) ( )U I I Spm A  . Khi đó 

1 2, : 1a I b I a b     . 

b) Giả sử 1 2,I I  là các ideal của A . Khi đó, ta có: 

i. 1 2 1 2( ) ( ) ( . )V I V I V I I  ; 

ii. 1 2 1 2( ) ( ) ( )V I V I V I I   ; 

iii. 1 2 1 2( ) ( ) ( . )U I U I U I I  ; 

iv. ( )j j j
j Jj J

U I U I


 
  

 
 . 

                                                
1ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức. 
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c) Giả sử 1 2,I I  là hai ideal của A  và 1 2I I . Khi đó, 2 1( ) ( )V I V I  và 

2 1( ) ( )U I U I . 
 

Chứng minh: 
a) Thật vậy, từ giả thiết 1 2( ) ( )U I I Spm A   suy ra không có một ideal cực đại nào 

của A  chứa 1 2I I . Điều này chỉ có thể xảy ra nếu 1 2I I A  . Tức là có 1 2,a I b I   

để 1a b  . 
b) 

i. Đặt 1 2( ) ( )V I V I M  và 1 2( . )V I I N . 

Giả sử P M  khi đó 1P I  hoặc 2P I . Từ đây suy ra 1 2.P I I  hay P N . 

Ngược lại, giả sử B N , ta cần chứng minh B M  nghĩa là chứng minh 1B I  

hoặc 2B I . Ta chứng minh bằng phản chứng. 

Giả sử B  không chứa 1I  và B  không chứa 2I . Khi đó tồn tại 1a I  nhưng a B  

và tồn tại 2b I  nhưng b B . Như vậy .a b B  (vì B  nguyên tố). Điều này mâu thuẫn 

với giả thiết B N . Vậy 1 2 1 2( ) ( ) ( . )V I V I V I I   

ii. Giả sử 1 2( ) ( )C V I V I   

1

2

C I

C I


 


 

1 2C I I    

1 2( )C V I I   . 

Vậy 1 2 1 2( ) ( ) ( )V I V I V I I   . 

iii. Giả sử 1 2( ) ( )D U I U I   

1

2

I D

I D


 


 

1

2

,

,

a I a D

b I b D

  
 

  
 

.a b D   

1 2( . )D U I I  . 

Ngược lại, giả sử 
1

1 2

2

( . )
I B

B U I I
I B


  


 

1 2( ) ( )B U I U I   . 

Vậy 1 2 1 2( ) ( ) ( . )U I U I U I I  . 

iv. Đặt ( )j j
j J

K U I


  và  j
j J

H U I
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Giả sử  
0 00 : j jC K j C U I     

0j
I C   

j
j J

I C


   

C H  . 

Ngược lại, giả sử j
j J

B H I B


   . Cần chứng minh B K . 

Nếu ( ), ,j j jB U I j J I B j J        

j
j J

I B


   

B H  . 
Điều này mâu thuẫn. 
Do đó ( )j jB U I  với j  nào đó. Hay B K . 

Vậy ( )
n

j j j
j Jj J

U I U I


 
  

 
  

c) Giả sử 2( )P V I . Khi đó 2P I  kéo theo 1P I  hay 1( )P V I . 

Do đó, 2 1( ) ( )V I V I . 

Tương tự, giả sử 1( )Q U I . Khi đó 1I Q  kéo theo 2I Q  hay 2( )Q U I . 

Vậy 1 2( ) ( )U I U I . 

2.2. Nhận xét. Giả sử I  là ideal của A . Khi đó 
( )C V I

I C


  . 

Chứng minh: 

Do , ( )I C C V I    nên 
( )C V I

I C


  . 

Ngược  lại, giả sử 
( )C V I

f C


  . Ta sẽ chứng minh f I . Giả sử ngược lại f I . 

Khi đó, \C A f  là ideal cực đại chứa I  và C  không chứa f . 

Điều này vô lí. 

Vậy 
( )C V I

I C


  . 

 
III. MỘT SỐ KẾT QUẢ 
Ta kí hiệu { ( ) / }Z U I I la ideal cua A  . Theo nhận xét 2.1 thì Z  lập thành một tô 

pô trên ( )Spm A . 
 

3.1. Định nghĩa: Mỗi Z  được gọi là tô pô Zariski của ( )Spm A  
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Như vậy, với mỗi ideal I  của A  thì ( )U I  là một tập mở trong ( )Spm A  và ( )V I  là 

tập đóng trong ( )Spm A . 

3.2. Nhận xét. Với tô pô Zariski Z  không gian tô pô ( )Spm A  là 1T  không gian 

nhưng không là 2T không gian. 

Chứng minh:  Ta xét ( )C Spm A . Khi đó ( ) { }V C C . Như vậy, tập một điểm 

trong không gian ( )Spm A  là tập đóng. Do đó ( )Spm A  là 1T  không gian. 

Ta sẽ chứng minh ( )Spm A  không phải là 2T không gian. 

Giả sử 1 2,C C là hai điểm khác nhau trong ( )Spm A . Ta xét 1 2,U U  lần lượt là lân cận 

mở của 1 2,C C . Khi đó, 1 1( )U U I , 2 2( )U U I  với 1 2,I I  là các ideal khác không của 

A . Ta có: 

 1 2 1 2( ) ( )U U U I U I    

1 2( . )U I I  

   (Vì 1 2. {0}I I  ). 

Vậy ( )Spm A  không là 2T không gian. 

3.3. Mệnh đề.   /U f f A  là cơ sở của Z . 

Chứng minh: 

Giả sử ZU  . Khi đó ( )U U I  là tập mở trong ( )Spm A , I  là ideal của A . Do 

[ ]A K X  là vành Noether nên  1( ) ,..., nU U I U f f  . 

Giả sử ( )C U I  tức là I C . Khi đó, if C , với i  nào đó, hay  iC U f . Do 

đó  
1

n

i
i

C U f


 . 

Ngược lại, giả sử  
1

n

i
i

C U f


 . Khi đó tồn tại  0 1,...,i n  để  iC U f  tức là 

0i
f C  hay ( )C U I . 

Vậy  
1

n

i
i

U U f


 , mệnh đề được chứng minh. 

Ta nhắc lại rằng: Giả sử ( )M Spm A , bao đóng của M  được kí hiệu là M , đó là 

tập đóng bé nhất chứa M . 

3.4. Mệnh đề. Giả sử  ( ) / ;j j
j J

M C Spm A j J I C


    . Khi đó ( )M V I . 

Chứng minh: 

Trước tiên, ta nhận thấy I  là ideal của A  (vì , ,f g I f g I     và 

. , ,f g I f I g A     ). 

Ta chứng minh ( )M V I . 
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Thật vậy, với jC M  thì jC I , tức là ( )jC V I . Từ đây suy ra 

( ) ( )M V I V I  . 

Giả sử N  là tập đóng chứa M . Ta sẽ chứng minh ( )N V I . Do N  đóng nên 
~

N V I
 

  
 

, với 
~

I  là một ideal của A . Ta sẽ chứng minh 
~

( )V I V I
 

 
 

 

Với 
~

,jC V I j J
 

   
 

 thì 
~

,jC I j J   . Khi đó 
~

I I . Theo nhận xét 2.1 ta suy 

ra 
~

( )V I V I
 

 
 

. 

Vậy mệnh đề được chứng minh. 
 
3.5. Mệnh đề:  Giả sử T  là tập bất kì trong không gian ( )Spm A . Khi đó, T  là tập 

compact. 
Chứng minh: 

Giả sử  i i H
U


 là phủ của T , trong đó ,iU i H , là các tập mở trong ( )Spm A , tức 

là j
j J

T U


 . Khi đó, theo Mệnh đề 3.3 và không mất tính tổng quát ta có thể viết 

 j
j J

T U f


 , với ,jf A j J   . Ký hiệu ,jI f j J  . Do  A K X  là vành 

Noether nên 1,..., mI f f  trong đó  1,...,m J . 

Đặt  j
j J

U U f


 . Ta sẽ chứng minh ( )U U I . 

Thật vậy, giả sử C U  thì  jC U f , với j  nào đó. Khi đó, jf C . 

Điều này kéo theo I C  hay ( )C I . 

Ngược lại, nếu ( )C I  thì I C . Suy ra jf C  , với j  nào đó, và do đó 

 jC U f  hay C U . 

Như vậy,  1( ) ,..., mT U I U f f  . 

   
1

m

i
i

U f


  (theo cách chứng minh mệnh đề 3.3). 

Vậy, T  là tập compact. 
 

3.6. Mệnh đề: Giả sử V  là tập con đóng trong không gian ( )Spm A . Khi đó, V  có 

thể phân tích được thành giao hữu hạn của các tập đóng dạng  iV f . 

Chứng minh: 
Do V  là tập con đóng trong ( )Spm A  nên ( ) \V Spm A U , với U  là tập mở trong 

( )Spm A . Áp dụng mệnh đề 3.3 với tập mở ta được: 
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1

( ) \
n

i
i

V Spm A U f


 
  

 
  

  
1

( ) \
n

i
i

Spm A U f


  

 
1

n

i
i

V f


 . 
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BỘ MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG DỰA VÀO HƯỚNG CHÍNH 
CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG CỤC BỘ 

Nguyễn Thị Xuân Đài1,  Lê Thị Hồng Hà2 

TÓM TẮT 

Trong bài báo, chúng tôi đề xuất cách tiếp cận cho bài toán dò tìm điểm đặc 

trưng cục bộ và xây dựng bộ mô tả điểm đặc trưng thỏa mãn ba thuộc tính quan trọng, 

đó là bất biến với các phép biến đổi ảnh thông thường, bất biến với sự thay đổi về giá 

trị điểm ảnh và bất biến với sự thay đổi khung nhìn. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành  nâng 

cấp ảnh đầu vào, rồi xây dựng giải thuật nhanh để biểu diễn ảnh sang không gian đa 

phân giải. Sau đó, chúng tôi đề xuất một kỹ thuật tìm kiếm nhanh các điểm cực trị cục. 

Các điểm cực trị này được gọi là các điểm đặc trưng và một bộ mô tả dựa trên 

histogram cho mỗi điểm đặc trưng được xây dựng.  

Từ khóa: Bộ mô tả cục bộ, các điểm đặc trưng, các vùng đặc trưng, Laplace của 

Gaussian 

1. Giới thiệu 

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các điểm đặc trưng cục bộ là rất quan trọng, và đề 

xuất các kỹ thuật phát hiện. Nghiên cứu thứ nhất phát hiện các đặc trưng, các góc dựa  

vào độ cong của các điểm chính ([4]). Các phương thức này không hiệu quả đối với 

các phép co giãn. Nghiên cứu thứ hai [6] phát hiện các vùng cục bộ bất biến đối với 

các phép biến đổi khung nhìn. Tuy nhiên, các phương thức này chỉ hữu ích đối với 

vùng đồng nhất [3]. Một cách tiếp cận khác là dựa vào biểu diễn nhiều chiều của ảnh. 

Lindeberg [1] tiến hành tìm kiếm theo chiều sâu trên không gian tỷ lệ để phát hiện các 

đặc trưng với phương thức chọn tự động, kết quả đạt được là khá khả quan. Dựa vào 

nghiên cứu của  Lindeberg, D. Lowe [5] đề xuất một cách tiếp cận hiệu quả (SIFT) để 

phát hiện và mô tả các điểm đặc trưng cục bộ nhưng cách này không phù hợp với ảnh 

kích thước lớn, tính toán phức tạp,…  

Trong bài báo, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận hiệu quả để phát hiện 

các điểm đặc trưng cục bộ. Sau đó, chúng tôi xây dựng một bộ mô tả đặc trưng. Bộ mô 

tả được xây dựng trên cơ sở phân hoạch động các lưới phụ thuộc vào hướng chính của 

các điểm khóa. Các lưới tròn được xây dựng trước theo 4 hướng đầu tiên của điểm 

khóa, và các lưới còn lại được xây dựng từ 4 lưới này. Theo cách này, tiến trình xây 

dựng bộ mô tả rất hiệu quả vì nó tránh được việc xử lý các số thực trong khi quay theo 

hướng của điểm khóa. Để bộ mô tả tốt đối với phép co giãn, kích thước của các vòng 

tròn cục bộ được xác định dựa vào khoảng cách giữa điểm khóa và điểm gần nhất thứ 

tư. Nhờ tính lặp lại cao của các đặc trưng cục bộ, cách tiếp cận sử dụng khoảng cách từ 

điểm khóa tới các lân cận cung cấp một cách ước lượng khá chính xác về độ lớn của 

ảnh. Cuối cùng, bộ mô tả được làm mịn để ổn định đối với các thay đổi.  

                                                
1,2ThS. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức. 
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Phần sau của bài báo được tổ chức như  sau, mục 2 giới thiệu các kỹ thuật nhanh 

để biểu diễn ảnh trong không gian tỷ lệ, sau đó tìm kiếm cực trị, mục 3 mô tả cách xây 

dựng bộ mô tả đặc trưng, mục 4 tóm tắt các kết quả chính và đưa ra một số đề xuất.  

2. Bộ dò nhanh các điểm đặc trưng cục bộ  

Không gian tỷ lệ đã được sử dụng rộng rãi trong biểu diễn ảnh [1, 2, 4, 5] vì nó có 

thể phát hiện các đặc trưng bất biến. Ở đây, chúng tôi chọn Laplace của Gaussian 

(LoG) để biểu diễn ảnh trong không gian tỷ lệ. Sử dụng LoG tạo ra rất nhiều ưu điểm 

cho cách tiếp cận của chúng tôi.  

2.1. Giải thuật nhanh để biểu diễn ảnh trong không gian tỷ lệ 

Để biểu diễn ảnh trong không gian tỷ lệ, ảnh đầu vào được tích chập với hàm 

Gaussian: ),,(),(),,(  yxGyxIyxJ   (1), với  là phép toán tích chập và 

2

22

2
22

1
),,( 




yx

eyxG





 (2) 

Một giải pháp phổ biến để tạo mặt nạ  Gaussian với các kích thước khác nhau 

được thể hiện trong phương trình (2). Tuy nhiên, các cột đầu tiên và cuối cùng của mặt 

nạ thường có giá trị xấp xỉ bằng 0, do đó để loại bỏ các tính toán không cần thiết chúng 

tôi thực hiện tiền xử lý để loại bỏ các cột như vậy. Hơn nữa, dễ nhận thấy rằng cột đầu 

tiên của mặt nạ Gaussian luôn luôn là mặt nạ 1-D, vì vậy mặt nạ này có thể được sử 

dụng để tiến hành các phép tích chập 1-D liên tiếp nhau thay vì các tính toán 2-D. Trong 

thí nghiệm của mình, chúng tôi chia không gian tỷ lệ thành 24 vùng và  [1,8]. 

 
Hình 1. Các biểu diễn 1-D của các mặt nạ Laplace và Gaussian 

Đối với mặt nạ Laplace, chúng tôi biểu diễn mặt nạ này thành tổng của 2 mặt nạ 

riêng biệt (Hình 1). Đối với mặt nạ thứ nhất, trước hết chúng tôi tích chập mặt nạ [1 1 1] 

với ảnh, sau đó kết quả được tạo ra bằng cách áp mặt nạ sau lên ảnh. 

 
Giải thuật sau tính LoG cho một ảnh đầu vào I: 

Jcol = Convolution1D(I, MaskG) ;  J   = Convolution1D(Jcol, MaskG)  

for x=1:M  for y=1:N Lcol(x,y) = J(x,y-1)+J(x,y)+J(x,y+1)   

for x=1:M     for y=1:N       L(x,y) = Lcol(x-1,y)+ Lcol(x,y)+ Lcol(x+1,y) - 9*I(x,y); 

Trong đó MaskG là một mặt nạ Gaussian 1-D; M, N là các kích thước của ảnh 

đầu vào và L là ma trận kết quả của  phép toán LoG.   

Hiển nhiên, với một ảnh I kích thước M×N và một mặt nạ nn  , giải thuật trên 

giảm số phép tính từ 2nNM   xuống nNM  .  
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2.2. Giải thuật để tìm kiếm nhanh các điểm cực trị cục bộ  

Chúng tôi đề xuất một kỹ thuật để tìm kiếm các điểm cực trị cục bộ giảm các 

phép tính toán từ NM 27  xuống NM 3  hoặc từ NM 125  xuống NM 5  

tương ứng với kích thước của vùng cục bộ là 333   hoặc 555  . 

    
Hình 2. P(1,1) là điểm cực trị trong hình chữ  nhật cục bộ L [(1,1); (3,3)] 

Cho vùng cục bộ nm , giả sử P(i,j) là lớn nhất trong hình chữ nhật cục bộ L 

với (i,j) là vị trí phía trên trái nhất và (i+m-1,j+n-1) là phía dưới phải nhất của L, trong 

đó (i,j)  [0,M-m-1] [0,N-n-1] và L là ma trận LoG với kích thước NM  (Hình 2). 

Xây dựng P từ L dựa vào 2 pha chính ứng với các hàng và các cột. Cho V1, V2 là 2 

vector có chiều dài N. Trong pha đầu tiên, tiến hành các bước sau đối với mỗi dòng của L: 

Đối với hàng thứ i của L ( ),( iL ), xét các đoạn liên tiếp có chiều dài n là [0,n-1], 

[n,2n-1], ..., [(p-1)n, pn-1], trong đó pn-1 ≤  N-1, sau đó: 

 Xây dựng V1: với mỗi mẫu thứ k được xác định bởi [(k-1)n, kn-1] trong đó  

1≤  k≤  p:  

 Khởi tạo: V1(kn-1) = L(i, kn-1)  

 Lặp:  V1(j) = max{V1(j-1), L(i, j)} với j=kn-2, kn-3, …, (k-1)n  

 Xây dựng V2: với mỗi mẫu thứ k được xác định bởi [(k-1)n, kn-1] trong đó  

2≤  k≤  p:  

 Khởi tạo: V2((k-1)n) = L(i, (k-1)n)  

 Lặp:  V2(j) = max{V2(j-1), L(i, j)} với j=(k-1)n+1, (k-1)n+2, …, kn-1  

 Xây dựng ),( iP : với mỗi mẫu thứ k được xác định bởi [(k-1)n, kn-1], i≤  k≤  p:  

 Khởi tạo:V2(n-1) = L(i, n-1)  

 Lặp:  P(i, j) = max {V1(j), V2(j+n)} với j = 0, 1, 2,…, (p-1)n  

Chúng tôi thực hiện N phép tính toán cho mỗi dòng của L, do đó phải thực hiện 

NM  phép tính để xây dựng P. Sau khi xây dựng, P(i,j) là cực trị trong hình chữ nhật 

cục bộ L[(i,j);(i,j+n-1)]. Trong pha thứ 2, chúng tôi thực hiện đúng các thao tác như trên 

đối với các cột của P và P(i,j) là cực trị của hình chữ nhật L[(i,j);(i+m-1,j+n-1)]. 

Giải thuật đã đề xuất ở trên rất hiệu quả để tìm kiếm điểm cực trị của không gian 

tỷ lệ. Giả sử k= sk0 là  mức thứ k của không gian tỷ lệ, trong đó s là hằng số dương, 

0 là mức khởi tạo và 0 ≤  k ≤  K (K là số khoảng của không gian tỷ lệ và trong thực 

nghiệm của chúng tôi K=24). Để thuận tiện, giả sử ),( kL  là  LoG tại mức k và ),( iiPk  

là lớn nhất trong hình chữ nhật cục bộ [(i,j);(i+m-1,j+n-1)] của ),( kL . Giải thuật sau 

tìm kiếm điểm cực trị trong không gian 3D. 

hx = m/2; hy = n/2; 
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for k=0:K for i=hx:M-hx  for j=hy:N-hy 

IF(  Lk(i,j) = Pk(i-hx,j-hy)  AND Lk(i,j) > Pk-1(i-hx,j-hy) AND Lk(i,j) > Pk+1(i-hx,j-

hy) AND Lk(i,j) > thresold)  THEN (i,j) is a maximum at scale k. 

2.3. Nâng cấp ảnh đầu vào  

Đối với các ảnh tương phản thấp, chúng tôi cải thiện tương phản dựa vào độ lệch 

chuẩn ( ). Giả sử gi là mức xám của ảnh đầu vào (0 ≤ gi ≤ 255) và p(gi) ma trận của  gi 

(0 ≤ p(gi) ≤1) và m là mức xám trung bình của ảnh,  ta có: 





255

0

)(
i

ii gpgm   



255

0

2 )()(
i

ii gpmg  

Giá trị  là thông tin rất hữu ích để tăng cường sự tương phản. Trong các ảnh 

xám, các giá trị xám được phân bố trong khoảng [0, 255] và  là giá trị nằm trong 

khoảng đó.   

Trong hình 3, (a) là ảnh tương phản rất thấp và  (b) là ảnh kết quả từ việc phát 

hiện các đặc trưng cục bộ của (a). Chúng tôi thực hiện tăng cường tương phản cho (a) 

để thu được (c). Do đó, có  72 điểm cực trị cục bộ mạnh nhất được phát hiện trong (c). 

  
Hình 3. Các đặc trưng cục bộ được phát hiện sau khi tăng cường các ảnh tương phản thấp 

 

Xét các ảnh có nhiễu, nhờ bộ lọc Gaussian, nhiễu đã được giảm đáng kể. Hơn nữa, 

tiến hành tiền xử lý để loại bỏ nhiễu cho ảnh gốc bằng cách thực hiện các phép tích chập 

liên tiếp hàm Gaussian và ảnh gốc tại mức 0. Trong thực nghiệm của chúng tôi, 0 =1.5 và 

số vòng lặp là 2. Hình 4 thể hiện các kết quả phát hiện đặc trưng cục bộ cho các ảnh có 

nhiễu. (a) và (c) là các ảnh chất lượng cao, (b) và (d) là các ảnh có nhiễu tương ứng. 

   

Hình 4. Các kết quả phát hiện đặc trưng cục bộ đối với các ảnh có nhiễu 

3. Bộ mô tả đặc trưng dựa vào hướng chính của các đặc trưng cục bộ  

3.1. Hướng chính của các đặc trưng cục bộ  

Trong phần này, chúng tôi gán cho mỗi điểm khóa một hướng được gọi 

là hướng chính. Với mỗi mẫu có tọa độ (x, y), chúng tôi xét 16 hướng của nó như sau:  
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Hình 5.16 hướng của mỗi điểm  

Độ lớn tại hướng thứ i, được tính như sau: 

|),(2)1,()2,(|),(0 yxJyxJyxJyxmag   

|),(22/))1,()1,1(()2,1(|),(1 yxJyxJyxJyxJyxmag   

Các hướng còn lại (i = 2…15) được tính theo cách tương tự, sau đó hướng chính 

và độ lớn tại điểm lấy mẫu (x,y) được xác định như sau:   kyx ),(  

Trong đó 0 ≤ k ≤ 15 và   với i = 0, 1,…, 15 và i  ≠ k. 

Nếu nhiều hướng có độ lớn như nhau, hướng của mẫu là giá trị trung bình của 

các hướng. Để tính hướng chính cho mỗi điểm khóa, bao quanh điểm khóa bằng một 

vòng tròn cục bộ và xây dựng ma trận hướng cho từng mẫu trong vòng tròn. Để tránh 

các thay đổi đột ngột trong các ô, độ lớn của các mẫu được tính trước khi gom lại để tạo 

thành ma trận và sử dụng một hàm như giới thiệu trong hình 5. Thay vì tập trung vào 

các mẫu trung tâm, chúng tôi định giá vùng trung tâm với giá trị cao nhất và giảm dần 

đối với các vùng xa hơn. Hình 6 minh họa hàm định giá của chúng tôi: Hình bên trái 

minh họa ba vòng tròn với ba mức xám khác nhau biểu diễn ba giá trị định giá và hình 

bên phải là một ma trận định giá cụ thể của hình bên trái. Hướng chính của điểm khóa 

được xác định bằng cách tìm ô có giá trị cao nhất. Để thu được kết quả ổn định, chọn 

các ô có giá trị lớn hơn 80% giá trị của ô cao nhất. 

 

Hình 6. Ma trận định giá được sử dụng trong thực nghiệm 

3.2. Xây dựng bộ mô tả  

Bộ mô tả được tính toán dựa các hướng chính của điểm khóa. Với mỗi điểm 

khóa, xây dựng vòng tròn cục bộ, lưới và phân hoạch vùng cục bộ thành 4 vùng con 

như trong hình 7, kết quả là bộ mô tả có 64 chiều. Hướng của mỗi mẫu trong vòng tròn 

cục bộ được tính toán dựa vào hướng chính của điểm khóa để tạo ra ma trận bất biến 

đối với phép quay. Hơn nữa, lưới tròn cục bộ cũng được phân hoạch động dựa vào 

hướng chính của điểm khóa.  
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Hình 7. Vòng tròn cục bộ được phân hoạch động thành 4 vùng  

Trong hình 8, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận hiệu quả để phân hoạch vòng 

tròn cục bộ thành 4 vùng con. Chúng tôi chia 4 lưới đầu thành các vùng con theo các 

hướng 0, 1, 2, và 3, sau đó điền các số tự nhiên vào từng vùng con, ví dụ 1, 2, 3 và 4. 

Đối với các hướng còn lại, từ 4 đến 15, các lưới kết quả có thể được xây dựng từ các 

lưới đã xây dựng trước. Với mỗi mẫu ảnh trong lưới đã chọn, chúng tôi thêm trọng số 

vào ô vị trí của cùng chỉ mục như trong ví dụ. Hình 8 thể hiện bốn lưới đầu tiên của ma 

trận 11x11 với các hướng 0, 1, 2, và 3.  

  
Hình 8. Các lưới cục bộ được mô tả  và các chỉ mục theo 4 hướng 0, 1, 2, và 3 

  Để tránh hiệu ứng biên về giá trị giữa các ô của bộ mô tả, giá trị của mỗi điểm 

ảnh được tích lũy vào các ô liên quan với các trọng số thích hợp thay vì chỉ tích lũy vào 

một ô duy nhất.  

4. Kết luận  

Trong bài báo, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận để phát hiện các điểm đặc 

trưng cục bộ. Kỹ thuật này giảm được số phép tính từ M×N×n2 xuống M×N×n đối với 

tiến trình biểu diễn ảnh đầu vào sang không gian mới, và từ 27×M×N xuống 3×M×N 

đối với tiến trình tìm kiếm điểm cực trị trong không gian tỷ lệ, với M, N là kích thước 

của ảnh đầu vào và n×n là kích thước của hàm Gaussian. Các điểm khóa tìm được theo 

cách tiếp cận của chúng tôi được chứng minh là hiệu quả đối với các phép biến đổi khác 

nhau cũng như nhiễu. Sau đó, chúng tôi đưa ra một cách tiếp cận mới để xây dựng ma 

trận điểm  khóa đặc biệt. Các bộ mô tả được xây dựng dựa vào hướng chính của các đặc 

trưng cục bộ (POLF), sau đó các bộ mô tả này được định giá bằng một hàm định giá 

thích hợp. Do đó, giải quyết được vấn đề thay đổi đột ngột giữa các ô của bộ mô tả. Bộ 

mô tả của chúng tôi sử dụng 4 ô vị trí và 16 ô định hướng, kết quả là vector đặc trưng có 

64 chiều. Số chiều này là nhỏ so với 128 chiều của SIFT [4] hoặc 272 chiều của GLOH 

[2]. Chúng tôi đang tiến hành thực nghiệm sự thực thi của POLF và tiến hành so sánh 

POLF với SIFT, một phương pháp nổi tiếng. Những kết quả ban đầu cho thấy, POLF 

cho kết quả tốt và trong thực nghiệm này POLF tốt hơn SIFT.     
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ABSTRACT 
 

In this paper, an approach is suggested for detecting local interest points and a 
descriptor so that both the feature detector and descriptor are invariant to common 
image transformations and can be well adapted to affine transformations. At first, we 
carry out automatically an enhancement the input and then a fast algorithm is built up 
to represent image in the multi-scale space. After that, a technique is given to search for 
local extremes in scale space. Detected local interest points are highly repeatable and 
capture the main shape of input image. Finally, a descriptor is created based on the 
Principal Orientation of  Local Features (POLF).    
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laplace by gaussian. 
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TÍNH BỀN BUỒNG ĐỐT ĐỘNG CƠ CFM 56 - 5B 
 

Lê Văn Một1, Lưu Hà Nam2 
 

TÓM TẮT 
 

Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu tính bền vỏ buồng đốt động cơ tuabin 
khí hàng không dựa trên kết quả phân bố nhiệt trên các thành vỏ đã được nghiên cứu 
trong [1]. Để giải bài toán, các tác giả đã sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với 
phần mềm ANSYS để tính toán cho buồng đốt động cơ CFM 56-5B. Các kết quả tính 
toán cho những kết luận chính xác góp phần nâng cao chất lượng quá trình khai thác, 
sửa chữa buồng đốt động cơ tua bin khí hàng không. 

Từ khóa: Tính bền, buồng đốt động cơ CFM 56 - 5B 
Đặt vấn đề  
Buồng đốt động cơ tua bin khí hàng không (hình 1) là một trong những thành 

phần kết cấu có tuổi thọ ngắn nhất của động cơ do chúng làm việc ở nhiệt độ và áp suất 
sau máy nén rất cao. Vì vậy, trong quá trình khai thác, sửa chữa động cơ, người ta rất 
chú trọng kiểm tra kết cấu vỏ buồng đốt [2, 4, 5] 

Quá trình cháy trong buồng đốt (BĐ) động cơ tua bin khí hàng không là quá trình 
rất phức tạp, gồm các giai đoạn: phun xé nhiên liệu tại vòi phun cao áp với áp suất trên 
100.105 Pa, hoá hơi nhiên liệu, trộn hơi nhiên liệu với không khí (có áp suất cao lên đến 
30.105 Pa, nhiệt độ cao, đến trên 900K, tốc độ dòng chảy lớn khoảng 200 m/s, được dẫn 
vào BĐ từ phía sau máy nén), bắt cháy và cháy hỗn hợp nhiên liệu. 

Buồng đốt của động cơ CFM 56 -5B lắp trên máy bay A 320 (hiện đang được sử 
dụng trong ngành Hàng không dân dụng Việt Nam) là loại buồng đốt vòng đôi, có chức 
năng biến đổi hóa năng của nhiên liệu thành nhiệt năng của dòng khí cháy. Chúng được 
thiết kế đặc biệt, gồm có 2 lớp. Phía ngoài vỏ của buồng đốt được thiết kế cho một 
luồng khí thổi bao xung quanh để làm giảm nhiệt độ của nó. Phương pháp này khắc 
phục được hiện tượng phá hủy vật liệu chế tạo buồng đốt do quá nhiệt, đồng thời giảm 
ứng suất nhiệt của buồng đốt động cơ CFM 56-5B. 

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu tính bền vỏ bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn với phần mềm ANSYS cho BĐ động cơ CFM 56 -5B dựa trên các tải và phân bố 
nhiệt trên thành vỏ.  
  
 
 
 
 

 

Hình 1: Buồng đốt động cơ tuabin khí hàng 
hàng không 

       

Hình 2: Nguyên lý các dòng khí chuyển 
trong BĐ 

                                                
1 PGS.TS. Đại học Quốc tế Bắc Hà 
2 KS. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
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Đặt bài toán 
BĐ có thể tính bền theo tải cơ học tương đối chính xác dựa trên lý thuyết không 

momen với giả thuyết không tồn tại momen uốn và xoắn, như vậy có nghĩa là không tồn 

tại lực cắt. 

Ta tách từ vỏ trụ (hình 3) một phân tố được giới hạn bởi 2 đường tròn và 2 đường 

sinh. Ta hãy đặt hệ trục tọa độ x, y, z tương ứng dọc theo đường sinh, tiếp tuyến và 

pháp tuyến với đường tròn. Ta thay thế tác động lên phần vừa tách của vỏ mỏng bằng 

lực tương ứng 1T  và 2T , 1S và 2S (các lực này được giả thiết là so với một đơn vị độ dài 

bề mặt trung bình của vỏ). 

 
 

Hình 3. Phân tố vỏ và sơ đồ vỏ chịu tải phân bố pháp tuyến do áp suất 
 
Ta xét điều kiện cân bằng của phân tố. 
Tải bên ngoài ta coi như phân bố đều trên bề mặt phân tố vỏ với các thành phần tương 

ứng là xQ , yQ , zQ . Tổng hình chiếu tất cả các lực lên trục X tác động lên phân tố đang xét 

sẽ bằng 0, tức là: 

1 2. . . x- . . x+ . . . x=0x

T S
R d d d d Q R d d

x x
  

 

 
                 (1) 

 

Cũng tiến hành tương tự cho các trục y và z ta có: 

1 2

2

. . . x- . . x+ . . . x=0

. . x+ . . . x=0

y

z

T T
R d d d d Q R d d

x x

T d d Q R d d

  

 

 

                   (2) 

 

Từ điều kiện các momen so với trục z đều bằng 0, cho thấy: 1 2S S S          (3) 

Sau khi giản ước, ta thu được các phương trình cân bằng không có momen cho vỏ 
mỏng hình trụ: 

1

2

2 z

1
0

1
0

             =0
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Nếu vỏ mỏng hình trụ chịu tác động áp suất pháp tuyến đều bên trong q, thì 

z =qQ ; 0x yQ Q  và từ hệ các phương trình trên ta có: 2 =qRt . Đồng thời 1 0T S  . 

Nếu ta đặt bề dầy vỏ mỏng trụ là  , ứng suất  được tính theo công thức:  
qR

 


               (5) 

Do 1 0T S   ta thấy 1 0   . 

Khi động cơ làm việc, xuất hiện momen xoắn, momen này tác động lên toàn bộ 
thành phần của động cơ như lá công tác, thiết bị hướng dòng máy nén, lá công tác thiết 
bị phun tuabin, các thanh chống của ống phun phản lực. 

Giá trị thành phần tiếp tuyến uP  do lực khí động sinh ra do dòng khí chuyển 

động qua các lá công tác của tuabin được xác định bằng biểu thức:  1 2( )u kc u uP G C C   

Với kcG : lưu lượng khí cháy qua động cơ. 1uC : thành phần tiếp tuyến của tốc độ 

tuyệt đối tại cửa vào bánh công tác tầng 2 tuabin. 2uC : thành phần tiếp tuyến của tốc độ 

tuyệt đối tại cửa ra bánh công tác tầng 2 tuabin. 

Giá trị lực uP  chỉ phụ thuộc vào sự thay đổi thành phần tốc độ tiếp tuyến trong 

lá công tác của tuabin theo phương U. Tải khí động sẽ đặt lên trên bán kính R. Do đó sẽ 

tạo ra momen xoắn KM : K uM RP  

Tam giác tốc độ sẽ thay đổi theo chiều cao lá, tuy nhiên, để đơn giản người ta 
cho phép xây dựng tam giác tốc độ theo chiều cao lá không thay đổi khi giả thiết rằng 
độ cao lá rất nhỏ so với đường kính bánh công tác [2]. Vì thế sau đây ta coi rằng tất cả 
các tham số của tam giác tốc độ sẽ không thay đổi theo chiều cao lá và bằng giá trị trên 
bán kính trung bình. 

Trong máy nén, dòng khí vào và ra khỏi máy nén đi theo hướng dọc trục. Tuy 
nhiên trong bánh công tác và thiết bị chỉnh dòng thành phần tiếp tuyến thay đổi và do 

đó xuất hiện momen xoắn: Momen Rotor máy nén: kpM . Momen Stator máy nén: kkM  

tác động lên vỏ qua lá hướng dòng. Vậy: 0M   tức là kk kpM M  . Nghĩa là 

momen tác dụng Stato máy nén bằng momen tác dụng Rotor máy nén nhưng ngược 
chiều nhau. 

 

Trong tuabin, khí cháy cũng chuyển động theo hướng dọc trục, nhưng tại cửa ra 
của tuabin, dòng khí sẽ bị vặn dòng và chỉ qua thanh chống chúng mới đi theo hướng 

dọc trục. Như vậy tổng momen Rotor tuabin ptM và momen Stator tuabin ktM cùng với 

momen thanh chống CTCM  bằng không, tức là: 

0pt kt CTCM M M   , hay kt CTC ptM M M    

Do điều kiện cân bằng momen giữa Rotor máy nén và tuabin nên ta có: 

kp ptM M  . Do vậy ta có: kt CTC pt kp kkM M M M M       

Như vậy momen kkM  tác động vỏ máy nén bằng tổng ktM tác động vỏ tuabin và 

CTCM  tác động lên thanh chống nhưng ngược hướng nhau. Vậy nếu vỏ máy nén, vỏ 

tuabin không nối với nhau và nối với các thành phần khác thì chúng sẽ quay ngược 
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hướng nhau. Nhưng do chúng nối cứng với nhau thông qua vỏ buồng đốt nên trong 
chúng xuất hiện ứng suất tiếp tuyến. 

Như vậy để xác định momen xoắn tác động lên vỏ buồng đốt ta cần xác định 

thành phần momen xoắn ( )kt CTCM M . Tức là xác định ptM nhưng hướng ngược lại với 

nó. Với kết cấu của động cơ CFM 56-5B, ptM sẽ bằng tổng các momen thành phần 

1 2( )pt ptM M . 

Nếu trên vỏ cố định kiểu công-xôn có động lực phân bố P thì hệ các phương 
trình có dạng: 

1

2

2

1
0

1
sin

T                =-Rpcosj

T S

x R

TS
p

x R






  
   


 

   
  





           (6) 

Áp dụng phần mềm ANSYS để giải bài toán 
Phần mềm ANSYS là một trong nhiều chương trình phần mềm công nghiệp, sử 

dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để phân tích các bài toán vật lý - cơ học, 
chuyển các phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng từ dạng giải tích về dạng 
số, với việc sử dụng phương pháp rời rạc hóa và gần đúng để giải [3].   
 Trong bài toán kết cấu (Structural), phần mềm ANSYS dùng để giải các bài toán 
trường ứng suất - biến dạng, trường nhiệt cho các kết cấu. Trước hết, cần chọn được 
kiểu phần tử, phù hợp với bài toán cần giải. ANSYS cung cấp trên 200 kiểu phần tử 
khác nhau. Như vậy mỗi kiểu phần tử, tương ứng với một dạng bài toán. Việc tính toán 
còn phụ thuộc vào vật liệu. Mỗi bài toán cần đưa mô hình vật liệu, cần xác lập rõ là vật 
liệu đàn hồi hay dẻo, là vật liệu tuyến tính hay phi tuyến, với mỗi vật liệu, cần nhập đủ 
các thông số vật lý của vật liệu. ANSYS là phần mềm giải các bài toán bằng phương 
pháp số, chúng giải trên mô hình hình học thực. Vì vậy, cần đưa vào mô hình hình học 
đúng. ANSYS có khả năng mô phỏng theo mô hình hình học với các điểm, đường, diện 
tích mô hình phần tử hữu hạn với các nút và phần tử. Hai dạng mô hình được trao đổi và 
thống nhất với nhau để tính toán.  
 Để giải bài toán tính bền kết cấu BĐ, chúng ta sử dụng các giả thiết và các tham 
số cần thiết cho tính toán được xác định như sau: 
 -  Mô hình BĐ của bài toán là mô hình đối xứng trục, các thông số nhiệt độ, áp 
suất, ứng suất là như nhau trên bất kì mặt phẳng nào vuông góc với trục động cơ. 
 -  Kích thước hình học, vật liệu chế tạo BĐ là hợp kim R41 và các hệ số sử dụng 
cho tính toán lấy từ [4, 5] 

-  Dòng chảy được coi là ổn lập, ở trạng thái ổn lập ta bỏ qua các yếu tố ảnh 
hưởng phụ thuộc vào thời gian. Giá trị các tham số dòng chảy sau máy nén vào BĐ 
(nhiệt độ, áp suất, vận tốc, lưu lượng...), tải các thành phần của BĐ lấy từ [2, 4] 

-  Các ràng buộc và các ngoại lực hoặc nội lực (lực, chuyển vị, nhiệt độ, mật độ) 
được đưa vào tại từng nút, từng phần tử trong mô hình hình học.   

Ở đây ta sẽ phải giải 2 vấn đề:  
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 - Vấn đề 1: Phân tích nhiệt để nghiên cứu sự phân bố nhiệt trên vỏ BĐ động cơ 
CFM 56 -5B, làm cơ sở cho việc tính toán ứng suất nhiệt, hệ số bền nhiệt của hợp kim 
R41, với các nội dung như sau: Phân tích nhiệt được dùng để xác định trường phân bố 
nhiệt độ trong BĐ. Các đại lượng được xét bao gồm: lượng nhiệt mất đi hoặc tăng lên, 
gradient nhiệt độ và dòng nhiệt. Tất cả ba dạng truyền nhiệt cơ bản (dẫn nhiệt, đối lưu, 
bức xạ) đều được phân tích và mô phỏng. Kết quả đã  được đăng trong [1]. 
           -  Vấn đề 2: Tính bền kết cấu vỏ BĐ dựa trên số liệu và giả thiết đã nêu trên. 
Trình tự giải bài toán tính bền kết cấu vỏ BĐ như sau: 

- Vẽ mô hình với phần mềm Autocad [hình 4]. Save lại dưới định dạng dwg 
- Dùng Mechanical Desktop chuyển từ định dạng dwg sang định dạng iges. 
- Nhập file mô hình hình học dạng iges vào ANSYS. 
- Chia lưới mô hình với ANSYS, kiểu phần tử là Plane55 [hình 5] 
- Đặt điều kiện đầu vào và các điều kiện biên, kết nối số liệu với kết quả của bài 

toán về tính toán phân bố nhiệt. 
- Thực hiện tính toán và xuất kết quả dạng số và dạng đồ thị. Ở đây ta xuất dưới 

dạng các đồ thị (hình 6,7,8 và 9).  
Phân tích và đánh giá kết quả tính toán 

 Với các giả thiết của mô hình bài toán, từ các kết quả tính nhiệt và tính bền 
(hình 6, 7, 8, 9), ta thấy rõ ràng sự thay đổi phân bố ứng suất trên thành vỏ BĐ.  
 Ở phía trước vùng cháy, nhiệt độ dòng không khí trong BĐ gần với nhiệt độ 
phía sau máy nén. Tại vùng này chưa xuất hiện sự cháy, nhiên liệu được phun dưới áp 
suất cao đến 100.105 Pa, nhiệt độ chừng 500K và được hoà trộn với dòng không khí sau 
máy nén có áp suất chừng 30.105 Pa, nhiệt độ khoảng 600K - 700K và đồng thời bên 
ngoài thành vỏ có luồng khí làm nguội, ứng suất ở vùng này chưa cao. Tại vùng cháy, 
nhiệt độ thành vỏ bên trong của BĐ cao (lên đến khoảng 2000K). Điều này hoàn toàn 
chính xác do đây là vùng có nhiệt độ cao nhất trong toàn bộ BĐ [1] do có hệ số khí dư 
α≈1, đảm bảo cháy với hiệu suất cao, nhiệt độ cháy đạt giá trị cực đại. Ở thành vỏ bên 
ngoài nhiệt độ khoảng 1500K 

 

Hình 4: Mặt cắt mô hình 

 

Hình 5: Chia lưới mô hình 

 Để giảm nhiệt cho thành vỏ bên ngoài ở khu vực này, thường người ta sử dụng 
phương pháp làm nguội bằng luồng khí thổi bao xung quanh để làm giảm nhiệt độ của 
nó. Tại vùng trộn, do dòng không khí thứ cấp có lưu lượng rất lớn, nhiệt độ xấp xỉ nhiệt 
độ sau máy nén, theo các lỗ trên thành BĐ được chảy ồ ạt vào làm hệ số khí dư α tăng 
lên rất cao. Điều này nhằm mục đích hạ nhiệt độ khí cháy trong BĐ xuống dưới 1500K, 
tạo điều kiện cho tua bin (bố trí sau BĐ) làm việc tin cậy. Vì với hệ số khí dư α cao, 
trong vùng này không tồn tại sự cháy (hỗn hợp nghèo nhiên liệu). Điều này đảm bảo an 
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toàn cho hoạt động của tuabin (tuabin không bị cháy sém và với nhiệt độ dưới 1500K, 
điều kiện làm việc tin cậy của tuabin luôn được đảm bảo). Ở vùng này ứng suất phụ 
thuộc vào điều kiện cháy cũng như phân bố vùng cháy và vùng trộn và kết quả của sự 
làm mát. 
 

  

Hình 6. Trường nhiệt 

 

Hình 7. Gradient nhiệt độ 

 

 

 

Hình 8. Dòng nhiệt Hình 9. Trường ứng suất tương đương 
Von-Mise và giá trị ứng suất cực tiểu, 
cực đại  

Trên đồ thị (các hình 6, 7, 8, 9) ta thấy phân bố ứng suất tại các vùng như sau:  

Ứng suất cực tiểu : 812231 Pa 

Ứng suất cực đại  : 0.518E+10 Pa 

Ứng suất cực đại tính được là 5.18 GPa, nhỏ hơn ứng suất bền 10GPa của vật liệu 

(hợp kim R41) do vậy cấu trúc thỏa mãn điều kiện bền. 

Kết luận 

Kết quả tính toán dưới dạng trường phân bố nhiệt và ứng suất rất thuận tiện cho 

việc nghiên cứu BĐ. Kết quả tính toán hoàn toàn phù hợp về mặt lý thuyết [2, 4, 5]. 

Đây cũng là thế mạnh của phần mềm ANSYS trong việc giải những bài toán cơ, nhiệt 

bằng phương pháp phần tử hữu hạn, đặc biệt đối với các bài toán nghiên cứu buồng đốt, 

khi việc thực nghiệm khó thực hiện được trong điều kiện Việt Nam. Bài báo dựa trên 

kết quả phân bố nhiệt cũng cho phép nghiên cứu sâu hơn quá trình tổ chức cháy cũng 

như trong tính toán bền BĐ.  

Từ kết quả nghiên cứu, khi sửa chữa, kiểm tra BĐ, nên chú trọng kiểm tra sự quá 

nhiệt ở các vùng có nhiệt độ cao, vì vùng này quyết định giá trị phân bố ứng suất của BĐ.  
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DURABILITY OF CFM 56-5B ENGINE COMBUSTION CHAMBER 

Le Van Mot, Luu Ha Nam 
 

ASBTRACT 

 The combustion chamber is a short, conical structure. The combustion chamber 
is contained in the combustion case and is made up of one cowl, inner and outer dome 
assemblies, and an inner and outer liner. The liners and cowl are bolted to the domes. 
The design of the annular combustion chamber, along with the fuel nozzles and high 
pressure and temperature air, produces an optimum fuel-air mixture to provide a 
uniform combustion pattern, low thermal stresses, and reduced emissions. With the aim 
of special giving the temperature-stress-pressure field in the combustion liners, where 
there is the existence of the high temperature, pressure gas that flows in high velocity, 
the ANSYS software is used. Through which we observe the vulnerability of failure due 
to temperature gradients and thermal stresses in the structure. 

Key words: durability, CFM 56-5b engine combustion chamber 
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Trịnh Thị Phú1, Trịnh Thị Anh Loan2, Dương Thị Dung3 

 

TÓM TẮT 

Trong bài báo này sau khi trình bày các khái niệm liên quan đến tập mờ, số mờ 

hình thang, chúng tôi xây dựng một toán tử xấp xỉ cho phép biến một số mờ có dạng 

hình thang thành số mờ hình thang gần nhất duy trì khoảng mong đợi. Thêm vào đó 

chúng tôi chứng minh được các tính chất rất đặc trưng của toán tử này. 

Từ khóa: Xấp xỉ số mờ hình thang 

1. MỞ ĐẦU 

Chúng ta đã biết rằng tập mờ cho phép mô hình hóa và chuyển đổi thông tin 

không chính xác một cách hiệu quả và các số mờ đóng một vai trò quan trọng trong các 

tập mờ. 

Khi tính toán với các số mờ, kết quả tính các tính toán phụ thuộc vào hình dạng 

của các hàm thuộc của các số mờ, các số mờ với hình dạng của các hàm thuộc đơn giản 

thường được thể hiện trực quan và tự nhiên. Vì vậy, các số mờ thường được đơn giản 

hóa hình dạng của chúng (công việc này gọi là khử mờ), tuy nhiên việc khử mờ quá sớm 

sẽ làm chúng ta mất nhiều thông tin. Vì vậy vừa để tránh mất thông tin, vừa đơn giản 

hóa việc biểu diễn số mờ chúng tôi đề nghị một phương pháp xấp xỉ các số mờ mà hàm 

thuộc của nó có dạng gần giống hình thang về dạng hình thang (hàm thuộc của số mờ có 

nhiều hình dạng khác nhau, trong bài báo này chúng tôi chỉ xét đến việc xấp xỉ những 

số mờ mà hàm thuộc của nó có dạng gần giống hình thang). 

Chúng tôi đưa ra một toán tử xấp xỉ, tạm gọi là toán tử xấp xỉ hình thang gần 

nhất duy trì khoảng mong đợi, và chứng minh được rằng toán tử này đáp ứng đúng một 

số tiêu chuẩn cơ bản của phép xấp xỉ các số mờ.  

2. SỐ MỜ VÀ CÁC KHÁI NIỆM 

2.1. Số mờ [3] 
Định nghĩa 1: Một tập hợp con mờ A của đường thẳng thực R với hàm thuộc A 

: R  [0, 1] được gọi là một số mờ nếu: 

(a) A là trực giao, nghĩa là, tồn tại một phần tử x0 sao cho A(x0) = 1, 

(b) A là lồi mờ, nghĩa là, A(x1 + (1-)x2) ≥ A(x1)  A(x2)  x1, x2  R,   

 [0, 1], 

(c) A là nửa liên tục trên, 

(d) supp A bị giới hạn, trong đó supp A = cl({x  R: A(x) > 0 }), và cl là một phép 

toán đóng. 

                                                
1, 2 ThS. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức. 
 

3 CN. ThS. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức. 
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Với mỗi số mờ A tồn tại bốn số a1, a2, a3, a4  R và hai hàm lA, rA: R  [0, 1], 

trong đó lA không giảm và rA là không tăng, do đó chúng ta có thể mô tả một hàm thuộc A 

theo một cách như sau: 

1

1 2

2 3

3 4

4

0 if x < a

( ) if  a

1 if  a (1)

( ) if  a

0 if  a

A

A

A

l x x a

x a

r x x a

x




  

  
  

 

 

Các hàm lA và rA tương ứng được gọi là mặt trái và mặt phải của số mờ A. 

- Một lát cắt α của một số mờ A là một tập không mờ được định nghĩa như sau: 

Aα = {x  R: A(X) ≥ α}. 

- Một họ {Aα : α  (0, 1]} là biểu diễn một tập các số mờ A. Ta có: 

A(x) = sup{α||Aα(x) : α  (0, 1]}, trong đó ||Aα(x) có nghĩa là hàm thuộc của 

Aα. Theo định nghĩa của số mờ mỗi lát cắt α của một số mờ là một khoảng đóng. Do đó 

chúng ta có Aα = [AL(α), AU(α)], với: 

AL(α) = inf{x  R : A(x) ≥ α},  AU(α) = sup{x  R : A(x) ≥ α},  (2) 

Nếu mặt của các số mờ A là hoàn toàn đơn điệu bởi (1) có thể thấy rằng AL(α) 

và AU(α) là các hàm nghịch đảo của lA và rA. Tổng quát, chúng ta có thể chọn một quy 

ước:    lA(x)-1 = inf{x  R : A(x) ≥ α} = AL(α) và rA(x)-1=sup{xR: A(x)≥  α}=AU(α). 

- Khoảng cách A của tất cả các số mờ sẽ được ký hiệu bởi F(R). Chúng ta cũng 

nhắc lại là: coreA = {x  R : A(x) = 1}. 

- Với hai số mờ tùy ý A và B với lát cắt α [AL(α), AU(α)] và [BL(α), BU(α)] tương 

ứng, số: 
1 1

2 2

0 0

( , ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) (3)L L U Ud A B A B d A B d         
  

là khoảng cách giữa A và B. 

- Một khái niệm quan trọng khác kết nối với các số mờ là một khoảng mong đợi 

EI(A) của số mờ A. Nó được trình bày như sau: 

 
1 1

0 0

( ) ( ) , ( ) (4)L UEI A A d A d   
 

  
 
   

- Số mờ hình thang có hàm thuộc có dạng biểu diễn như sau: 
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1

1
1 2

2 1

2 3

4
3 4

4 3

4

0 x < t

t

( ) 1  t (5)

 t

0  t

B

khi

x t
khi x t

t t

x khi x t

t x
khi x t

t t

khi x




   




  
 
  


 

 

Lưu ý: Khi t2 = t3 chúng ta thu được số mờ tam giác,  

Khi t1 = t2 và t3 = t4 hàm ý là khoảng đóng cũng được xem như là số mờ hình 

chữ nhật, 

Khi t1 = t2 = t3 = t4 chúng ta thu được một số rõ (crisp number). 

Vì số mờ hình thang được mô tả hoàn toàn bởi 4 số t1 ≤ t2 ≤ t3 ≤ t4 nên nó thường 

được ký hiệu gọn hơn là B(t1, t2, t3, t4). Một họ tất cả các số mờ hình thang sẽ được ký 

hiệu bởi FT(R) (tất nhiên ta có: FT(R)  F(R)). 

- Theo (4) và (5) khoảng mong đợi của số mờ hình thang được biểu diễn như sau: 

3 41 2( ) , (6)
2 2

t tt t
EI B

 
  
 

 

 

2.2. Một số khái niệm liên quan [2] 

2.2.1. Thứ bậc của các số mờ 

Định nghĩa 2: Ta nói rằng A là “lớn hơn” B (A   B) nếu giá trị mong đợi 

EV(A) của số mờ A vượt quá giá trị mong đợi của B, nghĩa là:  

  A   B  EV(A)   EV(B),   (7) 

Trong đó:  *
*

1
( ) ( ) ( ) . (8)

2
EV A E A E A     

2.2.2. Sự tương quan của hai số mờ 

Định nghĩa 3: Hệ số tương quan giữa A và B là 

 
* *

* *

2 * 2 2 * 2
* *

( ) ( ) ( ) ( )
( , ) (9)

( ( )) ( ( )) ( ( )) ( ( ))

E A E B E A E B
A B

E A E A E B E B





 

 Đây là hệ số tương quan chỉ ra không chỉ bậc của quan hệ giữa các số mờ mà 

còn chỉ ra liệu các số mờ này có quan hệ rõ ràng hay không rõ ràng (có quan hệ xác 

thực hay không). 

2.2.3. Độ bất định 

Định nghĩa 4: Một độ đo bất định là một hàm bất kỳ N: F(R)  [0, +) thỏa mãn 

điều kiện sau đây: 

(a) N(A) = 0  a là một số thực chính xác, 

(b) A  B  N(A) ≤ N(B). 
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Độ đo bất định cho biết một mức nhập nhằng của một số mờ. Độ bất định thấp 

nhất (dần đến 0) được chấp nhận bởi số thực xác định và tăng lên cùng với sự tăng lên 

của core và support. Có thể dễ dàng tìm nhiều độ đo bất định, nhưng có thể một cách tự 

nhiên nhất, còn gọi là độ rộng của một số mờ, định nghĩa bởi:  

 w ( ) (10)AA x dx




   

 

3. XẤP XỈ CÁC SỐ MỜ HÌNH THANG 

3.1. Toán tử xấp xỉ các số mờ hình thang gần nhất duy trì khoảng mong đợi 

Trong phần này chúng tôi đề xuất một toán tử xấp xỉ T : F(R)  FT(R) đưa ra 

một số mờ hình thang gần với số mờ ban đầu nhất trong số tất cả các số mờ hình thang 

có khoảng mong đợi giống như số ban đầu. Do đó, toán tử này gọi là toán tử xấp xỉ hình 

thang gần nhất duy trì khoảng mong đợi. 

Giả sử A là một số mờ và [AL(α), AU(α)] là một lát cắt α (α-cut). Ta sẽ cố gắng 

tìm một số mờ hình thang T(A) gần với A về mặt độ đo d (3). Gọi [TL(α), TU(α)] là lát 

cắt α của T(A). Như vậy chúng ta phải cực tiểu hóa (từ (3)): 

1 1
2 2

0 0

( , ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) (11)L L U Ud A T A A T d A T d           

Một số mờ hình thang được mô tả bởi 4 số thực là đường biên của support và 

core, nên mục đích của chúng tôi là đưa về việc tìm kiếm các số thực t1 ≤ t2 ≤ t3 ≤ t4 đặc 

trưng cho T(A) = T(t1, t2, t3, t4). 

Dễ dàng thấy rằng lát cắt α của T(A) bằng [t1 + (t2 - t1)α , t4 - (t4 - t3)α]. Vì thế 

(11) phải là: 
1 1

2 2
1 2 1 4 4 3

0 0

( , ( )) [ ( ) ( ( ) ] [ ( ) ( ( ) ] (12)L Ud A T A A t t t d A t t t d               

và chúng ta sẽ tìm các cực tiểu hóa (12) với sự lưu ý tới t1, t2, t3, t4. 

Tuy nhiên, chúng ta muốn tìm một số mờ hình thang không chỉ gần nhất với 

số mờ đã cho mà còn phải duy trì khoảng mong đợi của số mờ này. Cân đối yêu cầu 

bổ sung này bằng vai trò có ý nghĩa của khoảng mong đợi trong nhiều trạng thái và 

ứng dụng. Do đó bài toán của chúng ta là tìm kiếm các số thực t1 ≤ t2 ≤ t3 ≤ t4 để cực 

tiểu hóa (12) với sự lưu ý về điều kiện duy trì khoảng mong đợi của một số mờ 

EI(T(A)) = EI(A) (13) 

Từ (6) và (8) ta có thể viết lại (13) như sau: 
1 1

3 41 2

0 0

, ( ) , ( ) (14)
2 2

L U

t tt t
A d A d   

  
   

   
   

Để cực tiểu hóa d(A, T(A)) ta cực tiểu hóa hàm D(t1, t2, t3, t4) = d2(A, T(A)) với 

sự lưu ý về điều kiện sau: 
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1 1

3 41 2

0 0

( ) 0, ( ) 0 (15)
2 2

L U

t tt t
A d A d   


      

Sử dụng phương pháp nổi tiếng của số nhân Lagrang, bài toán của chúng ta trở 

thành tìm kiếm các số thực t1 ≤ t2 ≤ t3 ≤ t4 để cực tiểu hóa: 

 
1

2

1 2 3 4 1 2 1

0

( , , , ) ( ) ( ( ) )LH t t t t A t t t d       
1

2

4 4 3

0

( ) ( ( ) )UA t t t d       

1 1

3 41 2
1 2

0 0

( ) ( ) (16)
2 2

L U

t tt t
A d A d     

   
      

   
   

trong đó 1 và 2 là các số thực, được gọi là các số nhân Lagrang. 

 Do đó ta phải tìm các đạo hàm riêng và sau đó giải ra được 
1 1

1 1

0 0

( ) 6 ( ) 4 ( ) , (17)L Lt t A A d A d          

1 1

2 2

0 0

( ) 6 ( ) 2 ( ) , (18)L Lt t A A d A d         

1 1

3 3

0 0

( ) 6 ( ) 2 ( ) , (19)U Ut t A A d A d         

1 1

4 4

0 0

( ) 6 ( ) 4 ( ) . (20)U Ut t A A d A d          

Hơn nữa, vì 

2
1 2 3 4

2 1
0 0

3 3

1 2
0 0

( , , , ) 13 3
det det (21)

2 1 9
0 0

3 3

1 2
0 0

3 3

i j

H t t t t

t t

 
 
 
 

   
    

     
 
 
 
 

 

và  

 
2 2

1,2,3; 1,2,3 1,2; 1,2

2 1
det 0, det 0,

9 3i j i ji j i j

H H

t t t t
   

    
      

         
 

2

2
1

2
det 0,

3

H

t

 
  

 
 

 

nên t1, t2, t3, t4 cho bởi (17)-(20), thực sự đã làm cực tiểu hóa D(A, T(A)) và như vậy 

cực tiểu hóa d(A, T(A)). Hơn nữa, giá trị cực tiểu này là duy nhất và bởi vì dạng của 

hàm d(A, T(A)) là tổng quát. Do đó, một số mờ hình thang T(A), với t1, t2, t3, t4 cho bởi 

(17)-(20), thực sự là số mờ hình thang gần nhất với số mờ A về mặt độ đo d duy trì 

khoảng mong đợi. 
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Định lý đưa ra dưới đây là một trình bày lại của (17)-(20) trong các số hạng của 

hàm lA và rA và chú thích đã sử dụng trong (1). 
 

Định lý 2. Cho A là một số mờ với các cạnh lA và rA liên tục và hoàn toàn đơn điệu. 

Khi đó 

2 2

1 1

2
1 1 2( ) 3 ( ) 4 ( ) , (22)

a a

A A

a a

t t A a l x dx l x dx      

2 2

1 1

2
2 2 2( ) 3 ( ) 2 ( ) , (23)

a a

A A

a a

t t A a l x dx l x dx      

4 4

3 3

2
3 3 3( ) 3 ( ) 2 ( ) , (24)

a a

A A

a a

t t A a r x dx r x dx      

4 4

3 3

2
4 4 3( ) 3 ( ) 4 ( ) , (25)

a a

A A

a a

t t A a r x dx r x dx    
 

 

Ví dụ: Giả sử một số mờ A có hàm thuộc A cho dưới đây: 

  

2

2

7
1   -10 x 7,

17

1  7 < x < 40 - 15 2,
( )

40
2   40 - 15 2 40,

10 40

0

A

x
if

if
x

x
if x

otherwise



  
    
 


 
  

    


 

Khi đó xấp xỉ hình thang T(A) của nó được mô tả bởi 

 1

167
( ) ,

15
t A    2

37
( ) ,

15
t A    3( ) 40 16 2,t A    4 ( ) 40 4 2,t A    

 
Hình 1: Các hàm thuộc của một số mờ A và xấp xỉ hình thang của nó. 
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Nghĩa là, một hàm thuộc T(A) của T(A) là 

( )

167
0   x < -

15

167
167 3715   -

68 15 15
5

( ) 37
1   40 16 2

15

40 4 2
  40 - 16 2 40 4 2

12 2

0   40 - 4 2

T A

khi

x
khi x

x
khi x

x
khi x

khi x






 


 



 
  


  

  






 

Cả hai hàm thuộc A và T(A) được cho trong hình 1 (T(A) làm hàm được biểu 

diễn bằng nét đậm, A là hàm biểu diễn bằng nét đứt). 

3.2. Các tính chất đặc trưng 
 Trong mục này chúng tôi xem xét toán tử xấp xỉ hình thang gần nhất duy trì 

khoảng mong đợi có đáp ứng được một số tiêu chuẩn của phép xấp xỉ. Do khuôn khổ 

bài báo, việc chứng minh một số tiêu chuẩn chúng tôi xin mời quý độc giả xem thêm ở 

phần phụ lục. 

Mệnh đề 1. Toán tử xấp xỉ hình thang gần nhất duy trì khoảng mong đợi là bất 

biến đối với các phép tịnh tiến. 

Chứng minh: 

 Cho z là một số thực. Cho A là một số mờ với lát cắt α (α-cut) Aα = [AL(α), AU(α)]. 

Khi đó lát cắt α của số mờ A chuyển thành số z là (A + z)α = [AL(α) + z, AU(α) + z]. 

 Do đó, từ (17) ta có: 

      
1 1

1

0 0

( ) 6 4L Lt A z A z d A z d            

   
1 1 1 1

0 0 0 0

6 6 4 4L LA d z d A d zd                

   
1 1

1

0 0

6 4 ( )L LA d A d z t A z            

Từ (18)-(20), tính toán tương tự cho các ti(A + z), i= 2, 3, 4. 

Vì ti(A + z) = ti(A) + z với i = 1, 2, 3, 4 do đó ta có T(A + z) = T(A) + z, hay bất 

biến đối với phép tịnh tiến. 

Mệnh đề 2. Toán tử xấp xỉ hình thang gần nhất duy trì khoảng mong đợi là bất biến 

co dãn. 

Chứng minh: 

Cho  là một số thực mà  ≠ 0. Từ (17)-(20), T(A), được mô tả bởi 
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1 1

1 L

0 0

( ) 6 A ( ) 4 ( )Lt A d A d            

  
1 1

L 1

0 0

6 A ( ) 4 ( ) ( ).Ld A d t A      
 

    
 
   

Tương tự ta có t2(A) = t2(A), t3(A) = t3(A) và t4(A) = t4(A).  

Do đó ta có T(A) = T(A), chứng tỏ T bất biến co dãn. 

Mệnh đề 3. Toán tử xấp xỉ hình thang gần nhất duy trì khoảng mong đợi là 

đơn điệu. 

(Tính đơn điệu của hai số mờ A và B được hiểu như sau: nếu A  B thì T(A)  T(B)) 

Mệnh đề 4. Toán tử xấp xỉ hình thang gần nhất duy trì khoảng mong đợi đáp ứng 

tiêu chuẩn đồng nhất. 

(Tiêu chuẩn này được hiểu là việc xấp xỉ của một số mờ hình thang là tương 

đương với số đó, nghĩa là: nếu A  FT(R) thì T(A) = A. 

Mệnh đề 5. Toán tử xấp xỉ hình thang T mô tả bởi (17)-(20) đáp ứng tiêu 

chuẩn lân cận với nghĩa độ đo (10) trong họ con tất cả các số mờ hình thang với 

khoảng mong đợi cố định. 

Mệnh đề 6. Toán tử xấp xỉ hình thang gần nhất duy trì khoảng mong đợi là 

liên tục. 

Chứng minh: Xem phụ lục 

Mệnh đề 7. Toán tử xấp xỉ hình thang gần nhất duy trì khoảng mong đợi là 

tương thích với nguyên lý mở rộng. 

Chứng minh: Vì phép toán *: F(R)  F(R) dựa vào nguyên lý mở rộng có dạng 

 
* A B

*

( ) min{ (x), (y)}supA B

x y z

z  


  

Mệnh đề 8. Toán tử xấp xỉ hình thang đã mô tả trong (17)-(20) là bất biến về 

bậc với ý nghĩa quan hệ tham chiếu M, nghĩa là: 

 M(T(A), T(B)) = M(A, B)  A, B  F(R).   (26) 

Mệnh đề 9. Toán tử xấp xỉ hình thang T mô tả bởi (17)-(20) là bất biến về bậc 

với khía cạnh quan hệ tham chiếu    định nghĩa bởi (7), nghĩa là: 

 ( ) ( ) , ( ). (27)A B T A T B A B F R     
 

Mệnh đề 10. Cho (A, B), được cho bởi (9), ký hiệu hệ số tương quan giữa A, B 

 F(R). Khi đó toán tử xấp xỉ hình thang T được mô tả bởi (17)-(20) là bất biến tương 

quan, nghĩa là: 

 (T(A), T(B))= (A, B) A,B  F(R).   (28) 
 

Mệnh đề 11. Toán tử xấp xỉ hình thang T được mô tả bởi (17)-(20) là bất biến 

về độ bất định với khía cạnh độ đo bất định được định nghĩa bởi (10), nghĩa là, 

  w(A) = w(T(A))   A  F(R)   (29) 
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Chứng minh. Với mỗi số mờ A, ta có:  w(A) = w(EI(A)). 

Vì toán tử xấp xỉ T duy trì khoảng mong đợi, nghĩa là, EI(T(A))= EI(A), chúng 

ta có ngay  

 w(T(A)) = w(EI(T(A))) = w(EI(A)) = w(A). 

 

Mệnh đề 12. Toán tử xấp xỉ hình thang T được mô tả bởi (17)-(20) duy trì giá trị 

và độ nhập nhằng của số mờ , nghĩa là  A  F(R): 

 Val(A) = Val(T(A)), 

 Amb(A) = Amb(T(A)).      (30) 

 

Chứng minh. Với một số mờ hình thang B(t1, t2, t3, t4) và với mỗi hàm giảm chính 

quy s(α)=α ta có: 

 3 2 4 3 2 1( ) ( )
( ) (31)

2 6

t t t t t t
Val B

   
   

Do đó thay (17)-(20) vào (31) ta có 
1 1 1 1

L
0 0 0 0

1
( ( )) 6 A ( ) 2 ( ) 6 ( ) 2 ( )

2
L U UVal T A d A d A d A d             

       

 1 1 1 1

0 0 0 0

1
4 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 2 ( )

6
U U U UA d A d A d A d            

      

   1 1 1 1

L0 0 0 0
6 A ( ) 2 ( ) 4 ( ) 6 ( )L L Ld A d A d A d             

     

   
1 1

0 0
3 ( ) ( ) ( ) ( )L U L UA A d A A d          
     

   
1 1

0 0
( ) ( ) 2 ( ) ( )L U L UA A d A A d          

     

 
1

0
( ) ( ) ( )L UA A d Val A       

 

Tương tự, với số mờ hình thang B(t1, t2, t3, t4) và với hàm giảm chính quy s(α) = 

α ta có 

3 2 4 3 2 1( ) ( )
( ) (32)

2 6

t t t t t t
Amb B

   
 

 
 

Thay (17)-(20) vào (32) ta có 

 1 1 1 1

0 0 0 0

1
( ( )) 6 ( ) 2 ( ) 6 ( ) 2 ( )

2
U U L LAmb T A A d A d A d A d                  

 

  1 1 1 1

0 0 0 0

1
4 ( ) 6 ( ) 6 ( ) 2 ( )

6
U U U UA d A d A d A d            
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   1 1 1 1

0 0 0 0
6 ( ) 2 ( ) 4 ( ) 6 ( )L L L LA d A d A d A d                 

   
1 1

0 0
3 ( ) ( ) ( ) ( )U L U LA A d A A d          
     

   
1 1

0 0
( ) ( ) 2 ( ) ( )U L U LA A d A A d          

     

 
1

0
( ) ( ) ( ),U LA A d Amb A       

chứng minh xong. 
 

4. KẾT LUẬN 

Có nhiều cách xây dựng các phép xấp xỉ số mờ với mục tiêu khác nhau, trong bài 

báo này chúng tôi đã đề xuất một toán tử xấp xỉ, gọi là toán tử xấp xỉ hình thang gần nhất 

duy trì khoảng mong đợi cho phép xấp xỉ các số mờ hình thang với một số các tiêu chuẩn 

đã được hệ thống dựa vào các yêu cầu cần được xem xét dưới góc độ hình học, dưới góc 

độ khái niệm lý thuyết và cơ sở, và bởi các phép toán điển hình cho ứng dụng của các 

số mờ,… 
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APPROXIMATE METHOD 

OF TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS 

Trinh Thi Phu, Trinh Thi Anh Loan, Duong Thi Dung 

  

ABSTRACT 

In this paper, after presenting the concepts related to fuzzy sets, trapezoidal 

fuzzy numbers, the authors construct an approximate operator to allon  transforming a 

trapezoid fuzzy number into the nearest trapezoidal fuzzy number existing an expected 

range. In addition it is proved that the very specific nature of this operator. 

 Key word: Trapezoidal fuzzy approximation 
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TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ HẠT NANO FERIT SPINEN 

NiFe2-xCrxO4 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL 
 

Nguyễn Lê Thi1,  Lê Viết Báu2, Nguyễn Hoàng Hà3 

 

TÓM TẮT 
  

Hệ ferit spinen NiFe2-x CrxO4 (x = 0; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 1,5) đã  được 
tổng hợp bằng phương pháp sol-gel. Nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy tất cả các mẫu có 
cấu trúc spinen đơn pha, đối với ferit niken kích thước tinh thể nằm trong khoảng 20 
nm, nhỏ hơn so với kích thước hạt khảo sát trong hiển vi điện tử truyền qua (TEM). 
Mômen từ bão hoà tại nhiệt độ phòng cỡ 43,7 emu/g, nhiệt độ Curie là 884 K. Với hệ 
NiFe2-xCrxO4 khi nồng độ Cr3+ thay thế Fe3+ tăng dẫn tới hằng số mạng giảm, mômen 
từ giảm, nhiệt độ Curie giảm và làm thay đổi giá trị lực kháng từ. 

Từ khóa:  Nickel ferrite; tính chất từ, quá trình Sol-gel. 

1. GIỚI THIỆU 

Cũng như các loại vật liệu có kích thước nanomet, vật liệu nano từ đã và đang thu 
hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học bởi những khả năng được ứng dụng to lớn 
của nó. Chẳng hạn, ferit niken là ferit từ mềm có lực kháng từ thấp và điện trở suất cao nên 
được ứng dụng làm lõi máy biến thế, sử dụng trong thiết bị viễn thông [1], ngoài ra việc tạo 
ra vật liệu nano ferit spinen còn cho phép ghi từ với mật độ cao, sử dụng trong máy cộng 
hưởng từ, thay thế vật liệu phóng xạ truyền dẫn thuốc vào cơ thể,… mở ra những hướng 
ứng dụng mới rất có ý nghĩa trong đời sống cũng như khoa học kỹ thuật [2]. 

Ảnh hưởng của sự thay thế  Fe3+ bởi Cr3+ trong NiFe2O4 đã được nghiên cứu bởi 
các nhóm tác giả [3-5], các kết quả thể hiện Cr3+ luôn được tìm thấy trong phân mạng 
bát diện. Lee cùng đồng nghiệp[3] nghiên cứu sự thay thế crôm vào ferit niken và chỉ ra 
rằng Ni2+ di chuyển tới phân mạng tứ diện trong phạm vi 0,2 < x < 0,6, điều này cũng 
cho thấy mômen từ và nhiệt độ Curie giảm cùng với sự thay thế crôm, theo công bố của 
Fayek và Ata Allah[4] nồng độ Cr3+  tại phân mạng bát diện đạt giá trị lớn nhất khi x = 
0,6 và Cr3+ dư thừa thay thế Fe3+ tại phân mạng tứ diện. Gismelseed và Yousif [5] 
nghiên cứu sự thay thế Cr3+ trong hệ NiCrxFe1-xO4 (1< x < 1,4) chế tạo theo phương 
pháp gốm đã thể hiện khi tăng nồng độ Cr3+ thay thế hệ chuyển đổi sang cấu trúc spinen 
thường. Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu sự hình thành pha của hệ mẫu (NiFe2-

xCrxO4 với x = 0; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 1,5 ), tính chất từ tính phụ thuộc vào kích 
thước hạt và nồng độ pha tạp crôm vào ferit niken,  nhiệt độ Curie và các tính chất liên 
quan đến hệ vật liệu được chế tạo bằng phương pháp sol-gel. 

2. THỰC NGHIỆM 

Hoá chất được sử dụng trong thực nghiệm: Fe(NO3)3.9H2O, Ni(NO3)2.6H2O, 
Cr(NO3)3.9H2O, C6H8O7.H2O và NH4OH. 

Các dung dịch Fe(NO3)3  2M, Ni(NO3)2 2M và dung dịch Cr(NO3)3 1M  trộn lẫn 
cùng với dung dịch Acid citric monohydrat (AC : C6H8O7. H2O) theo tỉ lệ tổng ion kim 
                                                
1.3ThS. Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức. 
2 TS. Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức 
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loại nitrat và ion AC là 1:1. Sử dụng con khuấy từ với tốc độ v = 500 vòng/phút, thêm từ 
từ dung dịch NH4OH  cho tới khi dung dịch có nồng độ pH = 7, Nồng độ pH của dung 
dịch đóng vai trò điều chỉnh kích thước hạt [6], Dung dịch được bay hơi tại nhiệt độ 850C 
cho tới khi dung dịch sol chuyển thành gel nhớt, sấy gel nhớt tại nhiệt độ 1650C để loại bỏ 
nước ra khỏi gel, đốt gel ở nhiệt độ 3000C và ủ trong không khí tại 7000C khoảng 2 giờ 
với tốc độ 50C/phút để loại bỏ hàm lượng chất hữu cơ chứa trong hệ spinen NiFe2-xCrxO4. 
Các phép đo XRD được thực hiện trên máy SIEMEN D005 Bruker-Germany tại phòng 
thí nghiệm khoa Hóa, các phép đo từ được thực hiện trên máy DMS 880 tại Trung tâm 
Khoa học Vật liệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ảnh TEM được đo trên máy JEM 
1010 - JEOL tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội, Việt Nam.    

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ferit spinen NiFe2O4 
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Hình 1. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu 

NiFe2O4 

 
 

Hình 2. Ảnh TEM của mẫu NiFe2O4 ủ ở 

7000C trong 2 giờ 

Dựa trên giản đồ nhiễu xạ tia X (hình 1) của mẫu bột NiFe2O4 tại nhiệt độ phòng,  
khi đốt gel ở nhiệt độ 3000 C mẫu đã hình thành pha, tuy nhiên còn số lượng  nhỏ niken 

ferit cũng như pha -Fe2O3. Điều này chỉ ra rằng ferit NiFe2O4 kết tinh sau quá trình đốt 
gel, sự kết tinh của NiFe2O4 tăng lên cùng với tỷ lệ gia tăng của nitrat và acid citric theo 
tỷ lệ 1:1[7], với tỷ lệ này gel cháy hoàn toàn không còn nhóm caboxyl và ion NO3- dư, 
thực tế đối với phản ứng ôxy hoá khử, phản ứng diễn ra mạnh nhất và hoàn toàn chỉ khi 
tỷ lệ của chất ôxy hóa và chất khử là 1:1.  

Với mẫu ủ ở nhiệt độ 5000C vẫn còn pha -Fe2O3 và NiFe2O4. Khi gia tăng nhiệt độ 
ủ tới 7000C thì NiFe2O4 thu được là đơn pha, các mặt phản xạ (111), (220), (311), (222), 
(400), (422), (511) và (440). Điều này chứng tỏ cấu trúc lập phương của NiFe2O4. Phổ 
XRD được phân tích theo phổ chuẩn JCPDS(10-325) [8]. Trong hình 1 giản đồ nhiễu xạ 

tia X với 7000C, đỉnh có cường độ lớn nhất tại góc 2 = 36.3380 và khoảng cách mặt phản 
xạ d = 2,472 tương ứng với mặt (311) của NiFe2O4 (cấu trúc spinen đảo) [9]. Kích thước 
tinh thể của NiFe2O4 được tính gần đúng theo công thức Sherrer, giá trị kích thước trung 
bình của tinh thể đạt được khoảng 20 nm, thông số mạng  a = 0,821 nm nhỏ hơn so với 
giá trị công bố 0,834 nm đối với vật liệu NiFe2O4 dạng khối. 
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Ảnh TEM được đưa ra trong hình 2. Các hạt dường như có dạng hình cầu, phân bố 
kích thước hạt hẹp sự phân bố kích thước hạt được xác định bằng cách đo đường kính 
150 hạt. Kích thước hạt NiFe2O4 xác định trên ảnh TEM nằm trong khoảng 50÷55nm, 
ta thấy giá trị kích thước hạt trong TEM lớn hơn kích thước tinh thể được tính toán theo 
công thức Sherrer, điều này có thể giải thích nhiễu xạ tia X với phương pháp bột chỉ xác 
định kích thước tinh thể, không xác định kích thước hạt, ta biết rằng một số hiệu ứng có 
thể làm thay đổi bề rộng của đỉnh nhiễu xạ: kích thước tinh thể, sự xen phủ các đỉnh gần 
nhau, sức căng (microstrain), khuyết tật điểm… và hơn nữa một hạt có thể là một tinh 
thể cũng có thể gồm các tinh thể nhỏ, do vậy kích thước hạt trong TEM thường lớn hơn 
trong tính toán kích thước tinh thể ở nhiễu xạ tia X. 
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Hình 3. Đường cong từ trễ của hạt nano 
NiFe2O4, hai hình ghép nhỏ là đường từ 
hoá ban đầu và vùng phóng to nhìn rõ lực 
kháng từ 

400 500 600 700 800 900 1000
0

1

2

3

4

5

6

7

 

M
(e

m
u

/g
)

T(K)

 

Hình 4. Đường cong từ nhiệt của mẫu 
NiFe2O4 

 Tính chất từ của mẫu NiFe2O4 ở nhiệt độ phòng trong từ trường ngoài có giá trị 
lớn nhất là 13 kOe được biểu diễn trên hình 3. Phần cắt của đường cong từ trễ được 

phóng to theo hình gốc trong phạm vi từ trường  400Oe nhờ đó ta có thể nhìn rõ hơn 
lực kháng từ (hình phụ trong hình 3), đối với hạt NiFe2O4 khảo sát có kích thước cỡ 

20nm, lực kháng từ suy ra từ đường cong từ trễ   155,34 Oe. Mômen từ bão hoà (MS) 

thu được tại nhiệt độ phòng  43,7 emu/g nhỏ hơn so với giá trị vật liệu khối là 50 
emu/g. Sự giảm của mômen từ bão hòa so với vật liệu khối xuất hiện do hiệu ứng bề 
mặt tại đó các spin của các cation từ bị mất trật tự do sự đứt gãy các liên kết hóa học và 
sự giảm của các tương tác từ lân cận.  

Nghiên cứu sự phụ thuộc của mômen từ vào nhiệt độ ở vùng từ trường thấp cho 
phép xác định nhiệt độ Curie của các mẫu. Hình 4 biểu thị sự phụ thuộc của mômen từ 
vào nhiệt độ trong từ trường ngoài H=100Oe. Ở vùng nhiệt độ xa nhiệt độ Curie mômen 
từ thấp do tính dị hướng của mẫu đóng vai trò hàng rào năng lượng ngăn cản sự chuyển 
động của các mômen từ của các hạt theo phương từ trường ngoài dễ hơn do vậy mômen 
từ tăng dần. Tiếp tục tăng nhiệt độ đến khi năng lượng nhiệt lớn hơn năng lượng dị hướng 
lúc này các dao động nhiệt của mạng tinh thể lại đóng vai trở cản trở sự định hướng 
mômen từ của các hạt theo phương từ trường ngoài, do đó giá trị mômen từ giảm. Khi 
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nhiệt độ đạt đến giá trị T = TC trật tự ferit bị phá vỡ, lúc này mômen từ bão hoà bằng 
không. Trên cơ sở lý thuyết đó, dựa vào đường M-T có thể xác định được gần đúng giá trị 
nhiệt độ TC của mẫu (nhiệt độ TC được xác định bằng cách lấy giao điểm của tiếp tuyến 
có độ dốc lớn nhất đối với đường cong M(T) ở vùng nhiệt độ cao với trục hoành). TC xác 
định trên mẫu NiFe2O4 là 884 K cũng gần với kết quả đã công bố TC= 853K [10]. 

3.2. Hệ hạt NiFe2-xCrxO4  
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Hình 5. Tổng hợp giản đồ nhiễu xạ tia X 

của hệ mẫu NiFe2-xCrxO4 ủ ở 7000C trong 

thời gian 2 giờ 

 

 

Hình 6.  Ảnh TEM của mẫu NiFe0,5Cr1,5 O4 

 

Hệ mẫu NiFe2-xCrxO4 với các nồng độ crôm pha tạp theo tỷ lệ x = 0,3; 0,5; 0,7; 

0,9; 1,1; 1,3; 1,5 sau khi đốt gel ở nhiệt độ 3000C và ủ trong không khí ở nhiệt độ 

7000C trong 2 giờ. Đo nhiễu xạ tia X với bước quét 0,030/s. Tại nhiệt độ này mẫu tạo 

thành đơn pha, độ rộng vạch phổ nhiễu xạ lớn đặc trưng cho kích thước hạt nhỏ, giản 

đồ cũng cho thấy sự dịch chuyển rất nhỏ tại các đỉnh hướng theo các giá trị khoảng 

cách d giảm cùng với sự gia tăng của 

thành phần Cr.  Hằng số mạng  được tính 

toán dựa trên các mặt phản xạ trên phổ 

XRD tại các góc nhiễu 2 khác nhau, sau 

đó hằng số mạng a nhận được từ ngoại suy 
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 [11]. Từ 

hình 7 ta thấy có sự thay đổi trong hằng số 

mạng theo nồng độ pha tạp crôm, khi nồng 

độ pha tạp crôm tăng hằng số mạng có xu 

hướng giảm. Sự thay đổi kích thước tế bào 

mạng có thể do đặc tính bán kính ion 
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Hình 7. Hằng số mạng phụ thuộc vào 
nồng độ thay thế  
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Cr3+(0,064 nm) nhỏ hơn so với bán kính ion Fe3+(0,067 nm). Khảo sát hệ NiFe2-xCrxO4 

thấy rằng cấu trúc chưa hoàn toàn là ferit spinen thường mà cũng chưa hoàn toàn là ferit 

spinen đảo, giống như các trạng thái của hằng số mạng cùng với sự thay đổi nồng độ 

Cr3+ đã công bố trong các tài liệu [12]. Kích thước tinh thể tính toán theo công thức 

Sherrer nằm trong phạm vi 12÷18nm (Bảng 1). 
 

Bảng 1. Giá trị kích thước tinh thể của hệ mẫu NiFe2-xCrxO4 

x 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,5 

D(nm) 17,91 17,15 15,84 13,21 12,81 13,49 

Hình 6 là ảnh TEM của mẫu NiFe0,5Cr1,5O4. Phân tích ảnh TEM này cho thấy sự 

phân bố kích thước hẹp, kích thước nằm trong khoảng 13÷15nm, giá trị này phù hợp với 

kích thước tinh thể (tính được từ nhiễu xạ tia X), chứng tỏ rằng với nồng độ pha tạp 

crôm (x = 1,5) hạt đơn tinh thể. 

Tính chất từ của hệ mẫu được đo với trường ngoài có giá trị lớn nhất là 13 kOe 

và miền nhiệt độ khảo sát từ 300K÷900K. 
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Hình 8. Đường từ hóa ban đầu của hệ mẫu 

NiFe2-xCrxO4 

Hình 9. Sự thay đổi mômen từ bão hòa  
vào nồng độ Cr của hệ mẫu NiFe2-

xCrxO4 

Trên hình 8 mô tả đường từ hoá ban 

đầu của hệ mẫu ở nhiệt độ phòng. Có thể nhận 

thấy trong tất cả các mẫu khi từ trường đạt đến 

giá trị 13 kOe thì mômen từ của mẫu chưa bão 

hoà hoàn toàn. Hình 9 cho thấy mômen từ bão 

hoà giảm cùng với sự gia tăng của nồng độ Cr, 

điều này được giải thích là do mômen spin của 

Cr3+(3 B/ion) nhỏ hơn của Fe3+  (5 B/ion) 

thay thế vào phân mạng bát diện. 

Hình 10 cho thấy lực kháng từ HC 

giảm dần theo nồng độ Cr. Điều này có thể 
Hình 10. Sự thay đổi lực kháng từ vào  

nồng độ Cr  hệ mẫu NiFe2-xCrxO4 
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được giải thích là do kích thước tinh thể của các mẫu giảm đi đáng kể khi nồng độ Cr 

tăng dẫn đến sự giảm năng lượng dị hướng của các hạt. Bên cạnh đó sự giảm tương tác 

trao đổi giữa hai phân mạng khi thay thế Fe3+ bằng Cr3+ dẫn đến sự giảm nhanh của lực 

kháng từ theo nhiệt độ gần về không. Đây chính là hiện tượng chuyển tiếp từ trạng thái 

feri từ sang trạng thái siêu thuận từ của các hạt.  

Nhiệt độ chuyển pha từ TC được xác định dựa trên sự giảm mạnh của mômen từ 

về giá trị gần 0 (Bảng 2). 

Bảng 2. Giá trị Curie của hệ mẫu NiFe2-xCrxO4 

x 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 

TC1(K) 765 688 680 664 400 373 

TC2(K) 872 868 862 841 840 835 

Trên bảng ta quan sát thấy có xuất hiện nhiều điểm chuyển pha. Điều này cho 

thấy các mẫu tuy kết tinh ở pha spinen lập phương nhưng có thể có thành phần hợp thức 

biến đổi so với thành phần danh định. Ở đây do Cr3+ và Ni2+ có xu thế chiếm các vị trí 

bát diện. Do vậy, trong quá trình kết tinh sẽ có sự cạnh tranh giữa các loại cation Cr3+, 

Ni2+ và Fe3+ vào các vị trí này dẫn đến khả năng hình thành các phần thể tích mẫu có 

các nồng độ ion kim loại khác nhau và do vậy nhiệt độ chuyển pha của các vùng có hợp 

phần khác nhau sẽ khác nhau. 
 

4. KẾT LUẬN 

Đã nghiên cứu chế tạo được các mẫu ferit spinen NiFe2-xCrxO4 (x= 0; 0,3; 0,5; 

0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 1,5) bằng phương pháp sol-gel tại các nhiệt độ ủ dưới 800oC. Các mẫu 

khảo sát đều kết tinh ở dạng cấu trúc spinen, hằng số mạng giảm dần theo nồng độ pha 

tạp crôm. Với nhiệt độ ủ dưới 800oC, các mẫu còn chứa một lượng tạp chất được các 

định là pha -Fe2O3. Mômen từ và nhiệt độ Curie giảm khi thay thế Fe bằng Cr trong 

ferit niken, điều này thể hiện sự giảm từ độ của phân mạng chiếm ưu thế trong cấu 

trúc feri từ, ở đây là phân mạng B do mômen từ của ion Cr3+ nhỏ hơn của ion Fe3+. Có 

hiện tượng thăng giáng nồng độ Cr trong các mẫu NiFe2-xCrxO4 dẫn đến tính không 

đồng nhất về từ tính, thể hiện qua sự xuất hiện nhiều điểm chuyển pha trên đường cong 

từ nhiệt. 
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MAGNETIC PROPERTIES OF NiFe2-x CrxO4 FERRITE SPINEL 

 NANOPARTICLES SYNTHESIZED BY SOL-GEL METHOD 
 

Nguyen Le Thi, Le Viet Bau,  Nguyen Hoang Ha 
 

ASTRACT 
 

The spinel ferrite NiFe2-x CrxO4 (x = 0; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 1,5) systems 

were synthesized by sol-gel method. X-ray diffraction patterns show that all samples 

have the single-phase spinel structure. The crystal size of nickel ferrite is in the range of 

20 nm, which is smaller than the particle size investigated by Transmission Electron 

Microscopy (TEM). Saturation magnetization moment is in range of 43,7 emu/g at room  

temperature, Curie temperature is 884K. The system NiFe2-xCrxO4, since the Cr3+ 

concentration replacing Fe3+ increases to lead to reduced lattice parameter, magnetic 

moment reduction, reduced Curie temperature, thereby changing its  value coercivity. 

Key words: Nickel ferrite, magnetic properties, sol-gel processes. 
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ƯỚC TÍNH TẢI LƯỢNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA VÀ 

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM  

ĐỂ BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG VÙNG 
  

Nguyễn Thị Mùi1 
      

TÓM TẮT  
 

Quá trình điều tra, khảo sát, ước tính tải lượng, áp lực các chất ô nhiễm từ các 

nguồn ô nhiễm: công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và các nguồn ô nhiễm khác trong 

vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa, từ đó xây dựng được hình ảnh phân bố các 

chất ô nhiễm làm cơ sở để xem xét chất lượng nước. Nhìn chung tải lượng các chất ô 

nhiễm hiện nay trong vùng là chưa lớn do các hoạt động kinh tế, xã hội trong vùng còn 

chưa phát triển hoặc mới đang trong giai đoạn kiến tạo ban đầu như khu công nghiệp 

Nghi Sơn. Khu vực có tải lượng ô nhiễm lớn (sinh hoạt và công nghiệp) là thành phố 

Thanh Hóa, tuy nhiên lại là đầu trên của vùng nghiên cứu trong đó các chất ô nhiễm sẽ 

chảy vào lạch Hới ra biển tác động đến chất lượng nước. Trong tương lai ngày càng 

phát triển, áp lực ô nhiễm sẽ tăng cao nên cần có các biện pháp quản lý, kiểm soát để 

bảo vệ chất lượng nước trong vùng nghiên cứu. 

Từ khóa: Các nguồn gây ô nhiễm, chất lượng nước, vùng đồng bằng ven biển 

1. MỞ ĐẦU  

Giống như nhiều tỉnh thành trong cả nước, Thanh Hóa là một tỉnh có đường bờ 

biển chạy dài từ Nga Sơn đến Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thị xã Sầm Sơn, Quảng Xương và  

Tĩnh Gia nên có nhiều điều kiện thuận lợi, có nhiều lợi thế cho việc phát triển kinh tế, 

xã hội. Nhưng do lợi thế như thế nên nhiều thành phần kinh tế, nhiều đối tượng và các 

tầng lớp dân cư đã tập trung khai thác vùng tiềm năng này mà thiếu sự kiểm soát của 

Nhà nước, dẫn đến nguy cơ tiềm năng của vùng ven biển đang bị khai thác quá mức do 

không có quy hoạch, kế hoạch, thiếu cơ sở khoa học, thiếu sự quản lý của Nhà nước mà 

theo tình trạng mạnh ai nấy làm. Trong quá trình khai thác tiềm năng và những lợi thế 

để phát triển kinh tế, cũng đang bộc lộ, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất cập giữa lợi 

nhuận của ngành, của yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng ngày càng tăng, cùng 

với đó áp lực ô nhiễm cũng không ngừng tăng cao nên khu vực rất cần có những nghiên 

cứu để bảo vệ môi trường nước.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp nghiên cứu  

* Phương pháp nghiên cứu:  

- Phương pháp điều tra khảo sát tại thực địa: Điều tra thu thập tài liệu, khảo sát và 

nghiên cứu thực tế bổ sung số liệu còn thiếu.  

                                                
1ThS. Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức. 
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- Phương pháp ước tính tải lượng chất ô nhiễm: Từ các số liệu điều tra, thu thập,  

khảo sát tính toán tải lượng các chất ô nhiễm 

* Trình tự thực hiện: 

- Xác định các nguồn gây ô nhiêm̃ nước gồm: 

+ Nguồn ô nhiễm do nước thải công nghiệp: đó là nước thải của các khu công 

nghiệp tập trung và các cơ sở sản xuất công nghiệp phân tán, làng nghề goị chung là 

nước thải công nghiêp̣. 

+ Nguồn ô nhiễm do nước thải sinh hoạt: nước thải của các khu dân cư tập trung 

(các thị xã, thị trấn, khách du lịch) và nước thải sinh hoạt của các khu dân cư phân tán 

(các làng xã) goị chung là nước thải sinh hoaṭ. 

+ Nguồn ô nhiễm do hoạt động sản xuất nông nghiệp: nước hồi quy sau tưới của 

các khu canh tác nông nghiệp và nước thải của các cơ sở chăn nuôi goị chung là nước 

thải nông nghiêp̣.  

+  Các nguồn ô nhiễm khác: nước thải do nuôi trồng thuỷ sản, hoạt động cảng, 

du lịch, dịch vụ… 

- Lựa chọn các thông số chất lượng nước đặc trưng cho từng loại ô nhiễm 

+ Ô nhiễm vật lý: lựa chọn thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS) làm thông số đặc 

trưng để tính toán tải lượng. 

+ Ô nhiễm hữu cơ: lựa chọn thông số BOD5 làm thông số đặc trưng để tính toán 

tải lượng. 

+ Ô nhiễm vô cơ: do vùng nghiên cứu chịu tác động của các chất dinh dưỡng vô 

cơ có trong nước thải sinh hoạt và nước thải nông nghiệp nên chọn nhóm các chất dinh 

dưỡng vô cơ là tổng N, tổng P làm thông số đặc trưng để tính toán tải lượng 

-  Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm:  

+ Tính tải lượng chất ô nhiễm lần lượt cho từng chất ô nhiễm nói trên  

+ Với mỗi chất ô nhiễm tính tải lượng sinh ra từ tất cả các nguồn thải khác nhau 

rồi cộng lại cho toàn vùng. 

+ Tổng hợp lại sẽ được tải lượng chất ô nhiễm cho toàn vùng  

+ Tính áp lực ô nhiễm của từng chất ô nhiễm cho các khu vực (huyện) trong vùng 

nghiên cứu làm cơ sở để phân tích, nhận xét. 

Trong nội dung nghiên cứu sẽ đi vào tính toán tải lượng các chất ô nhiễm cho toàn 

vùng nghiên cứu gồm các huyện (Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Sầm Sơn, 

Quảng Xương, Tĩnh Gia) và tính cho cả thành phố Thanh Hóa, do thành phố nằm gần 

vùng nghiên cứu nên chịu ảnh hưởng ô nhiễm do thành phố thải ra. Đặc biệt quan tâm 

tới thời gian tính toán là mùa kiệt vì khi đó tác động ô nhiễm là lớn nhất do nước trong 

hệ thống sông, kênh, lạch… ít và tính chi tiết cho từng huyện/ thị trấn/ thị xã. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

a. Ước tính tải lượng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt  
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Bảng 2.1. Bảng tổng hợp tải lượng các chất ô nhiễm tiềm năng do nước thải sinh hoạt 

vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa. 
 

TT Huyện  
Dân số 
(người) 

Tổng cộng tải lượng (kg/ngày) 
TSS BOD5 N P 

1 H. Nga Sơn  146 900 13.155 6.057 1.102 303 
2 H. Hậu Lộc 191 900 17.165 7.904 1.437 396 
3 H. Hoằng Hoá 245 500 22.221 10.232 1.860 513 
4 TX Sầm Sơn  27 500 4.878 2.246 409 111 
5 H. Quảng Xương 288 200 25.605 11.790 2.144 590 
6 H. Tĩnh Gia  227 700 20.408 9.397 1.708 471 
7 T.P Thanh Hóa  54 400 14.029 6.460 1.175 320 

 

b. Ước tính tải lượng ô nhiễm do nước thải công nghiệp 
 

Bảng 2.2.  Tổng hợp tải lượng ô nhiễm do hoạt động công nghiệp của vùng đồng bằng 

ven biển tỉnh Thanh Hóa 

STT Huyện 
Diện tích 

(km2) 

Tải lượng (kg/ngày) 

TSS BOD5 N P 

1 H. Nga Sơn  158,29 743 544 18 17 

2 H. Hậu Lộc 143,67 761 700 21 22 

3 H. Hoằng Hoá 224,73 1.555 1.498 49 36 

4 TX Sầm Sơn  17,89 758 1.394 44 21 

5 H. Quảng Xương 227,8 2.884 2.362 58 123 

6 H. Tĩnh Gia  458,29 8.122 1.106 42 26 

7 T.P Thanh Hóa  57,94 5.741 5.294 238 143 
 

c. Ước tính tải lượng ô nhiễm nước do nông nghiệp 
 

Bảng 2.3. Tổng hợp tải lượng các chất ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp vùng đồng 

bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa 
 

STT Huyện 
Diện tích 

(km2) 
Tải lượng (kg/ngày) 

TSS BOD5 N P 

1 TX Sầm Sơn 17,89 271 123 25 6 

2 H. Nga Sơn 158,29 2.220 1.010 231 53 

3 H. Hậu Lộc 143,67 2.470 1.124 270 61 

4 H. Hoằng Hoá 224,73 4.282 1.948 454 104 

5 H. Quảng Xương 227,8 3.469 1.579 419 89 

6 H. Tĩnh Gia 458,29 4.905 2.232 460 113 

7 T.P Thanh Hóa 57,94 1.466 667 144 34 

 Ngoài ra ô nhiễm diện còn có cả lượng các chất ô nhiễm do mưa rơi xuống rửa 

trôi trên bề mặt lưu vực. Do ở đây chỉ xét đến mùa kiệt lượng nước mưa ít, nước ngấm 

xuống đất nên lượng nước chảy tràn trên bề mặt không đáng kể có thể bỏ qua thành 

phần này. 
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2.2.2. Tổng hợp tải lượng ô nhiễm vùng nghiên cứu 

a. Tổng hợp tải lượng ô nhiễm  

Tải lượng các chất ô nhiễm được tổng hợp từ ba nguồn ô nhiễm: hoạt động công 

nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt được thể hiện trong bảng 2.4. 
 

Bảng 2.4. Tổng tải lượng các chất ô nhiễm vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

STT Huyện 
Diện tích 

(km2) 

Tải lượng (kg/ngày) 

BOD5  N P 

1 H. Nga Sơn  158,29 7.611 1.351 373 

2 H. Hậu Lộc 143,67 9.728 1.728 479 

3 H. Hoằng Hoá 224,73 13.678 2.363 653 

4 TX Sầm Sơn  17,89 3.763 477 138 

5 H. Quảng Xương 227,8 15.731 2.621 803 

6 H. Tĩnh Gia  458,29 12.735 2.210 610 

7 T.P Thanh Hóa  57,94 12.421 1.557 497 
 

b. Đánh giá chung về ô nhiễm  
- Ô nhiễm hữu cơ (BOD5) 
 Ô nhiễm hữu cơ (BOD5) phát sinh do cả 3 nguồn ô nhiễm (Công nghiệp, nông 

nghiệp, sinh hoạt) trong đó nguồn phát sinh do sinh hoạt là lớn nhất. Khu vực có tải 
lượng lớn nhất là huyện Quảng Xương (BOD5=15.731kg/ngày), huyện Tĩnh Gia 
(BOD5=12.735 kg/ngày) do có số dân đông nhất và thấp nhất là TX Sầm Sơn 
(BOD5=3.763 kg/ngày) 

- Ô nhiễm chất dinh dưỡng N, P  
Tải lượng chất dinh dưỡng N và P phát sinh chủ yếu do nước thải sinh hoạt và các 

hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong đó huyện có tải lượng ô nhiễm lớn nhất là huyện 
Quảng Xương (Tổng N=2.621kg/ngày, Tổng P=803kg/ngày), tiếp đến là huyện Hoằng 
Hóa, huyện Tĩnh Gia đây đều là huyện đông dân, có diện tích canh tác nông nghiệp lớn và 
tải lượng ô nhiễm thấp nhất là TX Sầm Sơn. 

c. Áp lực ô nhiễm vùng nghiên cứu 
 

 Bảng 2.5. Tổng hợp áp lực ô nhiễm vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

STT Huyện Diện tích (km2) 
Áp lực ô nhiễm (kg/km2/ngày) 

BOD5 N,P 

1 H. Nga Sơn  158,29 48 10,9 

2 H. Hậu Lộc 143,67 68 15,4 

3 H. Hoằng Hoá 224,73 61 13,4 

4 TX Sầm Sơn  17,89 210 34,4 

5 H. Quảng Xương 227,8 69 15,0 

6 H. Tĩnh Gia  458,29 28 6,2 

7 T.P Thanh Hóa  57,94 214 35,5 

Từ kết quả tính toán trong bảng (2.5) có thể biểu thị áp lực ô nhiễm trên bản đồ 
theo các cấp tải lượng:  
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- Biểu thị áp lực ô nhiễm chất hữu cơ (BOD5) trong vùng theo 4 cấp tải lượng  
(Hình 2.1) 
+ Cấp 1: Từ  214 - 69kg/km2/ngày 
+ Cấp 2: Từ  69 - 48kg/km2/ngày 
+ Cấp 3: Từ  48 - 28kg/km2/ngày 
+ Cấp 4: Từ  28 - 0kg/km2/ngày. 

Từ bản đồ áp lực chất ô nhiễm hữu 
cơ cho thấy: khu vực chịu áp lực ô nhiễm 
lớn nhất là thành phố Thanh Hóa 
(214kg/km2/ngày) và thị xã Sầm Sơn  
(210kg/km2/ngày) do có dân cư đông đúc 
và nhiều các khu công nghiệp, nhà máy, 
làng nghề và khu vực chịu áp lực nhỏ nhất 
là huyện Tĩnh Gia (28kg/km2/ngày) do có 
diện tích lớn nhất. 

 
Hình 2.1. Bản đồ áp lực tổng hợp chất ô nhiễm 

hữu cơ (BOD5) vùng ĐBVB tỉnh Thanh Hóa 

- Biểu thị áp lực ô nhiễm chất dinh dưỡng (N,P) trong vùng theo 4 cấp tải lượng  
(Hình 2.2). 
+ Cấp 1: Từ  35,5 -5,4kg/km2/ngày 
+ Cấp 2: Từ 15,4 -10,9kg/km2/ngày 
+ Cấp 3: Từ  10,9 - 6,2kg/km2/ngày 
+ Cấp 4: Từ  6,2 - 0kg/km2/ngày 

Bản đồ áp lực ô nhiễm chất dinh 
dưỡng N, P cho thấy: huyện chịu áp lực 
lớn nhất là thành phố Thanh Hóa 
(35,5kg/km2/ngày), thị xã Sầm Sơn 
(34,4kg/km2/ngày) do có nước thải sinh 
hoạt lớn và diện tích lưu vực nhỏ. Huyện 
chịu áp lực nhỏ nhất là huyện Tĩnh Gia 
(6,2kg/km2/ngày). Khu vực trọng tâm cần 
phải kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm cũng  

 
Hình 2.2. Bản đồ áp lực tổng hợp chất ô nhiễm  
dinh dưỡng (N,P) vùng ĐBVB tỉnhThanh Hóa 

như là xử lý các chất ô nhiễm chính là thành phố Thanh Hóa, nơi tập trung đông dân cư 
và các hoạt động công nghiệp. Trong các huyện thì sẽ tập trung vào khu vực xung 
quanh các thị trấn huyện trong đó huyện Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn là nơi có áp 
lực lớn nhất. Riêng thị xã Sầm Sơn phải kiểm soát các nguồn ô nhiễm do sinh hoạt và 
dịch vụ. 

3. Một số ý kiến về quản lý kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm để giảm chất ô 
nhiễm tại nguồn và bảo vệ chất lượng nước trong vùng. 

Từ kết quả ước tính tải lượng và áp lực ô nhiễm đối với vùng nghiên cứu có thể 
thấy rằng: ô nhiễm hiện nay chưa nghiêm trọng nên chưa cần quan tâm nhiều đến vấn 
đề khắc phục mà phải tập trung chính vào vấn đề phòng ngừa. Để làm được việc này 
phải có các biện pháp như sau: 

a) Biện pháp 1:  
+ Thực hiện nghiêm chỉnh công tác đánh giá tác động môi trường: tất cả các cơ 

sở phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi được phê duyệt dự án. 
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+ Kiểm soát tốt biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, đặc biệt là vấn đề thực hiện hệ 
thống xử lý nước thải. Tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện có hệ thống xử lý nước 
thải như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

b) Biện pháp 2: 
Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhiễm của tỉnh: phải xây dựng 

một kế hoạch và sau đó thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt  
c) Biện pháp 3:  
Cải tiến tổ chức và tăng cường quản lý bảo vệ môi trường nước bao gồm: 
- Tăng cường thanh tra giám sát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường để giảm 

áp lực ô nhiễm của các cơ sở gây ô nhiễm. Muốn làm được điều này thì phải: 
 + Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý môi trường địa phương, trang bị 

đầy đủ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác chuyên môn và các chế tài xử lý.  
 + Việc thanh tra phải làm chặt chẽ không nhân nhượng, thanh tra phải kết hợp 

với xử phạt theo đúng quy định của pháp luật tránh tình trạng móc ngoặc. 
- Thực hiện có hiệu quả các quy định về xử lý nước thải của các cơ sở công 

nghiệp và tiến tới cấp phép xả nước thải. Muốn vậy phải làm: 
+ Quản lý việc xả nước thải của các cơ sở sản xuất, nếu cơ sở nào vượt quá quy 

chuẩn thì yêu cầu phải có hệ thống xử lý  
+ Có một kế hoạch cụ thể để giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện xử lý nước thải 

bao gồm cả phương pháp kỹ thuật, nguồn vốn ví dụ sử dụng vốn vay của quỹ bảo vệ 
môi trường và kiểm soát vấn đề thực hiện. Tập trung chủ yếu là các khu CN và cụm CN 

- Phải có một hệ thống giám sát môi trường và thiết bị, đặc biệt là giám sát chất 
lượng nước thải, chất lượng nước của sông lạch để phát hiện xử lý. Muốn vậy phải xây 
dựng mạng lưới giám sát đáp ứng như sau: 

+ Giám sát nước thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đặc biệt là cửa ra 
+ Giám sát chất lượng nước sông sau các cửa xả nước thải chính của vùng phía 

bên trong chưa ảnh hưởng của mặn ví dụ thành phố Thanh Hóa. 
+ Giám sát chất lượng nước của các lạch và cửa lạch đã có ảnh hưởng của mặn và 

các nguồn thải ở trung và thượng lưu đổ về  
+ Giám sát các vùng biển ven bờ đặc biệt là khu bãi tắm thị xã Sầm Sơn.  
d) Biện pháp 4:  
Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của tất cả các 

thành phần có liên quan bao gồm: những người quản lý, các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ, cộng đồng.  

Trong tất cả các biện pháp trên ưu tiên các biện pháp về kiểm soát để giảm chất ô 
nhiễm tại nguồn và biện pháp về tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả đồng thời chú 
trọng đúng mức các biện pháp khác. Phải tạo nguồn kinh phí, đặc biệt là sử dụng đúng 
mức nguồn kinh phí 1% của ngân sách chi cho hoạt động bảo vệ môi trường  

3. KẾT LUẬN  
Tải lượng các chất ô nhiễm hiện nay trong vùng nghiên cứu nói chung là chưa lớn 

do các hoạt động kinh tế xã hội trong vùng còn chưa phát triển hoặc mới đang trong giai 
đoạn kiến tạo ban đầu như KCN Nghi Sơn. Khu vực có tải lượng ô nhiễm lớn (sinh hoạt 
và công nghiệp) là thành phố Thanh Hóa, tuy nhiên lại là đầu trên của vùng nghiên cứu 
trong đó các chất ô nhiễm sẽ chảy vào lạch Hới ra biển tác động đến chất lượng nước. 
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Nếu xét riêng về tải lượng các chất ô nhiễm do sinh hoạt và công nghiệp thì hiện 
tại trong vùng không lớn do là vùng nông nghiệp, tuy nhiên nguồn nước của lạch Hới sẽ 
bị tác động rất lớn do áp lực ô nhiễm của nước thải sinh hoạt thành phố Thanh Hóa tác 
động vào do thành phố nằm ở đầu vào nguồn nước của lạch này và có tải lượng các chất 
ô nhiễm do công nghiệp và sinh hoạt là lớn nhất. 

Kết quả ước tính tải lượng các chất ô nhiễm của các nguồn ô nhiễm cho thấy hình 
ảnh phân bố các chất ô nhiễm trong vùng là cơ sở để xem xét đánh giá chất lượng nước 
cũng như đề xuất ý kiến kiểm soát bảo vệ chất lượng nước trong vùng. 
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ABSTRACT 

 
The article forcusses on investigation, survey and estimation of load and 

pressuare of contaminants from pollution sources such as industry, agriculture, 
activities and others in the coastal plain region of Thanh Hoa province. The whole 
picture of distribution contaminants was established as a basis for estimation the water 
quality of the research region. In overall, present load of pollutants is not heavy  due to 
the socio-economic activities have not developed or are in the initial constructing stage, 
for example, Nghi Son industrial zone. The area bearing a heavy pollution load (from 
activities and industry) is Thanh Hoa City, where is the upper end of the study region, 
so the pollutants will flow into the Hoi sea creek, seriously impacts on water quality. In 
the future growing, the pollution pressure will increase; therefore, management, control 
measures are required to protect water quality in the study region. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN PHỐI HỢP N,P,K ĐẾN 
SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG 

ĐẬU TƯƠNG XUÂN TẠI YÊN ĐỊNH, THANH HÓA 
 

Lê Thị Thanh Huyền1, Hoàng Thị Lan Thương2, Nghiêm Thị Hương3 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón phối hợp đạm, lân, kali đến đậu tương 
xuân trên đất Yên Định nhằm mục tiêu xác định được liều lượng bón phối hợp N, P, K 
hợp lý cho 2 giống đậu tương (D140 và ĐVN6), giúp cây đậu tương sinh trưởng phát 
triển tốt, cho năng suất cao trong điều kiện vụ xuân. Thí nghiệm 2 nhân tố: liều lượng 
bón N, P, K và 2 giống đậu tương (D140 và ĐVN6), bố trí theo kiểu Split - plot, nhắc lại 
3 lần. Kết quả nghiên cứu của thí nghiệm đã xác định được liều lượng bón phân ảnh 
hưởng đến chỉ số diện tích lá, khối lượng và số lượng nốt sần, khả năng tích lũy chất 
khô, tổng số quả trên cây và năng suất hạt của đậu tương xuân. Liều lượng bón thích 
hợp để đạt năng suất cao, thu nhập thuần cao cho cả hai giống D140 và ĐVN6 trên đất 
Yên Định là 30kgN + 90kgP2O5 + 60kgK2O/ha. 

Từ khóa: công thức bón phân, đậu tương, năng suất. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Yên Định là huyện có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cây đậu tương, 

vì vậy cây đậu tương nhanh chóng được các hộ dân trong xã chọn trồng là cây chủ lực 
trong vụ xuân và vụ đông. Những năm gần đây diện tích cây đậu tương ngày càng được 
mở rộng, vai trò của cây đậu tương đang dần được khẳng định. Tuy nhiên, việc sản xuất 
đậu tương tại Yên Định còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là vấn đề về giống và phân 
bón. Để cây đậu tương sinh trưởng phát triển tốt và phát huy hết tiềm năng vốn có, thì 
việc tìm hiểu xác định liều lượng bón phân hợp lý và cân đối với từng thời vụ, điều kiện 
đất đai, yêu cầu cụ thể của từng giống là một việc làm cần thiết mang lại năng suất và 
hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: 
“Ảnh hưởng của liều lượng bón phối hợp N, P, K đến sinh trưởng, phát triển và năng 
suất của một số giống đậu tương xuân tại Yên Định, Thanh Hóa”. 

 

 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Các loại phân bón gồm: Urê, Lân super và phân KCl  
Các giống đậu tương D140 và ĐVN6 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Thí nghiệm được bố trí trên đất thịt nhẹ, tưới tiêu chủ động, đất có pH = 6,5, hàm 

lượng P2O5 dễ tiêu trong đất là 2,4 mg/100g đất, hàm lượng lân tổng số: 0,132%; tại xã 
Định Tường, Yên Định. Thời gian nghiên cứu: vụ xuân năm 2012. 

Thí nghiệm 2 yếu tố, bố trí theo kiểu Split - plot.  

                                                
1. 2. 3ThS. Khoa Nông - Lâm - Ngư  nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức. 
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Nhân tố chính là N, P, K gồm 4 mức (bố trí trên ô nhỏ). 
Mức 1:  20kgN + 60kgP2O5 + 40kgK2O 
Mức 2:  30kgN + 90kgP2O5 + 60kgK2O 

Mức 3:  40kgN + 120kgP2O5 + 80kgK2O  
Mức 4:  50kgN + 150kgP2O5 + 100kgK2O 

Nhân tố phụ là giống, gồm 2 giống (bố trí trên ô lớn). Diện tích mỗi ô nhỏ là 
10m2, diện tích mỗi ô lớn 40m2. 

Chỉ tiêu theo dõi: Chỉ số diệp lục, diện tích lá, chỉ số diện tích lá, khả năng hình 
thành nốt sần, khả năng tích lũy chất khô vào các thời kỳ cây bắt đầu ra hoa, ra hoa rộ, 
quả mẩy, mỗi lần nhắc lại 5 cây. 

Ngoài ra, tiến hành theo dõi các chỉ tiêu khác như: thời gian sinh trưởng, số 
lượng nốt sần, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất. 

Các yếu tố cấu thành năng suất: mỗi lần nhắc lại, lấy 10 cây ngẫu nhiên tại thời 
điểm thu hoạch để theo dõi các yếu tố cấu thành năng suất như: Tổng số quả trên cây, tỷ 
lệ quả chắc trên cây, tỷ lệ quả 3 hạt, khối lượng 1000 hạt (để tính năng suất lý thuyết). 
Để tính năng suất thực thu, phải thu hoạch toàn ô thí nghiệm, sau đó cân riêng từng ô 
rồi quy ra năng suất trên ha. Số liệu được phân tích theo phương pháp thống kê dựa trên 
chương trình Excel và phần mềm IRRISTAT 4.0.   

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Về chỉ số diện tích lá 
 

Bảng 1: Ảnh hưởng của liều lượng N, P, K đến chỉ số diện tích lá 
của 2 giống đậu tương D140 và ĐVN6 (m2lá/m2đất) 

Giống Liều lượng NPK Thời kỳ bắt đầu 
ra hoa 

Thời kỳ 
hoa rộ 

Thời kỳ 
quả mẩy 

 
 

D140 
 

Mức 1 1,78 2,67 3,55 
Mức 2 2,16 3,34 4,11 
Mức 3 2,17 3,36 4,15 
Mức4 2,06 3,01 3,97 

 
 

ĐVN6 
 

Mức 1 1,56 2,34 3,03 
Mức 2 2,10 2,92 3,64 
Mức 3 2,12 2,98 3,65 
Mức 4 1,92 2,64 3,44 

CV% 6,2 4,3 4,6 
LSD0,05 giống 0,11 0,12 0,16 
LSD0,05 phân bón 0,39 0,19 0,27 
LSD0,05 giống x phân bón 0,22 0,23 0,32 

3.2. Về chỉ số diệp lục 
Chỉ số diệp lục là trị số nói lên tiềm năng quang hợp của cây. Chỉ số diệp lục phụ thuộc 

vào bản chất di truyền của giống, chế độ dinh dưỡng và biến động qua các thời kỳ sinh trưởng. 
 

Bảng 2: Ảnh hưởng của liều lượng N, P, K đến chỉ số diệp lục 
của 2 giống đậu tương D140 và ĐVN6 

Giống Liều lượng NPK 
Thời kỳ bắt đầu 

ra hoa 
Thời kỳ 
hoa rộ 

Thời kỳ 
quả mẩy 

 
D140 

Mức 1 44,28 48,66 38,79 

Mức 2 44,50 49,02 39,63 
Mức 3 45,07 49,64 40,29 



    TẠP CHÍ KHOA HỌC   -  SỐ 15. 2013 68 

Mức4 45,76 49,26 40,36 

 
 

ĐVN6 
 

Mức 1 41,86 43,12 36,46 
Mức 2 42,58 43,84 37,58 

Mức 3 43,13 44,20 38,31 

Mức 4 43,51 44,15 38,50 
CV% 4,2 4,6 5,2 

LSD0,05 giống 1,73 2,03 1,91 
LSD0,05 phân bón 2,52 2,66 1,75 

LSD0,05 giống x phân bón 3,47 4,06 3,83 

 
Chỉ số diệp lục của 2 giống đậu tương D140 và ĐVN6 đạt cao nhất vào thời kỳ ra hoa rộ 

và giảm ở thời kỳ quả mẩy. Tuy nhiên chỉ số diệp lục của giống đậu tương D140 cao hơn chỉ số 
diệp lục của giống đậu tương ĐVN6 ở tất cả các kỳ theo dõi và trên tất cả các mức bón N, P, K. 

Ở các mức bón N, P, K khác nhau, nhìn chung chỉ số diệp lục của 2 giống đậu 
tương D140 và ĐVN6 đều tăng dần từ mức bón 1(20kgN + 60kgP2O5 + 40kgK2O) đến 
mức bón 4(50kgN + 150kgP2O5 + 100kgK2O). Riêng ở thời kỳ ra hoa rộ ở mức bón 4 
cả 2 giống đều có chỉ số diệp lục giảm. 

3.3. Về khả năng tích lũy chất khô của đậu tương 
Ở các mức bón N, P, K khác nhau, trên cả 2 giống đậu tương lượng chất khô tích 

lũy được tăng dần từ  mức bón 1 (20kg N + 60kg P2O5 + 40kg K2O) đến mức bón 3 
(40kg N + 120kg P2O5 + 80kg K2O) và giảm xuống ở mức bón 4 (50kg N + 150kg P2O5 
+ 100kg K2O). Đáng chú ý ở mức bón 2 (đối chứng , 30kg N + 90kg P2O5 + 60kg K2O) 
lượng chất khô đạt được cao hơn mức bón 4 (50kg N + 150kg P2O5 + 100kg K2O) trên 
cả 2 giống và tất cả các thời kỳ theo dõi. 

Lượng chất khô tích lũy của 2 giống đậu tương D140 và ĐVN6 tăng dần từ thời kỳ 
bắt đầu ra hoa, tăng nhanh ở thời kỳ hoa rộ và đạt cao nhất ở thời kỳ quả mẩy. Lượng 
chất khô tích lũy của giống ĐVN6 thấp hơn giống D140 ở tất cả các mức bón N, P, K 
và ở tất cả các thời kỳ theo dõi. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng N, P, K đến khả năng tích lũy chất khô 
của 2 giống đậu tương D140 và ĐVN6 (g/cây) 

Giống Liều lượng NPK Thời kỳ bắt đầu 
ra hoa 

Thời kỳ 
hoa rộ 

Thời kỳ 
quả mẩy 

 
 

D140 
 

Mức 1 2,77 6,87 17,88 

Mức 2 3,23 8,18 19,73 
Mức 3 3,41 8,21 20,34 
Mức4 3,04 8,06 19,25 

 
 

ĐVN6 
 

Mức 1 2,56 5,33 15,05 
Mức 2 3,12 7,57 18,24 

Mức 3 3,17 7,79 18,63 

Mức 4 2,94 7,14 17,45 
CV% 4,2 5,5 4,1 

LSD0,05 giống 0,12 0,38 0,71 
LSD0,05 phân bón 0,35 0,52 1,06 

LSD0,05 giống x phân bón 0,24 0,77 1,43 



                                                                                  TẠP CHÍ KHOA HỌC   
-  SỐ 15. 2013 

69 

3.4. Về khả năng hình thành nốt sần của đậu tương 

  Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng N, P, K đếnkhả năng hình thành nốt sần 
của 2 giống đậu tương D140 và ĐVN6 (g/cây) 

Giống 
Liều lượng 

NPK 

Thời kỳ bắt đầu  

ra hoa 

Thời kỳ 

hoa rộ 

Thời kỳ 

quả mẩy 

Tổng số 
nốt sần 

(nốt/cây) 

Khối 
lượng  
(g/cây) 

Tổng số 
nốt sần 

(nốt/cây) 

Khối 
lượng  
(g/cây) 

Tổng số 
nốt sần 

(nốt/cây) 

Khối 
lượng  
(g/cây) 

 

 

D140 

 

Mức 1 19,34 0,09 28,40 0,18 45,66 0,47 

Mức 2 28,33 0,15 38,73 0,31 58,65 0,78 

Mức 3 29,66 0,16 39,31 0,35 60,34 0,84 

Mức 4 21,70 0,12 32,67 0,27 54,87 0,61 

 

 

ĐVN6 

 

Mức 1 31,30 0,17 44,65 0,36 58,24 0,97 

Mức 2 38,65 0,22 57,54 0,68 74,54 1,14 

Mức 3 41,15 0,26 60,70 0,92 85,08 2,05 

Mức 4 36,32 0,21 52,48 0,56 67,63 1,09 

CV% 5,2  4,1  5,9  

LSD0,05 giống 1,49  1,71  3,48  

LSD0,05 phân bón 2,01  3,92  4,35  

LSD0,05 giống x phân bón 2,98  3,43  6,96  

 Kết quả thí nghiệm (bảng 5) cho thấy số lượng và khối lượng nốt sần của 2 giống 
đậu tương  tăng lên từ thời kỳ bắt đầu ra hoa và đạt cao nhất vào thời kỳ quả mẩy. Trong 
đó giống đậu tương D140 có số lượng và khối lượng nốt sần thấp hơn hẳn so với số 
lượng và khối lượng nốt sần của giống ĐVN6 ở tất cả các thời kỳ theo dõi, trên tất cả 
các mức bón N, P, K.  

Các mức bón N, P, K khác nhau và ở tất cả các thời kỳ theo dõi khác nhau thì 
trên cả 2 giống đậu tương đều có số lượng và khối lượng nốt sần đạt cao nhất ở mức bón 3 
(40N + 120P2O5 + 80K2O) rồi giảm ở mức 4 (50N + 150P2O5 + 100K2O). Đáng chú ý 
là số lượng và khối lượng nốt sần ở mức bón 4 còn thấp hơn rõ rệt so với mức bón 2 
(30kgN + 90kgP2O5 + 60kgK2O).   

 

3.5. Về thời gian sinh trưởng, chiều cao, số đốt, số cành của đậu tương 
Kết quả thí nghiệm (bảng 6) cho thấy: Giống D140 có chiều cao thân chính cao 

hơn giống ĐVN6 ở tất cả các mức bón đạm ở mức tin cậy 95%. Số đốt trên thân chính, 
số cành cấp 1, nhiều hơn giống ĐVN6 một cách rõ rệt ở  tất cả các mức bón đạm. Thời 
gian sinh trưởng của giống D140 dài hơn giống ĐVN6 ít nhất là 7 ngày ở mức bón 4 và 
dài nhất là 9 ngày ở mức bón 3.  

Các mức bón N, P, K khác nhau, chiều cao cây của 2 giống tăng từ mức bón 1 
(20kgN + 60kgP2O5 + 40kgK2O) đến mức bón 4 (50N + 150P2O5 + 100K2O) và sự hơn 
kém giữa các mức bón N, P, K là rõ rệt. Số đốt trên thân chính, số cành cấp 1 có xu 
hướng tăng từ mức bón 1 đến mức bón 3 (40N + 120P2O5 + 80K2O) rồi giảm ở mức 
bón 4. Tuy nhiên số đốt trên thân chính ở các mức bón N, P, K khác nhau không khác 
nhau rõ rệt, nhưng số cành cấp 1 ở các mức bón N, P, K khác nhau ở cả 2 giống khác 
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nhau ở mức 95%. Thời gian sinh trưởng của 2 giống đậu tương có xu hướng tăng dần từ 
mức bón 1 đến mức bón 3 rồi, mức hơn kém thời gian sinh trưởng ở các mức bón đạm 
dao động từ 1-3 ngày. 

 

Bảng 5: Ảnh hưởng của liều lượng N, P, K đến chiều cao, số đốt, số cành 
của 2 giống đậu tương D140 và ĐVN6 

Giống 
 

Liều lượng NPK 

Chiều cao 
thân 
chính 
(cm) 

Số đốt trên 
thân chính 
(đốt/cây) 

Số cành 
cấp 1 

(cành/cây) 

Tổng thời 
gian sinh 
trưởng 

 
 

D140 
 

Mức 1 43,12 10,13 3,01 97 

Mức 2 44,75 10,22 3,80 98 
Mức 3 46,32 10,80 4,02 100 
Mức4 47,88 10,40 3,16 98 

 
 

ĐVN6 
 

Mức 1 24,72 7,02 2,24 89 
Mức 2 26,22 7,26 2,76 90 

Mức 3 27,54 7,58 2,83 91 

Mức 4 28,25 7,50 2,44 91 
CV% 4,0 4,4 5,8  

LSD0,05 giống 1,35 0,37 0,16  
LSD0,05 phân bón 0,86 0,79 0,18  
LSD0,05 giống x phân bón 2,71 0,73 0,33  

3.6. Về mức độ nhiễm sâu, bệnh và khả năng chống đổ của đậu tương  

Bảng 6: Ảnh hưởng của liều lượng bón N, P, K đến mức độ nhiễm sâu, bệnh  
và khả năng chống đổ của 2 giống đậu tương D140 và ĐVN6 

Giống 
 

Liều lượng 
NPK 

Sâu cuốn 
lá 

(%) 

Sâu đục 
thân 
(%) 

Sâu đục 
quả 
(%) 

Bệnh lở 
cổ rễ 
(%) 

Chống đổ 
(cấp 1 - 5) 

 
 

D140 
 

Mức 1 7,22 10,67 2,33 3,33 1 

Mức 2 7,78 6,00 2,78 3,90 2 
Mức 3 10,28 7,33 5,23 3,85 2 

Mức4 10,56 10,00 4,35 4,82 3 

 
 

ĐVN6 
 

Mức 1 6,39 9,33 2,41 3,75 1 
Mức 2 6,94 6,67 3,06 5,41 1 

Mức 3 8,33 5,33 4,95 5,56 1 

Mức 4 8,89 8,67 3,16 4,29 1 
 

Qua kết quả theo dõi thí nghiệm (bảng 6) chúng tôi có một số nhận xét như sau: 
Giống đậu tương D140 và giống ĐVN6 gieo trồng trong điều kiện vụ xuân đều bị gây hại 
bởi các loài sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục quả và bệnh lở cổ rễ.   

Giống D140 có tỷ lệ bị hại (%) do sâu cuốn lá gây ra cao hơn giống ĐVN6 ở tất cả 
các mức bón N, P, K, và có tỷ lệ bị hại (%) do sâu đục thân nhìn chung cao hơn tỷ lệ bị hại 
do sâu đục thân trên giống ĐVN6, chỉ riêng ở mức bón 2 không theo quy luật đó.  

Sâu đục quả có tỷ lệ bị hại (%) trên cả 2 giống không theo quy luật nào, nhìn chung là 
tương đương nhau.  
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Đối với bệnh lở cổ rễ, tỷ lệ bệnh (%) trên giống đậu tương D140 thấp hơn giống 
ĐVN6 từ mức bón 1 (20N + 60P2O5 + 40K2O) đến mức bón 3 (40N + 120P2O5 + 
80K2O) nhưng ở mức bón 4 (50N + 150P2O5 + 100K2O) có tỷ lệ bệnh (%) cao hơn trên 
giống ĐVN6.  

Khả năng chống đổ của giống ĐVN6 cao hơn khả năng chống đổ của giống D140 
từ mức bón 2 (30N + 90P2O5 + 60K2O) đến mức bón 4 (50N + 150P2O5 + 100K2O). 

Liều lượng bón N, P, K khác nhau đều ảnh hưởng đến mức độ phát triển của các 
loài sâu bệnh trên 2 giống đậu tương. Nhìn chung liều lượng bón N, P, K tăng tỷ lệ bị 
hại của các loài sâu, tỷ lệ bệnh đều có xu hướng tăng lên. Liều lượng bón N, P, K khác 
nhau chỉ ảnh hưởng đến khả năng chống đổ giống D140. 

 

3.7. Về các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của đậu tương 
Kết quả thí nghiệm (bảng 7) cho thấy:  Giống đậu tương D140 có tổng số quả/cây 

cao hơn số quả trên cây của giống ĐVN6 ở mức tin cậy 95%. Tỷ lệ quả chắc và tỷ lệ 
quả 3 hạt của giống D140 cũng cao hơn giống ĐVN6 nhưng sự sai khác không rõ rệt. 
Ngược lại giống ĐVN6 có khối lượng 1000 hạt cao hơn giống D140 rất rõ rệt. Năng 
suất thực thu của giống D140 cao hơn năng suất thực thu giống ĐVN6 ở các mức bón 2 
đến mức bón 4, riêng mức bón 1 thì giống ĐVN6 và giống D140 có năng suất thực thu 
là tương đương nhau. 

 
Bảng 7. Ảnh hưởng của liều lượng N, P, K đến các yếu tố cấu thành năng suất 

và năng suất của 2 giống đậu tương D140 và ĐVN6 

Giống 
Liều lượng 

NPK 

Tổng số 
quả/cây 

(quả) 

Tỷ lệ  
quả   
chắc 
 (%) 

Tỷ lệ 
quả 
3 hạt  
(%) 

Khối 
lượng 
1.000 

hạt (g) 

Năng 
suất 

lý thuyết 
(tạ/ha) 

Năng 
suất 

thực thu 
(tạ/ha) 

 
 

D140 
 

Mức 1 43,14 93,05 17,44 160,76 21,20 17,89 

Mức 2 48,33 96,55 21,43 168,28 25,52 20,63 
Mức 3 51,32 97,40 22,67 170,16 26,16 20,70 
Mức4 46,12 94,22 18,41 165,95 23,60 19,45 

 
 

ĐVN6 
 

Mức 1 27,84 92,34 16,86 199,45 20,72 16,58 
Mức 2 32,79 95,93 20,13 211,94 23,36 18,77 

Mức 3 33,56 97,02 20,48 214,75 24,08 18,84 

Mức 4 31,89 94,76 17,65 203,82 22,08 17,33 
CV% 5,1     5,0 

LSD0,05 giống 1,88     1,75 
LSD0,05 phân bón 1,63     0,86 
LSD0,05 giống x phân bón 3,76     1,16 

 
Liều lượng bón phối hợp N, P, K có ảnh hưởng rõ rệt đến các yếu tố cấu thành 

năng suất và năng suất. Tổng số quả/cây, Tỷ lệ quả chắc, tỷ lệ quả 3 hạt, khối lượng 
1000 hạt và năng suất thực thu để tăng từ mức bón 1 (20N + 60P2O5 + 40K2O) đến 
mức bón 3 (40N + 120P2O5 + 80K2O) và giảm xuống ở mức bón 4 (50N + 150P2O5 + 
100K2O). 
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4. KẾT LUẬN 
Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi có một số kết luận sơ bộ như sau: 
Liều lượng bón phối hợp N, P, K ở mức 3 (40N + 120P2O5 + 80K2O) cho 2 giống 

D140 và ĐVN6 đạt diện tích lá, chỉ số diện tích lá, khối lượng và số lượng nốt sần, khả 
năng tích lũy chất khô, tổng số quả trên cây, tỷ lệ quả 3 hạt, khối lượng 1.000 hạt đạt 
cao nhất và đạt năng suất cao nhất. Mức bón 2 (30N + 90P2O5 + 60K2O) có các chỉ tiêu 
sinh trưởng phát triển thấp hơn, có năng suất thấp hơn nhưng lại cho mức lãi thuần cao 
hơn mức bón 3 (40N + 120P2O5 + 80K2O). 

Giống D140 cho năng suất cao hơn, cho hiệu quả cao hơn giống ĐVN6 ở tất cả 
các mức bón N, P, K. 
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STUDYING OF EFFECT OF  N,P, K DOSES ON GROWTH, 
DEVELOPMENT AND YIELD OF SOME KINDS OF SPRING 

SOYBEANS IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE 
 

Le Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Lan Thuong, Nghiem Thi Huong 
 

ASBTRACT 

To study the effect of the combination dosage applied nitrogen, phosphorus, 
potassium and soybean spring in cultivates land of Yen Dinh district aims to determine 
the fertilizer dose combination N, P, K 2 logical for soybean (D140 and DVN6), help 
soybean plants grow and develop well, yielding in spring conditions. The experiment 
are conducted with 2 factors: dose of fertilizer N, P, K and 2 soybean varieties (D140 
and DVN6), Split-style layout - plot, repeated 3 times. Results of the experiment study 
have identified fertilizer treatments affect leaf area index, volume and number of 
nodules, dry matter accumulation capability, the total number of trees and grain yield 
of beans like spring. The appropriate formula applied to achieve higher productivity, 
higher net income for both the D140 and the same on the ground DVN6 Yen Dinh is 
30kgN + + 60kgK2O/ha 90kgP2O5. 

Key words: fertilizer treatments, soybean, yield. 
 
Người phản biện: TS. Ninh Thị Phíp; Ngày nhận bài: 01/4/2013; Ngày thông 

qua phản biện: 15/4/2013; Ngày duyệt đăng: 28/5/2013 
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 
ĐIỂM DÂN CƯ HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA 

 

Nguyễn Thị Loan1, Bùi Thị Thục2, Đào Ngọc Đức3 

 

TÓM TẮT 
 

Đánh giá thực trạng phát triển hệ thống điểm dân cư để thấy được đặc điểm, tính 
chất, quy mô của từng điểm dân cư, từ đó xác định được vai trò và vị trí của các điểm 
dân cư đó trong quá trình phát triển. Việc đánh giá, phân loại hệ thống điểm dân cư sẽ 
là căn cứ đưa ra những định hướng để phát triển hệ thống điểm dân cư một cách hợp lý 
trong tương lai. Chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân loại điểm dân cư bằng các 
tiêu chí nông thôn mới kết hợp với TCVN 4418 năm 1987 để phân loại và đưa ra những 
định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư của huyện Đông Sơn đến năm 2020. 

Từ khóa: điểm dân cư, hệ thống, thực trạng và định hướng 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đông Sơn là một huyện đồng bằng nằm ở cửa ngõ phía Tây thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Với vị trí địa lý tương đối thuận lợi (QL45, QL47 chạy qua) 
huyện đã và đang từng bước tiếp cận và giao lưu với thị trường bên ngoài. Trên địa bàn 
huyện quá trình CNH - HĐH đang diễn ra mạnh mẽ, nó đã tác động và làm chuyển dịch 
quỹ đất của huyện không theo quy hoạch, gây áp lực lớn đối với đất đai của huyện nói 
chung và đất khu dân cư nói riêng. 

Thực tế cho thấy hầu hết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện đều ở mức 
chưa hoàn chỉnh, các công trình công cộng như: trường học, nhà văn hóa, sân thể thao... còn 
nhỏ hẹp, chưa đủ diện tích, tiêu chuẩn, chất lượng còn thấp, đất ở nông thôn chưa đáp ứng 
đầy đủ. Xuất phát từ thực trạng trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng và 
định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 
- Điều tra thu thập số liệu thứ cấp: số liệu về hiện trạng kinh tế, xã hội và hiện 

trạng sử dụng đất đai liên quan đến phát triển mạng lưới dân cư được thu thập từ phòng 
Thống kê, phòng Tài nguyên Môi trường và các cơ quan trong huyện. 

- Nguồn số liệu sơ cấp: được thu thập bằng phương pháp điều tra trực tiếp thông qua 
bộ câu hỏi soạn sẵn và điều tra bổ sung từ thực địa. Tổng số phiếu điều tra là 168 phiếu. 

2.2. Phương pháp xử lý số liệu, phân tích tổng hợp 
Sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp và phân tích số liệu điều tra từ các xã của huyện. 

Kết quả của phương pháp này là xây dựng các bảng biểu cần thiết cho báo cáo tổng hợp. 
2.3. Phương pháp minh họa bản đồ 
Sử dụng phần mềm Microstation, Mapinfo để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

của huyện. 
2.4. Phương pháp phân loại điểm dân cư nông thôn 
Căn cứ và các tiêu chí của tiêu chuẩn Việt Nam số 4418 năm 1987 hướng dẫn lập 

đồ án quy hoạch xây dựng cấp huyện và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo 

                                                
1.2ThS. Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức. 
 

3 ThS. Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. 
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Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về nông thôn mới. 

Chúng tôi lựa chọn ra 12 chỉ tiêu phân loại điểm dân cư nông thôn, mỗi chỉ tiêu 
được đánh giá và cho điểm theo 3 mức: Mức cao: 3 điểm; Mức trung bình: 2 điểm; Mức 
thấp: 1 điểm. Các chỉ tiêu phân loại điểm dân cư được tổng hợp như sau: 

- Điểm dân cư loại 1 (30-36 điểm): Là điểm dân cư có ý nghĩa lớn về hành chính, 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; là trung tâm của huyện hay trung tâm xã, cụm xã. Hệ 
thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và tương đối hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế, xã hội của xã, huyện, của vùng. Các yếu tố về văn hoá - xã hội - môi trường đáp ứng 
cơ bản được các tiêu chí nông thôn mới. 

- Điểm dân cư loại 2 (18-29 điểm): Là những điểm dân cư có ý nghĩa về kinh tế, 
xã hội trong từng phạm vi nhất định. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đồng 
bộ và chất lượng chưa hoàn chỉnh. Các yếu tố về văn hoá - xã hội - môi trường còn bất 
cập chỉ đáp ứng được ở một số tiêu chí nông thôn mới.   

- Điểm dân cư loại 3 (< 18 điểm): Là các điểm dân cư nhỏ, phân bố không tập 
trung, không thuận tiện cho giao thông đi lại. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội còn 
nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt nhu cầu giao lưu phát triển của điểm dân cư với các 
vùng xung quanh. 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội huyện Đông Sơn  
3.1.1. Điều kiện tự nhiên  
a. Vị trí địa lý:  
Đông Sơn là huyện đồng bằng nằm cách thành phố Thanh Hóa 7km về phía Tây 

với địa giới hành chính như sau: Phía Bắc giáp huyện Thiệu Hóa; phía Nam giáp huyện 
Quảng Xương và Nông Cống; phía Tây giáp huyện Triệu Sơn; phía Đông giáp thành 
phố Thanh Hóa. 

b. Địa hình, địa mạo: 

Nhìn chung, địa hình của huyện tương đối bằng phẳng, có hướng dốc từ Tây Bắc 
xuống Đông Nam, xen kẽ là núi Rừng Thông, các dãy núi đá với mật độ thưa.  

c. Khí hậu: 
Đông Sơn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và chịu ảnh hưởng của gió 

Tây Nam khô nóng (gió Lào) với nhiệt độ bình quân năm: 240, độ ẩm không khí bình 
quân năm từ 85% - 86%, lượng mưa trung bình năm: 1.700mm. 

3.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 
a. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Trong những năm qua, kinh tế huyện Đông Sơn có sự chuyển dịch tích cực theo 

hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ. 

Bảng 1:  Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Sơn. 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2006 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (Giá CĐ) % 13,7 12,7 13,9 15,7 

 
 Nông - lâm - thủy sản % 8,2 2,6 1,2 3,0 
Công nghiệp - xây dựng % 16,3 17,2 23,1 22,3 
Dịch vụ % 17,4 17,8 14,0 17,0 



                                                                                  TẠP CHÍ KHOA HỌC   
-  SỐ 15. 2013 

75 

2 Cơ cấu  kinh tế (Giá hiện hành) % 100 100 100 100 

 
 Nông lâm thủy sản % 37,2 38,8 36,9 34,4 
Công nghiệp - xây dựng % 37,4 38 39,4 40,2 
Dịch vụ % 25,4 23,2 23,7 25,4 

3 GDP bình quân đầu người 1000đ 6467 11133 12528 13565 
(Nguồn: Phòng Thống kê huyện Đông Sơn) 

b. Lao động, việc làm và mức sống 

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ đã kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu lao 
động và sự phân bố dân cư trên địa bàn huyện. Có thể nói lực lượng lao động trong 
huyện khá dồi dào, song trình độ còn hạn chế, tỷ lệ lao động chưa có việc làm ổn định 
còn ở mức cao, đây là vấn đề cần phải xem xét giải quyết trong thời gian tới. 

Bảng 2: Diễn biến dân số và lao động huyện qua các năm 

STT Chỉ tiêu ĐV tính 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Diện tích tự nhiên Km2 106.354 106.354 106.354 106.354 106.410 

2 Dân số trung bình Người 102.065 
102.29

3 
102.38

3 
102.34

9 
106.70

1 

3 Mật độ dân số Người/km2 960 962 963 962 1003 

4 Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số %o 6,89 6,78 6,25 7,28 6,30 

5 Dân số trong độ tuổi lao động Người 59.402 60.655 60.217 60.488 60.673 

(Nguồn: Phòng Thống kê huyện Đông Sơn)  

3.2. Thực trạng phân bố mạng lưới dân cư huyện Đông Sơn 

3.2.1. Thực trạng sử dụng các loại đất trong khu vực đô thị và nông thôn  
Tổng diện tích đất khu dân cư trên toàn huyện là 2.088,78ha trong đó đất khu dân 

cư nông thôn là 1.790,63ha chiếm 86% tổng diện tích đất khu dân cư, đất khu dân cư đô 
thị là 298,15ha chiếm 14% tổng diện tích đất khu dân cư. 

3.2.2. Kết quả phân loại hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện 
a. Điểm dân cư đô thị: 

Căn cứ vào Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 về phân loại đô 
thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết một số 
nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân 
loại đô thị cho thấy huyện Đông Sơn có 2 thị trấn đều là đô thị loại 5 đó là thị trấn Rừng 
Thông và thị trấn Nhồi. 

b. Điểm dân cư nông thôn: 

Sau khi điều tra phân tích thực trạng hệ thống điểm dân cư huyện Đông Sơn và sử 
dụng phương pháp phân loại điểm dân cư nông thôn cho thấy kết quả phân loại hệ thống 
điểm dân cư huyện Đông Sơn như sau: 

Bảng 3: Kết quả phân loại hệ thống điểm dân cư huyện Đông Sơn năm 2010 

Điểm dân cư Số lượng Tính chất 

Đô thị loại V 1 Thị trấn huyện lỵ 

 1 Thị trấn công nghiệp 

Điểm dân cư nông thôn 168  

Trong đó: - Loại 1 22 Là các điểm dân cư trung tâm 
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                 - Loại 2 146 Là các điểm dân cư phụ thuộc 

3.2.3. Thực trạng kiến trúc cảnh quan nhà ở 
Kiến trúc cảnh quan khu dân cư huyện Đông Sơn có nhiều bước phát triển song vẫn 

còn một số hạn chế đó là sự khác biệt rõ rệt về quy mô, tính chất và cảnh quan giữa các khu 
vực trên địa bàn huyện. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. Phân bố không gian mạng lưới dân cư huyện Đông Sơn 
Mạng lưới dân cư huyện Đông Sơn được phân bố theo các dạng sau: 
- Phân bố theo dạng tuyến: Một số điểm dân cư trên địa bàn huyện như thị trấn Nhồi, 

thị trấn Rừng Thông, xã Đông Hưng, xã Đông Tân... được hình thành và phát triển dọc theo 
các tuyến đường QL45 và QL47, Tỉnh lộ 521 và các đường huyện lộ, đường liên xã. Hình 
thức phân bố này thuận lợi cho giao thông đi lại, kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên do phát 
triển theo tuyến hẹp và kéo dài nên có nhiều trở ngại cho việc bố trí xây dựng các công trình 
công cộng. 

- Phân bố theo dạng cụm, mảng, trung tâm lớn: Những điểm dân cư theo dạng này 
là các điểm dân cư nông thôn loại 1, được hình thành từ lâu đời nằm xung quanh các 
trung tâm hành chính của xã tạo thành các điểm dân cư trung tâm xã, thị tứ. 

- Phân bố theo dạng phân tán: Một số điểm dân cư thuộc các xã Đông Thịnh, 
Đông Hòa, Đông Yên được phân bố phân tán, tách ra khỏi các điểm dân cư trung tâm 
của xã. Tình trạng này gây trở ngại cho việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. 

 

3.3. Định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư 
3.3.1. Định hướng phát triển đô thị đến năm 2020 
Đến năm 2020, hệ thống đô thị huyện Đông Sơn sẽ được phát triển theo hướng sau: 

Hình 1. Khu đô thị mới Cầu Cao ở  
thị trấn Nhồi 

Hình 2. Nhà ở theo kiểu biệt thự ở  
khu vực đô thị 

Hình 3. Kiến trúc nhà ở khu vực bán thị 
kiểu chia lô kết hợp 

       Hình 4. Kiến trúc nhà ở khu vực    
nông thôn 
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- Mở rộng thị trấn Rừng Thông trên cơ sở lấy vào diện tích đất các xã Đông Tân, 
Đông Lĩnh, Đông Thịnh, Đông Xuân, Đông Hưng; xây mới khu tái định cư thuộc dự án 
đường đôi và dự án cải tạo sông nhà Lê trên tổng diện tích khoảng 320ha. 

- Phát triển thị trấn Nhồi theo hướng công nghiệp sản xuất đá, xây mới và mở rộng 
các khu tái định cư, khu dân cư, các công trình xây dựng với tổng diện tích khoảng 19ha. 

3.3.2. Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn 

Trong giai đoạn tiếp theo giữ nguyên các điểm dân cư loại 1, đồng thời tiếp tục 
phát triển, mở rộng và hoàn thiện về cơ sở hạ tầng. Các điểm dân cư loại 2 để phát triển 
tốt hơn thì cần sát nhập một số điểm dân cư ở vị trí gần nhau, có quy mô dân số và đất 
đai nhỏ hoặc sát nhập các điểm dân cư nhỏ vào các điểm dân cư lớn tạo thành các điểm 
dân cư có quy mô lớn hơn. Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đưa một số điểm dân 
cư loại 2 lên loại 1 để đảm bảo đủ điều kiện cho xây dựng và phát triển trong tương lai. 

Kết quả định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn được thể hiện 
trong bảng 4 

Bảng 4: Kết quả định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn 
STT Điểm dân cư Hiện trạng Định hướng đến năm 2020 

1 Loại 1 22 45 
2 Loại 2 146 123 
 Tổng 168 168 

Trong tương lai các điểm dân cư nông thôn sẽ được phát triển theo các hướng sau: 
- Hình thành các trung tâm xã, cụm xã trên cơ sở các quy hoạch chi tiết. 
- Chỉnh trang hệ thống điểm dân cư hiện có, mở rộng và xây mới thêm nhiều 

điểm dân cư ở 19 xã với diện tích khoảng 136ha lấy chủ yếu vào đất lúa và đất 
nuôi trồng thủy sản để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ở ngày càng tăng. Theo định 
hướng quy hoạch huyện sẽ cải tạo sông nhà Lê do đó một số điểm dân cư phải di 
dời sang xã Đông Anh và Đông Tiến với tổng diện tích khoảng 7ha lấy vào đất sản 
xuất nông nghiệp. 

- Quy hoạch mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn, cấp thoát nước, xử lý 
rác thải. Các công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng. 

- Tạo không gian cảnh quan tại các điểm dân cư: vành đai cây xanh, hồ nước 
chuyên dùng. 

 

3.3.3. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng trong điểm dân cư đến năm 2020 

- Về hệ thống đường giao thông: tu sửa nâng cấp QL47 đoạn đi qua thị trấn Nhồi, 
xã Đông Tân; phấn đấu 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm xã, tỷ lệ kiên cố hoá đạt 
100% đối với đường huyện, 70% đối với đường xã ở vùng đồng bằng, bê tông hóa đạt 
100% đường ngõ xóm. 

- Các công trình công cộng: Mỗi điểm dân cư cần phải có 1 nhà văn hóa, 1 sân thể thao. 
Xây dựng mới sân thể thao các xã Đông Xuân, Đông Yên, Đông Hòa, Đông Hưng, Đông 
Lĩnh, Đông Hoàng, Đông Khê và khu trung tâm thể thao huyện ở thị trấn Rừng Thông. 

- Hệ thống trường học: Hoàn thành chương trình kiên cố hóa lớp học và xây dựng 
nhà công vụ cho giáo viên vào năm 2012; Duy trì và củng cố thành quả phổ cập trung 
học cơ sở và triển khai phổ cập trung học phổ thông, phấn đấu hoàn thành phổ cập trung 
học phổ thông trước năm 2020. 

- Cơ sở y tế: Dự kiến nâng cấp và cải tạo trạm y tế xã Đông Thanh, Đông Nam, Đông 



    TẠP CHÍ KHOA HỌC   -  SỐ 15. 2013 78 

Thịnh; xây dựng mới trạm y tế xã Đông Tân, Đông Lĩnh,  Đông Ninh và Đông Phú. 
- Hệ thống điện, bưu chính viễn thông: Xây dựng thêm một số trạm điện ở các xã 

Đông Quang, Đông Thịnh và Đông Tiến để phục vụ sinh hoạt cho người dân trong xã 
và cấp điện cho các cụm, điểm phát triển công nghiệp sản xuất đá. 

- Phát triển hệ thống các chợ trong huyện: xây mới chợ ở 6 xã Đông Anh, Đông Tiến, 
Đông Hưng, Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Minh và mở rộng chợ xã Đông Thịnh. 

- Phát triển hệ thống các trung tâm xã, cụm xã: xây mới trung tâm hành chính thị trấn 
Rừng Thông và 3 xã: Đông Anh, Đông Minh, Đông Quang và mở rộng UBND xã Đông 
Hoàng, Đông Phú. 

3.3.4. Cơ cấu sử dụng đất trong khu dân cư trước và sau định hướng 
Bảng 5: Cơ cấu sử dụng đất trong khu dân cư trước và sau định hướng 

Loại đất 
Năm 2010 Năm 2020 So sánh 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu  
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

+ Tăng 
- Giảm 

I. Tổng diện tích 2088,78 100 2449,64 100 +360,86 
1. Đất nông nghiệp 282,98 13,55 0,35 0,02 -282,63 
2. Đất phi nông nghiệp 1802,5 86,29 2446,02 99,85 +643,52 
3. Đất chưa sử dụng 3,3 0,16 3,27 0,13 -0,03 

3.4. Giải pháp bố trí mạng lưới dân cư huyện Đông Sơn  
3.4.1. Giải pháp về chủ trương, chính sách 

- Tỉnh và huyện cần có những chính sách huy động nguồn vốn hỗ trợ các địa phương 
trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đồng thời khuyến khích người dân tham gia 
vào công cuộc xây dựng nông thôn mới bằng việc đóng góp sức người và sức của. 

3.4.2. Giải pháp về hỗ trợ tái định cư 
- Có chính sách đền bù thỏa đáng khi thu hồi đất của nhân dân trong dự án cải tạo 

sông nhà Lê, dự án cải tạo đường QL47; Xây dựng khu tái định cư mới phải đảm bảo có 
nơi ở, nơi sản xuất, các công trình công cộng nhằm ổn định cuộc sống của người dân để 
họ yên tâm sinh sống lâu dài. 

3.4.3. Giải pháp đầu tư 

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các điểm dân cư loại 1; mở rộng, xây 
dựng và phát triển cơ sở hạ tầng để đưa các điểm dân cư loại 2 thành các điểm dân cư loại 1. 

- Đầu tư phát triển công nghiệp sản xuất đá tạo thành các khu công nghiệp với 
quy mô lớn, tìm đầu ra cho sản phẩm với mục tiêu Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

3.4.4. Giải pháp kỹ thuật: 
Tiếp tục đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, hoàn thiện hệ thống các loại hình 

quy hoạch đặc biệt là quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho xây dựng và phát triển các điểm 
dân cư nông thôn theo xu hướng đô thị. 

 

4. KẾT LUẬN 
- Với vị trí thuận lợi về giao thông và tiềm năng thế mạnh về phát triển CN-

TTCN huyện Đông Sơn đang từng bước đổi mới theo xu hướng đô thị hóa. Tuy nhiên 
tốc độ tăng trưởng dân số cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến sự hình thành và phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện. Mặt 
khác, sự phân bố dân cư trong huyện còn nhiều bất cập, kiến trúc cảnh quan nhà ở còn lộn 
xộn, các công trình công cộng trong huyện bố trí còn phân tán, nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng đầu 
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tư còn hạn chế đã gây nhiều khó khăn cho quá trình xây dựng, bố trí và phát triển hệ 
thống mạng lưới dân cư. 

- Định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
đến năm 2020 theo hướng tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất 
công nghiệp và dịch vụ đối với 2 thị trấn của huyện. Xây dựng các khu đô thị, các 
khu tái định cư, khu biệt thự cho các đối tượng khác nhau trên địa bàn huyện. Tiến hành 
chỉnh trang, cải tạo các điểm dân cư nông thôn có kết hợp với quy hoạch, mở rộng, xây 
mới các công trình công cộng góp phần nâng cao đời sống của người dân trong huyện. 
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THE RESIDENTIAL AREA  IN DONG SON DISTRICT, THANH 
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SUMMARY 
Evaluation of the current development of the residential point systems in order 

to know the characteristics, properties and dimensions of each residential point for its 
determination the role and position in the development process. The assessment and 
classification of residential systems will be an essential basis for making appropriate 
orientations to develop residential system in the future. We used the method of 
classifying population by using new rural criteria and combination with the TCVN 
4418: 1987 to classify and make directed orientations for development of residential 
systems of the Dong Son district in 2020. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ ĐẦU ĐEN 

(Archips asiaticus Walsingham) TRÊN LẠC TẠI THANH HÓA  

NĂM 2011 

Trần Thị Mai1 

TÓM TẮT 

Sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) trải qua 4 pha phát dục: trứng, sâu non (có 5 tuổi), 

nhộng và trưởng thành. Nuôi sâu ở nhiệt độ 23,58ºC ẩm độ 90,36% thì vòng đời trung 

bình của sâu cuốn lá đầu đen là 38,2 ± 2,03 ngày. Trưởng thành ban ngày thường ẩn 

nấp dưới lá cây lạc hoặc cỏ dại, tập trung nhiều ở các ruộng rậm rạp xanh tốt, gần bờ 

hoặc đường đi. Sâu non mới nở rất linh hoạt, chúng ăn phần thịt của lá để lại lớp biểu 

bì, sâu non tuổi 3, 4 gây hại nặng nhất, sâu non tuổi 5 ngừng ăn hoàn toàn. Trưởng 

thành có tập tính ăn thêm, ở điều kiện nuôi trong phòng thí nghiệm với thức ăn bổ 

sung là mật ong nguyên chất, trưởng thành có thời gian sống dài nhất và sức sinh sản 

cao nhất.  

Từ khóa: Đặc điểm sinh học, sâu cuốn lá đầu đen, cây lạc, Thanh Hóa 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lạc là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên trong quá trình sinh 

trưởng phát triển, cây lạc luôn bị nhiều loài dịch hại gây hại làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến năng suất, phẩm chất. Những năm gần đây, dịch hại lạc ngày càng gia tăng 

cả về số lượng và chủng loại [3]. Trong đó sâu cuốn lá lạc đầu đen (Archips asiaticus 

Walsingham) là đối tượng gây hại nguy hiểm. Việc tìm hiểu đặc điểm sinh học của 

sâu cuốn lá lạc đầu đen là việc làm quan trọng trong công tác dự tính dự báo và phòng 

trừ chúng. 

Để góp phần làm cơ sở cho công tác dự tính dự báo và đề xuất biện pháp phòng 

chống sâu cuốn lá lạc đầu đen một cách thích hợp và hiệu quả, chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu đề tài: 

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học của sâu cuốn lá đầu đen 

 (Archips asiaticus Walsingham) trên lạc tại Thanh Hóa năm 2011”. 
 

2. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và địa điểm mghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Loài sâu cuốn lá lạc đầu đen (Archips asiaticus Walsingham) 

- Địa điểm nghiên cứu: Chi cục Bảo vệ thực vật Thanh Hóa. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của sâu cuốn lá lạc đầu đen (A. asiaticus). 

                                                
1ThS. Khoa Nông - Lâm - Ngư  nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức. 
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Phương pháp nghiên cứu 

Thu sâu non tuổi lớn từ ngoài tự nhiên cho vào hộp nuôi sâu có búp lạc sạch, 

nuôi tiếp cho tới khi sâu non vào nhộng và vũ hoá trưởng thành, cho đẻ trứng, theo dõi 

cho đến khi sâu non bắt đầu nở. Dùng chổi lông lấy từng sâu non mới nở  (½ ngày thu 

1 lần), thu sâu non chia làm 2 lô (lô 1: 60 con để theo dõi đặc điểm sinh học); (lô 2: 10 

con để theo dõi đặc điểm hình thái), đo kích thước các pha phát dục, ngoài ra thu sâu 

non nở cùng một ngày, cho vào hộp nuôi theo phương pháp nuôi quần thể để dự 

phòng khi không đủ lượng trưởng thành đực, trưởng thành cái), cho mỗi sâu non vào 

một hộp nuôi sâu. Hộp nuôi của mỗi lô được đánh số kể cả nắp và đáy, thường xuyên 

theo dõi và ghi chép nhiệt độ, độ ẩm của phòng nuôi sâu. Dưới đáy hộp có giấy thấm 

và búp lạc sạch làm thức ăn cho sâu. Để giữ cho búp lạc tươi lâu, dùng bông quấn vào 

cuống búp sau đó nhúng ướt [1]. 
 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm hình thái của sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) ở các pha phát dục. 

Kích thước, màu sắc cơ thể là một trong những đặc điểm hình thái của mỗi loài 

sinh vật, nó thay đổi tuỳ theo từng loài, từng tuổi. Để tìm hiểu chỉ tiêu này đối với sâu 

cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) chúng tôi tiến hành nuôi, quan sát và đo kích thước của 

10 cá thể ở mỗi pha với thức ăn là búp lạc L14. Kết quả được thể hiện ở bảng 1.  

Bảng 1. Kích thước các pha phát dục của sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) 

Pha phát dục 
Chiều dài (mm) Chiều rộng/sải cánh (mm) 

Tối thiểu Tối đa Trung bình Tối thiểu Tối đa Trung bình 

Trứng 0,4 0,6 0,51±0,04 0,3 0,6 0,5±0,08 

Sâu non tuổi 1 1,7 2,4 2,0±0,14 0,2 0,3 0,27±0,03 

Sâu non tuổi 2 3,2 4,4 3,85±0,31 0,4 0,6 0,51±0,06 

Sâu non tuổi 3 5,7 9,4 7,55±0,89 0,7 0,9 0,80±0,05 

Sâu non tuổi 4 13,1 18,2 15,71±1,13 1,3 1,5 1,38±0,04 

Sâu non tuổi 5 18,3 21,2 19,62±0,66 2,2 2,5 2,35±0,07 

Nhộng 7,58 12,06 9,86±1,11 2,4 3,2 2,8±0,10 

TT Đực 7,53 9,71 8,14±0,28 16,1 17,4 16,75±0,24 

TT Cái 8,65 12,2 10,19±0,75 18,6 22,7 20,57±0,97 

Ghi chú:  TT - trưởng thành    Độ tin cậy P = 95% 

   Nhiệt độ trung bình: 23,58ºC Ẩm độ trung bình: 90,36%. 

- Trứng: Trứng hình cầu, kích thước khoảng 0,5mm. Trứng được đẻ thành ổ (1 lớp), 

mỗi ổ khoảng 250 quả trứng/ổ bề mặt trứng được bao phủ bởi lớp keo mỏng, trong 

suốt. Khi mới đẻ có màu vàng nhạt, sắp nở chuyển sang màu vàng sẫm và xuất hiện 

một chấm đen nhỏ trên đỉnh quả trứng, đó chính là đầu của sâu non.  

- Sâu non: Sâu non trước khi nở sâu ăn dịch bên trong quả trứng, sau đó gặm vỏ 

trứng và chui ra ngoài, sâu non có 5 tuổi trải qua 4 lần lột xác. 
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- Nhộng: Chiều dài trung bình 9,86±1,11mm, chiều rộng trung bình 2,8±0,10mm. 

Mới vào nhộng cơ thể có màu xanh lá mạ, ở phần bụng vẫn thấy cử động, lưng màu 

cánh gián có một vệt đen chạy dọc theo thân. Sau 2 - 3 ngày nhộng chuyển sang màu 

vàng nhạt chuẩn bị vũ hoá nhộng có màu cánh gián đôi khi có màu nâu đậm. 

- Trưởng thành: Trưởng thành có kích thước nhỏ. Con đực nhỏ hơn con cái, chiều 

dài trung bình đạt 8,14±0,28 mm; con cái chiều dài trung bình 10,19±0,75 mm. Trưởng 

thành có dạng hình chuông, khi đậu cánh xếp hình mái nhà che phủ kín bụng, cánh 

trước có góc đỉnh hơi vuông góc; có 2 mắt kép phía trước, 2 râu đầu hình sợi chỉ, dài 

khoảng 4mm. 

3.2. Vòng đời của sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) 

Để tìm hiểu chỉ tiêu này của loài sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) chúng tôi tiến 

hành nuôi theo phương pháp nuôi cá thể, kết quả trình bày ở bảng 2.  

Bảng 2. Thời gian phát triển các pha, vòng đời của sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) 

Pha phát dục 
Thời gian sống (ngày) Nhiệt độ 

 TB(ºC) 

Ẩm độ  

TB (%) Tối thiểu Tối đa Trung bình 

Trứng 5 7 6,2±0,23 23,8 85,7 

Sâu non tuổi 1 2 4 2,7±0,24 24,3 94,6 

Sâu non tuổi 2 3 5 3,7±0,24 23,1 91,3 

Sâu non tuổi 3 4 6 5,1±0,20 22,4 93,5 

Sâu non tuổi 4 4 7 5,3±0,30 23,5 87,1 

Sâu non tuổi 5 5 7 5,6±0,25 24,4 87,7 

Nhộng 6 9 7,8±0,33 23,8 89,4 

Trưởng thành (trước đẻ) 1 3 1,8±0,23 24,1 93,2 

Vòng đời 30 48 38,2±2,03 23,58 90,36 

Kết quả theo dõi với 30 cá thể trong điều kiện nhiệt độ trung bình 23,58ºC và độ 

ẩm trung bình 90,36% thì vòng đời của sâu cuốn lá đầu đen (A.asiaticus) dao động 

trong khoảng 30 - 48 ngày, trung bình 38,2 ± 2,03 ngày.  
 

3.3. Thời gian sống của trưởng thành sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) ở 

điều kiện thức ăn thêm khác nhau 

Trưởng thành sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) có tập tính ăn thêm, vì vậy thời 

gian sống của trưởng thành ít nhiều chịu ảnh hưởng của số lượng và chất lượng thức ăn. 

Tìm hiểu chỉ tiêu này đối với sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus), chúng tôi bố trí thí 

nghiệm với thức ăn thêm là mật ong nguyên chất, nước đường 10% và nước lã, ở mỗi 

chỉ tiêu chúng tôi theo dõi với 10 trưởng thành đực và 10 trưởng thành kết quả cái được 

thể hiện ở bảng 3. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của thức ăn thêm đến thời gian sống của trưởng thành 
sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) 

Loại thức ăn 

Thời gian sống (ngày) 

Trưởng thành đực Trưởng thành cái 

Tối 

thiểu 

Tối 

đa 
Trung bình 

Tối 

thiểu 

Tối 

đa 
Trung bình 

Mật ong nguyên chất 9 11 9,7±0,34 9 13 11,6±1,07 

Nước đường 10% 6 9 7,1±0,65 8 11 9,5±0,63 

Nước lã 4 6 5,4±0,65 6 9 7,3±0,64 

Ghi chú: - Ở mỗi chỉ tiêu theo dõi: 10 trưởng thành đực và 10 trưởng thành cái 

    - Nuôi ở nhiệt độ trung bình 23,58ºC, ẩm độ trung bình 90,36%. 

Qua kết quả theo dõi cho thấy thời gian sống của trưởng thành ít nhiều chịu ảnh 

hưởng của số lượng và chất lượng thức ăn khả năng sống của trưởng thành đực và cái 

với loại thức ăn thêm là mật ong nguyên chất nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm thì 

thời gian sống là dài nhất, thời gian sống trung bình của trưởng thành đực là 9,7±0,34 

ngày, của trưởng thành cái là 11,6±1,07 ngày.  
 

3.4. Sức sinh sản của sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) 

Sức sinh sản là biểu hiện sức tăng mật độ quần thể của loài. Sức đẻ trứng nhiều 

hay ít tuỳ thuộc vào đặc tính riêng của từng loài. Tuy nhiên chế độ ăn và các yếu tố sinh 

thái khác (nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa…) cũng ảnh hưởng đến sức đẻ trứng của trưởng 

thành. Tìm hiểu chỉ tiêu này đối với sâu cuốn lá đầu đen, chúng tôi bố trí thí nghiệm cho 

trưởng thành ăn thêm mật ong nguyên chất, nước đường 10% và nước lã, ở mỗi chỉ tiêu 

chúng tôi theo dõi 10 cặp. Kết quả được thể hiện ở bảng 4. 

Bảng 4. Sức sinh sản của sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) khi cho  ăn thêm 

Loại thức ăn 
Tổng số trứng thu 
được của 10 cặp 

Số trứng đẻ (quả/con cái) 

Tối thiểu Tối đa Trung bình 

Mật ong nguyên chất 2197 186 283 218,8±23,96 

Nước đường 10% 1480 123 181 148,5±12,31 

Nước lã 972 87 128 97,2±9,18 
 

Ghi chú:   - Số cá thể theo dõi: 10 cặp/chỉ tiêu. 

     - Nuôi ở nhiệt độ trung bình 23,58ºC, ẩm độ trung bình 90,36% 

Qua bảng số liệu trên cho thấy trong điều kiện phòng thí nghiệm với 3 loại thức 

ăn bổ sung là mật ong nguyên chất, nước đường 10% và nước lã thì với loại thức ăn là 

mật ong nguyên chất trưởng thành cái có sức sinh sản cao nhất, số trứng đẻ trung bình 

của trưởng thành cái là 218,8±23,96 quả/con cái. 
 

4. KẾT LUẬN 

- Sâu cuốn lá đầu đen (A. asiaticus) trải qua 4 pha phát dục: trứng, sâu non (có 5 
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tuổi), nhộng và trưởng thành. Ở điều kiện nhiệt độ trung bình 23,58 ºC và ẩm độ trung 

bình 90,36% thì vòng đời của sâu là 38,2 ± 2,03 ngày.  

- Trưởng thành sâu cuốn lá đầu đen có tập tính ăn thêm, nuôi trong phòng thí 

nghiệm với thức ăn bổ sung là mật ong nguyên chất trưởng thành có thời gian sống 

dài nhất và sức sinh sản cao nhất.  
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ABSTRACT 

 Archips  asiaticus  passes four development phases: ovum, larva (5 instars), 
pupa, mature. Its average life cycle is 38,2 ± 2,03 days. Mature archips hide themselves 
under leaves of Arachis hypogaea or weeds during day time, focusing most in the fields 
which are bushy, green or close to the edges, aisles. Larva are very active, eating leaves 
and leaving its cuticle layers left. The 3rd - 4th age, they damage most seriously, The 5th 
instar lava, they stop eating completely. Mature Archips  asiaticus has habit of eating 
more. In the condition of laboratory with extra food of honey, mature Archips hypogaea 
have longest living time and highest fertility. 
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHỐNG CHỊU BỆNH 

CỦA LỢN NGOẠI NUÔI TRÊN NỀN “ĐỆM LÓT SINH THÁI” TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN ĐỊNH 
 

Tô Thị Phượng1 
 

TÓM TẮT 
    

Kết quả theo dõi về sinh trưởng và chống chịu bệnh của lợn giai đoạn 25 đến 75 
ngày tuổi nuôi trên nền đệm lót sinh thái tại Công ty CP đầu tư nông nghiệp huyện Yên 
Định tỉnh Thanh Hóa cho thấy: Tốc độ sinh trưởng tích lũy ở lợn nuôi trên nền đệm lót 
lớn hơn sinh trưởng tích lũy của lợn nuôi trên nền bình thường là 5,81%. Tốc độ sinh 
trưởng tuyệt đối ở lợn nuôi trên nền đệm lót cao hơn lợn nuôi ở nền bình thường là 
111gr/ngày/con. Tốc độ sinh trưởng tương đối ở lợn nuôi trên nền đệm lót cao hơn lợn 
cùng lứa tuổi nuôi ở nền bình thường là 2,9%. Theo dõi về tiêu tốn và chi phí thức 
ăn/kg TT cho thấy: Tiêu tốn thức ăn/kg TT của lợn nuôi ở nền đệm lót thấp hơn lợn nuôi 
ở nền bình thường là 11,5%. Chi phí thức ăn/kg TT của lợn nuôi ở nền đệm lót thấp hơn 
cho lợn nuôi ở nền bình thường là 11,5%. Theo dõi tình hình bệnh cho thấy: Lợn nuôi 
trên nền đệm lót sinh thái mắc bệnh với tỷ lệ thấp hơn so với lợn cùng lứa tuổi nuôi ở 
nền bình thường. Các bệnh thường gặp ở đây là những bệnh thông thường. Lợn nuôi 
trên nền đệm lót sinh thái có tỷ lệ bệnh thấp hơn lô nền bình thường  là 13,4%.   

Từ khóa: Chống chịu bệnh, đệm lót sinh thái, lợn ngoại. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Chăn nuôi lợn là nghề truyền thống không những ở Việt Nam mà còn là nghề phát 

triển ở hầu hết các nước trên thế giới. Tại các nước tiên tiến, thịt lợn chiếm khoảng 40%, 
thịt bò 31%, thịt gia cầm 23% và dê, cừu khoảng 6%. Ở Việt Nam, thịt lợn chiếm trên dưới 
70% tổng các loại thịt. Điều này một lần nữa khẳng định chăn nuôi lợn là nghề không thể 
tách rời với đời sống của người dân lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam [1]. 

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, mỗi năm đàn vật nuôi ở nước ta thải ra môi trường 
hơn 80 triệu tấn chất thải rắn, vài chục tỷ khối chất thải lỏng và hàng trăm triệu khối chất 
thải khí. Tuy nhiên chỉ có 40 - 70% chất thải rắn được xử lý còn lại trực tiếp xả ra môi 
trường. Hầu hết các cơ sở chăn nuôi không có nhà xử lý phân hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn 
chất lượng. Khoảng 40% chất thải lỏng trực tiếp được dùng tưới hoa mầu, nuôi cá hoặc đổ 
trực tiếp ra hệ thống thoát nước của khu dân cư. Ngành chăn nuôi cũng đóng góp tới 18% 
nguyên liệu gây hiệu ứng nóng lên của trái đất [3]. Trong vài năm gần đây, ngành chăn nuôi 
một số nước cũng như ở Việt Nam đang phát triển một hình thức chăn nuôi mới, đó là chăn 
nuôi trên nền chuồng đệm lót với các vi sinh vật có ích. Hình thức chăn nuôi này còn được 
gọi là chăn nuôi với đệm lót sinh thái hay chăn nuôi đệm lót vi sinh [4]. 

Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ: “Chăn nuôi không chất thải” bằng đệm sinh học 
là phù hợp với yêu cầu giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường hiện nay, làm tăng năng suất 
chăn nuôi và giảm công lao động [2]. Xuất phát từ vấn đề trên chúng tôi tiến hành đề 
tài: “Đánh giá khả năng sinh trưởng và chống chịu bệnh của lợn ngoại nuôi trên nền 
“Đệm lót sinh thái” tại Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp huyện Yên Định”. 

                                                
1ThS. Khoa Nông - Lâm - Ngư  nghiệp,Trường Đại học Hồng Đức 
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2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu  
- Địa điểm nghiên cứu: C.ty CP Đầu tư nông nghiệp huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.  
- Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 1 năm 2011  đến tháng 12 năm 2011 
- Đối tượng nghiên cứu: Lợn từ 25 đến 75 ngày tuổi. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 
- Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn. 
- Đánh giá tình hình bệnh trên đàn lợn trong quá trình nuôi dưỡng. 
- Đánh giá chỉ tiêu về tiêu tốn và chi phí thức ăn/kg tăng trọng.  

3.3. Phương pháp nghiên cứu 
3.3.1. Phương pháp làm đệm lót sinh thái: Theo bản hướng dẫn kỹ thuật của Khoa 

Chăn nuôi & NTTS- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 
3.3.2. Bố trí thí nghiệm: gồm 2 lô, mỗi lô 60 con. 
Lô 1 (TN): Nuôi trong chuồng đã thiết kế đệm lót sinh thái 
Lô 2 (ĐC): Nuôi trong chuồng nền bình thường (lát gạch). 
Mỗi lô được lặp lại 2 lần, mỗi lần 30 con/lô: Lần 1 vào tháng 2 - 4; lần 2 vào 

tháng 6 -7 năm 2011. 
3.3.3. Phương pháp theo dõi thí nghiệm  
- Cân khối lượng lợn tại các thời điểm nuôi: 25; 35; 45; 55; 65 và 75 ngày tuổi. Chọn 

ngẫu nhiên 1/2 số lợn thí nghiệm đưa vào cân, cân lợn vào buổi sáng trước khi cho ăn. 
- Theo dõi tình hình bệnh của lợn thông qua triệu chứng lâm sàng.  
- Theo dõi lượng thức ăn xuất ra cho lợn ăn hàng ngày. 
3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu được xử lý trên phần mềm Excel. 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Kết quả theo dõi tốc độ sinh trưởng của lợn  
3.1.1. Tốc độ sinh trưởng tích lũy     
Kết quả ở bảng 1 cho thấy: Lợn đưa vào thí nghiệm có sự đồng đều khối lượng 

ban đầu ở lô 1 và lô 2 (6,81 ± 0,09kg/con và 6,85 ± 0,08kg/con). Khối lượng trung bình 
ở 2 lô không có sự sai khác (P>0,05). Khối lượng của lợn ở 35 ngày tuổi của 2 lô 
(10,45±0,11 và 10,86±0,17kg/con). Sự sai khác về khối lượng lợn của 2 lô thí nghiệm 
trong giai đoạn này có ý nghĩa với mức (P<0,05). 

Bảng 1: Tốc độ sinh trưởng tích lũy của lợn ở các thời điểm nuôi (kg/con) 

Chỉ tiêu 

theo dõi 

 

Ngày tuổi 

Lô 1 (TN) Lô 2 (ĐC) 

P 
M ± mSE SD Cv(%) M ± mSE SD Cv(%) 

25 6,81±0,09 0,49 7,15 6,85±0,08 0,45 6,51 P>0,05 
35 10,45±0,11 0,61 5,83 10,86±0,14 0,79 7,31 P<0,05 
45 15,79±0,11 0,60 3,83 15,56±0,17 0,92 5,91 P>0,05 
55 21,84±0,16 0,89 4,07 21,03±0,16 0,90 4,26 P<0,01 
65 28,90±0,43 1,35 4,68 27,93±0,38 1,21 4,34 P<0,01 
75 37,87±0,54 1,70 4,48 35,79±0,77 2,42 6,77 P<0,001 
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Ở 45 ngày tuổi: Khối lượng của lợn nuôi ở lô 1 cao hơn lợn nuôi ở lô 2 là 
0,23kg/con, sinh trưởng tích lũy của lợn nuôi ở 2 lô tại thời điểm này không có sự sai khác rõ 
rệt với mức (P > 0,05). Ở 55 ngày tuổi: Khối lượng bình quân của lô 1 cao hơn ở lô 2 là 
0,81kg/con, sự sai khác này là rõ rệt và có ý nghĩa với mức (P < 0,01). Ở 65 ngày tuổi: 
Lợn nuôi trong nền sinh thái (lô 1) có khối lượng cao hơn hẳn so với lợn nuôi ở ô chuồng 
bình thường (lô 2) là 0,97kg/con, sự sai khác này có ý nghĩa với mức (P < 0,01). Ở 75 ngày 
tuổi: Lợn nuôi trong nền sinh thái có khối lượng cao hơn hẳn so với lợn nuôi ở ô chuồng 
bình thường là 2,08kg/con, sự sai khác này là rõ rệt và có ý nghĩa với mức (P < 0,001).  

Tốc độ sinh trưởng tích lũy của lợn nuôi thí nghiệm được thể hiện qua đồ thị 1. 
Đường biểu diễn của đồ thị 1 là đường parapol chuẩn về sinh trưởng tích lũy của lợn. 
Ở 35; 45 ngày tuổi, 2 đường biểu diễn sát nhau, thể hiện khối lượng lợn ở 2 lô thí 
nghiệm trong giai đoạn này không có sự khác nhau rõ rệt. Ở 55; 65 và 75 ngày tuổi, 
2 đường biểu diễn có xu thế tách rộng nhau ra. Điều này thể hiện khối lượng lợn ở 2 lô 
có sự sai khác nhau rõ rệt và có ý nghĩa trong thống kê sinh học với các mức P khác nhau. 
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Đồ thị 1: Sinh trưởng tích lũy của lợn ở các thời điểm nuôi 

 

3.1.2. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy: Ở giai đoạn nuôi từ 25-35 ngày tuổi, tốc độ sinh trưởng 

của lô 2 lớn hơn lô 1 là 37,0 gr/ngày/con. Sự sai khác này có ý nghĩa ở mức (P<0,05).  

Bảng 2: Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của lợn ở các giai đoạn nuôi (g/ngày) 

Giai đoạn 
nuôi 

(ngày tuổi) 

Lô 1 (TN) Lô 2 (ĐC) 
P 

M ± mSE SD Cv(%) M ± mSE SD Cv(%) 

25-35 364,0±9,2 50,4 13,9 401,0±14,2 78,0 19,4 P<0,05 
35-45 533,3±10,2 55,9 10,5 447,3±14,1 77,4 16,4 P<0,001 
45-55 605,0±11,5 62,7 10,4 546,7±20,0 105,5 20,0 P<0,01 
55-65 706,0±55,5 175,6 25,7 690,0±44,5 140,9 20,6 P>0,05 
65-75 897,0±44,1 139,5 15,6 786,0±74,2 234,5 29,8 P<0,001 

 Giai đoạn lợn nuôi từ 35-45, tốc độ sinh trưởng của lô 1 lớn hơn lô 2 là 86,0 
gr/ngày. Sự sai khác này có ý nghĩa ở mức (P<0,001). Giai đoạn lợn nuôi từ 45-55 ngày 
tuổi, tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của lợn nuôi ở lô 1 lớn hơn so với lợn cùng ngày tuổi 
nuôi ở lô 2 là 58,3 gr/ngày/con, sự sai khác này có ý nghĩa với mức (p<0,01). Giai đoạn 
lợn nuôi từ 55-65 ngày tuổi, tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của lợn nuôi ở lô 1 lớn hơn so 
với lợn cùng ngày tuổi nuôi ở lô 2 là 16,1 gram/ngày/con, sự sai khác này không có ý 
nghĩa với mức (p>0,05). Giai đoạn lợn nuôi từ 65-75 ngày tuổi, tốc độ sinh trưởng tuyệt đối 
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của lợn nuôi ở lô 1 lớn hơn so với lợn cùng ngày tuổi nuôi ở lô 2 là 111,0 gr//ngày/con, sự sai 
khác này có ý nghĩa với mức (p<0,001). 
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Biểu đồ 1: Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của lợn ở các giai đoạn nuôi                   

           Kết quả theo dõi tốc độ sinh trưởng của lợn ở giai đoạn nuôi 25-35; 35-45; 45-
55; 55-65 và 65-75 ngày tuổi cho thấy quy luật sinh trưởng lợn nuôi ở các lô đều tuân 
theo quy luật thấp ở giai đoạn đầu và cao ở giai đoạn sau. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối 
của lợn nuôi ở lô 1 có mức sinh trưởng lớn hơn so với lợn cùng lứa tuổi nuôi ở lô 2. 
Trung bình cả giai đoạn nuôi thì lợn ở lô 1 sinh trưởng tuyệt đối lớn hơn lợn nuôi ở lô 2. 

 3.1.3. Tốc độ sinh trưởng tương đối 
Số liệu ở bảng 3 cho thấy: Tốc độ sinh trưởng tương đối (R%) của lợn nuôi tại 

các lô đảm bảo tuân theo quy luật sinh trưởng của lợn là cao ở giai đoạn đầu và thấp ở 
giai đoạn sau. Ở giai đoạn 25-35 ngày tuổi, tốc độ sinh trưởng tương đối của lô 1 là 
53,4%; lô 2 là 58,6%. Ở giai đoạn 65-75 ngày tuổi lô 1 là 31%; Lô 2 là 28,1%. 

Bảng 3: Tốc độ sinh trưởng tương đối của lợn ở các giai đoạn nuôi (R%) 

           Chỉ tiêu 
Giai đoạn 
(ngày tuổi) 

Sinh trưởng tương đối (R%) 

Lô 1(TN) Lô 2 (ĐC) 

25-35 53,4 58,6 

35-45 51,0 43,3 

45-55 38,3 35,1 

55-65 32,3 32,8 

65-75 31,0 28,1 

Biểu đồ tốc độ sinh trưởng tương đối (R%) của lợn nuôi trong các lô có dạng 

hình hypepol đặc trưng, phù hợp với quy luật sinh trưởng của lợn. 
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Biểu đồ 2: Tốc độ sinh trưởng tương đối của lợn ở các giai đoạn nuôi  
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3.2. Tiêu tốn và chi phí thức ăn/kg tăng trọng của lợn  

        - Tiêu tốn thức ăn  

   Trong quá trình nuôi, chúng tôi đã sử dụng thức ăn ở hai giai đoạn khác nhau. 

Lợn nuôi từ 25-45 ngày tuổi bằng cám CP 951; Từ 45-75 ngày tuổi dùng cám MaxGro 

H1223. Từ kết quả theo dõi ở bảng 4 cho thấy ở các giai đoạn nuôi khác nhau mức độ 

tiêu tốn thức ăn ở các lô cũng khác nhau: Giai đoạn lợn nuôi từ 25-35 ngày tuổi,  mức 

sử dụng thức ăn ở hai lô này là tương đương nhau, không có sự sai khác rõ rệt. Giai 

đoạn lợn nuôi từ 35-45 ngày tuổi,  mức tiêu tốn thức ăn ở lô 1 thấp hơn ở lô 2 là 0,11 

kg/kg TT. Giai đoạn lợn nuôi từ 55-65 ngày tuổi, mức tiêu tốn thức ăn ở lô 1 thấp hơn ở 

lô 2 là 0,18 kg/kg TT. Giai đoạn lợn nuôi từ 65-75 ngày tuổi, mức tiêu tốn thức ăn ở lô 

1 thấp hơn ở lô 2 là 0,3 kg/kg TT.  

Bình quân lợn nuôi cả giai đoạn, mức tiêu tốn thức ăn ở lô 1 là 1,98 kg/kg TT; 

Lô 2 là 2,17kg/kg TT. Mức tiêu tốn thức ăn ở lô 1 thấp hơn ở lô 2 là 0,19 kg/kg TT. 

- Chi phí thức ăn/kg TT  

Chi phí thức ăn/kg TT ở các giai đoạn nuôi khác nhau thì khác nhau. Thức ăn 

dành cho lợn sau cai sữa có giá đắt hơn thức ăn dùng ở giai đoạn sau. Chúng tôi dùng 2 

loại thức ăn cho 2 giai đoạn nuôi ở các lô thí nghiệm là hoàn toàn giống nhau. Kết quả 

cho thấy: chi phí thức ăn ở lô 1 là 23.558,8 đồng/kg TT; ở lô 2 là 25.720,1 đồng/kg TT. 

Như vậy chi phí thức ăn/kg TT ở lô 1 thấp hơn ở lô 2 là 2.161,3 đồng/kg TT, sự sai 

khác này có ý nghĩa ở mức (p<0,05). Mức tiêu tốn và chi phí thức ăn/kg TT ở lợn nuôi 

ở lô 1 đều thấp hơn ở lô 2. Chứng tỏ tác dụng của đệm lót trong nuôi lợn. 
 

Bảng 4. Tiêu tốn và chi phí thức ăn/kg tăng trọng của lợn ở các giai đoạn nuôi 

Giai 

đoạn 

nuôi 

(ngày 

tuổi) 

Lô 1 (TN) Lô 2 (ĐC) 

Tiêu tốn 

TĂ cho 

toàn     

đàn 

(kg) 

Tăng 

trọng 

toàn   

đàn 

(kg) 

Tiêu tốn 

TĂ/kg 

tăng  

trọng  

(kg) 

Tổng chi 

phí cho 

thức ăn 

(1000 

đồng) 

Chi phí 

TĂ/kg   

tăng    

trọng 

(đồng)* 

Tiêu tốn 

TĂ cho 

toàn      

đàn 

(kg) 

Tăng 

trọng 

toàn 

đàn 

(kg) 

Tiêu tốn 

TĂ/kg 

tăng 

trọng  

(kg) 

Tổng chi 

phí cho 

thức ăn 

(1000 

đồng) 

Chi phí 

TĂ/kg   

tăng    

trọng 

(đồng) 

25 - 35 139,0 109,2 1,27 2.112 19.348,0 150 120,3 1,25 2.280 18.952,6 

35 - 45 252,0 160,0 1,58 3.830 23.940,0 238 141,1 1,69 3.617 25.638,6 

45 - 55 353,0 181,5 1,94 3.883 21.393,9 362 164,0 2,21 3.982 24.280,5 

55 - 65 480,0 211,9 2,27 5.280 24.917,4 508 207,1 2,45 5.588 26.982,1 

65 - 75 624,0 269,1 2,32 6.864 25.507,2 669 235,8 2,84 7.359 31.208,7 

B.quân 1848,0 931,7 1,98 21.970 23.580,8 1927,0 868,3 2,22 22.826 26.288,8 

 

* Giai đoạn 25-45 ngày tuổi dùng thức ăn CP 951 giá bán 15.200 đ/kg 

* Giai đoạn 45-75 ngày tuổi dùng thức ăn MaxGro H1223 giá bán 11.000 đ/kg 
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  3.4. Kết quả theo dõi tình hình bệnh ở lợn 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy: lợn bị tiêu chảy ở các lô theo dõi là cao nhất (13,3% 

ở lô 1) và (26,7% ở lô 2). Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy ở lô 1 thấp hơn ở lô 2 là 

13,4%. Các bệnh khác như hô hấp, phó thương hàn có tỷ lệ mắc thấp. 

Tỷ lệ bệnh chung ở lô 1 là 23,3%; ở lô 2 là 36,7% . Qua đây chúng tôi thấy: ở lô 1 

tỷ lệ lợn bị bệnh thấp hơn ở lô 2 là 13,4% sự sai khác này có ý nghĩa với mức (p<0,01). 

Bảng 6: Kết quả theo dõi tình hình bệnh trên đàn lợn thí nghiệm 

TT Loại bệnh 

Lô 1 
(n = 60) 

Lô 2 
(n = 60) 

Số mắc 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số mắc 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Tiêu chảy 8 13,3 16 26,7 

2 Hô hấp 2 3,3 4 6,7 

3 Phó thương hàn 2 3,3 2 3,3 

4 Viêm da tiết dịch 2 3,3 - 0 

 Tổng 14 23,3 22 36,7 
 

4. KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

4.1.1. Tốc độ sinh trưởng 

- Tốc độ sinh trưởng tích lũy ở lợn nuôi trên nền đệm lót sinh thái lớn hơn sinh 

tích lũy của lợn nuôi trên nền bình thường là 5,81%. 

- Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối ở lợn nuôi trên nền đệm lót luôn cao hơn lợn nuôi 

ở nền bình thường là 7,6%.  

- Tốc độ sinh trưởng tương đối ở lợn nuôi trên nền đệm lót cao hơn lợn cùng lứa 

tuổi nuôi ở nền bình thường là 2,9% . 

4.1.2. Tiêu tốn và chi phí thức ăn/kg TT 

- Tiêu tốn thức ăn/kg TT của lợn nuôi ở lô 1 thấp hơn lợn nuôi ở lô 2 là 11,5%. 

- Chi phí thức ăn/kg TT của lợn nuôi ở lô 1 thấp hơn cho lợn nuôi ở lô 2 là 11,5%. 

4.1.3. Tình hình bệnh 

Lợn nuôi trên nền đệm lót sinh thái mắc bệnh với tỷ lệ thấp hơn so với lợn cùng 

lứa tuổi nuôi ở nền bình thường. Các bệnh thường gặp ở đây là những bệnh thông 

thường. Trong đó bệnh nội khoa chiếm tỷ lệ cao. Lợn nuôi trên nền đệm lót sinh thái có 

tỷ lệ bệnh thấp hơn lô nền bình thường  là 13,4%.  
 

4.2. Đề nghị 

Nuôi lợn trên nền đệm lót sinh thái có những ưu điểm vượt trội, ít gây ô nhiễm 

môi trường, giảm chi phí chăn nuôi, giảm công lao động. Đem lại lợi nhuận cao cho 

người chăn nuôi. Để các kết luận được đầy đủ hơn, toàn diện hơn cần theo dõi thêm các 
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thí nghiệm, theo dõi thêm các chỉ tiêu về tiêu hao năng lượng (điện, nước…), các chỉ 

tiêu về ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí tại trại chăn nuôi có đệm lót. 

Để có nguồn vật tư là các chủng vi sinh vật hữu ích làm nguyên liệu chế tạo đệm 

lót. Cần có nghiên cứu chuyên sâu và phân lập ra các chủng vi sinh vật mang thương 

hiệu Việt Nam, hạn chế nhập từ nước ngoài.     
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

1.  Hoàng Kim Giao (2009), Chăn nuôi trên nền đệm lót sinh thái. 

http://www.hua.vn:85/cnts/index. 

2.  Chăn nuôi không phân bằng đệm lót sinh thái. 

http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp? CatId =868newsId=190190, 15/12/2009. 

3.  Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chăn nuôi trên nền đệm lót 

sinh thái,  http://www.vusta.vn/temps/home/temp2/?nid = 8786, 04/8/2010. 

4.  http://www.vietlinh.vn.chan-nuoi-khong-phan-bang-dem-lot-sinh-thai. 
 

EVALUATION OF THE POSSIBILITY GROWTH 
PERFORMANCE AND DISEASE RESISTANCE OF ALIEN PIGS 

RAISED ON "ECOLOGICAL PADS" IN AGRICULTURAL 
INVESTMENT JOINSTOCK COMPANY OF YEN DINH DISTRICT 

 

Ta Thi Phuong 
 

ABSTRACT 

Observation results in growth performance and disease resistance of the pigs 
from 25 to 75 day old raised on “ecological pads” in Agricultural Investment Joinstock 
Company of Yen Dinh district, Thanh Hoa shown: cumulative growth performance in 
pigs on the “ecological pads” was higher than the cumulative growth performance of 
pigs on the normal ground with 5.81%. Absolute growth performance of the pigs on the 
“ecological pads” was higher than that of the pigs on the normal ground with 
111gr/day/pig. Relative growth performance of the pigs on the “ecological pads” was 
higher than Relative growth performance of pigs of the same age in the normal ground 
with 2.9%. Observation of feed intake and feed cost/weight gain shown: Feed 
intake/weight gain of pigs raised on “ecological pads” was lower feed intake/weight 
gain of the pigs raised on the normal ground with 11.5%. Feed cost /weight gain of pigs 
in the “ecological pads” was lower than pigs raised on the normal ground with 11.5%. 
Observation the disease infection showed: disease infection rate of pig rose on “the 
ecological pads” was lower than disease infection rate of the same age pigs on the 
normal ground with 13.4%. These diseases were that common diseases.  

 Key words: Disease vesistance, ecological pad, alien pig 
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THU THẬP CÁC GIỐNG LÚA  
ĐỊA PHƯƠNG TẠI THANH HÓA (ĐỢT THU THẬP 2010-2012) 

 
Lê Thị Thanh1, Nguyễn Thị Mai2 

 
TÓM TẮT 

 

Đề tài đã thu thập được 26 giống lúa địa phương. Số giống lúa thu thập có đặc 
điểm nông sinh học rất đa dạng. Một số giống có các yếu tố tạo thành năng suất cao 
như: tỷ lệ hạt chắc, khối lượng hạt.. (Kháu sét lao, Kháu mắc cải, Kháu noón, Kháu 
lướng, Kháu chắm lướng, Gian lánh, Lốc bầu, Pé lẹng). Trong số mẫu giống thu thập ở 
các huyện ven biển có 2 giống chịu khô hạn vùng đất cát biển và 5 giống có khả năng 
chịu ngập mặn; tất cả các giống thu thập được ở các huyện miền núi đều là giống có 
khả năng chịu hạn, được gieo trồng trên đất dốc chảy, dốc tụ hoặc đất bằng không tưới. 
Hầu hết các giống thu thập đều sạch sâu bệnh hoặc nhiễm sâu bệnh nhẹ.  

Từ khóa: Giống lúa, lúa địa phương,  thu thập, đa dạng di truyền, sạch sâu bệnh. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nguồn gen cây trồng địa phương là nguồn gen quý bao gồm các giống thích nghi 

với điều kiện bất thuận của khí hậu, điều kiện khó khăn của các vùng đất khác nhau và 
có khả năng chống chịu sâu bệnh cao. Nguồn gen này sẽ là vật liệu quý cho các chương 
trình chọn tạo giống mới với những tính trạng toàn diện về năng suất, chất lượng, khả 
năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sâu bệnh.  

Thanh Hóa là vùng đất có lịch sử về thuần hoá và phát triển nghề trồng lúa lâu đời 
[3]. Điều này cũng chứng tỏ: Thanh Hóa là nơi có nhiều kiểu gen bản địa. Để góp phần 
lưu giữ nguồn gen quý của địa phương, tránh sự mất mát đang diễn ra mạnh mẽ trước 
những nguy cơ xói mòn nguồn gen lúa quý hiếm, chúng tôi tiến hành “Điều tra, thu thập 
giống lúa địa phương tại Thanh Hóa. 

 

2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Các giống lúa địa phương còn tồn tại ở các huyện ven 

biển và vùng núi Thanh Hóa. 
2.2. Phạm vi nghiên cứu: Thu thập tại 10 huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, 

Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thạch Thành, Bá Thước, Quan Hoá, Quan Sơn, Thường Xuân. 
2.3. Phương pháp nghiên cứu: 
* Điều tra, thu thập mẫu giống theo phương pháp “Thu thập nguồn gen có sự tham 

gia của người dân” của Viện Tài nguyên di truyền thực vật quốc tế.  
 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Số lượng giống lúa thu thập được tại Thanh Hóa  
Giống lúa địa phương ở Thanh Hóa còn tồn tại ở một số vùng xa trung tâm, đất 

đai không thuận lợi cho việc thâm canh các giống mới như đất dốc chảy, dốc tụ, đất 
trũng ngập mặn, đất cát biển khô hạn... Một vài giống được gieo trồng trên đất dốc thấp 
hay đất bằng nhưng đây là giống có khả năng chịu hạn cao.  
                                                
1.2ThS. Khoa Nông Lâm Ngư  nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức 
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Tuy số lượng giống thu thập không nhiều nhưng mức độ đa dạng về loại giống và 
phân bố theo địa danh và dân tộc trồng cho thấy sự đa dạng về điều kiện các tiểu vùng 
sinh thái đã hình thành các giống lúa khác nhau. Quan Sơn và Thường Xuân là 2 huyện 
còn tồn tại nhiều giống địa phương chịu hạn được gieo trồng trên nương rẫy nhờ nước 
trời và cũng là 2 huyện còn tồn tại nhiều cả 2 loại lúa tẻ và nếp. Số lượng giống ở các 
huyện ven biển rất ít. Các giống thu thập được đều không phải lúa trồng của người dân 
mà là các dạng mọc tự nhiên ven ao hồ của các vùng cửa sông hoặc vùng đất cát biển.  

 

Bảng 1. Số lượng mẫu giống lúa tẻ thu thập tại Thanh Hóa 
 

TT 
Tên mẫu giống Dân tộc 

trồng 
Địa phương thu 

thập (huyện) 
ĐK canh tác 

Tên địa phương Tên chung 

1 Bao Thai - Mường Thạch Thành  Đất dốc tụ 

2 Kháu pa tệt - Thái Quan Sơn Đất dốc chảy 

3 Kháu sét lao lao - Thái Quan Sơn Đất dốc chảy 

4 Kháu mắc cải - Thái Quan Sơn Đất dốc chảy 

5 Kháu noón - Thái Quan Sơn Đất dốc chảy 

6 Kháu lướng - Thái Quan Sơn Đất dốc chảy 

7 Gian lánh - H’Mông Quan Sơn Đất dốc chảy 

8 Kháu chắm lướng Tẻ vàng Thái Thường Xuân Đất dốc chảy 

9 Tẻ rẫy - Mường Thường Xuân Đất dốc chảy 

10 Tẻ nam - Thái Thường Xuân Đất dốc tụ 

11 Lúa mong Tẻ nương Thái Lang Chánh Đất dốc chảy 

12 Mộc tuyền - Kinh Tĩnh Gia Đất cát biển 

13 Tái lành - Kinh Tĩnh Gia Ngập mặn 

14 Lúa ri - Kinh Tĩnh Gia Ngập mặn 

15 Lốc bầu - Kinh Tĩnh Gia Đất cát biển 

16 Hom râu - Kinh Quảng Xương Ngập mặn 

17 Gié ngoi - Kinh Quảng Xương Ngập mặn 

18 Cờn râu - Kinh Quảng Xương Ngập mặn 
 

Bảng 2. Số lượng mẫu giống lúa nếp thu thập tại Thanh Hóa 
 

TT 
Tên mẫu giống Dân tộc 

trồng 
Địa phương thu 

thập (huyện) 
ĐK canh tác 

Tên địa phương Tên chung 

1 Pé lẹng Nếp nương Dao Quan Sơn Đất dốc chảy 

2 Lúa mong nếp Nếp nương Dao Quan Sơn Đỉnh núi 

3 Kháu cò giòn Nếp hương Thái Thường Xuân Bậc thang 

4 Kháu cò trắng Nếp cò Mường Thường Xuân Đất dốc chảy 

5 Khẩu cua mươi 
Nếp màu 
lông gấu 

Thái Thường Xuân Đất dốc chảy 

6 Nếp quạ - Thái Lang Chánh Đất dốc thấp 

7 Cẩm rẫy - Dao Lang Chánh Đất dốc chảy 

8 Nếp cau Nếp cao Mường Ngọc Lặc 
Bậc thang, không 
tưới hoặc có tưới 
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3.2. Một số đặc điểm nông sinh học của các giống  
3.2.1. Khả năng chống chịu sâu bệnh:Hầu hết các giống có khả năng chống chịu 

sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu và bệnh khô vằn.  

Bảng 6. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống 

TT Tên giống Sâu cuốn lá Sâu đục thân Rầy nâu Bệnh khô vằn 

1  Bao thai + ++ + + 

2 Kháu pa tệt + ++ + + 

3 Kháu sét lao + ++ + + 

4 Kháu mác cải + ++ + + 

5 Kháu noón + ++ + + 

6 Kháu lướng + ++ + + 

7 Gian lánh + ++ + + 

8 Kháu chắm lướng + ++ + + 

9 Tẻ rẫy + ++ + + 

10 Tẻ nam + + ++ + 

11 Lúa mong tẻ + + + + 

12 Mộc tuyền + ++ + + 

13 Tái lành + + + + 

14 Lúa ri + + + + 

15 Lốc bầu + + + + 

16 Hom râu + + ++ + 

17 Lúa ngoi + +++ + + 

18 Cờn râu + +++ + + 

19 Pé lẹng + +++ +++ + 

20 Lúa mong nếp + ++ + + 

21 Kháu cò giòn + ++ + + 

22 Kháu cò trắng + ++ + + 

23 Khẩu cua mươi + + + + 

24 Nếp quạ + ++ + + 

25 Cẩm rẫy + +++ +++ + 

26 Nếp cau + +++ + + 

 Ghi chó:  +           Không hoặc rất ít  
                 ++        Bị hại nhẹ 
                 +++      Bị hại  nặng. 
 

3.2.2. Một số đặc điểm nông học của các giống 

- Thời vụ thích hợp cho tất cả các giống là vụ Mùa. Tuy nhiên đây là các giống 

phản ứng với thời gian chiếu sáng/ngày không chặt nên có thể gieo trồng được ở vụ Xuân. 

- Tất cả các giống có thời gian sinh trưởng dài (từ 120-180 ngày)  

- Hầu hết các giống thuộc loại hình cao cây, chỉ một giống duy nhất (Mong nếp) 

thuộc loại hình trung gian.  
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Bảng 7. Một số đặc điểm nông học của các giống 

Tên giống 
Số bông/ 

khóm 

Độ thoát 
cổ bông 
(điểm) 

Màu  
hạt  
thóc 

(điểm) 

Màu  
hạt  
gạo 

(điểm) 

Dạng 
hạt 

Tỷ lệ hạt 
chắc 

Khối 
lượng 

1.000 hạt 
(g) 

Bao thai 6 3 3 1 Bầu 80.8 23.0 
Kháu pa tệt 5 7 3 3 TB 63.3 28.0 
Kháu sét lao 4 5 3 3 TB 83.7 35.5 
Kháu mác cải 4 5 7 1 TB 62.4 35.1 
Kháu noón 5 5 10 1 TB 85.0 35.5 
Kháu lướng 5 5 1 2 Bầu 78.4 35.1 
Gian lánh 5 5 3 3 TB 80.5 35.3 
Kháu chắm lướng 4 7 0 1 TB 70.4 35.2 
Tẻ rẫy 5 7 7 2 TB 68.5 34.0 
Tẻ nam 6 5 0 7 TB 80.6 28.0 
Lúa mong tẻ 4 5 1 1 TB 76.2 28.5 
Mộc tuyền 10 5 0 1 TB 72.1 25.0 
Tái lành 11 5 0 1 TB 80.7 28.0 
Lúa ri 8 5 3 5 TB 63.9 19.0 

Lốc bầu 11 5 2 4 TB 63.3 35.1 
Hom râu 5 5 10 2 TB 84.6 26.0 
Gié ngoi 10 5 0 2 TB 83.9 21.0 
Cờn râu 4 5 0 2 TB 67.8 21.0 
Pé lẹng 6 5 4 2 TB 48.7 35.1 
Lúa mong nếp 6 5 0 2 TB 78.2 28.0 
Kháu cò giòn 5 7 7 2 Bầu 61.2 33.0 
Kháu cò trắng 5 7 7 1 TB 64.5 28.5 
Khẩu cua mươi 6 5 4 2 TB 68.9 28.0 

Nếp quạ 4 5 3 4 Thon 86.2 28.0 
Cẩm rẫy 5 5 3 4 TB 68.3 28.0 
Nếp cau 4 5 3 2 Bầu 81.7 28.0 

 

- Hầu hết các giống đều thuộc loại hình dài bông, trỗ thoát hoặc thoát hoàn toàn 
(đạt điểm 5 và 7), duy nhất giống Bao thai đạt điểm 3 (thoát một phần - dấu bông). 

- Về hình thái: Có 9/26 giống màu hạt vàng rơm. Màu hạt gạo rất khác giữa các 
giống: Màu trắng (điểm 1), màu tím (điểm 7), 10 giống có gạo màu hơi nâu (điểm 2), 
các giống còn lại có gạo màu ánh nâu, nâu và đỏ (điểm 3; 4 và 5). 

- Tỷ lệ hạt chắc của các giống cao, có 10/18 giống có tỷ lệ hạt chắc > 80%. Hầu 
hết các giống có khối lượng hạt lớn (P1000 hạt > 28g). Một số giống có khối lượng hạt 
rất lớn (P1000 hạt > 35g). 

 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
4.1. Tóm tắt một số nhận xét chung về các giống lúa thu thập 
- Số giống lúa thu thập có đặc điểm nông sinh học rất đa dạng. 
- Một số giống có các yếu tố tạo thành năng suất cao như: tỷ lệ hạt chắc cao, khối 

lượng hạt rất cao (P 1000 hạt > 35g): Kháu sét lao, Kháu mác cải, Kháu noón, Kháu 
lướng, Kháu chắm lướng, Gian lánh, Lốc bầu, Pé lẹng). 
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- Các mẫu giống thu thập được ở các huyện ven biển bao gồm 2 giống chịu khô 
hạn của vùng đất cát biển là Lốc bầu và Mộc tuyền, 5 giống còn lại đều là giống có khả 
năng chịu ngập mặn (Tái lành, lúa Ri, Hom râu, Gié ngoi); tất cả các giống thu thập 
được ở các huyện miền núi Thanh Hóa đều là giống có khả năng chịu hạn, được gieo 
trồng trên đất dốc chảy, dốc tụ hoặc đất bằng không tưới.  

- Hầu hết các giống thu thập đều rất sạch sâu bệnh hoặc bị nhiễm sâu bệnh rất nhẹ. 
Đây là những đặc tính quý có thể sử dụng cho chương trình chọn giống kháng sâu bệnh. 

4.2. Đề nghị: Tiếp tục đánh giá có hệ thống, khoa học các giống đã thu thập để có 
các kết luận về các tính trạng quý cũng như khả năng di truyền của các tính trạng của các 
nguồn gen lúa địa phương ở Thanh Hóa và có hướng sử dụng các nguồn gen có hiệu quả.  
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RESULTS OF INVESTIGATION AND COLLECTION ON LOCAL 
RICE VARIETIES IN THANH HOA PROVINCE  

(PERIOD 2010 - 2012) 
 

Le Thi Thanh, Nguyen Thi Mai 
 

ABSTRACT 
 

 In this research, the reasearch team have collected 26 local rice varieties with 
high diversity of agronomic characteristics. A number of rice virieties such as Kháu sét 
lao, Kháu mắc cải, Kháu noón, Kháu lướng, Kháu chắm lướng, Gian lánh, Lốc bầu, Pé 
lẹng  poccesses high productive factors in term of the percentage of filled grains and 
grain weight. Also, 2 varieties that are tolerant to drought in marine sandy soil and 
5varieties tolerant to salt flooding among samples collected from coastal districts have 
been collected. In the mountainous disticts, all collected varieties are drought resistant 
which are planted on slopping land or plain land without irrigation. Most varieties 
collected are free from deseases or lightly deseases infected. 
 Key words: investigation, collection, rice varieties. 
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VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG 
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI  

VÀ ĐẦU TƯ VIỆT THANH 
 

Nguyễn Thị Bình1 
 

Tóm tắt 
 

Kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (Activity Based Costing-ABC) là một 
trong các phương pháp hiện đại trong kế toán. Tính ưu việt của phương pháp này giúp 
tập hợp chi phí theo nguồn gốc (hoạt động), sau đó phân bổ căn cứ vào các tiêu thức để 
xác định giá thành sản phẩm chính xác. Tại Công ty cổ phần sản xuất - Thương mại và 
đầu tư Việt Thanh đã thực hiện kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp truyền thống, 
trong đó chi phí sản xuất chung được phân bổ căn cứ vào tiêu thức tổng số lượng sản 
phẩm hoàn thành của các mã hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho công tác quản 
lý. Tuy nhiên, phương pháp này còn một số hạn chế nên chưa phát huy hết hiệu quả của 
một công cụ cung cấp thông tin. Công ty cổ phần sản xuất - thương mại và đầu tư Việt 
Thanh nên vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động để hoàn 
thiện và phát huy hiệu quả nhằm cung cấp thông tin cho công tác quản lý trong đơn vị. 

Từ khóa: Kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (Phương pháp ABC). 

1. MỞ ĐẦU 

Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, nền kinh tế cạnh tranh ngày một gay gắt đã và 
đang đặt ra nhiều thách thức cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Thông tin 
về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là cơ sở giúp nhà quản trị doanh nghiệp xác 
định được hiệu quả kinh doanh, mức độ tiết kiệm các nguồn lực đồng thời định giá bán 
cho sản phẩm. Kế toán chi phí theo phương pháp truyền thống dựa trên các tiêu thức 
phân bổ gián tiếp trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có 
thể dẫn đến kết quả là giá thành của các sản phẩm không chính xác. Vì vậy, hiện 
nay các công ty của các nước phát triển đã dần bỏ qua các phương pháp kế toán chi 
phí truyền thống, vận dụng các phương pháp kế toán chi phí hiện đại như: kế toán 
chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (ABC), kế toán chi phí theo phương pháp “chi phí 
mục tiêu” (target cost). Trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn đề cập cụ thể về kế 
toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động và vận dụng đối với hoạt động sản xuất tại Công ty 
cổ phần sản xuất - Thương mại và đầu tư Việt Thanh, từ đó có thể cung cấp những thông 
tin hữu ích cho nhà quản trị doanh nghiệp trong việc xác định chi phí, giá thành sản phẩm. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung phương pháp kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động 

Khác với phương pháp truyền thống, phương pháp ABC tập hợp toàn bộ chi phí 
gián tiếp trong quá trình sản xuất, sau đó phân bổ các chi phí theo hoạt động này vào 
từng sản phẩm, dịch vụ tạo ra hoạt động đó theo các tiêu thức phân bổ thích hợp như: 
Số giờ máy hoạt động, số giờ công lao động trực tiếp, số lượng sản phẩm sản xuất…  

                                                
1 ThS. Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức. 
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Phương pháp ABC có thể được trình bày như sơ đồ sau:  
 

Sơ đồ 1: Hạch toán chi phí theo phương pháp ABC 

Mô tả các bước thực hiện phương pháp ABC như sau: Việc thiết kế, sản xuất và 
phân phối sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi phải thực hiện bởi nhiều hoạt động. Để thực hiện 
hoạt động này, cần thiết phải mua và sử dụng các nguồn lực do vậy mà phát sinh chi 
phí. Nói theo cách khác, lý thuyết về phương pháp ABC cho rằng các nguồn lực tiêu 
hao sinh ra chi phí, hoạt động tiêu hao nguồn lực. Để hiểu rõ hơn, cần phải tiếp tục xem 

xét phương  pháp ABC một cách chi tiết hơn thông qua các bước thực hiện của nó [3]: 
- Bước 1: Nhận diện các chi phí trực tiếp: Các khoản chi phí này thường dễ nhận 

diện và tập hợp thẳng vào đối tượng chịu chi phí để tính giá thành sản xuất sản phẩm. 
- Bước 2: Nhận diện các hoạt động tạo ra chi phí gián tiếp. Mỗi hoạt động thường 

bao gồm các khoản chi phí có cùng nguồn gốc phát sinh, nên phụ thuộc vào đặc điểm 
sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ mà mỗi doanh nghiệp có các hoạt động tạo 
ra chi phí gián tiếp khác nhau. Các hoạt động đó thường xuất phát từ khâu đầu tiên của 
quá trình sản xuất. Do vậy mỗi hoạt động cần tập hợp chi phí riêng, sau đó chọn tiêu 
thức khoa học phân bổ chi phí vào các đối tượng tính giá thành. 

- Bước 3: Chọn tiêu thức phân bổ chi phí của các hoạt động: Sau khi các chi phí 
gián tiếp được tập hợp cho từng hoạt động, sẽ tiến hành phân bổ cho các đối tượng tính 
giá theo các tiêu thức khoa học. 

- Bước 4: Tính toán mức phân bổ: Dựa trên tiêu thức phân bổ chi phí của các hoạt 
động, nếu hoạt động chỉ liên quan đến một loại sản phẩm thì kế toán kết chuyển toàn bộ 
chi phí đó cho đối tượng tính giá thành, nếu hoạt động liên quan tới 2 loại sản phẩm trở 
lên thì phải tính toán hệ số phân bổ, sau đó xác định mức phân bổ chi phí của từng hoạt 
động cho từng loại sản phẩm cụ thể. [3] 

Như vậy, phương pháp ABC có thể biến một chi phí gián tiếp thành một chi phí 
trực tiếp với một đối tượng tạo lập chi phí xác định. Việc lựa chọn các hoạt động và tiêu 
chuẩn phân bổ chi phí hợp lý giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có được những báo 
cáo về giá thành sản phẩm, dịch vụ với độ tin cậy cao hơn nhiều so với phương pháp 

CP NVL 
trực tiếp 

CP nhân công 
trực tiếp 

Chi phí khác 

Tính trực 
tiếp 

Tính 
trực 
tiếp 

Trung tâm 
CP hoạt 
động 1 

 

Trung tâm 
CP hoạt 
động ... 

 

Các trung 
tâm CP 

hoạt động 

ĐỐI TƯỢNG CHỊU PHÍ 
(Sản phẩm, khách hàng, khu vực,...) 

Trung tâm 
CP hoạt 
động N 
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truyền thống. Ở Việt Nam thường được vận dụng vào các công ty sản xuất đồ may mặc, 
dệt, giấy, các sản phẩm và dịch vụ có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp. 

2.2. Vận dụng kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần 
sản xuất - Thương mại và đầu tư Việt Thanh 

Công ty cổ phần sản xuất - thương mại và đầu tư Việt Thanh chuyên sản xuất, gia 

công các mặt hàng may mặc xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, nhưng chủ yếu là xuất khẩu và 
kinh doanh nguyên vật liệu phụ liệu và các thiết bị may mặc. Doanh nghiệp sản xuất 
nhằm cung cấp các sản phẩm may mặc như: Áo Jacket, quần áo thể thao, quần áo váy các 
loại, phục vụ thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và nhiều nước khác trên 
thế giới. Khảo sát thực trạng tại công ty cho thấy công tác kế toán quản trị chi phí đã được 
triển khai nhưng chưa có tính hệ thống và phát huy được hiệu quả của công cụ quản lý 
khoa học này. Hiện nay công ty đang áp dụng phương pháp xác định giá phí theo chi phí 
thực tế sản xuất sản phẩm (phương pháp truyền thống). Việc vận dụng kế toán chi phí 
theo phương pháp truyền thống chỉ dựa trên các tiêu thức phân bổ gián tiếp, mà đặc 
điểm quy trình sản xuất của sản phẩm may mặc tại là qua nhiều công đoạn, việc tính giá 
thành sản phẩm hoàn thành của công ty kết  hợp  giữa  các  phương  pháp  hạch  toán  
chi  phí  theo công việc và hạch toán chi phí theo quá trình sản xuất, sản phẩm dở dang 
cuối kỳ được xác định  theo  phương  pháp  ước  lượng  sản  phẩm  hoàn  thành tương  
đương [4]. Trong trường hợp đặc thù doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm 
và trải qua nhiều công đoạn nên khi vận dụng phương pháp truyền thống có thể dẫn 

đến kết quả là giá thành của các sản phẩm không chính xác. 
Vận dụng kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần sản 

xuất - Thương mại và đầu tư Việt Thanh. 
Qua nghiên cứu nội dung của các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản 

phẩm tại công ty, vấn đề đặt ra với công ty là áp dụng kế toán quản trị chi phí như thế 
nào. Việc lựa chọn phương pháp nào cần dựa trên điểm phù hợp của phương pháp với 
đặc thù sản xuất của công ty. Sau đây tác giả trích Bảng giá thành sản xuất tháng 
3/2012 của Công ty CP sản xuất - Thương mại và đầu tư Việt Thanh hiện đang tính 
giá thành theo PP truyền thống, từ đó vận dụng PP ABC vào việc tính giá thành 
sản phẩm tại Công ty. 

Bảng giá thành sản xuất tháng 3/2012 của công ty theo PP truyền thống như sau: [4] 
 

Bảng 1: BẢNG GIÁ THÀNH SẢN XUẤT THÁNG 3/2012 
(Đơn vị tính: Đồng) 

TT Mã hàng ĐVT 
Số 

lượng 
CP NVL 
trực tiếp 

CP nhân 
công trực tiếp 

CP nhân viên 
phân xưởng 

... CP khác Tổng cộng Đơn giá 

1 Áo Mango C 462 694.247 1.397.168 3.019.693 .. 1.866.907 13.233.066 28.643 

2 Áo lông cùn C 993 1.207.386 2.133.569 6.272.569 ... 4.114.293 26.758.371 26.947 

3 
Áo Jacket 

micro 
C 568 1.045.381 1.665.833 4.681.007 ... 2.644.129 15.020.192 26.444 

… … … …        

9 Áo bông trần C 141 261.224 563.264 1.282.219 ... 699.680 3.635.121 25.781 

… … … … … … … ... … … … 

 
TỔNG 
CỘNG 

 394.849 1.938.028.202 323.315.816 98.781.178 .. 1.454.136.203   
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Để áp dụng mô hình ABC mang lại hiệu quả cao nhất trước hết phải đảm bảo tất 

cả các chi phí chung phát sinh tại đơn vị là chi phí thực và có căn cứ. Điều này được 

chứng minh dựa trên cơ sở các chứng từ hợp lệ, hợp pháp và phải có hệ thống cân, đo, 

đong, đếm chính xác đối với các đối tượng được sử dụng sao cho phù hợp với chi phí 

thực tế phát sinh.  

Phương pháp ABC chỉ quan tâm đến các khoản mục chi phí sản xuất chung, vì 

vậy khi tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC, các khoản mục chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp vẫn được phân bổ và xác định 

như cũ theo phương pháp truyền thống. Riêng đối với khoản mục chi phí sản xuất 

chung, dựa trên quy trình sản xuất của đơn vị, ta có thể sắp xếp các khoản mục chi phí 

sản xuất theo từng hoạt động, các chi phí phát sinh được phân bổ theo thực tế phát sinh 

và theo phương pháp ước đoán chi phí, sau đó sẽ được phân bổ căn cứ vào các tiêu 

thức đã được lựa chọn vào từng sản phẩm [4]. 

Bảng 2:  

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG THEO HOẠT ĐỘNG 

THÁNG 3 

 (Đơn vị tính: Đồng) 

Hoạt động Số tiền 

1. Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 353.043.700 

2. Chi phí nhân viên 891.245.865 

3. Chi phí khấu hao 718.143.657 

4. Chi phí dịch vụ mua ngoài khác 1.637.953.263 

Tổng cộng 3.600.386.485 

Sau khi sắp xếp chi phí theo hoạt động như trên, ta tiến hành xác định các tiêu 

thức phân bổ phù hợp với từng công đoạn hoạt động.  

Các tiêu thức phân bổ được lựa chọn là:  

+ Chi phí nhân công trực tiếp 

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

+ Số lượng sản phẩm sản xuất... 

Tùy theo tính chất của mỗi hoạt động mà lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp và 

phân bổ vào từng loại sản phẩm. 

Ví dụ, đối với Chi phí nhân viên được lựa chọn tiêu thức là chi phí nhân công 

trực tiếp, ta tính được chi phí nhân viên đối với từng loại mã hàng như sau: 

+ Áo Mango 

891.245.865 
x 1.397.168 = 3.851.405 

323.315.816 

Tương tự đối với các mã hàng khác 
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Bảng 3:  
BẢNG CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ THÁNG 3 

(Đơn vị tính: Đồng) 

Hoạt động Áo Mango Áo lông cùn Áo Jacket micro Áo bông trần  Tổng cộng 

1. Chi phí nguyên vật 
liệu, công cụ dụng cụ 

126.471 219.950 190.437 47.587 ... 353.043.700 

2. Chi phí nhân viên 3.851.405 5.881.354 4.592.002 1.552.683 ... 891.245.865 

3. Chi phí khấu hao 1.202.236 1.989.727 1.337.568 278.327 ... 718.143.657 

4. Chi phí dịch vụ mua 
ngoài khác 

4.014.247 8.772.323 4.284.921 533.587 ... 1.637.953.263 

Tổng cộng 9.194.359 16.863.354 10.404.928 2.412.184 ... 3.600.386.485 

Ta có được Bảng giá thành sản xuất tháng 3/2012 của công ty vận dụng theo PP 
kế toán chi phí dựa trên hoạt động như sau: 

Bảng 4:    
BẢNG GIÁ THÀNH SẢN XUẤT THÁNG 3/2012 

(Đơn vị tính: Đồng) 

Khi áp dụng phương pháp này, quá trình phát sinh chi phí đến từng sản phẩm, 

và giá thành sản phẩm chính xác hơn. Trong đó, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi 

phí nhân công trực tiếp được xác định như cũ theo phương pháp truyền thống. 

Qua số liệu trong các bảng tính giá thành sản phẩm theo 2 phương pháp truyền 

thống và phương pháp ABC, ta có bảng phân tích giá thành như sau: 

Bảng 5:    
BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH 

(Đơn vị tính: Đồng)  

TT Mã hàng ĐVT Số lượng CP NVL trực tiếp CP NC trực tiếp CP sản xuất chung Tổng cộng Đơn giá 

1 Áo Mango Cái 462 694.247 1.397.168 9.194.359 11.285.774 24.428,08 

2 Áo lông cùn Cái 993 1.207.386 2.133.569 16.863.354 20.204.309 20.346,74 

3 Áo Jacket micro Cái 568 1.045.381 1.665.833 10.404.928 13.116.142 23.091,8 

 ...  ... ... ... ...   

9 Áo bông trần Cái 141 261.224 563.264 2.412.184 3.236.672 22.955,12 

  … … … … ...   

 TỔNG CỘNG  394.849 1.938.028.202 323.315.816 3.600.386.485   

MÃ HÀNG 

GIA CÔNG 
TEXTYLE 

PP truyền 
thống 

PP ABC 

Chênh lệch 

Số tuyệt đối 
Số tương đối 

(%) 

Áo Mango 28.643 24.428,08 4.214,92 17,25 

Áo bông trần 25.781 22.955,12 2.825,88 12,31 

Áo Jacket micro 26.444 23.091,8 3.352,2 14,52 

... ... ... ... ... 
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Từ kết quả đã phân tích ở trên, có thể nhận thấy rằng, sử dụng phương pháp ABC 

giá thành sản phẩm chính xác hơn so với phương pháp truyền thống. 

Phương pháp ABC không chỉ mang lại sự chính xác trong giá thành sản phẩm, nó 

còn cung cấp thông tin về quản lý, giúp nhà quản trị trong công tác điều hành và ra 

quyết định. Phương pháp ABC đã khắc phục được những nhược điểm của phương 

pháp truyền thống. Trong điều kiện hiện nay của công ty, phương pháp ABC là một 

giải pháp phù hợp. 

Như vậy, giá thành sản xuất của các loại sản phẩm được tính theo hai phương 

pháp khác nhau là khác nhau, việc sử dụng phương pháp ABC để phân bổ chi phí sẽ 

cho nhà quản trị cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động nào chiếm tỷ trọng chi phí lớn từ đó 

có các biện pháp phù hợp để kiểm soát chi phí tốt hơn. 

* Phương pháp kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động đã cải tiến hệ thống xác 

định chi phí của một doanh nghiệp. Phương pháp xác định chi phí này làm thay đổi căn 

cứ để phân bổ các chi phí chung cho các sản phẩm. Hay nói đúng hơn là thay vì các chi 

phí được phân bổ theo lao động trực tiếp thì chúng được phân bổ theo các phần của các 

nhân tố nguyên nhân được dùng cho sản phẩm hoặc công việc đòi hỏi. 

Phương pháp xác định này thay đổi về bản chất rất nhiều loại chi phí sản xuất 

chung ở chỗ là những chi phí này được xem là có bản chất gián tiếp nhưng nay 

được gắn liền với các hoạt động riêng biệt và do vậy được tính trực tiếp vào từng 

sản phẩm.  

Tuy nhiên, phương pháp ABC khá phức tạp và tốn nhiều công sức hơn so với 

phương pháp truyền thống. Song, với khoa học công nghệ thông tin phát triển như 

hiện nay đã làm giảm nhiều thời gian, công sức cho việc áp dụng phương pháp này. 

Do vậy, các nhà quản trị doanh nghiệp nên vận dụng phương pháp kế toán chi phí 

dựa trên hoạt động nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong doanh nghiệp. 
 

2. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu về thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản 

xuất - Thương mại và đầu tư Việt Thanh, tác giả đã tiếp cận được những đặc điểm của 

ngành may mặc, nhu cầu về các nội dung thông tin cần kiểm soát và cung cấp. Từ thực 

trạng còn tồn tại ở đơn vị tạo nên khuyết thiếu thông tin trong công tác quản lý rất cần 

được bù đắp thông qua việc vận dụng các phương pháp kế toán quản trị chi phí. Phương 

pháp kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động là một trong các phương pháp hiện đại 

của kế toán, nó là một công cụ đo lường tương đối chính xác và hợp lý các chi phí phát 

sinh liên quan đến đối tượng và hoạt động chịu phí, điều đó giúp cho các doanh nghiệp 

có thể đưa ra được phương pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả nhất, đưa ra chiến lược phát 

triển hiệu quả. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, phương pháp này còn nhiều mới mẻ. Các 

doanh nghiệp cần có sự nghiên cứu, tiếp cận với những phương pháp hiện đại và có sự 

sàng lọc cần thiết./. 
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ABSTRACT 
 

           Activity Based Costing-ABC is one of the modern methods of accounting. The 

superiority of this method is that it helps to set the cost of the source (active), then the 

allocates cost to determine the correct product price. In Viet Thanh Production - Trade 

and investment Joint- stock company has made production costs by traditional methods, 

in which, overhead cost is allocated based on the total products completed of its to meet 

the demand of information for management. However, this method has some limitations 

should not promote all the effectiveness of a provide information tool. Viet Thanh 

product - trade and investment join stock company should apply Activity Based Costing-

ABC to improve and promote efficiency in order to provide information for the 

management of the unit. 
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HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG  
TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÁC CÔNG TY 

BẢO HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 
 

Phạm Thị Thanh Giang1 

TÓM TẮT 

 Bảo hiểm vật chất xe cơ giới luôn là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm có 
mức doanh thu phí bảo hiểm cao trong các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm (BH) phi nhân thọ. Thanh Hóa - là tỉnh đang có sự phát triển về kinh 
tế-xã hội rất mạnh, với số dân đông, mức sống của dân cư cao và ổn định đã góp phần 
tạo điều kiện cho sự phát triển nghiệp vụ BH trên. Tuy nhiên, để việc kinh doanh nghiệp 
vụ BH này đạt hiệu quả cao nhất, bên cạnh sự thành công trong khai thác phải hết sức 
chú trọng đến khâu giám định và bồi thường (GĐ&BT) tổn thất. Trong những năm gần 
đây, mặc dù các Công ty BH hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có những bước đổi mới 
trong GĐ&BT tổn thất nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế dẫn đến việc chi bồi 
thường vẫn ở mức cao. Bài báo nêu lên thực trạng GĐ&BT tổn thất trong BHVC-XCG 
trong thời gian qua của 1 số Công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất 1 số giải 
pháp hoàn thiện công tác GĐ&BT tổn thất trong BHVC-XCG tại các Công ty BH trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Từ khóa: Bảo hiểm; Giám định và bồi thường; Hợp đồng bảo hiểm; Giấy chứng 
nhận bảo hiểm; Vật chất xe cơ giới; Doanh thu phí. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giám định và bồi thường là công đoạn cuối cùng hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm. 
Làm tốt công tác GĐ&BT đảm bảo cho bồi thường sát với thực tế thiệt hại, giảm được 
những thất thoát trong quá trình kinh doanh bảo hiểm, đồng thời nâng cao chất lượng 
của sản phẩm và uy tín nhà  bảo hiểm, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm phát triển trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường. Bảo 
hiểm VC-XCG là một trong những nghiệp vụ BH truyền thống của các Công ty BH, 
đồng thời cũng là nghiệp vụ có lượng doanh thu phí BH chiếm tỷ trọng cao trong tổng 
doanh thu phí BH gốc. Xác định được vị trí quan trọng của nghiệp vụ BH này, các Công 
ty BH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực và cố gắng hoàn thiện công tác 
GĐ&BT để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, công tác GĐ&BT tổn thất trong 
thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Điều này đã làm ảnh hưởng đáng kể đến 
hiệu quả kinh doanh của nghiệp vụ.  

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Thực trạng công tác GĐ&BT tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới 
tại các Công ty bảo hiểm tên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2007 - 2011 

2.1.1. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại các Công ty 
bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2007 – 2011. 

                                                
1 ThS. Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức. 
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Thanh Hóa được xác định là thị trường tiềm năng ở tất cả các loại hình bảo hiểm 
nhân thọ và phi nhân thọ. Nhiều Công ty BH được thành lập và cấp phép hoạt động 
kinh doanh BH tại Thanh Hóa đã làm cho thị trường bảo hiểm sôi động hơn, sự cạnh 
tranh ngày càng gay gắt hơn. Hiện trên địa bàn tỉnh có 13 công ty bảo hiểm được cấp 
phép hoạt động kinh doanh trên cả lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ, ngoài ra còn có 
các hoạt động khai thác BH của các ngân hàng. 

Các Công ty BH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có doanh thu hoạt động kinh doanh 
hầu như đều có xu hướng tăng. Điều này có được là do một phần có sự góp mặt của 
nghiệp vụ BH VC-XCG vì đây là một trong những nghiệp vụ BH mang tính tự nguyện 
nhưng lại có số doanh thu phí không nhỏ. Tỉnh Thanh Hóa với số dân đông đứng thứ ba 
trên toàn quốc (3.406.805 người), thu nhập bình quân đầu người tương đối cao (trên 
867.000 đồng/tháng) đồng thời chi tiêu bình quân đầu người cũng tương đối cao (trên 
600.000 đồng/tháng) là điều kiện thuận lợi cho việc khai thác nghiệp vụ BH mang tính 
tự nguyện. Kết quả khai thác BH của nghiệp vụ BH vật chất xe cơ giới trong giai đoạn 
2007 - 2011 trên địa bàn tỉnh của một số Công ty BH đạt được kết quả như sau: 

Bảng 1: Doanh thu phí BH của BH VC - XCG tại một số Công ty BH trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2007-2011 

 
        Năm 
 
 
Công ty 

2007 2008 2009 2010 2011 

DTP 
nghiệp 

vụ 
 (tr.đ) 

Tỷ trọng 
trong 
tổng 
DTP 
 (%) 

DTP 
nghiệp 

vụ 
 (tr.đ) 

Tỷ trọng  
trong 

tổng DTP 
(%) 

DTP 
nghiệp 

vụ  
(tr.đ) 

Tỷ trọng 
trong 
tổng 
DTP  
(%) 

DTP 
nghiệp 

vụ 
 (tr.đ) 

Tỷ trọng 
trong 
tổng 
DTP  
(%) 

DTP 
nghiệp  

vụ  
(tr.đ) 

Tỷ trọng 
trong 

tổng DTP 
(%) 

Bảo Việt 7.402 22,68 11.931 32,44 12.089 29,03 13.110 26,44 17.406 29,26 
PJICO 1.786 35,48 1.941 25,50 2.005 28,39 3.414 37,64 4.593 40,12 
Bảo Minh 1.946 37,71 2.505 25,68 3.422 28,93 4.579 36,84 5.632 40,46 
PVI 235 25,06 376 33,76 390 33,13 421 32,66 1.401 38,50 
MIC Chưa hoạt động tại Thanh Hóa 1.695 6,87 4.265 14,89 6,87 13,39 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp thu chi kinh doanh của các Công ty BH giai đoạn 2007 - 2011) 

Với số dân trên địa bàn tỉnh ngày càng đông, nhu cầu đi lại tăng lên nên lưu 
lượng xe cơ giới trên địa bàn tỉnh tăng. Lượng xe cơ giới tăng, mức sống dân cư tăng sẽ 
đồng nghĩa với việc người dân sẽ có nhu cầu đảm bảo tốt nhất cho mình trong quá trình 
đi lại cũng như để đảm bảo an toàn cho phương tiện của mình khi có rủi ro bất ngờ xảy 
ra. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các Công ty BH trên địa bàn tỉnh trong việc triển 
khai nghiệp vụ BH vật chất xe cơ giới. Đánh vào tâm lý đó nên doanh thu phí BH của 
nghiệp vụ BH vật chất xe cơ giới mà mỗi Công ty BH trên địa bàn tỉnh khai thác được 
đồng biến tăng qua các năm trong giai đoạn 2007 - 2011. 

Ngoài doanh thu phí của nghiệp vụ BH VC - XCG thì tổng thu kinh doanh của 
các Công ty bảo hiểm còn bao gồm doanh thu phí của hàng chục nghiệp vụ BH khác và 
các khoản thu khác. Nhưng tỷ trọng của doanh thu phí của riêng nghiệp vụ này lại 
chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong tổng doanh thu trong kỳ của các công ty BH 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngay cả MIC, một công ty BH đang còn non trẻ trong hoạt 
động kinh doanh BH trên địa bàn tỉnh nhưng tỷ trọng này cũng ngày một tăng lên. 

2.1.2 Thực trạng công tác giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất 
xe cơ giới tại các Công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2007 - 2011 
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Giám định và bồi thường là một khâu quan trọng trực tiếp ảnh hưởng tới kết quả 
kinh doanh của các công ty BH, đồng thời còn ảnh hưởng tới tính hấp dẫn của sản phẩm 
BH cũng như quyết định tái tục HĐBH của khách hàng và mang lại uy tín cho các Công 
ty bảo hiểm. Nhận thức được điều này, các công ty BH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã 
hết sức chú trọng để làm tốt công tác GĐ&BT đặc biệt là đối với nghiệp vụ BH vật chất 
xe cơ giới - một nghiệp vụ có tỷ trọng về doanh thu phí chiếm trong tổng thu kinh 
doanh tương đối cao. 

Các cán bộ GĐ&BT của các công ty BH thường là những cán bộ đã làm việc 
cho công ty trong một khoảng thời gian tương đối dài hoặc cũng đã qua đào tạo và được 
công ty kiểm tra, sàng lọc với ý thức phục vụ khách hàng tốt, không có tư tưởng sách 
nhiễu hay gây phiền hà đối với khách hàng, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ GĐ&BT khi 
được các cấp lãnh đạo giao. 

Quy trình GĐ&BT đều được các công ty thực hiện theo đúng quy trình từ tiếp 
nhận thông tin đến tiến hành giám định, xác định thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm, thỏa 
thuận với chủ xe phương án khắc phục thiệt hại và cuối cùng là hoàn thiện hồ sơ để tiến 
hành bồi thường. 

Mặc dù mức doanh thu phí BH của nghiệp vụ BH vật chất xe cơ giới lớn nhưng 
song hành với đó thì mức chi bồi thường cho nghiệp vụ này cũng không nhỏ. 

 

Bảng 2: Tỷ lệ thực bồi thường BH gốc nghiệp vụ BH vật chất xe cơ giới tại một 
số công ty BH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2011 

                Năm 
Công ty 

ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011 

Bảo Việt % 63,19 58,48 47,44 63,20 56,43 
PJICO % 52,48 47,36 91,54 70,99 44,14 
Bảo Minh % 75,59 78,36 8,15 6,26 31,39 
PVI % 11,02 124,55 91,59 65,63 32,60 
MIC % Chưa hoạt động tại T.Hóa 78,77 19,72 34,06 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp thu chi kinh doanh của các Công ty BH giai đoạn 2007-2011) 
 

Tỷ lệ thực chi bồi thường BH gốc của nghiệp vụ BH VC-XCG tại một số Công 

ty BH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2007-2011 hầu hết đều có tỷ lệ trên 50% doanh 

thu thực thu của nghiệp vụ. Có nhiều lý do dẫn đến việc chi bồi thường BH vật chất xe 

cơ giới ở mức cao. Có thể đối tượng BH của một HĐBH trong thời hạn hiệu lực của 

hợp đồng đã xảy ra nhiều sự cố được BH hoặc có trường hợp có đối tượng BH xảy ra sự 

cố BH mà thiệt hại quá lớn (VD như xảy ra trường hợp cháy toàn bộ xe, hoặc xe bị va 

chạm quá nặng). Hay trường hợp do sự bất cẩn của người điều khiển phương tiện làm 

cho phương tiện bị hư hỏng, phải sửa chữa. Đôi khi, đối tượng gặp rủi ro không thể tự 

di chuyển về nơi sửa chữa được mà bắt buộc phải nhờ đến cứu hộ, địa điểm xảy ra tai 

nạn xảy ra ở quá xa trung tâm hoặc ở nơi ít có phương tiện đi lại và trợ giúp, địa hình 

trắc trở nên chi phí giám định đã tăng lên làm tăng chi bồi thường. 

Không phải tất cả các hồ sơ yêu cầu bồi thường đều được các Công ty BH chấp 

nhận bồi thường, vì nhiều lý do nên dẫn đến tất cả các Công ty BH trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa dù nhiều hay ít vẫn còn tồn đọng hồ sơ yêu cầu bồi thường. 
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Bảng 3: Tỷ lệ hồ sơ bồi thường BH vật chất xe cơ giới bị tồn đọng trong kỳ của 

một số Công ty BH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2011 

               Năm 
Công ty 

ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011 

Bảo Việt % 5.87 10,07 6,51 3,95 6,69 
PJICO % 24,02 25,06 27,17 16,39 7,59 
Bảo Minh % 22,74 13,75 13,95 10,05 8,49 
PVI % 5,77 25,00 19,84 35,61 15,61 
MIC % Chưa hoạt động tại T.Hóa 10,04 8,71 9,28 

(Nguồn: Bảng kê chi bồi thường vật chất xe cơ giới của các C.ty BH giai đoạn 2007-2011) 

Hồ sơ bị tồn đọng có thể chưa được bồi thường hoặc không được bồi thường. 

Nguyên nhân của việc tồn đọng hồ sơ được xét cả từ phía khách hàng và phía Công ty 

BH. Đối với khách hàng, có thể đơn giản là không được bồi thường vì bị từ chối bồi 

thường do rủi ro xảy ra không thuộc phạm vi BH hoặc thiệt hại không thuộc trách nhiệm 

bồi thường. Việc hồ sơ vẫn đang nằm trong khâu bồi thường, chưa được bồi thường ở kỳ 

này và chuyển sang kỳ sau bồi thường là do khách hàng chưa hoàn thiện hồ sơ như: thiếu 

hồ sơ công an, thiếu HĐBH hay GCNBH hay khách hàng chưa sửa chữa xe nên không có 

giấy báo giá sửa chữa để làm căn cứ bồi thường, thiếu giấy yêu cầu bồi thường. Về phía 

các Công ty BH thì hồ sơ bị tồnđọng do chưa xử lý kịp hết các hồ sơ yêu cầu bồi thường 

vì lượng hồ sơ quá nhiều cùng lúc và cũng chính tình hình tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh 

ngày càng tăng nên vai trò của công tác GĐ&BT ngày càng nặng nề hơn. Mặt khác còn 

phải kể đến trách nhiệm đốc thúc hoàn thiện hồ sơ của Công ty BH đối với các chủ xe 

chưa được triệt để nên nhiều hồ sơ bồi thường bị chậm lại do chưa hoàn thiện. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của công tác GĐ&BT BH xe cơ 

giới, trong đó các nguyên nhân chủ yếu có thể kể tới là: 

- Một số Công ty BH không có phòng GĐ&BT riêng (hoặc nếu có thì phòng 

GĐ&BT chưa đủ năng lực về số lượng nhân viên cũng như kinh nghiệm) nên các cán 

bộ ở các phòng nghiệp vụ vừa đảm nhiệm công tác khai thác vừa đảm nhiệm công tác 

giám định bồi thường. Do vậy, công việc dễ chồng chéo và làm cho công tác GĐ&BT 

đôi khi rơi vào tình trạng chậm trễ.  

- Do các Công ty BH mới thành lập hoặc quy mô hoạt động chưa rộng nên có 

nhiều cán bộ, nhân viên mới, nhiều giám định viên trẻ tuổi còn ít kinh nghiệm, số lượng 

giám định viên giỏi có kinh nghiệm là rất ít. Đặc biệt công tác GĐ&BT cần chuyên môn 

sâu, nhiều kinh nghiệm và có sự quan sát và nhận định chính xác nếu không sẽ ảnh 

hưởng rất lớn đến các kết luận giám định, ảnh hưởng đến việc thiết lập hồ sơ bồi 

thường, từ đó ảnh hưởng tới uy tín của Công ty. 

- Trong quá trình GĐ&BT việc thu thập hồ sơ chứng từ còn được tiến hành chậm.  

- Sự hợp tác giữa cán bộ, nhân viên giám định của Công ty BH với các cơ quan 

công an chưa thực sự hiệu quả làm cho việc thu thập các hồ sơ, các chứng từ có liên quan 

đến tai nạn của chủ xe và của bản thân Công ty BH là rất phức tạp và mất thời gian.  

- Trong bồi thường việc tính toán số tiền bảo hiểm đôi khi còn chưa chính xác, 

hoặc thao tác công việc chưa chặt chẽ.  
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- Đối với những tổn thất xảy ra với tình trạng cần phương tiện cứu hộ thì hầu hết 
các Công ty BH trên địa bàn tỉnh chưa có phương tiện và đội ngũ cứu hộ riêng để phục 
vụ cho công tác khắc phục hậu quả của tai nạn, mà hoàn toàn là đi thuê. Đây cũng là 
một nguyên nhân làm cho quá trình giải quyết sơ bộ hậu quả thiệt hại tiến hành chậm, 
gây ảnh hưởng đến hiệu quả của khâu GĐ&BT. 

2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GĐ&BT tổn thất trong BH vật 
chất xe cơ giới tại các Công ty BH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

Qua nghiên cứu thực trạng GĐ&BT tổn thất trong BH vật chất xe cơ giới tại một 
số Công ty BH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp 
như sau: 

- Thành lập phòng giám định bồi thường chuyên sâu: Mỗi Công ty BH cần thành 
lập cho riêng mình một phòng GĐ&BT chuyên môn hóa thúc đẩy quá trình GĐ&BT 
nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Phòng GĐ&BT cần có số lượng nhân viên phù hợp, 
đảm bảo năng lực chuyên môn và đầy đủ về kinh nghiệm. 

- Về công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ: Mỗi Công ty cần tăng cường đội 
ngũ giám định viên BH. Ngoài những giám định viên chuyên nghiệp thì cần có những 
giám định viên ở các phòng riêng biệt ở các khu vực để nếu có tai nạn nhỏ không quá 
nghiêm trọng thì có thể điều động giám định viên từ những khu vực gần nhất đảm bảo 
thuận tiện và giảm được chi phí giám định. Thường xuyên tổ chức tổng kết đúc rút kinh 
nghiệm trong công tác GĐ&BT tại Công ty, đồng thời luôn cử các giám định viên đi 
học các lớp tập huấn, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn. Xây dựng đội ngũ giám 
định viên cơ động, sẵn sàng có trình độ cũng như thái độ phục vụ khách hàng tận tình, 
chu đáo, trung thực và chính xác. 

- Tiến hành tổ chức và phân cấp công việc cho hợp lý và đồng bộ thống nhất giữa các 
phòng hoạt động trong Công ty để nâng cao hiệu quả công tác GĐ&BT. Đồng thời có sự 
thưởng phạt nghiêm minh trên cơ sở chất lượng công việc được giao để khuyến khích, động 
viên tinh thần và trách nhiệm làm việc của cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty. 

- Thành lập ban kiểm tra, thanh tra cho công tác GĐ&BT của Công ty: Ban thanh 
tra, kiểm tra có thể không hoạt động thường xuyên nhưng phải chịu trách nhiệm giám 
sát và kiểm tra việc GĐ&BT đối với những vụ tai nạn lớn và phức tạp thuộc trách 
nhiệm GĐ&BT của Công ty. Hơn nữa Ban thanh tra, kiểm tra cho công tác GĐ&BT 
còn có nhiệm vụ phối hợp với các phòng nghiệp vụ phát hiện và tham mưu cho lãnh đạo 
Công ty để đề ra các biện pháp phòng chống trục lợi BH. 

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để công tác GĐ&BT 
được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác. Mặt khác, cũng cần phối hợp với 
các xưởng sửa chữa để đảm bảo cho công tác GĐ&BT được tiến hành nhanh chóng, kịp 
thời và sát thực nhất. 

- Xúc tiến nhanh quá trình giải quyết bồi thường, tránh trường hợp nhầm lẫn, bị 
bỏ sót hay tồn đọng hồ sơ. Đối với những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi 
thường của Công ty hay những trường hợp có áp dụng chế tài trong bồi thường thì cán 
bộ bồi thường cần có văn bản giải thích và thông báo cho chủ xe biết nguyên nhân, lý 
do và kết quả của việc bồi thường tổn thất cho chủ xe biết trong thời gian sớm nhất. 
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3. KẾT LUẬN 
Nếu khâu khai thác là giai đoạn đầu của quá trình thực hiện một nghiệp vụ BH thì 

công tác GĐ&BT là khâu quan trọng làm tăng tính hữu hình của dịch vụ BH và có tác 
động lớn đến uy tín của Công ty. Dù đã có nhiều cố gắng trong việc giảm tỷ lệ bồi 
thường nhưng mục tiêu này đặt ra đối với hầu hết các Công ty BH vẫn chưa đạt được. 
Do vậy công tác GĐ&BT là một khâu rất quan trọng phải luôn được chú trọng. Qua 
đánh giá thực trạng công tác GĐ&BT tổn thất trong BH VC-XCG tại các Công ty BH 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tác giả đã phân tích được những kết quả đạt được cũng 
như những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó; từ đó đề xuất sáu nhóm giải 
pháp chính nhằm hoàn thiện công tác GĐ&BT tổn thất trong BH vật chất xe cơ giới. 
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 The insurance for vehicle materials is always one of the high premium revenue 
in the insurance business of life insurance. Thanh Hoa province is developing 
powerfully socio-economy, with its large populatio, high living standards and a high 
but stable population which has contributed to creating conditions for development on 
the profession. However, to the insurance business is the most effective, in addition to 
the successful exploitation of fess must be greatly focused on stage ed on stage 
inspections and compensation for losses. In recent years, although the insurance 
company operating in the province has gained expertise and innovation in 
compensation for lossed but remained limited to the payment of compensation remained 
high. The article highlighted the situation assessment and compensation for of material 
covered vehicle in recent years a number of insurance companies in the province, which 
proposed a complete solution of the expertise and compensate the losses in the material 
covered in the motor vehicle insurance companies in the province of Thanh Hoa. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO 

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 

GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 

Trần Phương Hoa1 

TÓM TẮT 

 Đầu tư của các doanh nghiệp (DN) vào nông nghiệp, nông thôn (NN, NT) trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng vào việc 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, đầu tư của các DN vào lĩnh vực này 
còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như nhu cầu phát triển của 
tỉnh. Bên cạnh đó, ít có doanh nghiệp lớn quan tâm đầu tư vào lĩnh vực NN, NT  vì đây 
là ngành có nhiều rủi ro. Trên cơ sở đánh giá và phân tích thực trạng đầu tư của các 
DN vào NN, NT trên địa bàn tỉnh thời gian qua, tác giả đề xuất một số giải pháp thu hút 
các DN đầu tư vào NN, NT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015. 
 Từ khóa: Doanh nghiệp; Nông nghiệp, nông thôn; Đầu tư. 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Chiếm tỷ trọng lớn trong GDP (21%), tạo việc làm cho hơn 50% lao động, nên 

nông nghiệp đang đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, 
đầu tư cho lĩnh vực NN, NT hiện nay chưa tương xứng với vai trò, tiềm năng phát triển, 
do đó chưa phát huy hết sức mạnh và hiệu quả của khu vực này. Chính vì vậy, trong 
thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo hành lang 
pháp lý cho các DN thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển; trong đó, có chính sách ưu 
đãi riêng để khuyến khích các DN đầu tư vào lĩnh vực NN, NT.  

 Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, đã có nhiều DN đầu tư vào lĩnh vực 
NN, NT; tuy nhiên, đầu tư của các DN vào lĩnh vực này còn nhiều hạn chế: DN có quy 
mô nhỏ chiếm phần lớn; khu vực nông thôn miền núi chưa được quan tâm... do đó, chưa 
tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển của tỉnh. Trên cơ sở thu thập số liệu sơ 
cấp (phương pháp điều tra chọn mẫu) kết hợp với phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, 
bài viết đánh giá thực trạng thu hút DN đầu tư vào NN, NT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
giai đoạn 2006 - 2011, từ đó đề xuất một số giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 -2015. 

 B. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thực trạng đầu tư của các DN vào NN, NT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
1.1. Số lượng DN đầu tư vào NN, NT  
 Số lượng cũng như tỷ trọng số DN đầu tư vào NN, NT so với tổng số DN qua các năm 

có xu hướng tăng cùng với sự tăng lên của tổng số DN đang hoạt động trên toàn tỉnh. Tốc độ 
tăng trưởng bình quân hàng năm về số lượng DN giai đoạn 2006 - 2011 là 29% (tăng thêm 
2.238 DN). Tuy nhiên, các nhà đầu tư hầu như chỉ tập trung vào khu vực đồng bằng, còn đối 
với 11 huyện miền núi, hiện đang rất kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư (xem bảng 1). 

                                                
1 ThS. Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức. 
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1.2. Tình hình đầu tư vốn của các DN đầu tư vào NN, NT  
 Tổng vốn đầu tư của các DN đầu tư vào NN, NT trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 

31/12 lần lượt tăng qua các năm. Tuy nhiên, quy mô vốn đầu tư tính bình quân/1DN 
thấp, các DN đầu tư vào NN, NT chủ yếu với quy mô nhỏ và vừa. Tốc độ tăng bình 
quân hằng năm về vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2011 là 28,7% (xem bảng 2). 

 

Bảng 1: Số DN đầu tư vào NN, NT trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 31/12 

Năm 
Số DN đầu tư vào NN, NT 

Trong đó 
Khu vực đồng bằng Khu vực miền núi 

Quy mô Tỷ trọng (%) Quy mô Tỷ trọng (%) Quy mô Tỷ trọng (%) 
2006 836 37,04 721 86,2 115 13,8 
2007 1.062 39,33 898 84,6 164 15,4 
2008 1.338 35,97 1.096 81,9 242 18,1 
2009 1.682 40,71 1.441 85,7 241 14,3 
2010 2.436 53,40 1.917 78,7 519 21,3 
2011 3.074 53,80 2.462 80,1 612 19,9 

(Nguồn: Sở NN & PTNT và tính toán của tác giả) 

Bảng 2: Tổng vốn đầu tư của các DN đầu tư vào NN, NT tại thời điểm 31/12 

Năm 
Tổng vốn 

đầu tư  
(tỷ đồng) 

Trong đó Vốn đầu tư bình 
quân 1 DN  

(tỷ đồng/DN) 
Khu vực đồng bằng Khu vực miền núi 

Quy mô Tỷ trọng (%) Quy mô Tỷ trọng (%) 
2006 9694 8669 89,40 1025 10,6 11,60 
2007 11.360 1.0349 91,10 1.011 8,90 10,70 
2008 14.542 13.335 91,70 1.207 8,30 10,87 
2009 21.522 19.793 91,97 1.729 8,03 12,80 
2010 28.119 25.864 91,90 2.255 8,01 11,54 
2011 34.305 31.491 91,80 2.814 8,02 11,16 

(Nguồn: Sở NN & PTNT và tính toán của tác giả) 
 

1.3. Kết quả đạt được của các DN đầu tư vào NN, NT trên địa bàn tỉnh 
 - Tổng doanh thu: Tổng doanh thu đạt được tại khu vực đồng bằng và miền núi 

đều tăng dần qua các năm, tuy nhiên doanh thu đạt được tại khu vực miền núi thấp hơn 
rất nhiều so với khu vực đồng bằng. Điều này càng giảm sức hấp dẫn đối với các DN có 
dự định đầu tư vào NN, NT tại khu vực miền núi (biểu đồ 1). 

 

Biểu đồ 1: Tổng doanh thu đạt được của các DN đầu tư vào NN, NT theo khu vực 

(Nguồn: Sở NN & PTNT và tính toán của tác giả) 
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 - Lợi nhuận: Năm 2008, đầu tư vào lĩnh vực NN, NT trên địa bàn tỉnh, số DN có 
lãi là 1.178 (chiếm 88,04% tổng số DN đầu tư vào NN, NT), với tổng lợi nhuận là 774 
tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2007 và tăng 60% so với năm 2006. Năm 2010, số DN có 
lãi là 2.330 (chiếm 95,64% tổng số DN đầu tư vào NN, NT), với tổng lợi nhuận là 1.150 
tỷ đồng; năm 2011 là 1330 tỷ đồng.  
 - Tình hình thu hút lao động vào NN, NT: Số lao động được thu hút vào khu vực 
NN, NT tăng qua các năm. Giai đoạn 2006 - 2011, tốc độ tăng trưởng về số lượng lao 
động là 15,6%; tuy nhiên chủ yếu lao động trong các DN có quy mô nhỏ và vừa. Tại 
thời điểm 31/12/2010, loại DN có quy mô dưới 10 lao động, chiếm 88,87%; có quy mô 
lao động từ 50 lao động trở lên chiếm 9,73% và loại DN có quy mô từ 300 lao động trở 
lên chiếm 1,4%. 

Biểu đồ 2: Tổng lợi nhuận đạt được và số lao động thu hút của các DN  

đầu tư vào NN, NT 

(Nguồn: Sở NN & PTNT Thanh Hóa và tính toán của tác giả) 

2. Đánh giá tình hình đầu tư của các DN vào NN, NT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

2.1. Những mặt đạt được 

- Góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển trong lĩnh vực này, từng bước tạo 
điều kiện khai thác tiềm năng ở các vùng, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.  

- Góp phần thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

- Tạo nhiều việc làm, thu nhập cho lao động các vùng nông thôn, đặc biệt là lao 
động ở các vùng miền núi, vùng khó khăn, góp phần nâng cao năng suất lao động trong 
các DN. 

- Giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở vùng nông 
thôn, góp phần làm giảm tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện các dự án đầu tư 
vào NN, NT còn có những tác động tích cực đến môi trường sinh thái. 

2.2. Một số tồn tại  

- Quy mô vốn đầu tư của các DN còn thấp, hiện các DN đầu tư vào NN, NT chủ 
yếu là các DN nhỏ và vừa. Các DN có quy mô đầu tư lớn, các DN có vốn đầu tư nước 
ngoài chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ vào lĩnh vực NN, NT. 

- Quy mô lao động trong các DN đầu tư vào NN, NT thấp so với quy mô lao động 
tham gia vào DN thuộc các lĩnh vực khác. Các DN cũng chưa thu hút được nhiều các 
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lao động nông nghiệp tại chỗ. Mặt khác, chất lượng lao động tham gia vào lĩnh vực NN, 
NT còn yếu, hầu hết chưa qua đào tạo về ngành nghề.  

- Trong thực tế, hầu hết các DN đầu tư vào NN, NT ở Thanh Hóa gặp phải khó 
khăn trong việc tiếp cận đất đai để xây dựng nhà máy, trại chăn nuôi, vùng nguyên liệu, 
đất trồng rừng, khu nuôi trồng thủy sản...  

- Hiện số lượng DN đầu tư vào khu vực miền núi có tăng qua các năm nhưng chỉ 
chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số DN đầu tư vào NN, NT. Tiềm năng tại khu vực miền 
núi chưa được khai thác hoặc khai thác chưa hiệu quả, nhất là đất đai và nguồn lao động 
để tiếp tục phát triển các vùng nguyên liệu. 

-  Sản phẩm hàng hóa còn ít, phân tán, chất lượng thấp, chủ yếu chưa qua chế 
biến, tiêu thụ nội địa, nội tỉnh là chính. Hầu hết các dự án đầu tư vào NN, NT mới tập 
trung vào việc khai thác tiềm năng về đất đai, lao động, chưa có nhiều dự án tạo giống 
cây trồng, vật nuôi hoặc chế biến các loại rau quả xuất khẩu có chất lượng cao. 

2.3. Nguyên nhân của những tồn tại 

- Tác động của các yếu tố rủi ro và môi trường đầu tư: Do đặc điểm của sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp thường chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện thời tiết, khí hậu, 
thiên tai, dịch bệnh. Mặt khác, các cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư, 
môi trường đầu tư chưa thực sự thu hút và hấp dẫn các nhà đầu tư lớn hay các nhà đầu 
tư nước ngoài.  

- Tâm lý người lao động và do tình hình thực hiện các chính sách có liên quan đến 
thu hút, đào tạo lao động: Tâm lý người lao động nông thôn muốn làm việc ở các đô thị 
có thu nhập cao, gây ảnh hưởng tới việc các DN thu hút lao động nông nghiệp tại chỗ. 
Các thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động còn phải trải qua 
quá nhiều thủ tục rườm rà, dẫn đến có một số DN ngại làm thủ tục để được hưởng chính 
sách đào tạo lao động.  

- Tình hình thực hiện chính sách đất đai: Trong chính sách thu hồi đất cho các 
mục đích phi nông nghiệp, cơ chế xác định giá cả đền bù chưa hợp lý; các quy định về 
đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất còn rườm rà, do 
đó ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai của các DN. 

- Chính sách đối với đầu tư của miền núi chưa được quan tâm đầu tư đúng mức: 
Khu vực miền núi là địa bàn hiện đang còn nhiều tiềm năng khai thác nhưng cơ sở hạ 
tầng nông nghiệp, nông thôn còn nhiều khó khăn. Mặt khác, là địa bàn với trình độ dân 
trí thấp, lao động không có chuyên môn, chưa qua đào tạo; trường học, cơ sở y tế còn 
nghèo nàn. 

- Sự yếu kém của các DN nhỏ và vừa: Các DN đầu tư vào NN, NT trên địa bàn 
tỉnh hiện nay chủ yếu là các DN nhỏ và vừa. Tình trạng chung của các DN là trình độ 
công nghệ, kỹ năng cán bộ, trang bị kỹ thuật, cơ sở hạ tầng tương đối thấp kém; khả 
năng tiếp ứng với thị trường thông tin thấp; mức độ đầu tư đổi mới công nghệ thấp so 
với yêu cầu phát triển...  

3. Một số giải pháp thu hút DN đầu tư vào NN, NT trên địa bàn tỉnh Thanh 
Hóa giai đoạn 2012 - 2015 
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3.1. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc cải thiện hơn nữa 
vị trí của tỉnh trên bảng xếp hạng chỉ số PCI 

Qua phân tích 9 chỉ số thành phần trong chỉ số PCI năm 2011, chỉ số thành phần 
đạt khá và tốt chiếm 7/9 và hai chỉ số thành phần bị giảm điểm là "Tiếp cận đất đai" và 
"Hỗ trợ DN". Giải pháp khắc phục: 

- Đối với các chỉ số thành phần Thanh Hóa đã thực hiện tốt ở năm 2011: Cần tiếp 
tục duy trì và nâng cao hơn nữa để rút ngắn dần khoảng cách điểm số của từng chỉ số so 
với chỉ số của địa phương đứng đầu trong bảng xếp hạng PCI. 

- Đối với chỉ số tiếp cận đất đai: Tiếp tục sửa đổi, cải cách những thủ tục không 
cần thiết, gây phiền hà cho DN đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm túc những thủ tục 
hành chính đối với việc đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử 
dụng đất và giao đất, cấp đất cho DN hoặc các thủ tục nhằm giải quyết cho các DN 
được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng với cơ chế giá cả 
đền bù hợp lý.   

 - Đối với chỉ số hỗ trợ DN: Tăng cường hơn nữa trong việc tuyên truyền, phổ biến 
nội dung của dịch vụ hỗ trợ phát triển DN, giúp các DN nhận thức được tầm quan trọng 
của dịch vụ hỗ trợ phát triển DN, đặc biệt là đối với các DN đầu tư vào NN, NT. Tỉnh 
cần có các cơ chế, chính sách trong việc hỗ trợ kinh phí cho các DN sử dụng các dịch 
vụ phát triển, mặt khác cũng cần có cơ chế chính sách khuyến khích đối với các các DN 
tư nhân làm dịch vụ hỗ trợ phát triển DN để giúp cho các DN hoàn thành tốt nhiệm vụ 
hỗ trợ của mình, xây dựng lòng tin đối với các DN đầu tư vào NN, NT khi cần hỗ trợ.  

3.2. Các cơ quan quản lý, chính quyền các cấp cần thực hiện có hiệu quả hơn 
nữa các cơ chế, chính sách về khuyến khích các DN đầu tư vào NN, NT. 

- Nâng cao hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức để 
nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc cho các DN khi đầu tư vào NN, NT. 

- Xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm tổ chức hướng dẫn các thủ tục để các DN 
được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Đồng thời, cán bộ quản lý cấp trên có trách 
nhiệm phải thường xuyên kiểm tra công tác kỷ luật hành chính trong việc thực hiện 
công vụ, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi 
phạm pháp luật của cán bộ công chức thông qua việc xây dựng hộp thư góp ý hoặc 
đường dây nóng. 

3.3. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa chính sách hỗ trợ đào tạo lao động:  

Thực hiện đúng quy định về các thủ tục hành chính đối với chính sách hỗ trợ đào 
tạo lao động, tạo điều kiện trước hết cho các DN đầu tư vào NN, NT.  

3.4. Khuyến khích DN tích tụ tập trung ruộng đất:  

Khuyến khích DN tích tụ tập trung ruộng đất theo hướng khuyến khích các chủ 
trang trại, các DN nông nghiệp thuê lại đất của nông dân để phát triển sản xuất lớn 
nhưng cần có cơ chế hỗ trợ kèm theo khung giá thuê đất theo quy định. Hoặc có cơ chế 
khuyến khích các hộ nông dân có thể góp giá trị quyền sử dụng đất để thành lập hợp tác 
xã, công ty cổ phần để tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại.   
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3.5. Tăng cường hơn nữa đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là khu vực 
miền núi 

 Thực hiện chính sách huy động nhiều nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng nông thôn, nhất là đường xá giao thông, thủy lợi, kênh mương nội đồng, tăng 
diện tích tưới đáp ứng yêu cầu phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp.  

3.6. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho DN nhỏ và vừa 
phát triển 

 * Về vốn: Tỉnh Thanh Hóa nên có chính sách hỗ trợ giúp DN tiếp cận nguồn vốn 
của các tổ chức tín dụng, nhất là các chương trình tín dụng dành riêng cho các dự án 
đầu tư vào NN, NT. 

 * Về nguồn nhân lực: Đối với người lao động: Hướng đầu tư chủ yếu là đào tạo, 
bồi dưỡng nghề nghiệp, kiến thức thị trường qua các chương trình khuyến công, khuyến 
nông - lâm - ngư và khuyến thương.   

 - Tỉnh Thanh Hóa cần có chính sách thu hút tri thức trẻ tốt nghiệp tại các trường 
đại học về làm việc lâu dài ở nông thôn. Có chính sách hỗ trợ về thu nhập, nhà ở, điều 
kiện học tập, nghiên cứu để khuyến khích họ làm việc lâu dài ở nông thôn. 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức các khóa đào tạo về chuyên ngành 
NN, NT; về kiến thức kinh doanh; quản lý; về sử dụng công nghệ thông tin; sử dụng 
ngoại ngữ trong giao tiếp... để nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức kinh doanh 
cho đối tượng là các cán bộ quản lý DN.  

 * Về thông tin: Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về quy hoạch của địa 
phương, thông tin về thị trường giá cả, kỹ thuật nuôi trồng theo đặc thù của địa 
phương... trên mạng thông tin điện tử của Sở NN&PTNT.  

 * Thực hiện cơ chế liên kết giữa người sản xuất nguyên liệu với DN: Thực hiện cơ 
chế liên kết giữa người sản xuất nguyên liệu với cơ sở chế biến và DN phân phối để 
hình thành chuỗi cung ngay trên thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. 

3.7. Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp 

 * Thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp theo từng chuyên ngành hẹp nhằm tăng 
cường hợp tác, liên kết giữa các DN để trao đổi thông tin về giá cả, khoa học công nghệ 
và tổ chức tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm trong tỉnh và 
tăng cơ hội thành công của mỗi DN. 

 * Cần lập các hợp tác xã nông nghiệp, các trang trại, cụm sản xuất với nguyên liệu 
đồng nhất và thu hoạch, bảo quản và chế biến, đóng gói bao bì, thương hiệu theo quy 
chuẩn. Sau đó, các cơ quan quản lý có liên quan cần hỗ trợ DN trong việc tìm kiếm thị 
trường để tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tìm thêm nhiều thị trường mới để mở rộng sản xuất.  

 * Các cơ quan quản lý có liên quan hỗ trợ các DN trong việc xây dựng, kiểm tra, 
chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, Haccp...; xây dựng thương hiệu sản 
phẩm, chỉ dẫn địa lý, từ đó nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, góp phần xây dựng 
các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có thương hiệu mạnh, tạo khả năng cạnh tranh ở thị 
trường trong nước và quốc tế.  
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C.  KẾT LUẬN 

 Khu vực NN, NT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ 
hội để phát triển. Nhưng trên thực tế, các cơ chế và chı́nh sách khuyến khı́ch các DN đầu tư 
vào NN, NT vẫn chưa thực sự tạo ra động lực để thu hút các DN đầu tư vào lĩnh vực này. 
Trên cơ sở phân tích thực trạng các DN đầu tư vào NN, NT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã 
cho thấy những kết quả đạt được; hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó, tác 
giả đề xuất một số giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NN, NT trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015 với mong muốn cùng góp phần vào việc tạo động lực 
mạnh để thu hút các DN đầu tư vào NN, NT trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. 
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However, the investment of enterprises on this field has limited, not corresponded to the 

potential as well as the development needs of the Province. Besides, large enterprises 

have not been excited in investing in these areas for risk avoidance. Based on the 
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NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN GIÁ VÀNG Ở VIỆT NAM 

 
Đỗ Thị Mẫn1 

 
TÓM TẮT 

 

Bài viết phân tích thực trạng biến động giá vàng Việt Nam và thế giới từ năm 
2007 đến năm 2011, đồng thời nghiên cứu và xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến 
sự biến động cuả giá vàng Việt Nam thông qua mô hình hồi quy đa biến. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2011 giá vàng trong nước tăng 
mạnh chủ yếu là do đà tăng của giá vàng thế giới, tiếp đến là ảnh hưởng của các yếu tố 
lạm phát tăng, sức mạnh đồng USD giảm, chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam tăng 
và lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước có những thay đổi giảm. Trên cơ sở nghiên 
cứu, bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát biến động giá vàng và phát 
triển thị trường vàng Việt Nam. 

Từ khóa: Giá vàng, các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, giá vàng ở thị trường thế giới cũng như ở Việt Nam 
luôn dao động bất thường làm ngạc nhiên kể cả những chuyên gia giàu kinh nghiệm 
nhất. Điều này đã tạo cơ hội cho không ít các nhà đầu tư nhưng cũng đồng thời là thách 
thức lớn cho các nhà đầu tư khác. Nếu Chính phủ và các nhà đầu tư có thể nắm bắt được 
các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá vàng chính là nắm bắt được khả năng đầu tư 
kiếm lợi hay ít nhất có thể hạn chế một phần rủi ro do thị trường mang lại, đồng thời 
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của quốc gia. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung 
vào việc xác định và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chính đến sự biến động của giá 
vàng Việt Nam, đồng thời đưa ra một số đề xuất với Chính phủ và các cơ quan hữu 
trách trong quá trình phát triển thị trường vàng Việt Nam.  

 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Thực trạng biến động giá vàng và phân tích nguyên nhân ảnh hưởng 
đến sự biến động giá vàng thế giới và Việt Nam trong thời gian từ năm 2007 đến 
năm 2011 

2.1.1. Biến động giá vàng thế giới 
Trong 5 năm, từ năm 2007 đến năm 2011, giá vàng thế giới liên tục biến động 

theo xu hướng tăng dần. Đầu năm 2007 giá vàng còn ở mức trên 600 USD/ounce thì 
đến khoảng tháng 8 năm 2011 giá vàng đã đạt đỉnh điểm ở mức 1900 USD/ounce, 
tăng hơn ba lần. Những tháng sau đó giá vàng có giảm nhưng chỉ ngay thời gian sau 
đó lại tăng nhanh và giữ ở mức trung bình 1.600 - 1.700 USD/ounce vào thời điểm 
cuối năm 2011. 

 Giá vàng thế giới tăng do 3 nguyên nhân chính: 

Một là, khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một 
chỗ trú ẩn an toàn. 
                                                
1 ThS. Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức. 
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Hai là, nhân tố chính kích động giá vàng là lạm phát hoành hành các nền kinh tế. 
Trong hai năm qua, cùng với các chiến dịch kích thích tăng trưởng kinh tế, các Ngân 
hàng trung ương của Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác đã tìm 
cách tăng chi tiêu đồng thời in thêm tiền giấy. Hàng nghìn tỷ USD được bơm vào nền 
kinh tế toàn cầu, khiến lạm phát gia tăng. 

Ba là, các yếu tố quốc tế đầy rủi ro sau khủng hoảng khiến vàng trở thành tài sản 
được ưa chuộng để tích trữ. Chiến dịch nới lỏng chính sách tiền tệ đã không thể thúc 
đẩy nền kinh tế và giảm thất nghiệp ở các nước như mong muốn. Thay vào đó, luồng 
“tiền nóng” chảy sang các nền kinh tế đang nổi, nơi chúng được đổ vào các mặt hàng 
giữ giá như vàng.  

 

2.1.2. Biến động giá vàng Việt Nam 
Cùng với xu hướng giá vàng của thế giới, giá vàng Việt Nam từ năm 2007 đến 

năm 2011 biến động khá phức tạp, những kỷ lục mới đã được thiết lập và không ít quỹ 
đầu tư, nhà đầu cơ phải sửng sốt vì sự bứt phá ngoạn mục này. Ngày đầu năm 2007, giá 
vàng SJC tại Hà Nội mua vào - bán ra là 12.310.000 - 12.390.000 đồng/lượng, đến 
tháng 11/2007, giá vàng trong nước tăng lên mức 15.320.000 đồng/lượng. Qua năm 
2008, giá vàng tiếp tục leo thang ở mức từ 18.000.000 - 19.000.000 đồng/lượng và đến 
cuối năm 2009 là 27.900.000 đồng/lượng. Sang năm 2010 và năm 2011 giá vàng trong 
nước vẫn theo sát đà tăng của giá vàng thế giới và có bước đột phá mạnh hơn so với 
cùng kỳ năm 2009. Giá vàng trong nước đạt mức 36.000.000 - 37.000.000 đồng/lượng 
vào cuối năm 2010 và năm 2011 người dân Việt Nam lại tiếp tục chứng kiến sự lên dốc 
của giá vàng với mức đỉnh điểm lên tới 49.100.000 đồng/lượng vào ngày 23/8.  
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Hình 1. Diễn biến giá vàng Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2011 

 

Nguồn: Từ số liệu thu thập, tổng hợp 
 

 Nguyên nhân  

Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN), các biến động trên thị trường vàng những 

năm gần đây chủ yếu do 6 nguyên nhân sau: 

Thứ nhất, trong những năm gần đây, giá vàng thế giới liên tục biến động theo 

chiều hướng tăng cao đã làm tăng tình trạng đầu cơ, tích trữ vàng của người dân và 

doanh nghiệp. 

Thứ hai, tình hình kinh tế vĩ mô chưa ổn định, lạm phát cao đã làm cho niềm tin 

của người dân vào giá trị đồng Việt Nam giảm sút, tâm lý mua, nắm giữ vàng gia tăng. 
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Thứ ba, việc vàng miếng SJC chiếm thị phần lớn (trên 90%) cũng tạo lợi thế độc 

quyền tự nhiên, dẫn đến mỗi khi giá vàng biến động, tình trạng khan hiếm vàng SJC 

làm cho thị trường biến động mạnh hơn. 

Thứ tư, do sự thiếu thống nhất trong các quy định về chức năng quản lý Nhà 

nước đối với hoạt động kinh doanh vàng.  

Thứ năm, do những bất cập trong quy định tại Nghị định 174/1999/NĐ-CP về 

cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Từ năm 

2007, thị trường vàng đã có những thay đổi lớn, giá vàng thế giới biến động rất mạnh theo 

chiều hướng tăng, các quy định này đã không còn phù hợp với thực tế, từ đó đã gây nên 

những tác động tiêu cực tới thị trường.  

Thứ sáu, do những bất cập trong quy định về huy động và cho vay vốn bằng 

vàng. Trước đây, hoạt động huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng 

(TCTD) được thực hiện theo Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1. Trong những năm gần đây, 

khi thị trường vàng quốc tế và trong nước có những biến động mạnh, các TCTD đã thực hiện 

cho vay vàng đối với cá nhân, mua bán vàng miếng quy mô lớn trên thị trường làm gia tăng 

đầu cơ, thị trường ngầm về vàng diễn biến phức tạp, tăng nhập lậu vàng, ảnh hưởng tiêu cực 

đến thị trường tiền tệ, ngoại hối và tỷ giá.  
 

2.2. Xác định và phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam 

2.2.1. Mô hình nghiên cứu  

LPgvn = c + β1 LPgtg + β2 LE + β3LCPI + β4LVnindex + β5Li  + ui (1) 

Trong đó: βi là các hệ số hồi quy (i = 1÷5);              ui là nhiễu ngẫu nhiên                                             

L là Ln-form; CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (Năm 2000 làm năm cơ sở để so sánh) 

c: Hệ số tự do; Vnindex: Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam 

Pgvn: Giá vàng Việt Nam (USD/ounce) i: Lãi suất cơ bản (%/năm) 

E: Tỷ giá hối đoái (USD/VND) Pgtg: Giá vàng thế giới (USD/ounce) 

2.2.2. Kết quả nghiên cứu mô hình 

2.2.2.1. Phân tích xu hướng biến động của các yếu tố thông qua đồ thị 

 Từ kết quả trên đồ thị (Hình 2) thể hiện sự biến động của các yếu tố có thể thấy 
rằng trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2011, giá vàng Việt Nam tăng lên nhanh 
chóng theo sát đà tăng của giá vàng thế giới, đây là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá 
vàng Việt Nam bởi phần lớn lượng vàng được tiêu thụ ở Việt Nam có được là nhờ nhập 
khẩu. Cũng trong thời gian đó, tỷ giá hối đoái có sự thay đổi liên tục nhưng giảm theo 
xu hướng chung, điều đó có nghĩa là đồng tiền Việt Nam bị mất giá dần, giá trị đồng đô 
la Mỹ tăng lên và như giả thiết trong suốt thời gian nghiên cứu, giá vàng Việt Nam tăng 
nhanh trong mối quan hệ với xu hướng giảm của tỷ giá hối đoái tính bằng USD/VND. 
Tiếp đến, chỉ số giá tiêu dùng cũng liên tục tăng trừ giai đoạn tháng 3, tháng 4 và tháng 
10, tháng 11 năm 2009; Chỉ số VNindex có những kỳ tăng giảm không ổn định và xu 
hướng giảm đều thì kéo dài từ giữa năm 2008 cho đến năm 2011, một phần do ảnh 
hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới 2008 - 2011 ảnh hưởng đến tâm 
lý của các nhà đầu tư. Riêng lãi suất cơ bản ngân hàng nhà nước không có sự thay đổi 
lớn, sự tăng vọt của lãi suất cơ bản năm 2008 đã ảnh hưởng tích cực đến việc giữ cho 
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giá cả tiêu dùng ổn định, hạn chế tình trạng lạm phát nhưng chưa có cơ sở rõ ràng của 
việc ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ này đến sự thay đổi của giá vàng trong thời gian đó. 
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Hình 2. Mối quan hệ giữa các yếu tố trong thời kỳ nghiên cứu 

 Như vậy xét trong mối quan hệ với sự biến động của giá vàng trong thời gian từ 
năm 2007 đến năm 2011, số liệu thực tế của các yếu tố nghiên cứu đã chứng minh rằng 
những giả thiết được đưa ra ở trên về sự thay đổi của giá vàng và sự biến động các yếu 
tố được lựa chọn là tương đối phù hợp. Ảnh hưởng của các yếu tố này đến sự thay đổi 
của giá vàng Việt Nam mặc dù chưa thể hiện rõ ràng thông qua đồ thị diễn tả xu hướng 
thực tế song mối quan hệ giữa các nhân tố này đã cho ta một cái nhìn khái quát về sự 
biến động của giá vàng trước sự thay đổi của giá vàng thế giới cũng như những thay đổi 
từ phía nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam. 

2.2.2.2. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến sự biến động giá vàng Việt 
Nam thông qua mô hình hồi quy đa biến 

Từ mô hình (1) và dữ liệu các yếu tố thu thập được, tác giả đã sử dụng phần 
mềm eviews 6.0 để ước lượng, kết quả như sau: 

LPGVN = 1.10891784076 + 0.770523764557*LPGTG + 0.0944701533966*LE + 
0.640011476262*LCPI + 0.0494700007624*LVNINDEX - 0.00433603857122*LI  

            R-square = 0,9884; F-statistic = 917,3127 [prob] = 0.00000 
 Kết quả cho thấy, hệ số R-square rất lớn (98,84%) và mô hình là phù hợp (xác 
suất tương ứng với tiêu chuẩn kiểm định F nhỏ hơn 5%). Như vậy, sự thay đổi của các 
biến được lựa chọn ở mô hình này là giá vàng thế giới, tỷ giá hối đoái hay sức mạnh của 
đồng USD, chỉ số giá tiêu dùng hay lạm phát, chỉ số thị trường chứng khoán và lãi suất 
cơ bản đã giải thích được cho sự thay đổi của giá vàng Việt Nam trong thời kỳ nghiên 
cứu ở mức 98,84%. Từ đó có thể kết luận rằng các yếu tố trên chính là những yếu tố 
chính ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam trong thời kỳ nghiên cứu. 
 - Hệ số tự do c = 1,1089, đây là giá trị Ln của giá vàng Việt Nam khi tất cả các 
yếu tố nghiên cứu bằng không. Nói cách khác đây là ảnh hưởng của các yếu tố đến giá 
vàng ngoài những yếu tố được lựa chọn ở trên như yếu tố tâm lý nhà đầu tư, yếu tố 
chính trị, xã hội hay những yếu tố từ phía cung. 

- β1= 0,7705, chính là phần trăm thay đổi của giá vàng Việt Nam khi giá vàng 

thế giới thay đổi 1%, với điều kiện các yếu tố còn lại không thay đổi. Giá vàng thế giới 

tăng sẽ làm cho giá vàng Việt Nam tăng và ngược lại khi giá vàng thế giới giảm 1% sẽ 

làm cho giá vàng Việt Nam giảm 0,7705%. Trong thực tế chiều giảm được phản ánh 
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đúng song chiều tăng đôi khi không thể hiện rõ ràng, có những thời điểm giá vàng trong 

nước tăng nhanh hơn và lớn hơn tốc độ tăng của giá vàng thế giới, phần lớn là do ảnh 

hưởng từ yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư. Một khi giá vàng thế giới có dấu hiệu tăng, 

người tiêu dùng thường có kỳ vọng rất nhiều vào đà tăng của giá vàng trong nước, 

chính yếu tố đầu cơ đôi khi đã đẩy giá vàng trong nước tăng cao hơn giá vàng thế giới. 

- β2= 0,0944, đây chính là phần trăm tăng lên của giá vàng trong nước khi tỷ 

giá hối đoái tăng 1%, hay khi sức mạnh của đồng USD giảm 1%, với các yếu tố còn lại 

không thay đổi. Mối quan hệ ngược chiều giữa giá vàng và sức mạnh đồng USD đã 

được kiểm nghiệm và phân tích nhiều trong thời gian qua. Thực tế cho thấy, trong thời 

kỳ khủng hoảng từ năm 2007 đến năm 2011, một lượng tiền lớn được Chính phủ Mỹ đổ 

ra để cứu nền kinh tế tạo ra áp lực lớn khiến đồng USD trượt giá so với một loạt ngoại 

tệ mạnh khác như đồng EUR, đồng Yên…, các nhà đầu tư đổ xô và đầu tư vàng thay vì 

USD đã làm cho giá vàng thế giới cũng như giá vàng Việt Nam tăng lên đến mức chóng 

mặt. Mới đây trong thời gian lắng dịu của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, mối quan hệ 

tỷ lệ nghịch giữa giá vàng và giá trị đồng USD đang trở lại. Thị trường vàng vật chất đã 

nhanh chóng trở lại trạng thái trầm lắng cùng với sự chùng xuống của giá vàng do đồng 

USD lên giá bất chấp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cam kết duy trì lãi suất cơ bản 

đồng bạc xanh ở mức thấp. 

- β3= 0,6400 chính là phần trăm thay đổi của giá vàng trong nước khi chỉ số giá 

tiêu dùng tăng lên 1% trong điều kiện các yếu tố còn lại không đổi.  Hội đồng Vàng Thế 

giới đã tuyên bố vàng là một hàng rào chống lại lạm phát, nếu những thay đổi trong lợi 

nhuận trên đầu tư vàng có thể bù đắp được những thay đổi trong mức giá chung của một 

quốc gia cụ thể, thực tế đó đã được chứng minh trong thời gian nghiên cứu ở Việt Nam. 

Đã có những thời điểm chỉ số lạm phát ở mức hai con số từ giữa năm 2011 và chúng ta 

cũng đã được chứng kiến sự tăng lên đột biến của giá vàng khi người dân đều muốn đổ 

xô đi mua vàng nhằm bảo hiểm cho sự mất giá của đồng tiền. Như vậy đây là mối quan 

hệ khá rõ ràng và đã được sự kiểm nghiệm của thực tế. 

- β4  = 0,0494 thể hiện phần trăm tăng lên của giá vàng khi chỉ số thị trường 

chứng khoán trong nước tăng lên 1% trong điều kiện các yếu tố còn lại giả sử không thay 

đổi. Như vậy giả thiết rằng khi giá chứng khoán dự định đi lên, giá vàng sẽ đi xuống và 

ngược lại, nhằm tạo cho nhà đầu tư đủ cơ hội để kiếm lời từ các tài sản còn lại khi những 

cái khác bị thua lỗ, đã không được thực tế trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2010 ở 

Việt Nam khẳng định. Trong thời kỳ nghiên cứu giá vàng liên tục tăng với tốc độ chóng 

mặt song thị trường chứng khoán Việt Nam lại khá trầm lắng, tuy cũng có tăng nhẹ nhưng 

không đáng kể, có những thời điểm thị trường chứng khoán u ám do tình trạng khó khăn 

của các công ty nhưng điều đó không làm cho thị trường vàng bớt phần sôi động. Tóm lại 

mối quan hệ giữa chỉ số thị trường chứng khoán và giá vàng trong nước trong thời kỳ 

nghiên cứu là cùng chiều song không vững trong thực tế và trong dài hạn bởi thị trường 

chứng khoán còn bị tác động bởi rất nhiều các yếu tố khác. 
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- β5  = - 0,0043 là phần trăm thay đổi của giá vàng trong nước khi lãi suất cơ 
bản của ngân hàng nhà nước được điều chỉnh tăng 1% trong điều kiện các yếu tố còn lại 
không thay đổi. Giả thiết đưa ra lý giải rằng khi lãi suất cơ bản giảm, nhà đầu tư sẽ đầu tư 
vào thị trường vàng nhiều hơn thay vì gửi vào ngân hàng làm cho giá của vàng bị đẩy lên cao. 
Tuy nhiên trong thực tế mối quan hệ giữa hai yếu tố này là mối quan hệ hai chiều. Thực tế 
trong thời gian qua NHNN đã phải nhiều lần điều chỉnh lãi suất nhằm ổn định tình hình lạm 
phát đồng thời thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, động thái đó đã làm ảnh hưởng đến thị 
trường vàng ít nhiều. Ngược lại có những thời điểm thị trường vàng quá sôi động, giá vàng 
tăng quá cao ảnh hưởng lớn nền kinh tế vĩ mô, NHNN đã phải điều chỉnh lãi suất cơ bản 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hoặc giúp Chính phủ hạ nhiệt và ổn định hoạt 
động kinh doanh vàng trên thị trường.  

Mô hình hồi quy đa biến thường được dùng để phân tích mối quan hệ và dự báo 
trong thời gian dài hạn. Như vậy, qua kết quả trên chúng ta thấy rằng trong dài hạn mối 
quan hệ giữa giá vàng thế giới và giá vàng Việt Nam, mối quan hệ giữa lạm phát cũng 
như thị trường chứng khoán Việt Nam và giá vàng trong nước là tương đối rõ ràng. Giá 
vàng Việt Nam sẽ thay đổi cùng chiều với giá vàng thế giới, chỉ số lạm phát và chỉ số 
thị trường chứng khoán Việt Nam. Giá vàng thế giới cũng là nhân tố quan trọng nhất 
quyết định đến sự thay đổi của giá vàng trong nước, tiếp đó là vấn đề lạm phát, tỷ giá 
hối đoái, chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam và lãi suất cơ bản của NHNN. 

 

2.3. Một số giải pháp nhằm kiểm soát biến động giá vàng và phát triển thị 
trường vàng tại Việt Nam 

2.3.1. Các giải pháp nhằm ổn định tình hình kinh tế vĩ mô: kiềm chế lạm 
phát, ổn định tỷ giá hối đoái, ổn định thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán. 
  Phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm 
phát, ổn định giá trị sức mua tiền đồng, tăng dần dự trữ ngoại hối, tăng trả nợ, giảm vay 
nợ, chấm dứt đầu tư dàn trải nhất là đầu tư dàn trải của doanh nghiệp nhà nước. Nghiên 
cứu, đánh giá lại hiệu quả của Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khắc phục tình trạng bù lỗ và 
hỗ trợ về thuế, đồng thời có cơ chế giám sát, kiểm tra đối chiếu minh bạch việc điều 
hành quỹ. 

2.3.2.  Các giải pháp nhằm trực tiếp kiểm soát biến động thị trường vàng 
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành điều tiết trực tiếp 

hoặc có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng để thống nhất vai trò quản lý 
hoạt động kinh doanh vàng của NHNN. 

- Phân biệt mức thuế suất xuất hoặc nhập khẩu khác nhau đối với vàng “có tính chất 
tiền tệ” hoặc vàng có hàm lượng cao. Đối với vàng trang sức mỹ nghệ hoặc vàng có hàm 
lượng thấp, khi đã có mức thuế xuất hợp lý để điều tiết xuất/nhập khẩu vàng, nới lỏng 
dần và tiến tới xóa bỏ việc cấp quota xuất/nhập khẩu vàng để việc liên thông thị trường 
vàng trong nước với thị trường vàng thế giới được linh hoạt, theo cơ chế thị trường. 

- NHNN chủ động với dự trữ ngoại hối quốc gia để tham gia điều tiết thị trường vàng. 
- Nghiên cứu, cho thành lập và hoạt động sở giao dịch vàng sau khi NHNN đã 

xây dựng, ban hành đầy đủ cơ chế quản lý chặt chẽ; phân tích rõ những tác động về 
kinh tế xã hội cả ở tầm vi mô và tầm vĩ mô. 

-  Phát triển thị trường vàng Việt Nam thành thị trường mở liên thông với thị 
trường thế giới. Khi đó, không chỉ kết nối thị trường vàng Việt Nam với thị trường thế 
giới mà còn mang về cho đất nước thêm một nguồn thu. Một phần vàng dự trữ của 
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người dân sẽ được quy ra thành tiền đưa vào lưu thông ngoài thị trường, hạn chế được 
tình trạng người dân cất trữ vàng như hiện nay. 

 

3. KẾT LUẬN  
Trong phạm vi nghiên cứu của bài báo, giá vàng trong nước tăng mạnh chủ yếu 

là do đà tăng của giá vàng thế giới (giá vàng thế giới giải thích cho sự tăng lên của giá 
vàng trong nước ở mức trên 77%), tiếp đến là ảnh hưởng của các yếu tố lạm phát tăng; 
sức mạnh đồng USD giảm; chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam tăng và lãi suất cơ 
bản của NHNN có những thay đổi giảm. Bên cạnh đó hệ số tự do của mô hình hồi quy 
nghiên cứu cũng đã cho thấy giá vàng trong nước tăng mạnh trong thời gian qua còn do 
chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác ngoài mô hình ví như tâm lý của nhà đầu tư, các cơ 
chế, chính sách của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Vì vậy, giải pháp 
về ổn định tâm lý đầu tư, tiêu dùng kết hợp với các giải pháp về quản lý thị trường vàng 
và hoạt động kinh doanh vàng của Chính phủ là rất quan trọng.  
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The paper analyzes the reality of gold price fluctuation in Vietnam and in the 
world from 2007 to 2011. Besides, it studies and determines the main factors 
influencing gold price fluctuation in Vietnam by applying multi-regression model. The 
findings indicate that, during study time, Vietnamese gold price dramatically rose 
mainly due to the rise of world gold price, high inflation, devaluation of the dolar, 
increase in index of Vietnam's stock market and decrease of base interest rate in order. 
Based on the study, the paper also proposes some major solutions to control the gold price 
fluctuation and the gold market development in Vietnam. 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA NHTM - TRƯỜNG HỢP  

NGHIÊN CỨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH HÓA 
 

Đỗ Thị Hà Thương1, Nguyễn Thị Thu Phương2 

 

TÓM TẮT 
 

Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống các NHTM Việt Nam đang từng bước thiết chế cho 

mình các mạng lưới, đổi mới các hình thức hoạt động, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm 

nâng cao sức cạnh tranh để có thể đứng vững trên thị trường Hệ thống ngân hàng thương mại 

nói chung, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Thanh Hóa nói 

riêng đã và đang đưa ra nhiều gói dịch vụ để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ 

tại NHNo&PTNT Thanh Hóa còn đang tồn tại một số vấn đề bất cập. Trong bài báo này, nhóm 

tác giả nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ ngân hàng. Trên cơ sở đó đánh 

giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng tại NHNo&PTNT Thanh Hóa và đưa ra các giải 

pháp góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng.  

Từ khóa: dịch vụ, chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ ngân hàng, ngân hàng 

thương mại. 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trước bối cảnh mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng thương mại 

(NHTM) Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT Thanh Hóa nói riêng có nhiều cơ hội 

nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Năng lực cạnh tranh trong hoạt động 

kinh doanh, đặc biệt là các dịch vụ của ngân hàng hiện nay đang tồn tại một số hạn chế. 

Chính vì vậy, bằng cách nào và giải pháp nào để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ 

ngân hàng đang là bài toán lớn mà các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nói chung và 

NHNo&PTNT Thanh Hóa nói riêng cần có lời giải. 

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Khái niệm “dịch vụ ngân hàng” cho đến nay vẫn chưa có sự minh định rõ ràng và 

còn nhiều cách hiểu khác nhau. Có ý kiến cho rằng ngành ngân hàng không trực tiếp 

sản xuất ra của cải vật chất hoặc tinh thần cho xã hội nên được xếp là ngành dịch vụ. Do 

vậy, tất cả các hoạt động của ngân hàng phục vụ cho doanh nghiệp và công chúng đều 

được coi là dịch vụ ngân hàng. 

Song, lại cũng có quan điểm cho rằng dịch vụ ngân hàng không thuộc phạm vi 

kinh doanh tiền tệ và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng theo chức năng của một trung 

gian tài chính (nhận tiền gửi và cho vay) mà chỉ những hoạt động không thuộc trung 

gian nói trên mới gọi là dịch vụ ngân hàng (như chuyển tiền, môi giới kinh doanh chứng 

khoán, thu đổi ngoại tệ, quản lý tiền mặt…). Trong khuôn khổ bài báo, tác giả đi vào 

tìm hiểu, phân tích hoạt động dịch vụ ngân hàng theo hướng này. 

                                                
1,2ThS. Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức. 
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Zeithaml (1987) giải thích: Chất lượng dịch vụ là sự đánh giá của khách hàng về 

tính siêu việt và sự tuyệt vời nói chung của một thực thể. Nó là một dạng của thái độ và 

các hệ quả từ một sự so sánh giữa những gì được mong đợi và nhận thức về những thứ 

ta nhận được. 

Theo Parasuraman, Zeithaml và Berry (1985) thì chất lượng dịch vụ là khi cảm 

nhận của khách hàng về một dịch vụ đã tạo ra ngang xứng với kỳ vọng trước đó của họ. 

Kỳ vọng trong chất lượng dịch vụ là những mong muốn của khách hàng nghĩa là họ cảm 

thấy nhà cung cấp phải thực hiện chứ không phải sẽ thực hiện các yêu cầu về dịch vụ.  

Theo đó, chất lượng dịch vụ chính là chất lượng của con người; chất lượng dịch 

vụ liên quan đến những mong đợi của khách hàng và nhận thức của họ về dịch vụ, chủ 

yếu mang tính nhận thức và thay đổi theo người bán, người mua vào thời điểm thực 

hiện dịch vụ. 

Chất lượng dịch vụ ngân hàng là một khái niệm để chỉ mức độ các đặc tính của 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm thỏa mãn những nhu cầu khác nhau của khách hàng. 

Đặc tính của từng loại hình dịch vụ ngân hàng cần thỏa mãn được yêu cầu của khách 

hàng, cung cấp kịp thời và đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng và khách 

hàng. Yêu cầu khách hàng ở đây phụ thuộc mục đích tiêu dùng dịch vụ, thu nhập, trình 

độ nhận thức và hiểu biết của khách hàng. 

Có nhiều chỉ tiêu đo lường chất lượng dịch vụ của NHTM, trong đó tập trung vào 

4 nhóm chỉ tiêu sau: Mức độ hài lòng của khách hàng; sự hoàn hảo của dịch vụ cung 

ứng; thái độ và trách nhiệm của cán bộ cung ứng dịch vụ ngân hàng; sự khác biệt của 

dịch vụ so với ngân hàng khác. 

Trên cơ sở thang đo Servqual để lượng hóa các chỉ tiêu đo lường chất lượng dịch 

vụ thanh toán của ngân hàng, bao gồm 22 câu hỏi chia thành 5 nhóm: 

Nhóm I: Độ tin cậy: Khả năng thực hiện một dịch vụ đúng như đã hứa và chính 

xác. Một dịch vụ có thể tin cậy nếu như nó thực hiện đúng ngay từ đầu.  

Nhóm II: Độ đảm bảo: Những phẩm chất của nhân viên sẽ tạo lòng tin cho khách 

hàng như sự chuyên nghiệp, lịch sự, kính trọng khách hàng, khả năng giao tiếp.  

Nhóm III: Yếu tố hữu hình: Những khía cạnh có thể trông thấy được của dịch vụ 

như trang biết bị, nhà cửa, nhân viên phục vụ.  

Nhóm IV: Sự thấu hiểu: Nhân viên phục vụ có phong cách dễ gần, quan tâm đến 

khách hàng, tạo cảm giác an tâm cho khách hàng.  

Nhóm V: Sự phản hồi: Ngân hàng luôn sẵn sàng hay sẵn lòng phục vụ khách 

hàng một cách nhanh chóng.  

Trong bài báo này, tác giả tập trung phân tích các dịch vụ chính của 

NHNN&PTNT Thanh Hóa, bao gồm:  

Chất lượng dịch vụ thanh toán: Hoạt động thanh toán là một trong những nghiệp 

vụ chủ yếu của ngân hàng và là một kênh vừa tạo ra nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong 

thanh toán vừa tạo ra lợi nhuận và tăng khả năng bán chéo các sản phẩm dịch vụ ngân 
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hàng. Thu từ phí dịch vụ thanh toán năm 2009 là 12,9 tỷ đồng đến năm 2011 tăng lên 

mức 18,6 tỷ đồng (tăng 127%). 
 

Biểu đồ 1: Tăng trưởng dịch vụ thanh toán giai đoạn 2009 - 2011 

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011

Năm

T
ỷ 

đồ
ng

- Số tiền 

- Phí dịch vụ

 
(Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên của Agribank Thanh Hóa) 

 

Bảng 1: Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng 
 

  Độ tin cậy Độ đảm bảo Yếu tố hữu hình Sự thấu hiểu Sự phản hồi 

Mean 3,3359 2,4837 3,1674  2,4593 2,5364  

Std. Deviation 0,66013 0,69088 0,68492 0,62428 0,6002 

(Nguồn: Bảng khảo sát khách hàng tại khu vực Thanh Hóa và tính toán của tác giả) 
 

Theo đó, độ tin cậy của khách hàng với ngân hàng được khách hàng đánh giá cao 

nhất (3,3/5), còn sự thấu hiểu được khách hàng đánh giá thấp nhất (2,45/5). Sự thấu 

hiểu của ngân hàng đối với khách hàng được thể hiện qua việc nhân viên có sẵn sàng 

giúp đỡ khách hàng, có hiểu rõ nhu cầu cụ thể của khách hàng, thời gian để khách hàng 

chờ,... Điều này xuất phát từ thực tế trong đội ngũ cán bộ ngân hàng vẫn còn một bộ 

phận nhân việc đang mang nặng tư tưởng quan liêu, phong cách phục vụ  xin cho,..  

Về chất lượng dịch vụ thẻ: Mặc dù triển khai dịch vụ thẻ sau các NHTM khác, 

song đến nay ngân hàng đã vươn lên đứng đầu về thị phần thẻ trên toàn tỉnh (chiếm 

54% thị phần thẻ của tỉnh). Số lượng thẻ phát hành có tốc độ tăng trưởng bình quân 

242%/năm, thường xuyên đạt và vượt kế hoạch năm. Đặc biệt là đã kết dư trên tài 

khoản phát hành thẻ nguồn vốn không kỳ hạn khá lớn (năm 2009 và 82 tỷ, năm 2010 là 

134 tỷ, năm 2011 là 163 tỷ đồng).  

Bảng 2: Kết quả tăng trưởng dịch vụ thẻ 

Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 2010/2009 (%) 2011/2010 (%) 

Số thẻ phát hành  Ngàn 126,7 216,5 266,9 70,88 23,28 

Số lượng máy ATM Cái 14 22 36 57,14 63,64 

Doanh số T.toán qua ATM Tỷ đồng 529 1.733 2.676 227,60 54,41 

(Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên của Agribank Thanh Hóa) 
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Bảng 3: Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng 

  Độ tin cậy Độ đảm bảo Yếu tố hữu hình Sự thấu hiểu Sự phản hồi 

Mean 3,396 3,1128 2,4902  2,5083  2,4718 

Std. Deviation 0,60726 0,68469 0,51184 0,59967 0,63319 

(Nguồn: Bảng khảo sát khách hàng tại khu vực Thanh Hóa và tính toán của tác giả) 
 

Trong các yếu tố được khách hàng đánh giá, độ tin cậy được khách hàng đánh giá 

cao nhất (3,3/5), còn sự phản hồi được khách hàng đánh giá thấp nhất (2,47/5). Sự phản 

hồi của ngân hàng được thể hiện qua việc nhân viên tư vấn và giải quyết các khiếu nại 

của khách hàng như thế nào, khi khách hàng gặp khó khăn ngân hàng có quan tâm giải 

quyết,.. Phần lớn khách hàng khi được hỏi đều chưa hài lòng với việc giải quyết các 

khiếu nại của khách hàng.  

Về dịch vụ Mobile Banking: Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ đến 

31/12/2011 là trên 53,6 ngàn khách hàng, so với năm 2009 tăng gần 53 ngàn khách hàng, 

tốc độ tăng 6.351%. Phí dịch vụ Mobile Banking tăng khá nhanh, năm 2009 mới thu được 

17,2 tỷ đồng, đến năm 2011 thu được 53,7 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2011. Theo 

đánh giá, độ đảm bảo của ngân hàng với khách hàng được khách hàng đánh giá cao nhất 

(3,5/5), còn yếu tố hữu hình được khách hàng đánh giá thấp nhất (2,5/5). Do chất lượng 

đường truyền kém nên khi khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking thường xuyên 

bị lỗi mạng, khi có biến động về số dư nhiều khách hàng không nhận được tin nhắn. 

Bảng 4: Đánh giá chất lượng dịch vụ Mobile Banking của ngân hàng 

Chỉ tiêu Độ tin cậy Độ đảm bảo Yếu tố hữu hình Sự thấu hiểu Sự phản hồi 

Mean 2,575 3,5417 2,4922 3,2063 2,5063 

Std. Deviation 0,79149 0,78368 0,68562 0,67806 0,65446 

(Nguồn: Bảng khảo sát  khách hàng tại khu vực Thanh Hóa và tính toán của tác giả) 
 

Về dịch vụ trả lương qua tài khoản: Đến thời điểm 31/12/2011 toàn chi nhánh đã 

thực hiện chi trả lương qua thẻ ATM cho 40 ngàn người. So với các NHTM khác trên 

địa bàn, NHNo&PTNT Thanh Hóa có thuận lợi trong việc thu hút khách hàng sử dụng 

dịch vụ này do người dân tin tưởng vào ngân hàng quốc doanh, do lịch sử phát triển lâu 

dài của ngân hàng,...Tuy nhiên, khi đánh giá chất lượng dịch vụ này, khách hàng đánh 

giá cao tiêu chí độ đảm bảo của ngân hàng (3,4/5), sự phản hồi của ngân hàng được 

khách hàng đánh giá thấp nhất (2,4/5). 

Bảng 5: Đánh giá chất lượng dịch vụ trả lương qua tài khoản 

Chỉ tiêu Độ tin cậy Độ đảm bảo Yếu tố hữu hình Sự thấu hiểu Sự phản hồi 

Mean 3,3678 3,0874 2,4828 2,5287 2,4322 

Std. Deviation 0,65879 0,64185 0,48887 0,62185 0,67444 

(Nguồn: Bảng khảo sát  khách hàng tại khu vực Thanh Hóa và tính toán của tác giả) 
 

Khi sử dụng dịch vụ này khách hàng thường gặp các sự cố như thẻ bị nuốt, nhận 

được tiền rách, nhầm lẫn trong việc khai báo số dư,.. Tuy nhiên, khâu giải quyết các 

khiếu nại của khách hàng tại ngân hàng chưa được quan tâm đúng mức. 
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Chất lượng dịch vụ của NHNo&PTNT Thanh Hóa vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cung cấp chủ yếu là các dịch vụ 

mang tính truyền thống, hạn chế về chủng loại. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử 

mà ngân hàng đưa ra còn chưa nhiều, tiện ích của sản phẩm còn bị hạn chế, khách hàng 

chưa biết nhiều đến dịch vụ này. 

Thứ hai, thị phần thẻ còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng. Theo số liệu đến 

ngày 31/12/2011 tổng số thẻ phát hành là 267 nghìn thẻ.  

Thứ ba, chất lượng dịch vụ Mobile Banking chưa tốt, thường xuyên bị lỗi mạng (không 

gửi tin nhắn khi có biến động số dư; có lúc không thực hiện tin nhắn cho khách hàng...).  

Thứ tư, giao dịch tại máy POS thường xuyên bị lỗi không giao dịch được. Mạng 

thường xuyên bị nghẽn.  

Hạn chế của chất lượng dịch vụ ngân hàng xuất phát từ các nguyên nhân sau: 

Về môi trường pháp lý: Chính sách, văn bản pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan 

đến hoạt động Ngân hàng nói chung và dịch vụ ngân hàng nói riêng ở Việt Nam còn chưa 

thực sự đồng bộ, chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập. 

Về yếu tố cơ sở hạ tầng: Do đường truyền dữ liệu của Ngân hàng phụ thuộc vào 

chất lượng đường truyền của ngành bưu chính viễn thông. Việc tốc độ đường truyền 

chậm, nghẽn mạch hay có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu 

quả hoạt động của dịch vụ ngân hàng nhất là dịch vụ thanh toán, chuyển tiền điện tử vào 

giờ cao điểm. 

Về mức độ cạnh tranh: Những năm gần đây nhiều ngân hàng cổ phần ra đời làm cho 

mức cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, nhất là địa bàn thành phố, thị xã, khu đô thị mới. 

Mặt khác do ra đời sau, các ngân hàng này có quyền lựa chọn thu hút những khách hàng 

tốt từ NHNo&PTNT Thanh Hóa bằng những ưu đãi riêng có của cơ chế NHTMCP. 

Về đội ngũ cán bộ: Nhận thức của một số cán bộ chưa đầy đủ về công tác phát 

triển dịch vụ và tăng nguồn thu ngoài tín dụng. Trong đội ngũ một bộ phận cán bộ nhân 

viên ngân hàng vẫn còn nặng tư tưởng quan liêu, bao cấp. Chính vì thế, công tác phục 

vụ, giải quyết các khiếu nại của khách hàng vẫn yếu kém. Khách hàng chưa được đối xử 

như “thượng đế”. Đây là một trong những rào cản ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 

của ngân hàng đối với các NHTM khác. 

Về công tác Marketing: Hoạt động marketing mới phát triển còn chưa mạnh, chưa 

được quan tâm đúng mức và triển khai một cách có hiệu quả. Đội ngũ nhân viên làm 

công tác Marketing có kiến thức chung về sản phẩm dịch vụ còn hạn chế, chưa được 

đào tạo và trang bị có hệ thống; kỹ năng khai thác khách hàng còn yếu. Chiến lược 

Marketing sản phẩm, dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng chưa được nghiên cứu xây dựng 

và triển khai một cách có bài bản, có định hướng rõ ràng nên hiệu quả marketing, tiếp 

thị chưa cao.  

Về công nghệ ngân hàng: Việc triển khai IPCAS, thay đổi mô hình giao dịch đang 

còn chậm. Hệ thống máy ATM đường truyền thường xuyên bị nghẽn, máy tự động nuốt 

thẻ của khách hàng, không đảm bảo tiêu chí phục vụ khách hàng 24/24. 
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Về công tác đánh giá: Chưa có tiêu chuẩn đánh giá đối với những sản phẩm mới 

(những ưu điểm của sản phẩm và những mặt còn hạn chế của sản phẩm) để có những 

cải tiến và khắc phục đối với sản phẩm mới sau này. 

Dựa trên định hướng hoạt động và nguyên nhân của các hạn chế về chất lượng 

dịch vụ của NHNN&PTNT Thanh Hóa, tác giả đề xuất 5 nhóm giải pháp sau: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng phát triển sản phẩm mới. 

Thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

khách hàng là vấn đề quan trọng và hết sức cần thiết đối với ngân hàng. Ngân hàng cần 

chủ động nghiên cứu, căn cứ vào nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng các 

sản phẩm dịch vụ truyền thống, đồng thời đưa ra những sản phẩm mới, có tính đột phá, 

nhằm làm tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng và kiện toàn đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác 

tuyên truyền cho cán bộ đặc biệt đội ngũ giao dịch viên, bộ phận giải quyết khiếu nại 

của khách hàng trong khâu hậu bán hàng, hậu cung ứng dịch vụ. Đồng thời, thường 

xuyên tổ chức các chuyên đề, các khóa tập huấn ngắn hạn nhằm cải tiến phong cách 

phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, cần kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ đạo các chuyên đề 

của ngân hàng. Lựa chọn phân công cán bộ chỉ đạo có năng lực phù hợp để giúp những 

đơn vị yếu kém tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại. 

Thứ ba, tăng cường hoạt động Marketing. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 

truyền, tiếp thị, lôi cuốn khách hàng mới theo hướng đa dạng hoá, chú trọng các khách  

hàng có tiềm năng. Có chính sách khuyến khích khách hàng là tổ chức kinh tế - xã 

hội,  các đơn vị sự nghiệp để mở tài khoản và giao dịch thường xuyên. Tăng cường 

công tác quảng bá, tuyên truyền nhằm truyền tải các lợi ích của sản phẩm, dịch vụ tới 

cho khách hàng.  

Thứ tư, đổi mới nâng cấp công nghệ hiện đại và phù hợp. Ngân hàng cần tăng 

cường đầu tư, nâng cấp công nghệ ngân hàng hiện đại nhằm hỗ trợ cho các sản phẩm 

dịch vụ được thực hiện tốt, tránh tình trạng bị nghẽn mạch, đứt đường chuyền. Đồng 

thời, công nghệ hiện đại giúp ngân hàng xử lý nhanh các nghiệp vụ, giảm thiểu các tổn 

thất có thể xảy ra do chậm trễ trong xử lý các giao dịch. 

Thứ năm, tổ chức công tác đánh giá chất lượng dịch vụ tại ngân hàng. Cần thành 

lập bộ phận chuyên đánh giá chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách 

hàng. Trên cơ sở thiết lập các bảng hỏi cho khách hàng kết hợp chạy các phần mềm 

thống kê để đánh giá chất lượng dịch vụ của ngân hàng, đồng thời qua đó ngân hàng 

nắm được các nhu cầu của khách hàng đối với ngân hàng, Từ đó, kịp thời điều chỉnh 

khâu cung ứng dịch vụ cũng như phát triển thêm sản phẩm mới. 

III. KẾT LUẬN 

Dịch vụ ngân hàng là một lĩnh vực khá rộng và phức tạp. Trong xu thế hội nhập 

hiện nay, đòi hỏi các NHTM nói chung, NHNN&PTNT Thanh Hóa nói riêng phải 

không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng của mình để có thể đứng vững trên 
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thị trường. Tác giả đã đánh giá được thực trạng chất lượng dịch vụ tại NHNN&PTNT 

Thanh Hóa, phân tích được những mặt đạt được cũng như những hạn chế và nguyên 

nhân của hạn chế trong chất lượng dịch vụ của ngân hàng. Từ đó, tác giả đã đề xuất 5 

nhóm giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng.  
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QUALITY OF SERVICE AT COIMMERCIAL BANKS, A CASE 

STUTY AT THE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

BANK-THANH HOAS BRANCH 
 

Do Thi Ha Thuong 
 

ABSTRACT 
 

In recent years, Vietnam commercial banks have gradually developed their 

networks, innovated operating forms, as well as diversified ranges of products and servies 

for competition intensification  and stable achievement in the market. Vietnam commercial 

banks in general and Bank of Agriculture and Rural Development of Vietnam (Agribank)- 

Thanh Hoa Branch in particular have supplied various types of services to attract their 

clients. Following this realization, the paper investigated basic issues of banking service 

quality; accordingly, the banking service quality of Agribank - Thank Hoa Branch was 

evaluated. The paper also proposed some policy implications to enhance the service quality 

at Agribank - Thanh Hoa branch.  

Key words: service, service quality, banking service quality, commercial bank. 
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