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THOÂNG TIN KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ

Ngày 30 tháng 7 năm 
2018, Cục Sở hữu trí 

tuệ ban hành Quyết định 
số 2465/QĐ - SHTT về 
việc sửa đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa 
lý. Theo đó, sửa đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý số 00049 ban 
hành kèm theo Quyết định 
số 3235/QĐ-SHTT ngày 
16/8/2016 về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 
sản phẩm củ.

Tổ chức quản lý chỉ dẫn 
địa lý “Ngọc Linh” là Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Kon Tum và Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh 
Quảng Nam. 

Theo Quyết định số 
2465/QĐ-SHTT chỉ dẫn địa 
lý “Ngọc Linh” được mở rộng thêm 7 xã của tỉnh Kon Tum và 6 xã của tỉnh Quảng Nam, 
nâng tổng số xã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý lên 16 xã. Cụ thể:
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- Tỉnh Kon Tum có 9 xã, gồm: 3 xã của huyện Đăk Glei (Mường Hoong, Ngọc Linh, 
Xốp) và 6 xã của huyện Tu Mơ Rông (Đăk Na, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Văn 
Xuôi, Tê Xăng).

- Tỉnh Quảng Nam có 7 xã, gồm: Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Dơn, Trà Don, 
Trà Leng, Trà Tập huyện Nam Trà My.

Sâm củ Ngọc Linh được bảo hộ chỉ dẫn địa lý có tính chất, chất lượng đặc thù của sản 
phẩm; điều kiện địa lý; độ tuổi thu hoạch như sau:

1. Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm:
a) Hình thái:
- Thân khí sinh thẳng đứng, màu lục hoặc hơi tím. 
- Thân rễ nhiều đốt, cong ngoằn ngoèo, dài 3,5 - 10,5cm, đường kính 0,5 - 2,0cm. Mặt 

ngoài màu nâu hay màu vàng xám. 
- Rễ củ có dạng hình con quay dài 2,4 - 4cm, đường kính 1,5 - 2cm. Rễ củ có màu nâu 

nhạt, có những vân ngang và các nốt rễ con. Thể chất nạc, chắc, khó bẻ gãy.
- Trọng lượng sâm củ tươi trung bình nguyên rễ tơ: 4 năm tuổi: 14,20g; 5 năm tuổi: 

16,78g; 6 năm tuổi: 19,63g; 7 năm tuổi: 22,78g; 8 năm tuổi: 24,40g; 9 năm tuổi: 26,70g; 
10 năm tuổi: 28,68g; 15 năm tuổi: 31,60g.

- Trọng lượng sâm củ khô trung bình: 4 năm tuổi: 4,13g; 5 năm tuổi: 4,58g; 6 năm tuổi: 
5,54g; 7 năm tuổi: 6,92g; 8 năm tuổi: 7,53g; 9 năm tuổi: 7,83g; 10 năm tuổi: 8,71g; 15 
năm tuổi: 9,47g

b) Đặc thù chất lượng:
Hàm lượng saponin toàn phần trung bình theo các độ tuổi

TT Độ tuổi Hàm lượng saponin toàn phần trung bình theo 
đội tuổi (%)

1 04 năm tuổi 7,15 ± 0,1411

2 05 năm tuổi 8,91 ± 0,1375

3 06 năm tuổi 10,67 ± 0,2792

4 07 năm tuổi 12,43 ± 0,2984

5 08 năm tuổi 14,19 ± 0,0158

6 09 năm tuổi 15,94 ± 0,2862

7 10 năm tuổi 19,75 ± 0,2712

8 15 năm tuổi 19,93 ± 0,7299
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Hàm lượng các hợp chất chính trong saponin bao gồm Majonosid R2 (M-R2),  
Gingsenosid Rg1 (G-Rg1), Gingsenosid Rb1 (G-Rb1):

TT Độ tuổi
Hàm lượng  

Majonosid R2, Gingsenosid Rg1, Gingsenosid Rb1 (%)

MR2 G-Rg1 G-Rb1

1 4 năm tuổi 2,04±0,0024 1,11±0,0032 0,73±0,0103

2 5 năm tuổi 3,02±0,1762 1,30±0,0347 0,75±0,0398

3 6 năm tuổi 3,62±0,1027 1,63±0,0478 0,88±0,0386

4 7 năm tuổi 4,35±0,0399 2,33±0,0439 0,89±0,0212

5 8 năm tuổi 4,96±0,0606 2,53±0,0786 0,95±0,0117

6 9 năm tuổi 5,58±0,0768 2,73±0,0965 1,12±0,0764

7 10 năm tuổi 7,46±0,0176 3,26±0,0398 1,58±0,1070

8 15 năm tuổi 7,97±0,0391 4,17±0,0388 1,96±0,0234

2. Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý

a) Đặc thù về địa hình: Khu vực địa lý phân bố ở vùng núi cao thuộc khối núi 
Ngọc Linh nằm trên địa bàn hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, độ cao từ 1.200m đến 
2.500m, mật độ che phủ rừng trên 70%, độ phân cách mạnh, độ dốc lớn, có nhiều 
thung lũng hẹp và sâu.

b) Đặc thù về khí hậu: Khu vực địa lý nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, chịu ảnh 
hưởng của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Lượng mưa trung bình năm từ 2.500 
- 3.400mm tập trung từ tháng Sáu đến tháng Chín ở sườn Tây và từ tháng Chín đến tháng 
Mười Một ở sườn Đông. Tổng nhiệt lượng cả năm dưới 7.500oC. Nhiệt độ trung bình năm 
từ 14 - 20,5oC. Biên độ dao động nhiệt độ ngày đêm từ 8 - 9oC. Tổng lượng bốc hơi trung 
bình năm 670 - 870mm. Độ ẩm trung bình năm 84 - 87,5%. 

c) Đặc thù thảm thực vật: Khu vực địa lý nằm trong vùng rừng nguyên sinh của hai 
tỉnh Kon Tum và Quảng Nam có độ dày tầng thảm mục lớn hơn 15cm. 

d) Đặc thù về thổ nhưỡng: Khu vực địa lý có duy nhất nhóm đất xám, hình thành tại 
chỗ, phân bố trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Thành phần cơ giới của đất từ thịt pha 
cát đến thịt pha sét và cát. Cấp hạt cát từ 40,98 - 81,79%, cấp hạt thịt từ 4,23 - 28,20%, 
sét từ 8,01 - 43,27%. Các loại đất đều chua pHH2O từ 3,72 - 4,81, pHKCL từ 3,09 - 4,07. 
Dung tích hấp thu CEC từ 7,62 - 21,69 meq/100g đất, tổng các Cation kiềm trao đổi từ 
0,22 - 3,62 meq/100g đất. Độ chua trao đổi từ 0,24 - 2,22 meg/100g đất. Đất có hàm 
lượng cacbon hữu cơ, đạm tổng số ở mức rất cao, từ 2,40- 10,07% OC và 0,08- 0,57%N. 

3. Tuổi thu hoạch: Từ 6 năm trở lên.
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Sâm Ngọc Linh là loài thân thảo, có tên 
khoa học là Panax vietnamensis Ha et 

Grushv. thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae). 
Ngoài ra, còn có một số tên gọi khác là 
sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm K5), 
sâm trúc (sâm đốt trúc, trúc tiết nhân sâm), 
củ ngải rọm con hay cây thuốc dấu của 
đồng bào dân tộc sống xung quanh chân 
núi Ngọc Linh. 

Có thể nói rằng cả thế giới chỉ có Việt 
Nam là nước duy nhất có Sâm Ngọc Linh. 
Cả nước chỉ có 2 tỉnh Kon Tum và Quảng 
Nam và tại 2 tỉnh cũng chỉ có 05 huyện, với 
16 xã là Ngọc Linh, Mường Hoong (huyện 
Đắk Glei - tỉnh Kon Tum) Măng Ri, Ngọc 
Lây, Ngọc Yêu, Tê Xăng, Đắk Na (huyện 
Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum) và Trà Linh, 
Trà Cang, Trà Nam, Trà Dơn, Trà Tập, Trà 
Leng, Trà Don (huyện Nam Trà My - tỉnh 
Quảng Nam), xã Ch’ơm (huyện Tây Giang 
- tỉnh Quảng Nam), xã Phước Lộc (huyện 
Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam) có Sâm 
Ngọc Linh. 

Ngày 16/8/2016, Cục Sở hữu Trí tuệ đã 
cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa 
lý số 00049 cho chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 
dùng cho sản phẩm sâm củ của hai tỉnh 
Kon Tum và Quảng Nam, trong đó UBND  
tỉnh Kon Tum và UBND  tỉnh  Quảng Nam 

là hai đơn vị được giao quyền quản lý chỉ 
dẫn địa lý.

Ngày 30/7/2018 hai tỉnh Kon Tum và 
Quảng Nam đã được Cục Sở hữu Trí tuệ 
cấp Quyết định 2465/QĐ-SHTT về việc 
sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý, theo đó tỉnh Kon Tum tổng 
diện tích mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý là 16.988 ha gồm 7 xã: xã Mường 
Hoong, xã Ngọc Linh, xã Xốp (huyện Đăk 
Glei); xã Đăk Na, xã Ngọc Lei, xã Ngọc 
Yêu, xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông). 
Đối với tỉnh Quảng Nam tổng diện tích mở 
rộng  phạm vi bảo hộ 8.933,6ha thuộc 6 xã: 
Trà Nam, Trà Cang, Trà Tập, Trà Don, Trà 
Dơn, Trà Leng (Nam Trà My);

Như vậy diện tích mở rộng cũng nằm 
trong vùng qui hoạch  phát triển Sâm Ngọc 
Linh của hai tỉnh. Đây là một tin vui của 
chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Tuy 
nhiên nhiệm vụ trước mắt chúng ta phải 
làm gì để quản lý và phát triển Chỉ Dẫn 
địa lý?

Tính đến nay tỉnh Kon Tum, có tổng 
diện tích Sâm Ngọc Linh được bảo tồn 
và phát triển đạt trên 300 ha. UBND tỉnh 
Kon Tum đã công bố qui hoạch phát triển 
Sâm Ngọc Linh tỉnh giai đoạn 2012- 2020, 

MÔÛ ROÄNG ÑEÅ QUAÛN LYÙ VAØ PHAÙT TRIEÅN

Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”
cho saûn phaåm saâm cuû cuûa hai tænh Kon Tum vaø Quaûng Nam

Trần Thị Tuyết
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Kon Tum
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tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, diện tích 
quy hoạch có 31.743 ha; diện tích có khả 
năng trồng Sâm Ngọc Linh trong khu vực 
vùng lõi khoảng 16.998,3 ha (thuộc 03 xã: 
Mường Hoong, Ngọc Linh, xã Xốp - huyện 
Đăk Glei và 05 xã: Đăk Na, Măng Ri, 
Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Văn Xuôi - huyện Tu 
Mơ Rông). Đến năm 2020, diện tích trồng 
Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
đạt 1.000 ha, với sản lượng ước tính 190 
tấn/năm. Đến năm 2025, tỉnh Kon Tum 
sẽ trồng hết 9.343,6 ha với qui mô công 
nghiệp, hàng năm khai thác bình quân 
800ha và từng bước trồng mới trên toàn bộ 
diện tích đã khai thác; diện tích mở rộng 
sẽ đưa cây Sâm Ngọc Linh thành cây mũi 
nhọn trong việc phát triển kinh tế của tỉnh 
Kon Tum và tiến tới đa dạng hóa nhiều lợi 
sản phẩm tinh chế từ Sâm Ngọc Linh để 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu 
(theo Quyết định 269/QĐ-UBND ngày 
17/4/2013 của UBND tỉnh Kon Tum).

Tại tỉnh Quảng Nam tổng diện tích sâm 
trồng và bảo tồn hiện nay hơn 65 ha, UBND 
tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 
số 395/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 về 
việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát 
triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện 
Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2016-2020 và định hướng đến 2030. Tổng 
diện tích quy hoạch 15.568 ha; quy hoạch 
bảo tồn 2.238 ha; quy hoạch phát triển 
10.256 ha; diện tích trồng và bảo tồn từ 
2016 - 2020 đạt 665 ha, đến 2021-2030, 
trồng 400-500 ha/năm, diện tích khai thác 
ổn định hằng năm 200-300 ha, sản lượng 
khai thác khoảng 150-200 tấn/năm.

Từ trách nhiệm quan trọng trong việc 
quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Ngọc 
Linh” cho sản phẩm dược liệu này, trong 
thời gian từ nay đến năm 2025 và những 

năm tiếp theo hai tỉnh cần triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 
đó là:

Đẩy mạnh công tác quảng bá và khuyếch 
trương chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh trên 
các phương tiện thông tin đại chúng và các 
hoạt động thương mại có tính quảng bá cao 
nhằm mục đích xây dựng, củng cố uy tín, 
hình ảnh, tên tuổi của Sâm Ngọc Linh trên 
thị trường trong và ngoài nước mở ra một 
tiềm năng phát triển kinh tế mới cho tỉnh 
Kon Tum và Quảng Nam, cho các ngành 
sử dụng nguyên liệu chế biến dược phẩm 
từ sâm; bên cạnh đó Xây dựng hệ thống 
văn bản làm cơ sở cho hoạt động quản lý 
chỉ dẫn địa lý, gồm: hoạt động quản lý của 
tổ chức tập thể các nhà khai thác, chế biến, 
kinh doanh Sâm Ngọc Linh; hoạt động 
quản lý của cơ quan quản lý chỉ dẫn địa 
lý “Ngọc Linh” và cơ quan kiểm soát chất 
lượng sản phẩm Ngọc Linh của tỉnh Kon 
Tum, xây dựng hệ thống kiểm soát chất 
lượng nội bộ trong giai đoạn quản lý chỉ 
dẫn địa lý; thành lập tổ chức tập thể của 
tổ chức, cá nhân canh tác, khai thác, chế 
biến, kinh doanh Sâm Ngọc Linh nhằm 
khuyến khích nông dân tham gia thành lập 
các nhóm, các HTX và hiệp hội sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm, làm cơ sở ứng dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản 
xuất; 

Tạo lập, quản lý, quảng bá, khai thác và 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn 
hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh” cho 
sâm củ và các sản phẩm có nguồn gốc từ 
Sâm Ngọc Linh nhằm tạo lập một thương 
hiệu quốc gia cho một sản phẩm quốc gia 
có giá trị ưu việt trên thị trường qua đó 
góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản 

(Xem tiếp trang 9)
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Trong thời gian qua, 3 đơn vị sự nghiệp 
thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum gồm 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, 
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đã thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ được giao, phục vụ tích cực công 
tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa 
bàn tỉnh cũng như cung cấp các dịch vụ 
công về KH&CN, đáp ứng yêu cầu của các 
tổ chức, cá nhân, góp phần vào việc phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức như vậy 
còn cồng kềnh; nhân lực KH&CN bị phân 
tán; nguồn vốn chi đầu tư phát triển cho 
KH&CN bị dàn trải, thiếu tập trung, … 
phần nào đã hạn chế hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực 
thuộc Sở.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới 
hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 
sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 40/NQ-
CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ ban hành Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận 
của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 
lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình 
dịch vụ sự nghiệp công”; Chương trình số 

53-CT/TU ngày 21/02/2018 của Ban chấp 
hành đảng bộ tỉnh Khóa XV thực hiện Nghị 
quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp 
tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch 
số 740/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 
2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương 
trình của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh 
Khóa XV thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/
TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới 
hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị sự nghiệp công lập”, Sở KH&CN đã xây 
dựng Đề án thành lập Trung tâm Nghiên 
cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN tỉnh 
Kon Tum, trực thuộc Sở KH&CN trên cơ 
sở hợp nhất 3 đơn vị sự nghiệp thuộc và 
trực thuộc Sở KH&CN là Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Thông 
tin và Thống kê KH&CN, Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
nhằm mục đích giảm đầu mối, từng bước 
đổi mới phương thức quản lý tài chính, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ 
tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về 
khoa học và công nghệ và cung cấp dịch 
vụ công cho các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài tỉnh.

Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu, 
Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN tỉnh Kon 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

ThS. Dương Thị Hồng Vân
Chánh Văn phòng Sở KH&CN
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Tum (Viết tắt là Trung tâm) đã xác định 
loại hình hoạt động, phạm vi, đối tượng, 
cơ chế hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, 
cơ cấu tổ chức của Trung tâm, phương 
án bố trí, sắp xếp nhân sự của Trung tâm, 
trụ sở làm việc, trang thiết bị của Trung 
tâm,… để Trung tâm hoạt động có hiệu 
quả ngay sau khi thành lập.

Đến nay, Trung tâm đã được UBND 
tỉnh Kon Tum Quyết định thành lập (Tại 
Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh) và đi 
vào hoạt động ngay sau khi được thành 
lập. Bước đầu, việc hợp nhất 3 đơn vị 
sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở thành 
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và 
Dịch vụ KH&CN đã giảm được đầu mối 
tổ chức và nhân lực theo đúng tinh thần 
của Nghị quyết 19, cụ thể như sau:

- Tổ chức trực thuộc Sở, giảm 2 (66,6%)
- Tổ chức trực thuộc đơn vị giảm 3 

(43%)
- Nhân sự giảm 7 (20,1%).
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm gồm có giám đốc, phó giám đốc, 4 
phòng chuyên môn, nghiệp vụ để thực 
hiện chức năng hỗ trợ kỹ thuật phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về KH&CN; 
triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng và chuyển giao KH&CN; các hoạt 
động dịch vụ công, dịch vụ khoa học và 
công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân 
theo quy định của pháp luật.

Tin rằng Trung tâm Nghiên cứu, 
Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN tỉnh Kon 
Tum sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, 
đổi mới theo hướng tích cực trên nhiều 
phương diện, hoạt động có hiệu quả, 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Kon Tum trong thời gian tới./. 

phẩm Sâm Ngọc Linh, thống nhất được 
nguồn lực quản lý, quảng bá, khai thác, 
xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 
cho sản phẩm Sâm Ngọc Linh. 

Ưu tiên xây dựng các dự án KH&CN 
dưới dạng Dự án sản xuất thử nghiệm đối 
với Sâm Ngọc Linh để khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư kinh phí ngoài ngân sách 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN, qua đó tăng 
cường trách nhiệm của các tổ chức chủ trì 
nhiệm vụ KH&CN (Triển khai thực hiện 
Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05 tháng 
6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm 
quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản 
phẩm quốc gia đến năm 2020; Quyết định 
số 3750/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc phê duyệt Đề án khung 
phát triển sản phẩm quốc gia Sâm Việt 
Nam-Sâm Ngọc Linh).

 Từ các giải pháp tích cực, thiết thực và 
đồng bộ trên hai tỉnh Kon Tum và Quảng 
Nam tiếp tục phối hợp các nhà khoa học 
trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm 
và các doanh nghiệp có tiềm năng và thế 
mạnh để phát triển cây Sâm Ngọc Linh 
trở thành một vùng chuyên canh sản xuất 
với số lượng lớn tạo công ăn việc làm, xóa 
đói, giảm nghèo đồng thời tạo lập  khung 
pháp lý để thống nhất quản lý trên phạm 
vi  quốc gia, bảo đảm việc kiểm soát chất 
lượng, qua đó tăng giá trị thương phẩm của 
Sâm  Ngọc Linh và các sản phẩm có giá trị 
gia tăng từ Sâm Ngọc Linh phù hợp với xu 
thế phát triển của thị trường trong nước và 
trên thế giới./.

MÔÛ ROÄNG ÑEÅ QUAÛN LYÙ ...
(Tiếp theo trang 7)
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Nguyễn Anh Khoa, học sinh lớp 11 
Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất 

Thành, tỉnh Kon Tum. Là tác giả của sản 
phẩm vừa đạt giải nhất tại Cuộc thi Sáng 
tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Kon 
Tum lần thứ 10 năm 2018.

Chia sẻ về sản phẩm của mình Nguyễn 
Anh Khoa cho biết: “CenaBOX-“Cena-in-a-
Box” là tên của sản phẩm này, chiếc “hộp” 
này sẽ cung cấp một môi trường hoàn hảo để 
trợ lý ảo tiếng Việt, Cenna có thể phát huy 
hết tính năng và tiện ích của nó với người 
dùng. Đặc biệt, thiết bị này hỗ trợ việc điều 
khiển qua giọng nói và có thể điều khiển các 
thiết bị ngoại vi nên nó là một thiết bị có 
ích cho những người khuyết tật, đặc biệt là 
những người khiếm thị”.

Với các tính năng như: Tương tác với 
trợ lý ảo Cenna; phản hồi người dùng và 
nhận dạng giọng nói qua công nghệ Text-
To-Speech; tìm kiếm giải đáp thông tin; chỉ 
đường qua Google; “Hey Cena!”; điều khiển 
các thiết bị ngoại vi; giải toán thì CenaBOX là 
một thiết bị ai cũng có thể dùng được nhờ đặc 
tính thân thiện với người dùng và khả năng 
nhận dạng và phản hồi qua giọng nói rất tốt.

Chia sẻ về trợ lý ảo Cena, Khoa hào hứng 
nói: “Hiện trợ lý ảo này đang được phát triển 
và nó có thể hiểu và xử lý được ngôn ngữ 
tự nhiên nhờ Machine Learning. Cena hiện 
đang được triển khai thử nghiệm trên máy 
chủ của Trình duyệt KT Browser. Ngoài ra, 
còn có rất nhiều các biến thể của Cena đang 

được em xây dựng thử nghiệm trên các hệ 
điều hành Android, iOS, Windows….”

Để cho người dùng dễ thao tác, Khoa đã 
sử dụng ngôn ngữ thiết kế Material Design 
của Google; về phần cứng Khoa đã thiết kế 
một chiếc hộp đơn giản nhằm tiết kiệm chi 
phí. Ngoài ra, những tính năng của trợ lý ảo 
Cena sẽ được hỗ trợ đầy đủ trên CenaBOX. 
CenaBOX còn hỗ trợp điều khiển các thiết bị 
thông minh bên ngoài nhờ vào hệ điều hành 
KTOS IOT Core (đây là hệ điều hành do 
chính Khoa lập trình) được phát triển dành 
riêng cho các thiết bị cài đặt CenaBOX.

“CenaBOX là một thiết bị thông minh 
có thể tiếp cận được rất nhiều đối tượng, là 
một giải pháp giúp người khuyết tật có thể 
tiếp cận được với nền tảng công nghệ thời kỳ 
cách mạng cộng nghiệp 4.0 và là một thiết bị 
đắc lực trong việc xây dựng những ngôi nhà 
thông minh”, Nguyễn Anh Khoa chia sẻ.

“Với nhiều tính năng thuần Việt, giá rẻ, 
CennaBOX sẽ là một sản phẩm khá hữu ích 
với mọi người. Tuy nhiên, để CenaBOX 
đáp ứng những nhu cầu phù hợp với từng 
đối tượng khác nhau, thời gian tới em tiếp 
tục nghiên cứu để cải tiến và phát triển thêm 
nhiều phiên bản khác nhau”, Nguyễn Anh 
Khoa cho biết thêm.

Nguyễn Anh Khoa trình bày nguyên lý 
hoạt động của CennaBOX

CenaBOX -
Thiết bị trợ lý thông minhThiết bị trợ lý thông minh

Trần Quang Mạnh
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum
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1. Đặt vấn đề
Hiện nay cả thế giới đang chuyển động, 

thay đổi mạnh mẽ với cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 (hay gọi là cách mạng 
(CM) 4.0). Đảng và Nhà nước ta cũng đã và 
đang chỉ đạo đẩy mạnh phát triển cuộc CM 
4.0. Ngày 04/5/2017, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc 
tăng cường năng lực tiếp cận CM 4.0. Đặc 
biệt, từ ngày (11-13)/9/2018, Việt Nam tổ 
chức Diễn đàn kinh tế Thế giới về ASEAN 
với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh 
nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0”, 
trong đó ngày 11/9/2017 tổ chức diễn đàn 
mở với chủ đề “ASEAN 4.0 có dành cho 
tất cả?”. Diễn đàn mở này đã tập trung vào 
nhiều ý tưởng quan trọng đó là: “Giới trẻ 
ASEAN không bao giờ biết về thời gian 
trước cuộc CM 4.0; làm thế nào để đảm 
bảo rằng tiềm năng, cơ hội được đem tới 
bởi các doanh nghiệp khởi nghiệp và tinh 
thần khởi nghiệp sẽ tạo ra một tương lai 
tươi đẹp hơn cho mọi người?...”. 

Bản chất của CM 4.0 là dựa trên nền 
tảng công nghệ số và tích hợp cao độ của 
tất cả các công nghệ thông minh để tối 
ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; 
nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ 
có tác động lớn nhất đó là công nghệ in 
3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật 
liệu mới, công nghệ tự động hóa, người 
máy,... bao gồm các hệ thống không gian 

mạng, internet vạn vật và điện toán đám 
mây. Trong đó, công nghệ in 3D là nền 
tảng sản xuất của CM 4.0. 

Theo kết quả tìm hiểu bước đầu cho 
thấy, hiện nay máy in 3D là một thiết bị 
công nghệ in mới, hiện đại đã được các 
nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam 
chế tạo và sản xuất, sử dụng in các mô hình 
và thiết bị trong nhiều lĩnh vực như: vũ trụ; 
giao thông vận tải; sản xuất tiểu dùng; kiến 
trúc; y học; thời trang, giáo dục,…. Tuy 
nhiên, giá thành của Máy in 3D hiện nay 
tương đối cao. Ở khu vực Tây Nguyên nói 
chung và tỉnh Kon Tum nói riêng chưa có 
đơn vị nào nghiên cứu chế tạo, lắp ráp, sản 
xuất loại máy này. Hơn nữa việc hiểu biết 
về cuộc CM 4.0 nói chung và máy in 3D 
nói riêng của cán bộ, công chức, viên chức, 
học sinh, sinh viên cũng còn rất hạn chế.

Với nhiệm vụ trọng tâm của Trường 
CĐCĐ Kon Tum là đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh 
Kon Tum nói riêng, khu vực tam giác phát 
triển (Campuchia, Lào, Việt Nam gọi tắt là 
CLV) nói chung; nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác 
quốc tế và tổ chức các hoạt động sản xuất 
cung ứng dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, 
địa phương, cộng đồng thì việc tiếp cận và 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với 
cuộc CM 4.0 là rất cấp thiết, là nền tảng 
để Trường không ngừng đổi mới sáng tạo, 

Máy in 3D là công cụ sản xuất chủ yếu
TRONG THÔØI ÑAÏI CUOÄC CAÙCH MAÏNG COÂNG NGHIEÄP LAÀN THÖÙ 4  
VAØ THAÙI ÑOÄ CUÛA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG COÄNG ÑOÀNG KON TUM 

ThS. Đặng Xuân Thọ; TS. Nguyễn Văn Giang
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
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phát triển bền vững. Trong đó, việc làm 
đầu tiên hiện nay của Trường là nghiên cứu 
lắp ráp và sản xuất máy in 3D và tiến tới 
đăng kí khởi nghiệp dự án này.

2. Mục đích, ý nghĩa của việc thực 
hiện ý tưởng sản xuất máy in 3D tại 
Trường CĐCĐ Kon Tum 

Máy in 3D tạo mẫu Prototype với kích 
thước vật phẩm rất dễ dàng và nhanh chóng 
như mong muốn của người sử dụng là một 
ứng dụng thực tế lớn nhất hiện nay. Từ khả 
năng tạo ra nguyên mẫu đến vai trò của nó 
trong sản xuất, in 3D là một lựa chọn sáng 
suốt cho mọi chiến lược kinh doanh. Xu thế 
này mở ra một tương lai tươi sáng hơn bao 
giờ hết cho các ngành công nghiệp sản xuất. 

Đặc biệt là trong giáo dục và đào 
tạo, Máy in 3D khơi gợi hứng thú, đam 
mê, khám phá; tạo điều kiện phát triển 
chương trình giáo dục STEM (Science-
Technology-Engineering- Mathematics); 
cho phép tiếp cận với các đối tượng học 
tập chưa từng có trước đây; mở ra nhiều 
khả năng mới cho việc học tập, nghiên 
cứu; thúc đẩy kỹ năng giải quyết vấn đề 
sáng tạo. Ngoài ra sử dụng máy in 3D sẽ 
mang lại hiệu quả thiết thực trong giáo dục 
vì nó cho phép giáo viên và học sinh, sinh 
viên “khám phá chân thực các đối tượng 
không có sẵn”. In 3D đưa các vật thể từ 
lý thuyết ra thực tế, trở thành những thứ 
mà học sinh, sinh viên có thể nhìn thấy và 
chạm vào, và mở ra những khả năng mới 
cho các hoạt động học tập, nghiên cứu. 

Như vậy, việc nghiên cứu lắp ráp, sản 
xuất máy in 3D ở Trường CĐCĐ Kon Tum 
hiện nay có nhiều mục đích và ý nghĩa rất 
quan trọng đó là: đẩy mạnh công tác NCKH 
của Trường gắn với tiếp cận và đẩy mạnh 
cuộc CM 4.0. theo chỉ đạo của Trung ương 
và UBND tỉnh Kon Tum; khai thác, sử dụng 
có hiệu quả cơ sở vật chất, nhà xưởng, thiết 

bị và tiềm năng nghiên cứu khoa học của 
đội ngũ giảng viên hiện có của Trường; tạo 
môi trường, niềm tin, động lực và sự hứng 
thú, đam mê đổi mới sáng tạo trong học 
tập, nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng 
viên, học sinh, sinh viên; không ngừng tích 
cực, đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm 
đa năng, đa dạng, giá thành rẻ phục vụ đa 
dạng trong học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, 
sử dụng máy in 3D trong dạy học sẽ kích 
thích được nguồn ý tưởng sáng tạo của mọi 
cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên và 
biến nó thành hiện thực ở mọi lúc, mọi nơi; 
học sinh, sinh viên cảm thấy học tập không 
còn nhàm chán mà luôn khơi dậy sự hứng 
thú, đam mê trong học tập; chuẩn bị các 
điều kiện tiến đến thành lập doanh nghiệp 
khoa học thực hiện chuyển giao công nghệ 
máy in 3D giá rẻ và các công nghệ khác 
cho các doanh nghiệp, cá nhân và trường 
chuyên nghiệp, phổ thông trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum, khu vực tam giác phát triển CLV. 
Đặc biệt là Nhà trường sẽ hoàn toàn làm 
chủ công nghệ mới này trong sản xuất, kinh 
doanh và sử dụng qua đó góp phần nâng cao 
chất chượng, hiệu quả đào tạo, không ngừng 
tạo uy tín, thương hiệu của nhà trường trong 
thời đại CM 4.0.

3. Kết quả bước đầu thực hiện ý tưởng 
lắp ráp, sản xuất Máy in 3D 

Đến nay, Trường đã nghiên cứu lắp ráp 
hoàn thiện được 01 Máy in 3D kích thước 
400x400x1000 (gọi là máy cái, Hình 1.1) với 
kích thước in 300x300x400. Trường đã và 
đang sử dụng máy cái này in các sản phẩm và 
các linh kiện (Hình 1.2) để lắp ráp các Máy 
in 3D có kích thước nhỏ. Máy in 3D có kích 
thước nhỏ được lắp ráp chủ yếu từ các linh 
kiện do máy cái in ra. Các Máy in 3D này 
đều ở dạng máy in Delta sử dụng công nghệ 
in FDM với những ưu điểm đơn giản, dễ thiết 
kế, vật liệu dễ tìm, bảo vệ môi trường,…. 
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Trong thời gian đến, Trường tiếp tục 
nghiên cứu lắp ráp Máy in 3D in bằng nhựa 
dẻo và kim loại phù hợp với nhu cầu thực 
tiễn. Để tạo mẫu nhanh cho vật thể in kịp 
thời với nhu cầu thực tế, nhà trường khai 
thác tối đa chức năng của máy Scan 3D để 
thực hiện in các sản phẩm 3D nhanh nhất. 
Nhà trường sẽ thành lập câu lạc bộ máy 
in 3D phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai 
thác ý tưởng thiết kế. Với khả năng cơ sở 
vật chất, nhà xưởng, thiết bị, đội ngũ cán 
bộ quản lý, giảng viên, học sinh, sinh viên 
của trường và việc tăng cường đầu tư cơ sở 
vật chất nhà Trường sẽ đăng kí khởi nghiệp 
Dự án “Sản xuất máy in 3D” để tổ chức 
sản xuất, cung ứng cho thị trường Máy in 
3D giá rẻ. 

3. Kết luận
Trong điều kiện trường vừa sáp nhập và 

mới đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2018 
còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhất là 
nguồn kinh phí hạn hẹp thì việc triển khai 
thực hiện một ý tưởng khoa học với yêu 

cầu cao về công nghệ mới là rất khó khăn. 
Do vậy, với việc xác định đúng hướng, có 
mục đích và ý nghĩa rõ ràng cùng với sự 
quyết tâm của trường trong tiếp cận cuộc 
CM 4.0 mà bước đầu là nghiên cứu lắp 
ráp và sản xuất máy in 3D, tiến tới đăng 
kí khởi nghiệp dự án này; Nhà trường rất 
cần sự tạo điều kiện về môi trường, hành 
lang pháp lý của các cấp quản lý để trường 
tiếp tục nghiên cứu, thực hiện được mục 
tiêu cốt lõi của ý tưởng là thành lập doanh 
nghiệp khoa học để sản xuất máy in 3D 
giá rẻ đáp ứng được nhu cầu NCKH, đào 
tạo của trường và cung ứng cho thị trường 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum, khu vực Tây 
Nguyên và tam giác phát triển CLV.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường 

năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4.

2. Website: http://in3dcongnghiep.com/ung-
dung-cua-cong-nghe-in-3d-trong-cuoc-song.html
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Một trong những số đó là mô hình hệ 
thống điều khiển, giám sát từ xa ứng 

dụng kỹ thuật số được kết nối với điện 
thoại thông minh thông qua mạng Internet 
để điều khiển, giám sát nhà vườn thông 
minh hay điều khiển, giám sát các trang 
trại, hoặc các thiết bị điện vừa đạt giải nhì 
trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon 
Tum lần thứ 7 năm 2017, của thầy giáo 
Nguyễn Minh Hoàng và Lâm Nguyên Vũ 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 
Ngoài phục vụ cho công tác giảng dạy, đây 
là một trong những mô hình có tính ứng 
dụng cao vào thực tiễn.

Thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng - Phó 
trưởng Khoa Điện - Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Kon Tum chia sẻ “Trên cơ sở 
nghiên cứu, mô hình này được ứng dụng 
trong điều khiển giám sát nhà vườn thông 
minh, giám sát các trang trại nuôi gà, nuôi 
heo công nghiệp, hoặc trồng một số loại 
cây trái vụ như nấm, cà chua, hoặc các 
loại xà lách, rau phù hợp với điều kiện của 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM

ứng dụng công nghệ 4.0 
vào thực tiễn

Trần Quang Mạnh
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum 

Cùng với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, số hóa và tự động hóa, hiện nay, ngoài việc áp 
dụng vào công tác giảng dạy, nghiên cứu, Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Kon Tum đã triển khai thành công giải pháp kỹ thuật ứng dụng công 
nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Trung 
tâm Thực nghiệm - Cung ứng dịch vụ của Trường. 

Thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng giới thiệu về 
mô hình hệ thống điều khiển, giám sát từ xa
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người dân”. 
Với mục đích đưa các giải pháp kỹ thuật 

vào thực tiễn, gắn nghiên cứu với ứng dụng, 
học với hành, cuối năm 2017, Ban giám 
hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 
đã quyết định triển khai xây dựng mô hình 
ứng dụng giải pháp kỹ thuật điều khiển, 
giám sát từ xa vào sản xuất cà chua theo 
hướng ứng dụng công nghệ cao tại Trung 
tâm Thực nghiệm - Cung ứng dịch vụ của 
trường. Làm cơ sở phục vụ công tác đào tạo 
nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ 
trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao vào cộng đồng. Một trong những 
chủ trương đang được tỉnh Kon Tum quan 
tâm đẩy mạnh. 

Đến nay, qua hơn 4 tháng thực hiện, mô 
hình sản xuất cà chua trong nhà kính ứng 
dụng công nghệ cao tại Trung tâm thực 
nghiệm của trường Cao đẳng Cộng đồng 
đã đạt kết quả tốt. Hệ thống điều khiển, 
giám sát hoạt động ổn định, cà chua mang 
lại năng suất cao.  

Anh Phạm Văn Thân - Tổ trưởng Tổ 
Nông nghiệp Trung tâm Thực nghiệm - 
Cung ứng dịch vụ Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum cho biết “Ưu điểm của mô 
hình trồng cây cà chua trong nhà vườn 
thông minh này là có thể điều khiển được 
các chế độ tưới; chế độ xử lý nhiệt bằng hệ 
thống làm mát bằng nước, bằng quạt. Hệ 
thống này tự động hoàn toàn, có thể điều 
chỉnh được lượng phân bón tưới cho phù 
hợp với từng thời kỳ của cây”.

Toàn bộ khu nhà kính, từ khung sườn, 
nhà điều hành đến các thiết bị tưới, làm 
mát, điều hòa nhiệt độ môi trường đều do 
cán bộ, giảng viên, giáo viên của Trường 
thiết kế, lắp đặt phù hợp với điều kiện thực 
tế của khu sản xuất. Đây là hình ảnh tại nhà 

điều hành, nơi chứa các thiết bị điều khiển 
chính của khu vườn. 

Đặc biệt, các thiết bị, vật tư này đều do 
Trung tâm tự mua, tự nghiên cứu, lắp đặt 
nên giá thành tương đối thấp so với sản 
phẩm cùng loại trên thị trường.

“Trong quá trình sản xuất, lắp ghép các 
thiết bị được cán bộ, giảng viên, giáo viên 
và học sinh nghiên cứu, do đó đã hạ được 
giá thành sản phẩm, khoảng cỡ 1/3 chi phí 
so với cùng loại ở thị trường bên ngoài”. 
Thạc sĩ Trần Đình Dũng - Phó Giám đốc 
phụ trách Trung tâm Thực nghiệm - Cung 
ứng dịch vụ Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Kon Tum cho hay.

Nhờ tự động hóa trong quá trình hoạt 
động, tận dụng được lượng nước mưa, 
nước thừa trong quá trình tưới nên tiết 
kiệm được chi phí sản xuất, nhân công và 
có thể dễ dàng áp dụng rộng rãi trong cộng 
đồng. 

 Từ những kết quả và hiệu quả kinh tế 
mang lại qua mô hình trồng thử nghiệm 
cây cà chua trong nhà vườn thông minh, 
hiện nay, Trung tâm Thực nghiệm - Cung 
ứng dịch vụ Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Kon Tum đang triển khai, lắp ráp thêm 3 
nhà vườn thủy canh, với diện tích 600m2 
để trồng khảo nghiệm thêm các loại cây 
trồng khác, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên 
cứu, thực hành của cán bộ, giáo viên, học 
viên, đồng thời hướng tới mục tiêu chuyển 
giao công nghệ, cung ứng dịch vụ cho các 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, 
trong định hướng phát triển của Trung 
tâm Thực nghiệm - Cung ứng dịch vụ 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

(Xem tiếp trang 25)
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HOAÏT ÑOÄNG KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ

Sau khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01/08/2007 quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn Kỹ thuật; Nghị định số 132/2008/
NĐ-CP ngày 31/12/2008 về quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá có hiệu lực thi 
hành, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành 
nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực 
hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: Chỉ thị 
số 07/2009/CT-UBND ngày 04/12/2009 
về việc triển khai thi hành Luật Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; Quyết định số 
367/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 về việc 
thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Kon 
Tum (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh); 
Công văn số 1860/UBND-KGVX ngày 
11/8/2016 về việc tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, UBND 
tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành; UBND 

các huyện, thành phố tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến các quy định của pháp 
luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, 
đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu 
dùng trong phạm vi của ngành mình quản 
lý; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu 
dùng trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy 
định của pháp luật và một số văn bản liên 
quan khác(1). 

(1): Kế hoạch số 2821/KH-UBND ngày 
19/10/2017 về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường địa phương, hiện đang xem xét bố trí 
kinh phí để triển khai kế hoạch này; Chỉ thị số 
03/CT-UBND ngày 13/4/2017 về việc sản xuất 
và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 548/KH-UBND ngày 
07/3/2018 về phát triển vật liệu xây không nung 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và 
lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây 
đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum; Kế hoạch số 1845/KH-UBND, ngày 
14/7/2017 về việc Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, 
gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn tỉnh....

Tình hình thực hiện
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Lê Văn Chinh   

Chi cục trưởng Chi cục TC-ĐL-CL
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Ngoài ra, UBND tỉnh Kon Tum đã 
bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
389 Quốc gia và các Bộ, ngành Trung 
ương, kịp thời ban hành các văn bản chỉ 
đạo các sở, ngành, UBND các huyện, 
thành phố triển khai đồng bộ, có hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước về chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá cũng như đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

Hàng năm, UBND tỉnh Kon Tum 
đều ban hành Quyết định phê duyệt kế 
hoạch và chỉ đạo các ngành chức năng 
triển khai thực hiện các đợt kiểm tra, 
thanh tra liên ngành đối với các doanh 
nghiệp(2). Kết quả kiểm tra về chất lượng  
 

(2): Kiểm tra không quá 02 lần/năm đối với 
doanh nghiệp.

sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, cụ 
thể năm 2017: Kiểm tra 103 cơ sở; trong 
đó, có 10 cơ sở sản xuất (tinh bột sắn, 
cao su thiên nhiên, phân bón, vật liệu 
xây dựng); 93 cơ sở lưu thông; không có 
cơ sở nhập khẩu. Số lô sản phẩm, hàng 
hóa được kiểm tra (lô sản phẩm trong 
sản xuất, lô sản phẩm trong lưu thông, 
lô hàng nhập khẩu, hàng hóa vi phạm): 
Khi tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, các đoàn kiểm tra tiến 
hành kiểm tra tất cả các mặt hàng hiện 
có, số lượng ở mỗi cơ sở thường rất ít 
nên không tiến hành kiểm tra theo lô. 
Qua kiểm tra có 01 cơ sở vi phạm về chất 
lượng (cơ sở sản xuất) và tiến hành xử lý 
vi phạm: 275.000.000 đồng. Số lượt cơ 
sở vi phạm về đo lường, nhãn hàng hoá 
(cơ sở kinh doanh): 16 cơ sở. Kết quả xử 
lý vi phạm: 16.400.000 đồng.
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Đánh giá chung 
Trong những năm qua, UBND tỉnh 

Kon Tum đã cụ thể hoá Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá và các văn bản có 
liên quan của Trung ương phù hợp với 
điều kiện của địa phương để phổ biến tới 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các ngành 
chức năng, các địa phương(3) phối hợp 
chặt chẽ, thường xuyên tổ chức các đợt 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá. Qua đó đã phát hiện và xử lý, 
nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi 
phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy phần 
lớn các đơn vị, cơ sở được thanh, kiểm 
tra chấp hành tương đối tốt các quy định 
của pháp luật, như: cung cấp bản công bố 
tiêu chuẩn áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ 
thuật cho các loại sản phẩm, hàng hóa mà 
cơ sở sản xuất, chế biến hoặc kinh doanh; 
các cơ sở đều thực hiện đúng như bản 
công bố, không có sản phẩm, hàng hóa 
phát sinh ngoài bản công bố, các hàng 
hóa được kiểm tra đều có nguồn gốc, xuất 
xứ rõ ràng; thực hiện ghi nhãn hàng hóa 
theo quy định; đối với các hàng hóa quy 
định thời hạn sử dụng qua kiểm tra xác 
định còn trong hạn sử dụng,... Song song  
 
 

(3): Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công 
thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Y tế, 
Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, UBND 
các huyện, thành phố, Ban chỉ đạo 389,… .

với công tác kiểm tra, các cơ quan chức 
năng cũng đã tập trung tuyên truyền, vận 
động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh chấp hành các quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng và nhãn hàng hoá, không tham 
gia bán hàng đa cấp dưới mọi hình thức, 
không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, 
hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử 
dụng, hàng nhập lậu, gian lận thương 
mại,...

Tuy nhiên, do đặc thù là một tỉnh miền 
núi, điều kiện giao thông còn nhiều khó 
khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực 
giáp biên giới nên công tác quản lý chất 
lượng, sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn 
gặp nhiều khó khăn và phức tạp. Việc 
buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 
hàng không đảm bảo chất lượng ngày 
càng diễn biến khó lường với những thủ 
đoạn tinh vi, cùng với đó là nhận thức của 
người kinh doanh, sự am hiểu của người 
tiêu dùng còn hạn chế nên tại những thị 
trường vùng sâu, vùng xa, biên giới tình 
trạng hàng kém chất lượng lưu thông ảnh 
hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người 
tiêu dùng.

Các văn bản quy định, hướng dẫn tuy 
khá đầy đủ nhưng phân tán, gây khó khăn 
cho việc thực thi ở địa phương.  

Đề xuất, kiến nghị với các Bộ ngành 
Trung ương: thường xuyên mở các lớp 
bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn nâng cao 
kiến thức, năng lực cho người làm công tác 
thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá, nhận biết hàng giả, hàng kém 
chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ...                                    
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Thực hiện Kế hoạch công tác năm 
2018, từ đầu năm đến nay, hoạt động 

nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa 
học và công nghệ đã được tích cực, nỗ 
lực triển khai trên các lĩnh vực công tác 
và đạt được những kết quả đáng khích lệ; 
đó là:

Về hoạt động nghiên cứu - triển 
khai: trong năm 2018, Trung tâm tổ chức 
thực hiện 02 nhiệm vụ chuyển tiếp từ 
năm 2017 và triển khai thực hiện 2 dự án, 
3 nhiệm vụ giao năm 2018; đến nay, việc 
triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ 
đã đạt được những kết quả sau:

Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2017:
Nhiệm vụ: Nghiên cứu phương pháp 

nhân giống lan Giả hạc tại tỉnh Kon Tum: 
kết quả đã hoàn chỉnh các quy trình nhân 

giống 02 giống lan Giả hạc bằng phương 
pháp nuôi cấy mô và phương pháp tách 
keiki,   nhiệm vụ đã được nghiệm thu kết 
thúc vào tháng 05/2018

Nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ KH&CN 
xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu 
cơ phục vụ sản xuất một số loại rau, hoa 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Kết quả đã 
hoàn chỉnh quy trình sản xuất giá thể hữu 
cơ, gửi mẫu phân tích thành phần dinh 
dưỡng, các chỉ tiêu lý hóa của giá thể và 
trồng thử nghiệm các loại rau hoa. Kết 
quả giá thể sản xuất đạt theo tiêu chuẩn 
giá thể sạch và các mô hình rau, hoa sinh 
trưởng, phát triển tốt. Nhiệm vụ đã được 
nghiệm thu kết thúc vào tháng 05/2018

Nhiệm vụ được giao năm 2018: 
Nhiệm vụ: Nghiên cứu điều kiện 
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trồng, chăm sóc một số giống lan rừng 
(trúc phật bà, giả hạc, thạch hộc tía) quy 
mô vườn ươm tại thành phố Kon Tum: 
Hiện tại đã tiến hành kiểm tra và cấy lan 
Trúc phật bà, giả hạc, thạch hộc tía; Bố 
trí thí nghiệm 02 loại lan lan thạch hộc tía 
và trúc phật bà trên các loại giá thể (thạch 
hộc tía: 1000 cây, trúc phật bà: 1000 cây).

Nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây Mật 
nhân, Ba kích và xây dựng mô hình trồng 
cây kim tuyến ở điều kiện tự nhiên tại địa 
bàn tỉnh Kon Tum, đã đạt được kết quả:  

- Cây kim tuyến: nhân giống được 
40.000 cây kim tuyến bằng phương pháp 
nuôi cấy mô; xây dựng mô hình trồng thử 
nghiệm 40.000 cây kim tuyến trong điều 
kiện tự nhiên tại huyện Tu Mơ Rông và 
Kon Plong

- Cây ba kích: đã giao 1.750 cây giống 
ba kích xây dựng mô hình ở huyện Tu 
Mơ Rông, 5.000 cây xây dựng mô hình ở 
thành phố Kon Tum. 

- Cây mật nhân: đã giao 1.780 cây 
giống mật nhân xây dựng mô hình tại 
huyện Ngọc Hồi và TP Kon Tum. 

  Nhiệm vụ: Nghiên cứu phương pháp 
nhân giống một số cây dược liệu: Mật 
nhân, ba kích. Đến nay tạo ra 1000 cây 
giống mật nhân,  150 bình chồi và 700 
cây ba kích.

Đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh giao 
năm 2018:

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, 
sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo 
(Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum: 
đã triển khai thực hiện và thu hoạch được 

13 kg nấm Đông Trùng Hạ Thảo khô.

Dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh 
sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức 
năng để xử lý phế phẩm nông nghiệp làm 
phân bón: đã nhân giống cấp 1, cấp 2 và 
sản xuất được 2000kg chế phẩm sinh 
học; tập huấn kỹ thuật sử dụng chế phẩm 
vi sinh vật đa chức năng để xử lý phụ phế 
phẩm nông nghiệp làm phân bón cho 262 
hộ dân; xây dựng mô hình xử lý phế phụ 
phẩm nông nghiệp làm phân bón: 80 tấn 
và hoàn chỉnh các báo cáo chuyên đề của 
viện môi trường nông nghiệp.

Hoạt động Thông tin và thống kê 
KH&CN: từ đầu năm đến nay in ấn, phát 
hành 08 bản tin khoa học và công nghệ 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, số 
lượng 400 cuốn/bản tin; phối hợp với Đài 
truyền hình tỉnh Kon Tum thực hiện 05 
chuyên mục khoa học và công nghệ phát 
trên đài truyền hình tỉnh; cung cấp hơn 
150 tin, bài viết lên Trang thông tin điện 
tử của Sở KH&CN; in ấn, phát hành 03 
số tạp chí Thông tin Khoa học và Công 
nghệ, số lượng 300 cuốn/số. 

Hoạt động dịch vụ KH&CN: đã tổ 
chức kiểm định 2901 phương tiện đo các 
loại, đạt hơn 96,7% kế hoạch năm; thử 
nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 
vật liệu công trình 712 mẫu các loại, đạt 
hơn 71% kế hoạch năm; đo điện trở tiếp 
đất hệ thống chống sét 85 công trình, đạt 
121,4% kế hoạch năm; tư vấn, hỗ trợ kỹ 
thuật lập báo cáo định kỳ công tác bảo vệ 
môi trường, lập hồ sơ công bố hợp chuẩn, 
hợp quy, lập hồ sơ đăng ký sử dụng mã số 
mã vạch cho 15 doanh nghiệp, đạt 100% 
kế hoạch. 
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NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

Tỉnh Kon Tum là một tỉnh nằm ở phía 
bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 

9.690,5 km2, trong đó 80,67% là diện tích 
đất rừng và đất đồi núi; dân số khoảng 
520.000 người, trong đó đồng bào dân tộc 
chiếm trên 53%. Là một tỉnh được tái lập 
tháng 10/1991, đời sống nhân dân đang còn 
gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa 
đồng bộ, mặt bằng dân trí chung chưa đồng 
đều, trình độ sản xuất còn thấp. Tuy nhiên, 
tỉnh Kon Tum có lợi thế về tài nguyên 
thiên nhiên như đất đai, rừng, khoáng sản, 
đa dạng sinh học,v.v.... đây là một trong 
những điều kiện cơ bản để đẩy mạnh việc 
đưa các thành tựu khoa học và công nghệ 
(KH&CN) vào sản xuất và đời sống nhằm 
khai thác tối đa các nguồn lợi phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Kết quả nghiên cứu, ứng dụng và 
chuyển giao KH&CN trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum  trong thời qian qua đã có những 
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, 
đẩy mạnh CNH, HĐH của tỉnh. Các chủ 
trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà 
nước về KH&CN đã được cụ thể hóa và 
ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình 
thực tiễn của địa phương. Các nhiệm vụ 

KH&CN đã bám sát mục tiêu về phát triển 
KH&CN Trung ương; kế hoạch phát triển 
KH&CN và nhiệm vụ phát triển KT-XH 
của tỉnh. Công tác nghiên cứu, ứng dụng 
bước đầu đã gắn kết với các doanh nghiệp 
để nâng cao trình độ công nghệ, tăng năng 
suất, chất lượng sản phẩm. Phần lớn các 
đề tài, dự án KH&CN trong quá trình triển 
khai hoặc sau khi kết thúc đã được đưa 
vào áp dụng trong sản xuất và đời sống ở 
mức độ khác nhau. Trong lĩnh vực khoa 
học xã hội và nhân văn đã góp phần hoạch 
định các chủ trương, chính sách trong các 
lĩnh vực kinh tế, xã hội, chuyển dịch kinh 
tế theo hướng CNH, HĐH, giải quyết các 
vấn đề dân tộc, tôn giáo, bảo tồn và phát 
huy bản sắc văn hoá cộng đồng, củng cố 
hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong lĩnh vực 
nông nghiệp và nông thôn đã tác động tích 
cực vào nhận thức, tập quán canh tác, trình 
độ sản xuất của người dân, đặc biệt là đồng 
bào dân tộc thiểu số đang còn khó khăn; 
từng bước đem lại diện mạo mới ở nông 
thôn. Thông qua hoạt động này, cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi 
theo hướng tăng giá trị hàng hóa; nhiều mô 
hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả đã được 
triển khai nhân rộng; một số kỹ thuật sản 

đẩy mạnh hoạt động ứng dụng,  
chuyển giao KH&CN tại tỉnh Kon Tum

Đoàn Trọng Đức
PGĐ Sở KH&CN

Một số giải pháp
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xuất mới, thâm canh tăng năng suất, chất 
lượng đã được áp dụng và đem lại hiệu 
quả cho người lao động. Một số công nghệ 
mới, công nghệ cao bước đầu đã được đưa 
vào ứng dụng như công nghệ tái tạo năng 
lượng như sản xuất khí sinh học (Biogas); 
sử dụng năng lượng mặt trời, tiết kiệm 
điện, thủy điện nhỏ và vừa; công nghệ 
thông tin, viễn thông; công nghệ sản xuất 
mới trong sản xuất vật liệu xây dựng; công 
nghệ sản xuất sạch; công nghệ sinh học, 
công nghệ cao trong nông nghiệp như công 
nghệ trồng cây trong nhà màng điều khiển 
tự động hoặc bán tự động, sản xuất chế 
phẩm sinh học, phân vi sinh; nhân giống 
cây trồng có giá trị bằng phương pháp 
cấy mô, hom; cải tạo đàn bò bằng phương 
pháp thụ tinh nhân tạo; sản xuất nấm ăn, 
nấm dược liệu; sản xuất rau, hoa trong nhà 
màng; sản xuất bằng phương pháp thủy 
canh, tưới nhỏ giọt; ươm giống và nuôi cá 
nước lạnh, v.v.. đã góp phần nâng cao công 
tác quản lý; tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm; đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi; bảo 
vệ môi trường sinh thái. Hệ thống dịch vụ 
hỗ trợ phát triển công nghiệp, xây dựng, 
nông nghiệp, nông thôn bao gồm cả dịch 
vụ đầu vào và dịch vụ đầu ra của sản xuất 
đã được tăng cường. Hệ thống các cơ quan 
chuyển giao KH&CN trên địa bàn tỉnh đã 
được quan tâm đầu tư, hỗ trợ để làm tốt 
nhiệm vụ là cầu nối đưa kết quả nghiên cứu 
khoa học, các công nghệ mới phù hợp vào 
sản xuất và đời sống thông qua các hoạt 
động tư vấn, chuyển giao KH&CN; đào 
tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; quảng 
bá thương hiệu, sản phẩm KH&CN… Các 
chương trình, đề tài khoa học có hiệu quả 
được khuyến khích chuyển giao đưa vào 
ứng dụng. 

Tuy nhiên, hoạt động chuyển giao, ứng 

dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
trong thời gian qua chưa trở thành phong 
trào rộng khắp; nhiều tiến bộ KHKT, kết 
quả nghiên cứu chậm đưa vào ứng dụng 
trong thực tiễn; việc ứng dụng, chuyển giao 
chỉ mới dừng lại ở một số ngành, lĩnh vực 
trong đó chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp, 
các lĩnh vực khác còn hạn chế; mức độ ứng 
dụng, quy mô chuyển giao còn nhỏ lẻ; trình 
độ công nghệ tại các doanh nghiệp còn 
thấp, chậm đổi mới; việc xã hội hóa công 
tác nghiên cứu, ứng dụng, huy động các 
nguồn lực đầu tư cho hoạt động KH&CN 
trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, v.v.. 

Trước những cơ hội và thách thức mới 
trong nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, kinh tế trí thức, cách mạng công 
nghệ 4.0 đòi hỏi không những nâng cao 
chất lượng nghiên cứu các đề tài, dự án 
KH&CN mà còn yêu cầu phải đổi mới 
trong việc chuyển giao, ứng dụng thành tựu 
KH&CN. Để đáp ứng được những nhu cầu 
của thực tiễn sản xuất và đời sống, khắc 
phục một số yếu kém, trong giai đoạn tới 
công tác chuyển giao, ứng dụng KH&CN 
cần tập trung thực hiện một số giải pháp 
sau:

* Về thông tin, tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức: tiếp tục tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ 
chức, cá nhân về vị trí, vai trò của KH&CN 
đối với phát triển KT-XH, giữ vững AN, QP; 
đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến các 
kiến thức KH&CN, các kết quả nghiên cứu; 
giới thiệu và nhân rộng các mô hình KH&CN 
có hiệu quả, các công nghệ mới, công nghệ 
tiên tiến trên thế giới và trong nước; cung cấp 
các thông tin liên quan nhằm kết nối cung- 
cầu công nghệ cho các tổ chức và cá nhân; 
giới thiệu các điển hình tiên tiến trong việc 
áp dụng các kết quả nghiên cứu, v.v… bằng 
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các hình thức phù hợp với từng đối tượng 
trong xã hội để đẩy mạnh hoạt động chuyển 
giao, ứng dụng; xây dựng mạng lưới thông 
tin KH&CN kết nối từ Trung ương, tỉnh với 
các đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân 
để đẩy mạnh hoạt động thông tin KH&CN.

* Về cơ chế chính sách: tiếp tục nghiên 
cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các 
quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát 
triển KH&CN gắn với quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định 
nhiệm vụ KH&CN phải phù hợp với quy 
hoạch phát triển các ngành kinh tế mũi 
nhọn và các sản phẩm chủ lực của tỉnh, 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, đầu tư phát triển sản xuất và 
chế biến dược liệu,v.v…; thực thi hiệu quả 
chính sách thu hút và trọng dụng cán bộ 
KH&CN theo Nghị định 40/2014/NĐ-CP, 
ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định 
việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt 
động KH&CN. Có chính sách cử cán bộ 
KH&CN đi nghiên cứu, học tập có thời 
hạn tại các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài; xây dựng cơ 
chế, chính sách thích hợp để huy động các 
nguồn kinh phí ngoài ngân sách để tăng 
cường đầu tư cho KH&CN, đặc biệt nguồn 
kinh phí để chuyển giao, ứng dụng và nhân 
rộng kết quả sau nghiên cứu; hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao KH&CN trong lĩnh 
vực nông nghiệp và nông thôn luôn gặp 
phải những khó khăn nhất định. Vì vậy, 
cần có những cơ chế chính sách tài chính 
ưu đãi nhằm khuyến khích tạo điều kiện 
các cơ quan chuyển giao làm tốt hoạt động 
này; có cơ chế chính sách khuyến khích, 
hỗ trợ thành lập các tổ chức KH&CN ở 
địa phương phù hợp với các mục tiêu, định 
hướng nhiệm vụ phát triển KH&CN trong 
từng giai đoạn, gắn với thực hiện cơ chế tự 

chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN 
công lập. Xây dựng Quy hoạch nguồn nhân 
lực KH&CN đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; 
xây dựng chính sách hỗ trợ đối với nhiệm 
vụ KH&CN liên kết để đổi mới, nâng cao 
trình độ công nghệ, nâng cao năng suất, 
chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, 
hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, 
khai thác sáng chế, mua bán công nghệ; 
tiếp tục áp dụng rộng rãi cơ chế đặt hàng, 
khoán sản phẩm nghiên cứu, kinh phí thực 
hiện đề tài cho các tổ chức, cá nhân chủ 
trì thực hiện, tăng tỷ lệ chi ngân sách dành 
cho hoạt động khoa học nói chung, nghiên 
cứu triển khai nói riêng, đồng thời huy 
động xã hội hóa các nguồn vốn khác đầu tư 
cho KH&CN nhất là việc chuyển giao, ứng 
dụng kết quả các đề tài, dự án; có chính 
sách và cơ chế cụ thể trong liên kết 4 nhà, 
hỗ trợ địa phương hoặc doanh nghiệp xây 
dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm là 
thế mạnh của địa phương, doanh nghiệp.

* Về tăng cường tiềm lực KH&CN: 
củng cố, kiện toàn và phát triển các đơn vị 
hoạt động KH&CN, các cơ quan chuyển 
giao KH&CN trên địa bàn tỉnh đủ năng 
lực nghiên cứu, tiếp thu chuyển hoá kết 
quả KH&CN, đáp ứng yêu cầu trong tình 
hình mới; nghiên cứu phát triển nguồn 
nhân lực KH&CN làm công tác chuyển 
giao, ứng dụng KH&CN cả số lượng và 
chất lượng. Nâng cao hiệu quả hoạt động 
KH&CN cơ sở; tập trung đầu tư, nâng cao 
hiệu quả hoạt động, chuyển đổi các tổ chức 
KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; chú trọng 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, 
vùng, cơ sở ứng dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp công nghệ cao, tập trung cho lĩnh 
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vực công nghệ sinh học, công nghệ thông 
tin, công nghệ tự động hoá, công nghệ vật 
liệu mới, các công nghệ mới trong sản 
xuất nông nghiệp; thúc đẩy hình thành các 
doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ các doanh 
nghiệp thành lập tổ chức nghiên cứu và 
phát triển trực thuộc.

* Về đầu tư: triển khai đồng bộ các 
biện pháp nhằm huy động nguồn vốn xã 
hội ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư 
cho hoạt động KH&CN. Thực thi các cơ 
chế, chính sách nhằm tăng tỷ lệ đầu tư cho 
KH&CN, nhân rộng kết quả đề tài, dự án 
từ xã hội đảm bảo mức cao hơn so với đầu 
từ ngân sách của tỉnh, trong đó có cơ chế 
hợp tác công tác đồng tài trợ với sự hỗ trợ 
của Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh; xây 
dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
ứng dụng, đổi mới công nghệ để huy động 
các nguồn vốn đầu tư cho KH&CN từ các 
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; xây 
dựng và thực thi có hiệu quả các quy định 
về việc trích lập và sử dụng quỹ phát triển 
KH&CN của doanh nghiệp; hỗ trợ đầu tư 
hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo; tiếp tục xây dựng và phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng KH&CN; 
rà soát để đầu tư nâng cao năng lực của 
các phòng thí nghiệm, các cơ sở nghiên 
cứu, ứng dụng; bảo đảm tăng tỷ lệ đầu tư 
từ ngân sách cho KH&CN, trong đó dành 
một phần kinh phí cho công tác chuyển 
giao, ứng dụng kết quả KH&CN

* Về  thị trường KH&CN: triển khai 
các chương trình đổi mới công nghệ, 
chuyển giao công nghệ và phát triển tài 
sản trí tuệ doanh nghiệp tạo động lực để 
các thành phần kinh tế cùng tham gia hoạt 
động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; phát 

triển các doanh nghiệp KH&CN thông qua 
thúc đẩy phát triển các cơ sở ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. 
Tăng cường hỗ trợ xác lập, quản lý và phát 
triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, cá nhân. 
Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của các doanh nghiệp và nhà khoa học; đổi 
mới công tác thông tin, dự báo thị trường 
nhằm định hướng phát triển thị trường các 
sản phẩm KH&CN hình thành từ công tác 
chuyển giao, nhân rộng; nghiên cứu xây 
dựng “thương hiệu” cho các sản phẩm chủ 
lực của tỉnh; khuyến khích, tạo thuận lợi 
cho các doanh nghiệp, các tổ chức trong và 
ngoài tỉnh ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm để phát triển và mở rộng thị 
trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài; 
hỗ trợ quảng bá, tìm kiếm thị trường thông 
qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài 
nước.

* Về đào tạo, tập huấn: chú trọng đào 
tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, 
các cơ quan làm công tác chuyển giao; 
thông qua các mô hình trình diễn để tổ 
chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, trưng 
bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới; 
liên kết với các trường đại học, các viện 
nghiên cứu... đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
sâu, bổ sung những tri thức mới cho đội 
ngũ trí thức trẻ. Kết hợp chặt chẽ giữa các 
chuyên gia nhiều kinh nghiệm với các trí 
thức trẻ và nông dân có kinh nghiệm sản 
xuất áp dụng tiến bộ KH&CN; mở rộng 
phương thức đào tạo có sự tham gia của 
cơ quan chủ trì, cơ quan chuyển giao, chủ 
nhiệm đề tài, dự án.

* Về hợp tác, liên kết: quan tâm đẩy 
mạnh xúc tiến đầu tư vào việc chuyển 
giao, ứng dụng các kết quả sau nghiên 
cứu; khuyến khích các doanh nghiệp đầu 
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tư mở rộng sản xuất, chế biến sản phẩm; 
các hộ sản xuất liên kết mở rộng quy mô 
mô hình ứng dụng; chú trọng hợp tác với 
các trường Đại học, các Viện, các doanh 
nghiệp, các tổ chức KH&CN trong nước 
nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng 
dụng, chuyển giao KH&CN gắn với đào 
tạo nguồn nhân lực tại chỗ; đẩy mạnh hợp 
tác với các doanh nghiệp, các đơn vị tư 
vấn, từng bước hình thành, phát triển các 
dịch vụ chuyển giao, ứng dụng KH&CN 
như: dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn đầu 
tư, tư vấn pháp lý, tài chính, bảo hiểm, bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ cung ứng 
vật tư, máy móc, thiết bị; dịch vụ tiêu thụ 
sản phẩm… Tạo mối liên kết và quảng bá 
để thu hút các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
chuyển giao, ứng dụng kết quả để tham gia 
thử nghiệm, trình diễn. Tạo điều kiện để 
công nghệ hình thành từ nghiên cứu được 
thương mại hóa, đồng thời hỗ trợ nông 
dân, doanh nghiệp tiếp nhận được công 

thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên 
cứu đầu tư lắp đặt nhà máy chế 
biến nông sản ứng dụng công 
nghệ tự động hóa để nâng cao 
giá trị sản phẩm. Vừa đáp ứng 
nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, 
học tập của Trường, vừa hướng 
đến mục tiêu cung ứng dịch 
vụ, chuyển giao công nghệ cho 
cộng đồng. Chủ trương đang 
được lãnh đạo tỉnh Kon Tum 
ủng hộ nhằm đáp ứng nhu cầu 
đào tạo nguồn nhân lực, phục 
vụ chủ trương phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
của tỉnh./.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM...

nghệ; liên kết giữa 04 nhà bao gồm từ giai 
đoạn nghiên cứu, chuyển giao kết quả, sản 
xuất thử nghiệm tiến tới sản xuất ở quy 
mô công nghiệp, chế biến, tiêu thụ gắn với 
chuỗi giá trị.

Tóm lại: với quan điểm phát triển 
KH&CN đi vào chiều sâu, theo hướng sản 
xuất hàng hóa, tăng cường ứng dụng tiến bộ 
KH&CN, chuyển giao, nhân rộng kết quả 
sau nghiên cứu, phát triển các sản phẩm 
KH&CN có chất lượng đã đặt ra yêu cầu 
phải thay đổi nội dung, hình thức, phương 
thức chuyển giao, ứng dụng. Trong đó, cần 
chú trọng phối hợp đồng bộ các giải pháp, 
đặc biệt nâng cao hiệu quả của công tác 
tuyền truyền, phổ biến kết quả các đề tài, 
dự án KH&CN; tăng cường công tác quản 
lý; xây dựng cơ chế chính sách nhằm nâng 
cao năng lực, hỗ trợ cho công tác chuyển 
giao, ứng dụng các đề tài, dự án gắn với 
yêu cầu phát triển KT-XH của từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị.

(tiếp theo trang 15)



26 Thoâng tin KH&CN - Soá 03/2018

1. Đặt vấn đề

Nhiệm vụ cốt lõi của Trường CĐCĐ 
Kon Tum hiện nay là đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người 
lao động; nghiên cứu ứng dụng, chuyển 
giao khoa học - kỹ thuật - công nghệ; đẩy 
mạnh hợp tác quốc tế; liên kết đào tạo, gắn 
kết với doanh nghiệp; tổ chức sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp 
luật với chiến lược lấy người học làm trung 
tâm gồm các giá trị: hướng đến người học; 
liên kết địa phương, doanh nghiệp và toàn 
cầu; đổi mới; cam kết sự xuất sắc; tôn trọng 
và bình đẳng.

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức gắn 

với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 (CM 4.0), để trường tồn tại và phát triển 
bền vững, một trong những nhiệm vụ hàng 
đầu là phải đổi mới công tác quản lý khoa 
học. 

2. Giải pháp đổi mới công tác quản 
lý khoa học ở Trường CĐCĐ Kon Tum 

Quán triệt quan điểm của Đảng: “Phát 
triển và ứng dụng khoa học và công nghệ 
là quốc sách hàng đầu” và tinh thần cuộc 
CM 4.0, Trường xác định mục tiêu cốt lõi 
của công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) 
là ứng dụng những thành tựu khoa học vào 
thực tiễn, nhiệm vụ khoa học phải xuất phát 
từ nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn của nhà 
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trường và cộng đồng gắn với đổi mới sáng 
tạo. Để đạt được mục tiêu này, Trường đã 
định hướng, quán triệt cho giảng viên, viên 
chức và học sinh, sinh viên của Trường 
đẩy mạnh NCKH thông qua các giải pháp 
cơ bản sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu ban hành các 
văn bản về quản lý khoa học theo tinh 
thần đổi mới gắn với cuộc CM 4.0:

Nhà trường đã nghiên cứu xây dựng và 
ban hành Quy định tạm thời về Quy trình 
xây dựng, thẩm định và ban hành chương 
trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm 
định giáo trình; Chế độ công tác hoạt động 
khoa học và công nghệ; Xét duyệt và công 
nhận Sáng kiến và Kế hoạch, Lịch NCKH 
năm học của Trường. Nội dung cốt lõi của 
Quy định, Kế hoạch, Lịch NCKH này là 
sự định hướng nhiệm vụ khoa học (gắn với 
nhiệm vụ cấp bách của Trường và của tỉnh 
Kon Tum, đặc biệt là cuộc CM 4.0), quy 
định, quy trình (mang tính mở, linh hoạt, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức, 
cá nhân đăng kí và thực hiện nhiệm vụ 
NCKH), chế độ chính sách phù hợp trong 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học của giảng 
viên, viên chức và học sinh, sinh viên.  

Thứ hai, đăng kí, triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ khoa học phải đảm bảo 
thiết thực, đạt chất lượng, hiệu quả theo 
các biện pháp sau:

(1) Phải đổi mới căn bản về xây dựng 
chương trình, giáo trình

Việc làm đầu tiên có tính tiên quyết, nền 
tảng là Trường rà soát lại toàn bộ chương 
trình, giáo trình, bài giảng của giảng viên, 
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổng thể 
biên soạn lại chương trình, giáo trình (bổ 
sung các học phần khởi nghiệp, tự động 

hóa vào tất cả chương trình đào tạo) đáp 
ứng với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, gắn lý thuyết với thực 
hành, tăng cường rèn kĩ năng thực hành, 
kĩ năng sống, dạy học tích hợp theo hướng 
phát triển phẩm chất, năng lực người học 
và đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra. Chú 
trọng xây dựng bài giảng điện tử có ứng 
dụng các phần mềm chuyên dụng, bài giảng 
e-Learning theo hướng tích hợp đáp ứng 
nhu cầu học tập trực tuyến thường xuyên 
của người học trên Website của Trường.  

(2) Tích cực, chủ động đăng kí thực 
hiện đề tài NCKH ứng dụng

Mỗi cán bộ quản lý, giảng viên phải 
tích cực, chủ động, sáng tạo đăng kí thực 
hiện đề tài khoa học phục vụ công tác quản 
lý, đào tạo, giảng dạy tại Trường gắn với 
tinh thần cuộc CM 4.0. Chú trọng nghiên 
cứu phát triển Nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ tự động hoá, công 
nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm, công 
nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân 
tạo, y học dự phòng và dược học, phát triển 
nguồn dược liệu và các sản phẩm từ dược 
liệu ở địa phương; Áp dụng NCKH sư 
phạm ứng dụng nghiên cứu các vấn đề về 
đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng 
áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực, dạy học 
tích hợp; Đặc biệt ứng dụng công nghệ 
thông tin thiết kế các phần mềm dạy học; 
Giải pháp rèn luyện nghiệp vụ, thực hành, 
thực tập nghề của học sinh, sinh viên; 
Nghiên cứu đăng kí và thực hiện các dự 
án khởi nghiệp, các vấn đề khoa học công 
nghệ ứng dụng nâng cao chất lượng cuộc 
sống và bảo tồn tài nguyên, môi trường, 
tiết kiệm năng lượng thích ứng với biến 
đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, phát 
triển bền vững của tỉnh Kon Tum, khu vực 
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Tây Nguyên và vùng tam giác phát triển 
CLV.

(3) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả 
các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

Mỗi đơn vị, cá nhân căn cứ vào chức 
năng, nhiệm vụ và năng lực của mình 
nghiên cứu đề xuất thực hiện các sáng 
kiến, cải tiến kĩ thuật để giải quyết các vấn 
đề khó khăn, cấp bách trong quản lý hành 
chính; cơ sở vật chất; hoạt động chuyên 
môn; thiết bị kỹ thuật, đồ dùng dạy học, 
quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, phát triển dược liệu,… 
Chú trọng phát triển các sáng kiến có giá 
trị thực tiễn cao, có khả năng chuyển giao 
công nghệ, mang lại giá trị cho Trường và 
phục vụ cộng đồng.

(4) Tích cực nghiên cứu viết bài báo, 
tham luận khoa học

Mỗi cán bộ quản lý, giảng viên phải tích 
cực, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo trong 
nghiên cứu để viết bài báo, tham luận khoa 
học đăng ở các tạp chí, ấn phẩm khoa học 
trong và ngoài nước, nhất là tạp chí chuyên 
ngành, nội san, hội nghị, hội thảo,... khoa 
học của tỉnh Kon Tum.

Thứ ba, đẩy mạnh liên kết với các cơ 
quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước 
về nghiên cứu khoa học:

Hiện nay, Trường đã và đang triển khai 
đăng kí, thực hiện các đề tài, dự án trọng 
điểm để thực hiện công tác quản lý, đào 
tạo, bồi dưỡng hiện đại gắn với ứng dụng 
công nghệ thông tin và tự động hóa, đó là: 
Dự án nhà vườn thông minh; Vườn ươm 
khởi nghiệp; Nhà máy chế biến cà chua; 
Dự án nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 
2020; Xây dựng phương thức đào tạo trực 

tuyến (xây dựng phần mềm quản lý đào 
trực tuyến, bài giảng e-Learning) về đào 
tạo trồng rau sạch, nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao,... đăng kí khởi nghiệp Dự 
án “Túi gội đầu thảo dược”, “Sản xuất máy 
in 3D giá rẻ”;… Đã làm việc và tiến tới sẽ 
hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp Hàn 
Quốc về các lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế, 
sản xuất mặt nạ từ dược liệu, sản xuất phân 
bón vi sinh và trồng cây mè,… Trường đặc 
biệt chú trọng đến việc phối kết hợp với 
các cơ quan, doanh nghiệp để chia sẻ kinh 
nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học, 
công nghệ, thu hút các chương trình, dự 
án đầu tư trong và ngoài nước để tập trung 
nguồn lực tiến đến thành lập doanh nghiệp 
khoa học trong Trường.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán 
bộ, giảng viên và tạo điều kiện về cơ sở 
vật chất trong công tác nghiên cứu khoa 
học: 

Hiện tại, trường có tổng cộng 298 người, 
trong đó trình độ tiến sĩ: 04, thạc sĩ: 129, 
còn lại là các trình độ khác. Trong những 
năm qua nhiều giảng viên của Trường đã 
thể hiện được năng lực NCKH và đã thực 
hiện nhiều công trình nghiên cứu ở cấp bộ, 
cấp tỉnh và cấp cơ sở. Nhà trường luôn xác 
định nguồn nhân lực là vấn đề then chốt để 
Trường không ngừng đổi mới, phát triển. 
Để tiếp tục phát huy hết tiềm năng NCKH 
của giảng viên phù hợp với các định hướng 
phát triển của Trường, Trường đã và sẽ tiếp 
tục cử các giảng viên tham gia các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực 
NCKH như: khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, 
các khóa tập huấn ngắn hạn. Trường cũng 
tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất cho giảng 
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viên thực hiện các đề tài, ý tưởng dự án; 
thành lập tổ chuyên môn để hợp tác nghiên 
cứu các vấn đề mới như: phát triển dược 
liệu, dinh dưỡng, nuôi cấy mô, câu lạc bộ 
in 3D,…

Thứ năm, thực hiện có chất lượng, 
hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, 
khởi nghiệp của sinh viên:

Nhà trường đã định hướng giảng viên 
hướng dẫn sinh viên NCKH, làm bài tập 
lớn và chuyên đề, đồ án, khóa luận tốt 
nghiệp tập trung vào những vấn đề cơ bản 
đó là: Thiết kế bài giảng e-Learning, đăng 
kí tham gia các Hội thi và cuộc thi Sáng tạo 
khoa học kĩ thuật do tỉnh Kon Tum tổ chức; 
Áp dụng NCKH sư phạm ứng dụng nghiên 
cứu nội dung chương trình, sách giáo khoa 
phổ thông để xác định những kiến thức, kỹ 
năng cần thiết phục vụ công tác giảng dạy; 
Đánh giá thực trạng về ngành nghề đang 
đào tạo và nhu cầu xã hội ở địa bàn tỉnh 
Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên 
nói chung; Ứng dụng công nghệ thông tin, 
kiến thức khoa học cơ bản để giải quyết 
những vấn đề thực tiễn của ngành nghề 
được đào tạo; Đặc biệt chú trọng hướng 
dẫn sinh viên đăng kí và thực hiện các ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp;...

3. Kết luận

NCKH là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm trong chiến lược phát triển của 
Trường để đảm bảo Trường tồn tại, phát 
triển bền vững trong tương lai. NCKH của 
Trường phải gắn kết với công tác đào tạo, 
chuyển giao công nghệ theo tinh thần cuộc 
CM 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin và 
tự động hóa, gắn với nhu cầu của các doanh 
nghiệp, cộng đồng. 

Những giải pháp đổi mới công tác 
NCKH của Trường nêu trên đã và đang 
triển khai thực hiện, bước đầu đã có những 
kết quả rất khả quan. Do vậy, để nâng cao 
năng lực NCKH, phát huy hết tiềm năng 
đội ngũ, Trường cần có sự quan tâm nhiều 
hơn của các Bộ, Ngành và UBND tỉnh 
trong việc ban hành các văn bản để tạo tính 
tự chủ cao trong thực hiện các nhiệm vụ 
và phát triển của Trường; tăng cường đầu 
tư kinh phí, cơ sở vật chất, nhất là thiết bị 
dạy học hiện đại đáp ứng với đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
tỉnh và khu vực tam giác phát triển CLV 
và thực hiện nhiệm vụ NCKH. Nhà trường 
cũng rất cần sự tạo điều kiện thuận lợi và 
hợp tác chặt chẽ của các sở, ngành, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong và ngoài 
nước để Trường thực hiện tốt nhiệm vụ 
NCKH và chuyển giao công nghệ đáp ứng 
với nhu cầu xã hội.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thực tiễn hiện nay việc đào tạo 

nguồn nhân lực có tay nghề để phục vụ 
cho xã hội là xu hướng tất yếu. Việc nâng 
cao chất lượng đào tạo nghề (CLĐTN) cho 
học sinh dân tộc thiểu số (HSDTTS) là vấn 
đề luôn được quan tâm nhiều trong chiến 
lược phát triển nguồn nhân lực nói riêng và 
xây dựng đất nước nói chung. Tuy nhiên, 
dạy nghề vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, 
bức xúc và là mối quan tâm của toàn xã 
hội. Do thiếu quy hoạch hệ thống đào tạo 
nghề (ĐTN) , sự quan tâm của địa phương 
và các doanh nghiệp (DN), sự bất cập về 
trình độ của HSDTTS. Vì vậy (ĐTN) chưa 
thích ứng với thị trường lao động, nguồn 
nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển 
của các khu công nghiệp - khu chế xuất cả 
về số lượng và chất lượng, chưa có chính 
sách thu hút trọng dụng người tài, tạo môi 
trường cạnh tranh, công bằng lành mạnh. 
Tỉnh Kon Tum đang ở trong tình trạng 
thừa lao động phổ thông, lao động không 
có chuyên môn kỹ thuật, nhưng lại thiếu 
lao động có trình độ tổ chức sản xuất kinh 
doanh, thiếu thợ kỹ thuật trong các ngành, 
nghề và trong các khu vực kinh tế, tình 
trạng thất nghiệp vẫn đang được báo động. 
Một trong những nguyên nhân chính là do 
CLĐT không đáp ứng được đòi hỏi. Để đáp 
ứng nhu cầu trên Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum cần tập trung thực hiện một 

Thực trạng và giải pháp
QUAÛN LYÙ  CHAÁT LÖÔÏNG ÑAØO TAÏO NGHEÀ CHO HOÏC SINH DAÂN TOÄC 

THIEÅU SOÁ TAÏI TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG COÄNG ÑOÀNG KON TUM
Th.S Nguyễn An Huấn

 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

số nhiệm vụ chủ yếu sau: Phát triển ngành 
nghề, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy 
học (PPDH), tập trung nâng cao chất lượng 
đội ngũ giáo viên (ĐNGV) và cán bộ quản 
lý (CBQL) dạy nghề, tăng cường cơ sở 
vật chất (CSVC), tập trung huy động các 
nguồn lực ở địa phương, trong DN, … Vì 
vậy vấn đề nghiên cứu các giải pháp nâng 
cao CLĐTN đối HSDTTS gắn với việc 
làm đang là một nhu cầu cần thiết. 

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1. Tổ chức nghiên cứu
Để nâng cao chất lượng ĐTN đáp ứng 

được yêu cầu hiện nay, việc nghiên cứu 
thực trạng và đề ra những giải pháp nhằm 
nâng cao CLĐTN là điều cần thiết. Khảo 
sát nhận thức về vai trò quan trọng của các 
nội dung quản lý, tôi sử dụng phiếu đánh 
giá có 3 hình thức: Rất cần thiết: 3 điểm; 
cần thiết: 2 điểm; không cần thiết: 1 điểm. 
Với các giải pháp quản lý, tôi xin ý kiến 
đánh giá ở 4 mức độ và tính điểm: từ tốt, 
khá, trung bình, yếu; với lần lượt (4,3,2,1) 
điểm. Tính điểm trung bình theo công thức  
 
sau: 

n
KX

K
KX

X ii

i

ii ∑
∑
∑ ==  Trong đó: X :  

 
Điểm trung bình; Xi: Điểm ở mức độ Xi;  
Ki: Số người cho điểm ở mức Xi;  n: số 
người tham gia đánh giá. Tính thứ bậc theo 
thứ tự của điểm trung bình. Nghiên cứu 
thực trạng quản lý CLĐTN tại trường, qua 
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khảo sát 68 cán bộ quản lý và giáo viên tại 
trường.

2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Quản lý hoạt động dạy của giáo 

viên
Để quản lý nhiệm vụ soạn bài và chuẩn 

bị giờ lên lớp của GV, nhà trường đã đề ra: 
Quy định về soạn bài, giám sát công tác 
kiểm tra hồ sơ giáo án của GV theo định 
kỳ, quy định thường xuyên công tác kiểm 
tra chuẩn bị giờ lên lớp của GV, nhất là đối 
với GV trẻ, thực hiện kiểm tra hồ sơ GV, 
sử dụng kết quả kiểm tra nhiệm vụ soạn bài 
làm cơ sở đánh giá chất lượng công tác của 
GV. Thực trạng việc soạn bài và chuẩn bị 

STT
Quản lý nhiệm vụ soạn bài và  

chuẩn bị bài lên lớp
Mức độ thực hiện

Tốt Khá TB Yếu Điểm TB Thứ bậc
1 Đề ra những quy định cụ thể về việc 

soạn bài và chuẩn bị tiết dạy
14 31 11 12 2.7 3

2 Giao cho khoa, tổ bộ môn lập kế hoạch 
kiểm tra định kỳ giáo án của GV

18 34 16 0 3.0 1

3 Thường xuyên kiểm tra giáo án của GV 6 26 22 11 2.3 4

4
Kiểm tra việc sử dụng tài liệu, vật tư và 
TBDH nghề

16 29 15 8 2.8 2

5
Bồi dưỡng năng lực soạn bài và chuẩn 
bị lên lớp

8 12 24 22 2.0 5

 Bảng 1. Thực trạng quản lý việc soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp của GV

giờ lên lớp của GV được thể hiện trong bảng 
1. Qua kết quả điều tra, có thể nhận thấy 
việc quản lý soạn bài lên lớp còn mang 
nặng tính hành chính và phần lớn trưởng 
khoa đảm trách công việc này nên GV thực 
hiện chưa nghiêm túc, còn mang tính đối 
phó. Việc bồi dưỡng năng lực GV trong 
việc soạn bài còn hạn chế, điều đó được thể 
hiện (điểm TB: 2.0), đa số GV trường dạy 
nghề học từ ngành kỹ thuật, việc chuẩn bị 
soạn bài còn nhiều hạn chế, điều này phụ 
thuộc vào năng lực sư phạm và trình độ 
của mỗi cá nhân. Vì thế nhiệm vụ soạn bài 
và chuẩn bị giờ lên lớp của GV không đạt 
hiệu quả như nhau.

2.2.2. Quản lý hoạt động học của học 

sinh
Ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng đã 

thực hiện một số công việc cơ bản như sau: 
Tổ chức biên chế lớp, phân công GVCN 
phù hợp với năng lực cá nhân, GVCN phải 
kiện toàn cơ cấu tổ chức cán bộ lớp, xây 
dựng nền nếp lớp ổn định, GVCN thông 
báo đến học sinh: Kế hoạch, phương hướng 
nhiệm vụ năm học, thống nhất với lớp các 
giải pháp giáo dục HS của lớp, việc đăng 
ký ăn, ở. 

Từ kết quả khảo sát, tôi nhận thấy nhà 
trường cố gắng trong việc chỉ đạo hoạt 
động học của HS, song vẫn còn một số hạn 
chế nhất định: Với đối tượng là HSDTTS 
thì khó khăn nhất chính là đảm bảo HS đến 
lớp, tạo điều kiện học tập để các em không 
bỏ học và nắm được nội dung cơ bản của 
chương trình chuẩn phổ thông. Phần lớn 
phụ huynh HS giao phó con em cho nhà 
trường, vẫn còn sự đùn đẩy trách nhiệm 
giữa các đoàn thể trong việc giáo dục HS 
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vi phạm, việc kiểm tra đánh giá HS chưa 
chính xác và sự phân biệt đối xử đã tạo tâm 
lý căng thẳng cho HS, điều này ảnh hưởng 
đến chất lượng học tập.

Qua kết quả đánh giá, tôi cho rằng các 
giải pháp QL vẫn còn nặng về giải pháp 
hành chính. Một số giải pháp đánh giá hiệu 

STT Quản lý hoạt động học tập 
của HS

Mức độ thực hiện
Tốt Khá TB Yếu Điểm TB Thứ bậc

1
Có sự tham gia xây dựng 
chương trình ĐT của đại diện 
CSSX vào đào tạo nhà trường

0 0 46 22 1.7 7

2 CSSX tham gia đánh giá chất 
lượng đào tạo 5 22 27 14 2.3 5

3 CSSX hỗ trợ kinh phí cho ĐT 8 28 21 11 2.5 3
4 CSSX tiếp nhận HS thực tập 18 28 22 0 2.9 1

5 CSSX và nhà trường có hợp 
đồng liên kết đào tạo 0 20 32 16 2.0 6

6 Định kỳ tổ chức hội nghị việc 
làm cho người học 8 24 26 10 2.4 4

7
Nhà trường thăm dò đánh giá 
của CSSX đối với HS đang 
làm việc tại DN

15 27 26 0 2.8 2

quả chưa cao như việc giáo dục động cơ, 
PP và thái độ học tập của HS (điểm TB: 
2.1), chỉ đạo GV giám sát hoạt động của 
HS (điểm TB: 2.2). Hoạt động tự học rất 
quan trọng, nếu xem nhẹ giải pháp QL hoạt 
động tự học sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất 
lượng học tập. 

Bảng 2. Thực trạng QLHĐ học tập của HS

STT Quản lý hoạt động học tập 
của HS

Mức độ thực hiện
Tốt Khá TB Yếu Điểm TB Thứ bậc

1 Giáo dục ý thức động cơ, 
phương pháp  và thái độ học tập 3 17 34 14 2.1 4

2 Xây dựng những quy định cụ 
thể về nền nếp học tập trên lớp 
của HS

24 32  12 0 3.2 1

3 Xây dựng quy định về nền nếp 
tự học của HS 7 21 28 12 2.3 2

4 Chỉ đạo GVCN giám sát nền 
nếp tự học của HS 2 26 24 16 2.2 3

2.2.3. Quản lý phối kết hợp giữa nhà trường và các cơ sở sản xuất (CSSX)
Bảng 3. Đánh giá về công tác QL hoạt động kết hợp giữa nhà trường và các cơ sở 

sản xuất 
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Từ kết quả nghiên cứu: Việc liên kết 
giữa nhà trường và CSSX cơ bản các nội 
dung được đánh giá cao, đó là: CSSX tiếp 
nhận HS thực tập; nhà trường thăm dò 
đánh giá của CSSX đối với HS đang làm 
việc tại DN; CSSX hỗ trợ kinh phí cho đào 
tạo. Các nội dung còn lại chỉ được đánh giá 
đa số ở mức độ trung bình. Nhà trường đã 
tích cực liên hệ với các CSSX trong việc 
đưa HS đến thực hành, thực tập tại CSSX. 
Tuy nhiên sự liên kết này vẫn còn một số 
mặt hạn chế như sau: Nhà trường chưa có 
hệ thống thông tin, dự báo nhu cầu của 
CSSX. Vì vậy giữa cung và cầu lao động 
qua ĐT chưa tương thích. Cơ cấu ngành 
nghề ĐT vẫn chưa thật phù hợp với cơ cấu 
ngành nghề của CSSX. 

Tóm lại mối quan hệ giữa nhà trường 
và CSSX còn lỏng lẻo (cả về trách nhiệm 
và quyền lợi) nên nhà trường vẫn ĐT theo 
khả năng “cung” của mình chứ chưa ĐT 
theo “cầu” của CSSX.

2.3. Các giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo nghề cho HSDTTS 
tỉnh Kon Tum

2.3.1. Quản lý hoạt động dạy và học 
của giáo viên và học sinh 

- Quản lý việc xây dựng kế hoạch dạy 
học: Trên cơ sở kế hoạch chung, dựa vào 
sự phân công của nhà trường, của khoa, tổ 
chuyên môn, yêu cầu mỗi GV phải xây dựng 
kế hoạch cá nhân về PPDH. Kế hoạch đó 
phải được thông qua trước khoa, tổ chuyên 
môn. Kế hoạch cần ghi cụ thể về các nội 
dung như soạn giáo án, lên lớp, dự giờ, thao 
giảng, chấm, chữa bài, tự bồi dưỡng. 

- Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện đổi 
mới PPDH: Một trong những nhiệm vụ 
quan trọng của kế hoạch ĐT là xác định 
các hình thức ĐT thích hợp. Những hình 
thức ĐTN đang được áp dụng chủ yếu hiện 
nay là kèm cặp trong sản xuất, được tiến 
hành dưới hai hình thức: Kèm cặp theo cá 

nhân và kèm cặp theo tổ chức, nhóm. Với 
kèm cặp theo cá nhân, mỗi thợ học nghề 
được một công nhân có trình độ tay nghề 
cao hướng dẫn. Người hướng dẫn vừa SX 
vừa tiến hành dạy nghề theo kế hoạch. Với 
hình thức kèm cặp theo tổ, nhóm, học sinh 
học nghề được tổ chức thành từng tổ và 
phân công cho những GV dạy nghề thoát 
ly SX chuyên trách trình độ nghề nghiệp 
và PP sư phạm nhất định. Quá trình đào tạo 
được tiến hành qua các bước:

Bước 1: Phân công những GV có tay 
nghề cao vừa SX vừa hướng dẫn HS học 
nghề. Trong bước này, người hướng dẫn 
vừa SX vừa phải giảng cho người học về 
cấu tạo máy móc thiết bị, nguyên tắc vận 
hành, qui trình công nghệ, PP làm việc. 
Người học theo dõi những thao tác, PP làm 
việc của người hướng dẫn. 

Bước 2: Giao việc làm thử, người học 
bắt tay vào làm thử dưới sự kiểm tra uốn 
nắn của người hướng dẫn. 

Bước 3: Giao việc hoàn toàn cho người 
học nghề khi người học nghề có thể tiến hành 
công việc độc lập được, những người hướng 
dẫn vẫn thường xuyên theo dõi giúp đỡ.

- Tạo động lực cho người dạy: Bồi 
dưỡng, rèn luyện kỹ năng soạn bài theo 
hướng tích hợp, các thao tác thực hành, 
học tập theo nhóm. Bồi dưỡng, rèn luyện 
các kỹ năng dạy học trên lớp: kỹ năng tổ 
chức, kỹ năng thực hành, thí nghiệm, kỹ 
năng sử dụng các TBDN vào dạy học, kỹ 
năng sử dụng các phần mềm trên máy tính, 
kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin, 
kỹ năng nghiên cứu tài liệu tham khảo, các 
kỹ năng về ngoại ngữ... Tổ chức bồi dưỡng 
cho giáo viên PP tự học, tự nghiên cứu, 
tự bồi dưỡng, tạo điều kiện về thời gian, 
tài liệu và định hướng những vấn đề cần 
nghiên cứu một cách thiết thực. Mặt khác, 
tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng. 

- Chỉ đạo GVCN hướng dẫn HS xây 
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dựng kế hoạch tự học: Kế hoạch cần nêu 
rõ mục tiêu phấn đấu, lập thời gian biểu 
và nội dung học tập tương ứng hàng ngày, 
hàng tuần, hàng tháng. Hướng dẫn HS sau 
mỗi tuần cần tự đánh giá những việc đã làm 
được, những việc chưa thực hiện được, lý 
do và hướng khắc phục. 

- Tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng PP tự 
học, rèn luyện các kỹ năng tư học cho HS 
thông qua hoạt động dạy học trên lớp và 
các hoạt động ngoài giờ. 

- Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá: Kết quả 
học tập một cách nghiêm túc, tạo nên thói 
quen và khả năng tự học, kích thích được sự 
nỗ lực, say mê trong học tập, tạo niềm tin và 
sự công bằng trong phụ huynh và HS.

- Tạo động lực học tập: Động lực của 
việc học tập chính là do quá trình dạy học 
tạo nên, đổi mới PPDH bằng cách tổ chức 
và điều khiển hợp lý các hoạt động của HS 
nhằm tạo nên hứng thú và đem lại niềm vui 
trong học tập, đó chính là tạo nên động lực 
của việc học cho HS. Nhà trường cần có 
kế hoạch cụ thể về thời gian, kinh phí cho 
việc tổ chức các phong trào thi đua, các hội 
thi, tạo cơ hội để HS được rèn luyện về khả 
năng thích ứng, thói quen tự lực cánh sinh, 
thói quen độc lập suy nghĩ và giải quyết 
vấn đề một cách sáng tạo. 

2.3.2. Quản lý  hoạt động kết hợp giữa 
nhà trường và các cơ sở sản xuất

- Thực hiện các buổi nói chuyện chuyên 
đề trong các môn học hoặc tham gia giảng 
dạy các môn học gắn với thực tiễn, sinh hoạt 
ngoại khóa, giao lưu DN để hướng nghiệp 
và tư vấn việc làm, tham quan thực tế DN 
nhằm trang bị thông tin, kiến thức kỹ năng, 
kinh nghiệm, tăng khả năng nhận biết và 
bước đầu làm quen môi trường DN cho HS.

- Kết nối thực hiện các chương trình 
thực tập giữa kỳ, cuối kỳ cho HS của 
trường. Doanh nghiệp tham gia vào việc 
đánh giá kết quả học tập của HS.

- Kết nối và tổ chức thực hiện các 
chương trình tuyển dụng làm việc bán thời 
gian, toàn thời gian cho HS đạt chuẩn và 
phù hợp với DN.

- Các GV của nhà trường tham gia làm 
việc ngắn hạn tại các DN; Hợp tác giữa 
nhà trường và DN trong việc xuất bản các 
ấn phẩm như: Giáo trình, tham gia huấn 
luyện, đào tạo cho nhân viên của DN; hợp 
đồng nghiên cứu, dịch vụ tư vấn về lĩnh 
vực kinh tế, quản lý cho DN.

- Phát triển thêm ngành mới theo đơn 
đặt hàng của các doanh nghiệp, theo nhu 
cầu xã hội,... và cộng tác hai bên trong việc 
đào tạo các ngành này.

- Tài trợ cho quỹ học bổng cho HS vượt 
khó, học giỏi của khoa, trao học bổng cho 
các HS xuất sắc.

III. KẾT LUẬN
Quản lý CLĐTN đáp ứng được yêu cầu 

phát triển giáo dục trong thời kì mới cũng 
là giải pháp đột phá đối với việc đào tạo 
nguồn nhân lực, góp phần thực hiện thắng 
lợi các chủ trương, đường lối giáo dục của 
của Đảng và Nhà nước, tăng cường sự 
phát triển quy mô cũng như chất lượng của 
giáo dục. Tăng cường mối quan hệ giữa 
nhà trường và DN trong công tác hướng 
nghiệp, tư vấn, và giới thiệu việc làm cho 
HS sẽ góp phần nâng cao được chất lượng 
và hiệu quả đào tạo. Nếu đội ngũ GV yếu, 
kém về trình độ, không có động lực phấn 
đấu để hoàn thiện năng lực và phẩm chất, sẽ 
không thể thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
vụ dạy học và giáo dục, dù có chương trình 
chuẩn, sách giáo khoa tốt, CSVC và thiết bị 
dạy học nghề đầy đủ hiện đại. Từ kết quả 
nghiên cứu, tôi đề xuất 2 giải pháp như đã 
đề cập ở trên. Việc thực hiện đồng bộ các 
giải pháp đề xuất sẽ giúp phần nâng cao 
chất lượng ĐTN nói riêng, quá trình đào 
tạo nói chung, đáp ứng yêu cầu đổi mới 
công tác ĐTN trong giai đoạn hiện nay. 
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KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU 

Vi nhân giống lan Giả hạc
Denrobium anosmum Lindl.

KS. Thân Thị Minh Phương
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
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Nghiệm 
thức

Nồng độ BA 
hoặc Kinetine

Chỉ tiêu theo dõi sau 60 ngày nuôi cấy
Hệ số nhân 

chồi
Chiều cao 
chồi (mm)

Khối lượng tươi 
chồi (mg)

NT1 (ĐC) 0 1,80d 8,55e 190,41d
NT2 1 mg/l BA 3,16b 10,24a 210,09c
NT3 2 mg/l BA 2,42c 10,59b 177,65de
NT4 0,1 mg/l Kinetine 4,68a 9,48d 304,16a
NT5 0,3 mg/1 Kinetine 2,17cd 7,71f 169,62e
NT6 0,5 mg/l Kinetine 3,65b 9,74c 229,76b

CV% 7,15 1,11 2,78

Nghiệm 
thức

Nồng độ 
NAA 
(mg/l)

Chỉ tiêu theo dõi sau 75 ngày nuôi cấy
Tỷ lệ cây 

tạo rễ (%)
Số rễ 

phát sinh
Chiều dài rễ 

(mm)
Khối lượng tươi cây 

(mg)
NT1 (ĐC) 0 70,03d 2,47e 15,93c 309,52c
NT2 0,5 88,12c 3,65d 28,15b 429,98b
NT3 1 91,91b 4,72b 33,35a 322,41c
NT4 1,5 98,25a 4,47a 24,75ab 457,78a
NT5 2 97,28a 4,14c 28,89ab 274,48d

CV% 1,38 2,13 6,41 2,24
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Nghiệm 
thức Loại giá thể

Chỉ tiêu theo dõi sau 60 ngày ra cây
Tỷ lệ sống (%) Số rễ phát sinh

NT1 Dớn trắng 85,61b 0,98b
NT2 Xơ dừa miếng 96,69a 1,67a

CV% 1,84 10,80
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Lan trúc 
phật bà 
gieo hạt 
90 ngày
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Lan 
trúc 
phật 
bà 
gieo 
hạt ở 
giai 
đoạn 
chuẩn 
bị ra 
cây
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TÓM TẮT
Giới thiệu: Ung thư màng phổi (MPM) là bệnh hiếm gặp, rất phức tạp với tiên lượng 

nặng nề, mặt dù đã có nhiều phương pháp điều trị nhưng tỷ lệ tử vong sau khi chẩn đoán 
là 100%.

Mục tiêu: Phẫu thuật cắt toàn bộ phổi màng phổi để điều trị ung thư màng phổi đã 
được thảo luận nhiều gần đây và áp dụng trong đa phương thức điều trị. Nghiên cứu loạt 
ca lâm sàng của chúng tôi giúp đánh giá hiệu quả và so sánh với kết quả của các tác giả 
khác.

Phương pháp: Tất cả bệnh nhân được phẫu thuật cắt toàn bộ phổi màng phổi điều trị 
MPM từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017. Kết quả ngắn hạn và dài hạn được 
phân tích hồi cứu đến tháng 12 năm 2017.

Kết quả: Có 6 bệnh nhân được phẫu thuật cắt toàn bộ phổi màng phổi điều trị MPM 
trong thời gian 2 năm. Phần lớn là nam giới, độ tuổi trung bình là 39 tuổi, 83,3% tổn 
thương màng phổi bên phải. 16% (1 trường hợp) tử vong tại bệnh viện. Thời gian sống 
sau phẫu thuật trung bình là hơn 12 tháng, trong đó có 3 bệnh nhân hiện tại sống >18 
tháng sau phẫu thuật và hóa trị.

Kết luận: Phẫu thuật cắt toàn bộ phổi - màng phổi là một lựa chọn thích đáng trong 
điều trị đa mô thức bệnh ung thư màng phổi, nhất là ở giai đoạn không có hạch di căn, và 
bệnh nhân còn trẻ... Kết quả phẫu thuật phụ thuộc vào đánh giá điều chỉnh thể trạng trước 
mổ, kinh nghiệm phẫu thuật viên và quá trình hồi sức, chăm sóc sau mổ.

THE OUTCOME OF EXTRAPLEURAL PNEUMONECTOMY
IN A MANAGEMENT OF MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA

Pham Thanh Viet*, Le Quang Dinh, Tran Thanh Vy
ABSTRACT
Background: Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a rare but complicated 

disease associated with very poor prognosis, despite all forms treatments and almost 
100% mortality after diagnosic. 

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ PHỔI -

Màng phổi điều trị ung thư 
trung mạc ở màng phổi

Phạm Thanh Việt*, Lê Quang Đình, Trần Thanh Vỹ

*Báo cáo viên: Bs CK1 Phạm Thanh Việt – Điện thoại: 01688622512 
Email: bs_vietpham@yahoo.com
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Objective: The extrapleural pneumonectomy (EPP) in a management of malignant 
pleural mesothelioma has become controversial recently and appears to be a dying 
modality. This case series study aimed to review and compare out result with available 
literature.

Methods: Consecutive patient were reviewed from April 2016 to December 2017 
who underwent EPP for malignant pleural mesothelioma. Short- and long-term outcomes 
were analyzed retrospective until December 2017.

Results: There are 6 consecutive patients who underwent EPP in 2 years. The 
majority of them were male with a mean age of 39 years, 83.3% right extrapleural 
pneumonectomy. There was 16% in-hospital mortality in this study. The median survival 
was over 12 months, which prolonged to 18 months in three patients who received 
bimodality treatment.

Conclusions: Extrapleural pneumonectomy is an adequate choice in multi-modality 
treatment for management of malignant pleural mesothelioma, particularly the negative 
extrapleural lymth node,  young patients. The outcome of the operation depend on 
preoperation management, experienced surgeons and postoperation citical care.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư màng phổi là một loại ung thư ác tính cao, lan tỏa trên toàn bộ bề mặt của hai 
lá màng phổi(5). Tỷ lệ mắc bệnh trên thế giới đang tăng cao ở châu Âu, châu Mỹ, Úc…, 
những nước liên quan đến khai thác chất thạch miên. Tiên lượng sống còn của bệnh nhân 
rất hạn chế. Hiện tại chưa có phương pháp điều trị bệnh triệt để nhưng có nhiều phương 
pháp điều trị kéo dài sự sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, trong 
đó, phẫu thuật cắt toàn bộ phổi – màng phổi có cắt cơ hoành và màng ngoài tim là một 
phương pháp được đánh giá có tính hiệu quả cao. 

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu về lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị hóa – xạ trị 
về bệnh nhưng chưa có báo cáo về phẫu thuật kết hợp với hóa trị cho bệnh nhân ung thư 
màng phổi. Vì vậy chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài với mục tiêu: Đánh giá kết quả 
phẫu thuật cắt toàn bộ phổi – màng phổi điều trị u ác trung mạc màng phổi tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Kon Tum và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Ung thư màng phổi là một dạng ung thư xâm lấn xuất phát từ màng phổi (81,8%), 

màng bụng hoặc màng tim, màng tinh hoàn và buồng trứng, nhưng chưa ghi nhận được 
sự xuất hiện đồng thời ở màng phổi với các vùng trên. Tổn thương ác tính lan tỏa trên bề 
mặt của hai lá màng phổi với triệu chứng nổi bật là tràn dịch màng phổi tái lập nhanh(6). 

Theo báo cáo năm 2017 tại trung tâm kiểm soát bệnh Mesotheliom, có 2400 – 2800 
bệnh nhân được chẩn đoán Mesotheliom tại Mỹ hàng năm(1). Tỷ lệ bệnh này gia tăng 300 
lần ở những công nhân thợ mỏ thạch miên. Sợi thạch miên dài và mỏng là nguồn gốc gây 
ra ung thư nhiều nhất. Và đặc biệt, nếu kết hợp với những sợi crocidolite chúng phát triển 
mạnh thành u ác màng phổi lan tỏa(2). 
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Tuổi thọ dự tính của bệnh nhân mesotheliom rất hạn chế và chưa có phương pháp 
điều trị triệt để. Các yếu tố như giai đoạn bệnh, tuổi, dạng mô học, khối u còn khu trú có 
liên quan đến tiên lượng sống còn của bệnh nhân(5).

Mesothelioma thường xuất hiện ở nửa dưới phổi và phát triển dọc theo bề mặt của 
màng phổi cho đến khi bọc hết toàn bộ phổi. Ở giai đoạn trễ, thâm nhiễm cả nhu mô 
phổi, thành ngực và cơ hoành, nhưng hiếm khi có di căn xa, luôn biểu hiện bằng tràn dịch 
màng phổi lượng nhiều, gây ra tình trạng suy hô hấp do chèn ép tim phổi và tình trạng 
xuất tiết dịch ung thư làm người bệnh nhanh suy kiệt(4).

Về mặt mô học: được chia thành 3 loại(6):
1. Loại biểu mô (Epithelial) chiếm 55-65%
2. Loại trung mô (Sarcomatoid) 10-15% là loại mesothelioma ác tính khu trú
3. Loại hỗn hợp (bao gồm các tế bào biểu mô và trung mô) chiếm 20-35%
Chẩn đoán MPM(6)

- Thường ở nam giới, có tiền căn tiếp xúc với chất thạch miên >20 năm (thời gian ủ 
bệnh)

- Biểu hiện lâm sàng âm thầm, thường phát hiện do triệu chứng của tràn dịch màng 
phổi

- Cận lâm sàng bao gồm: hình ảnh học, khảo sát dịch màng phổi, sinh thiết màng phổi.
Chẩn đoán giai đoạn: Mesotheliom có 4 giai đoạn theo Mesotheliom Cancer Centers-

TNM(5)

- Giai đoạn 1: là giai đoạn sớm nhất của bệnh, khối u còn khu trú trong một vùng đặc 
biệt và chưa có lan sang những vùng khác của cơ thể. Rất hiếm gặp bệnh nhân ở giai đoạn 
này, nếu có thì thời gian sống khoảng hơn 21 tháng.

- Giai đoạn 2: đặc điểm nổi bật là sự lan của khối u giới hạn đến các mô và cơ quan 
kế cận. Thời gian sống thường ít hơn 19 tháng.

- Giai đoạn 3: khối u đã lan đến các mô, các tạng kế cận và có thể là các hạch ở xa. 
Bệnh nhân thường được chẩn đoán ở giai đoạn này, thời gian sống vào khoảng 16 tháng

- Giai đoạn 4: là giai đoạn tiến triển xa của bệnh, khối u đã lan vượt quá vùng tổn 
thương ban đầu, tiên lượng rất kém. Thời gian sống thường ít hơn 12 tháng. 

Điều trị phẫu thuật
Cắt toàn bộ phổi-màng phổi được mô tả đầu tiên bởi Sarot nhằm điều trị các nhiễm 

trùng lan tỏa của phổi và khoang màng phổi. Trong 30 năm gần đây, EPP đã có nhiều cải 
tiến và áp dụng chủ yếu để điều trị u ác trung mạc. Những báo cáo trước đây cho thấy 
tỷ lệ tử vong phẫu thuật khá cao. Tuy nhiên, với sự đánh giá bệnh nhân kỹ lưỡng, kiểm 
soát trong mổ tốt, chăm sóc hậu phẫu đặc biệt thì thời gian nằm viện, tỷ lệ tử vong chu 
phẫu giảm đáng kể. Báo cáo gần đây của bệnh viện Brigham and Woman,  tỷ lệ tử vong 
là 3,4% cho phép họ mở rộng phẫu thuật này cho điều trị ung thư màng phổi còn khu trú. 
Khái niệm cắt toàn bộ phổi-màng phổi (Extrapleural pneumectomy-EPP) là cắt toàn bộ 
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phổi, màng phổi thành, cơ hoành, màng ngoài tim và tái tạo cơ hoành, màng ngoài tim(1).
Đánh giá bệnh nhân
Đánh giá đặc điểm bệnh nhân để phẫu thuật EPP bao gồm thang điểm Karnofsky>70, 

chức năng gan thận bình thường, đánh giá chức năng tim, phổi đầy đủ.
Đánh giá trước phẫu thuật
Các thông số và đặc điểm nghiên cứu để đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật bao 

gồm tuổi, xét nghiệm máu (huyết thanh, hồng cầu), khí máu động mạch, chức năng gan, 
chức năng phổi, siêu âm tim, ECG, hình ảnh học (CT ngực, MRI ngực), sinh thiết màng 
phổi, nội soi trung thất qua đường cổ nếu cần thiết. Hình ảnh học cho phép đánh giá bệnh 
lý nằm trong hay ngoài lồng ngực. Sinh thiết màng phổi là yêu cầu về mô bệnh học để 
khẳng định MPM. Loại trừ các trường hợp: tràn máu màng phổi đối bên, xâm lấn cơ 
hoành 2 bên, các cấu trúc của trung thất trước khi phẫu thuật cắt phổi. Xâm lấn thành 
ngực là lý do thường gặp nhất để loại trừ phẫu thuật cắt phổi này(1).

Bảng 1: Đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật

Các bước phẫu thuật cắt toàn bộ phổi màng phổi
Sau khi được gây mê toàn thân và đặt nội khí quản 2 nòng, 

bệnh nhân được kê tư thế nghiêng bên phải (hoặc bên trái). Kỹ 
thuật phẫu thuật được tiến hành qua 5 bước cơ bản như sau:
	Bước 1: đường rạch da
Đường rạch da mở rộng từ sau ra trước ngang khoang gian 

sườn 6 để vào khoang ngoài màng phổi, có thể cắt bỏ xương 
sườn số 6 để mở rộng phẫu trường (Hình 1)
	Bước 2: phẫu tích khoang ngoài màng phổi
Phẫu tích khoang màng phổi bằng các kết hợp các dụng cụ phẫu tích sắc, tù và dao 

đốt. Tiến trình bóc tách được thực hiện từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong. 
Tiếp cận vùng phẫu tích ít mạch máu, tránh các mạch máu quan trọng nhằm hạn chế 

mất máu. 

STT Chỉ số đánh giá Điều kiện cần
1 Thang điểm 

Karnofsky
>70

2 Chức năng thận Creatinine < 1,5
3 Chức năng gan AST< 80IU/L, Bilirubin toàn phần <1,9mg/dl, PT < 15s
4 Đo chức năng hô hấp FEV1 trước mổ 0,8 L
5 Chức năng tim Siêu âm tim (EF > 45%, không có tăng áp phổi)
6 Phạm vi phẫu thuật Giới hạn 1 bên phổi, không có xâm lấn cơ hoành, màng 

ngoài tim đối bên, hay xâm lấn thành ngực lan rộng

Hình 1: Đường mở ngực
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Những điểm mốc trong trường phổi phải là tĩnh mạch chủ trên, bó mạch dưới đòn,  
tĩnh mạch azygos, thực quản, bó mạch vú trong, tĩnh mạch chủ dưới. 

Đối với phổi trái quan trọng là bảo vệ màng ngoài động mạch chủ và tránh làm đứt 
các nhánh động mạch gian sườn của động mạch chủ. 

Cơ hoành được phân lập và phẫu tích ra khỏi phúc mạc bằng dụng cụ phẫu tích tù để 
giữ cho phúc mạc nguyên vẹn. Điều này giúp cho tiếp cận màng ngoài tim và tĩnh mạch 
chủ dưới dễ hơn. Mở rộng màng ngoài tim sẽ dễ tiếp cận vùng rốn phổi (hình 2).

Hình 3: Phẫu tích rốn phổi, cắt mạch máu và phế quản

Hình 2: Phẫu tích cơ hoành và màng ngoài tim

	Bước 3: phẫu tích bó mạch phổi và phế quản
Đối với phẫu trường bên phải, kiểm soát bó mạch phổi trong giới hạn màng ngoài 

tim. Đối với phổi trái, động mạch phổi ngắn hơn được phẫu tích và kiểm soát ngoài 
màng ngoài tim để tránh tác động động mạch phổi chính. Động mạch và tĩnh mạch phổi 
được cắt bằng Stapler mạch máu, động mạch phổi được phẫu tích trước, sau đó phẫu tích 
tĩnh mạch phổi bên trong màng ngoài tim. Phẫu tích đánh giá toàn bộ hạch dưới carina. 
Carina và phế quản chính được bộc lộ và cắt bằng Stapler phế quản.
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	Bước 4: Lấy bệnh phẩm nguyên khối
Khi bệnh phẩm được lấy ra nên lấy nguyên khối bao gồm phổi, màng phổi tạng, màng 

phổi thành, màng ngoài tim, cơ hoành.
	Bước 5: Tái lập cấu trúc khoang màng phổi
Mỏm cắt phế quản được bao bọc bởi miếng vá mạch máu màng ngoài tim. Hai miếng 

vá Gore-Tex được sử dụng như miếng vá động để tái lập cấu trúc của màng ngoài tim và 
cơ hoành. Sử dụng vật liệu không thấm nước để tái lập cơ hoành nhằm tránh dịch từ lồng 
ngực xuống khoang phúc mạc, là nguyên nhân gây di chuyển trung thất (hình 4). Miếng 
vá màng ngoài tim phải thấm qua được để tránh co thắt tim sinh lý.

Hình 4: Tái lập màng ngoài tim, cơ hoành bằng miếng vá (patch)

Cầm máu kỹ và đóng ngực thường quy. Đặt ống dẫn lưu phía trước dưới vết mổ vào 
vị trí trung tâm của trung thất. Ống dẫn lưu nhằm theo dõi chảy máu, cân bằng lồng ngực, 
kiểm soát biến chứng và được rút sau 48h. 

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán và phẫu thuật cắt toàn bộ phổi – màng phổi điều 

trị u ác trung mạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và Bệnh viện Đại học Y Dược 
TP.HCM từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2017

2.2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Loại hình nghiên cứu: Mô tả hồi cứu loạt ca lâm sàng
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu hồi cứu hồ sơ của tất cả bệnh nhân bị ung thư trung mô màng phổi, được 

điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, 
dựa vào các tiêu chuẩn chẩn đoán về lâm sàng và cận lâm sàng
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2.2.2.1. Phương pháp chẩn đoán
2.2.2.1.1. Chẩn đoán xác định

- Triệu chứng lâm sàng: biểu hiện chủ yếu là triệu chứng của tràn dịch màng phổi với 
đau ngực, khó thở, tam chứng 3 giảm…

- Cận lâm sàng: 

•	 XQ: tràn dịch màng phổi 1 bên, di lệch trung thất và mất thể tích phổi 1 bên do 
khối u xâm lấn.

•	 CT và MRI: mô tả độ dày màng phổi chính xác hơn, hình ảnh xâm lấn vào các cơ 
quan kế cận và các di căn xa.

•	 Nội soi lồng ngực chẩn đoán và sinh thiết tổn thương

•	 Giải phẫu bệnh

   2.2.2.1.2. Đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật

- Áp dụng bảng đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật của MMCTS (Bảng 1) 

- Phân loại giai đoạn theo Mesotheliom Cancer Centers

2.2.2.2. Phương pháp điều trị

- Phẫu thuật cắt toàn bộ phổi – màng phổi, màng ngoài tim, cơ hoành, tái tạo lại cơ 
hoành, màng ngoài tim (Do ê-kíp các bác sĩ khoa Lồng ngực Mạch máu – Bệnh viện Đại 
học TP.HCM thực hiện và chuyển giao kỹ thuật).

- Điều trị hóa chất sau phẫu thuật 1 tháng

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm tổng quát
3.1.1. Tuổi - giới
Bảng 3.1. Đặc điểm về tuổi - giới

Đặc điểm
Nghiên cứu
chúng tôi

Mộng Trinh
(2015)

Syed A 
Qadri
(2015)

David Sugarbaker
(2011)

Tuổi 

Nhỏ nhất                    24 tuổi 23 34 28

Lớn nhất                    54 tuổi 88 71 77

Trung bình                39 tuổi 58,9 61 58

Giới
Nam                          04 (66,7%) 47 (54,7%) 29 (97%) 572 (90%)

Nữ                             02 (33,3%) 39 (45,3%) 1 (3%) 64 (10%)
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3.1.2. Triệu chứng lâm sàng
Bảng 3.2. Triệu chứng lâm sàng 

STT Lâm sàng Số lượng( %) Mộng Trinh Solomonds
1 Đau ngực

Khó thở
Hạch ngoại biên

6 (100)
0 (0)

6 (100) 86,0% 75%
2 54,6% 65%

3

4 Ho 
Khan 2 (33,3) 71,0% 50%
Có đàm 2 (33,3) 15,0% 15%

5
Chỉ số
Karnofsky

100% - 80% 5 (83,3) 55,3%
70%- 60% 1 (16,7) 50,0%

6
Bệnh kèm theo 
(tăng huyết áp, ĐTĐ)

2 (33,3)

STT Dấu hiệu XQ ngực CT ngực
Nội soi

màng phổi
Phân giai
đoạn bệnh

1 Tràn dịch-máu màng phổi 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) Giai đoạn 2:
4BN  

(66,7%)
2 Dày màng phổi 2 (33,3%) 6 (100%) 6 (100%)
3 U phổi-màng phổi 1(16,7%) 5 (83,3%) 6 (100%)
4 Xâm lấn trung thất - màng 

ngoài tim cùng bên
0 (0%) 4 (66,7%) 5 (83,3%)

5 Xâm lấn cơ hoành cùng bên 0 (0%) 4 (66,7%) 5 (83,3%)
6 Hạch trung thất, rốn phổi 

cùng bên
0 2 (33,3%) 2 (33,3%) Giai đoạn 3: 

2 BN  
(33,3%)

7 Di căn xa 0 0 0

3.1.3. Cận lâm sàng và phân giai đoạn bệnh
Bảng 3.3. Dấu hiệu cận lâm sàng

- Tất cả kết quả giải phẫu bệnh là ung thư trung mô (100%)   
3.2. Kết quả điều trị
3.2.1. Phương pháp vô cảm
- Tất cả các bệnh nhân được mê nội khí quản 2 nòng, đặt động mạch xâm lấn, đo áp 

lực tĩnh mạch trung tâm
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- Tê gốc thần kinh liên sườn khi kết thúc phẫu thuật
3.2.2. Phương pháp phẫu thuật
Bảng 3.4. Phương pháp phẫu thuật

STT Phương pháp phẫu thuật Số lượng (%)

1 Cắt toàn bộ phổi-màng phổi, cơ 
hoành, màng ngoài tim

- Bên Phải 5 (83,3%)

- Bên Trái 1 (16,7%)

2 Tái lập cấu trúc cơ hoành, màng ngoài tim 6 (100%)

3 Duy trì thể tích lồng ngực (2000ml nước muối sinh lý) 5 (83,3%)

4 Đặt ống dẫn lưu ngực 6 (100%)

Diễn biến bệnh sau phẫu thuật
Nghiên cứu
chúng tôi

Sugarbaker et al

Thời gian nằm viện trung bình (ngày) 16 (10 – 25) 10 (4 – 101)

Thở máy kéo dài 1/6 (16,7%) 26/328 (7,9%)

Mổ lại do chèn ép tim cấp 1/6 (16,7%)   9/328 (2,7%)

Tử vong sau mổ 1/6 (16,7%) 10/328 (3,0%)

Biến chứng khác (nhiễm trùng, suy thận, 
suy tim, hội chứng Horner)

0

 Thời gian
Diễn tiến          

3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng

Tái phát 0 0 0 0
Di căn 0 2/5 2/5 2/5
Không hoá trị 2 2/5 2/5 2/5
Tử vong 0 2/5 2/5 2/5

3.2.3. Chăm sóc sau phẫu thuật
 Bảng 3.5. Chăm sóc sau phẫu thuật

3.2.4. Thời gian theo dõi 
- 5/6 bệnh nhân (83,3%) được điều trị hóa chất sau phẫu thuật và theo dõi liên tục 

theo các mốc thời gian
Bảng 3.6. Thời gian theo dõi (N=5)
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CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN

Qua nghiên cứu 6 trường hợp phẫu thuật cắt toàn bộ phổi-màng phổi điều trị ung thư 
màng phổi, chúng tôi nhận thấy

4.1. Đặc điểm tổng quát

4.1.1. Đặc điểm tuổi và giới

Kết quả của chúng tôi gần tương đồng với các tác giả trong và ngoài nước. Về giới 
tính, tỷ lệ nam/nữ so với các nghiên cứu trong nước thì giống nhau (Theo Nguyễn Thị 
Mộng Trinh(8) nữ/nam là 47/86, chúng tôi 2/6), nhưng các nước Âu, Mỹ lại có tỷ lệ nam 
giới mắc bệnh chiếm ưu thế (>90%). Sự khác biệt này liên quan đến tiếp xúc với chất 
thạch miên của công nhân thợ mỏ tại các khu vực châu Âu, châu Mỹ(2,3).

4.1.2. Triệu chứng lâm sàng 

Các tác giả Solomons(10), Sugarbaker(11) mô tả triệu chứng đau ngực và khó thở gặp ở 
75% trường hợp. Nghiên cứu của chúng tôi là 100% bệnh nhân có đau ngực và khó thở, 
đây là triệu chứng của tràn dịch màng phổi gây chèn ép tim phổi do phát hiện trễ. Các 
triệu chứng thường khởi đầu âm thầm, đau tức ngực âm ỉ, cho đến khi lượng dịch trong 
khoang màng phổi lượng nhiều mới gây tình trạng khó thở, lúc này bệnh nhân mới được 
phát hiện bệnh. Theo Rajendra Prasad(10), thời gian trung bình từ lúc đau ngực đến khi 
chẩn đoán là 3 tháng, thường là đau kiểu màng phổi. 

4.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng và phân giai đoạn bệnh

Ung thư màng phổi rất khó được chẩn đoán bằng lâm sàng và hình ảnh học. Hình ảnh 
học XQ ngực và CT ngực chỉ gợi ý tràn dịch màng phổi lượng nhiều và có những tổn 
thương màng phổi.

Nội soi lồng ngực chẩn đoán có vai trò rất quan trọng, chúng tôi có thể quan sát toàn 
cảnh màng phổi thành, màng phổi tạng, cơ hoành, màng ngoài tim, hạch trung thất. Hình 
ảnh điển hình của MPM là những nốt trắng nhỏ, rải rác trên màng phổi thành và tạng, qua 
đó, có thể sinh thiết để làm giải phẫu bệnh.

Với kết quả giải phẫu bệnh là ung thư trung mạc màng phổi (Mesothelioma) và 
CTScan xác định giai đoạn bệnh, chúng tôi có bốn bệnh nhân ung thư màng phổi giai đoạn 
2 và hai bệnh nhân giai đoạn 3. Đây là 2 giai đoạn bệnh thường gặp theo Mesothelioma 
cancer center(5) và là giai đoạn chỉ định phẫu thuật phù hợp. Theo báo cáo của Baldini(3), 
trong 169 bệnh nhân được phẫu thuật EPP có 15% giai đoạn 2, 53% giai đoạn 3 mang lại 
kết quả điều trị tốt.

4.2. Kết quả điều trị

4.2.1. Phương pháp vô cảm 

Gây mê toàn thân với nội khí quản hai nòng giúp cho phổi bên phẫu thuật xẹp hoàn 
toàn để phẫu thuật được thuận lợi(3). Các thủ thuật mê nội phế quản hai nòng, đo áp lực 



Thoâng tin KH&CN - Soá 03/2018 53

động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung tâm hiện nay đã được thực hiện thường 
quy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (nhờ sự hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện Đại 
học Y Dược trong một số ca đầu).

4.2.2. Phương pháp phẫu thuật

Kết quả của chúng tôi có 5/6 (83,3%) phẫu thuật bên phổi phải, khác biệt so với các 
tác giả khác như Baldini(3) có 50% phổi phải, Syed A. Qadri(9) có 63% phổi phải. Sự 
khác biệt này do số liệu của chúng tôi còn quá ít nên không có ý nghĩa thống kê. Trong 
6 trường hợp được phẫu thuật, chúng tôi đều dùng mảnh ghép mạch máu nhân tạo để tái 
lập cấu trúc cơ hoành và màng ngoài tim, nhưng có 1 trường hợp không duy trì thể tích 
bên lồng ngực rỗng và trường hợp này đã tử vong.

4.2.3 Chăm sóc sau phẫu thuật

Thời gian nằm viện trung bình của chúng tôi (16 ngày) cao hơn so với Sugarbaker(10) 
(10 ngày), Syed A. Qadri(9) (12 ngày) vì điều kiện chăm sóc của chúng tôi tại bệnh viện 
tỉnh còn hạn chế. Có 1 bệnh nhân phải duy trì ống nội khí quản dài ngày do bệnh nhân 
có bệnh nên nội khoa nhiều như đái tháo đường, tăng huyết áp kèm theo viêm phổi sau 
mổ, nên cai máy thở khó khăn. Tác giả Sugarbaker(11) báo cáo tỷ lệ đặt ống nội khí quản 
kéo dài là 7,9%. 

Chúng tôi có một trường hợp tử vong 12 giờ sau mổ (16,7%) được xác định do trung 
thất bị đẩy lệch nhiều, mất cân bằng gây chèn ép tim cấp, nhưng êkip hồi sức chưa có 
kinh nghiệm nên không phát hiện kịp thời để mở ngực xử trí cấp cứu. Đây là ca phẫu 
thuật cắt toàn bộ phổi-màng phổi đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Butchart 
và cộng sự (1976) báo cáo tử vong trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật EPP là 31%(2), tác 
giả Sugarbaker(11) (2004) tỷ lệ tử vong là 4%, Syed A. Qadri(9) là 0%. Những báo cáo gần 
đây của một số tác giả nước ngoài có tỷ lệ tử vong sau mổ giảm từ 8% - 15% xuống còn 
khoảng 3,4%.

4.2.4. Thời gian theo dõi

Cả 5 bệnh nhân theo dõi tái khám định kỳ sau khi ra viện và điều trị hóa chất. Thời 
gian theo dõi đến tháng thứ 3 thì có 2 bệnh nhân bỏ trị do điều kiện kinh tế và tử vong 
sau 6 tháng. Hiện tại còn 3 bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi, 1 bệnh nhân hơn 12 
tháng và 2 bệnh nhân hơn 18 tháng. Bệnh nhân sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu 
tái phát hay di căn đến các cơ quan khác. Các tác giả Luis M. Argote-Greene và David 
Sugarbaker (10) báo cáo tỷ lệ sống còn sau 2 năm là 68%, sau 5 năm là 46%.

KẾT LUẬN

Ung thư trung mô màng phổi là loại ung thư có độ ác tính cao, tiên lượng thường xấu 
và người bệnh tử vong sớm trong bệnh cảnh suy kiệt và suy hô hấp do tràn dịch màng 
phổi tái lập nhanh.
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Cắt toàn bộ phổi-màng phổi là phương pháp điều trị phối hợp, giúp loại bỏ phần lớn 
tế bào ung thư, ngăn ngừa nguy cơ suy kiệt do xuất tiết dịch và suy hô hấp do chèn ép tim 
phổi. Với sự cải tiến kỹ thuật, kinh nghiệm điều trị và hồi sức sau mổ, chăm sóc người 
bệnh tốt sẽ mang lại chất lượng cuộc sống và tỷ lệ sống còn của bệnh nhân cao hơn.
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