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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2011

Thực hiện Hướng dẫn số 07HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ
chức Trung ương về việc đánh giá chất lượng
tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ; kế hoạch số
38-KH/QU ngày 01/11/2011 của Quận ủy Ngô
Quyền và công văn số 54-CV/TC ngày
01/11/2011 của Ban Tổ chức Quận ủy về việc
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011,
biểu dương TCCS Đảng trong sạch vững
mạnh và đảng viên xuất sắc năm 2011.
Chiều ngày 29/12/2011 Đảng ủy Viện
Nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác Đảng năm 2011 và phương hướng
nhiệm vụ công tác Đảng năm 2012. Về dự hội
nghị có các đồng chí BCH Đảng bộ và toàn
thể Đảng viên.
Thay mặt BCH Đảng bộ Đồng chí Phạm
Huy Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng
Phụ trách Viện và đồng chí Nguyễn Quang
Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng
trình bày “Báo cáo Tổng kết tình hình thực
hiện nhiệm vụ năm 2011, phương hướng và
giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012” và
“Báo cáo Kiểm điểm BCH Đảng bộ Viện năm
2011”.
Hội nghị đã nghe phát biểu ý kiến góp ý
cho các báo cáo của BCH Đảng bộ trên tinh
thần xây dựng. Các ý kiến góp ý đã được BCH
Đảng bộ tiếp thu.
Tổng kết năm 2011: Đảng bộ Viện lãnh
đạo, chỉ đạo Chính quyền và các tổ chức đoàn
thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được
giao trên các mặt chủ yếu sau đây: Hoàn thành

tốt nhiệm vụ chuyên môn (Nghiệm thu đề tài
cấp Nhà nước 04 đạt loại khá, 01 đạt; đề tài
cấp Bộ: 03 đạt loại khá, 02 đang chờ nghiệm
thu; đề tài cấp tỉnh/thành phố: 02 đạt loại khá;
đề tài cấp cơ sở: 03 loại khá, 01 đạt. Triển khai
thực hiện tốt 35 nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học......). Nâng cao nhận thức chính trị tư
tưởng cho cán bộ, Đảng viên. Công tác an
ninh chính trị được giữ vững, đảm bảo trật tự,
an toàn trong cơ quan; Hoạt động của Công
đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh đạt kết quả tốt; Công tác xây dựng
Đảng: đã chuyển chính thức cho 08 đồng chí,
kết nạp 04 đảng viên mới, 12 người học lớp
đảng viên mới và đối tượng Đảng. Công tác
kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng kế
hoạch. Kết quả thi đua năm 2011: Đảng bộ
Viện NCHS được quận ủy Ngô Quyền công
nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu
biểu; 2 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu,
5 chi bộ trong sạch vững mạnh. Cá nhân: 03
đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, 36 đảng viên đủ tư cách hoàn thành
tốt nhiệm vụ, 04 đảng viên đủ tư cách hoàn
thành nhiệm vụ. Không có Chi bộ và Đảng
viên yếu kém.
Phương hướng, nhiệm vụ và các giải
pháp năm 2012: Phát huy các kết quả đạt
được trong năm 2011, năm 2012 Đảng bộ
Viện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và
các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ
chính trị được giao trên các mặt chuyên môn;
chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công
tác an ninh - quốc phòng; hoạt động của Công
đoàn và Đoàn thanh niên; công tác xây dựng
Đảng, phát triển Đảng, kiểm tra, giám sát theo
đúng kế hoạch. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm
2012 như sau: nghiệm thu các đề tài 100% đạt
yêu cầu, trong đó >80% đạt loại khá trở lên
(đối với những đề tài xếp loại). Kết quả nghiên
cứu của các nhiệm vụ sẽ là những tư vấn tốt
phục vụ quản lý Nhà nước, chuyển giao cho
sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ các nghiên
cứu tiếp theo. Triển khai tốt các nhiệm vụ
chuyển tiếp và đề tài mới. Hoàn thành các
nhiệm vụ khác mà cấp trên giao cho. Kết nạp
từ 4 - 5 đảng viên mới; cử 5 - 6 người đi học
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lớp cảm tình Đảng. Phấn đấu Đảng bộ Viện
đạt trong sạch vững mạnh năm 2012; 100%
các chi bộ đạt chi bộ TSVM; >80% đảng viên
đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
trong đó 10 - 15% là đảng viên đủ tư cách
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có Đảng
viên yếu kém.
Đồng thời Hội nghị cũng đưa đưa ra các
giải pháp trong năm 2012: Tập trung trí tuệ,
phát huy sáng tạo, đoàn kết của BCH Đảng bộ,

lãnh đạo Viện, và các tổ chức đoàn thể tạo ra
sức mạnh tổng hợp. BCH Đảng bộ và các
đồng chí lãnh đạo Viện đi sâu, quan tâm hơn
nữa tới hoạt động của các đơn vị được phụ
trách. Thúc đẩy vai trò đầu tàu gương mẫu của
đảng viên và cán bộ chủ chốt. Đảng ủy Viện sẽ
có các nghị quyết cụ thể đối với những mặt
công tác lớn của Đảng bộ Viện trong năm
2012.
Nguyễn Xuân Thi

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN (RIMF)
VÀ TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT-NGA (VRTC)
3. Nghiên cứu cấu trúc-tổ chức chức năng
các hệ sinh thái (rạn san hô, rừng ngập mặn); đề
xuất các giải pháp để bảo tồn và phục hồi;
4. Nghiên cứu tác động và mối liên hệ
giữa yếu tố môi trường, hải dương học và nghề
cá biển;

Ngày 13/11/2011 tại Cát Bà đã diễn ra
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên
cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực
thủy sản giữa Viện Nghiên cứu Hải sản và
Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Phía Viện
Nghiên cứu Hải sản, ông Nguyễn Quang
Hùng, Phó Viện trưởng và Phía Trung tâm
Nhiệt đới Việt – Nga, Viện sĩ Viện Hàn lâm
Khoa học Nga Paplov Dmitry Sergeevich, đã
ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác khoa học và
công nghệ. Theo đó, hai Bên cam kết sẽ tiếp
tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp,
hợp tác chặt chẽ trong nghiên cứu KHCN giai
đoạn 2011 – 2015, trong các lĩnh vực chính
sau:
1. Điều tra đa dạng sinh học, các hệ sinh
thái và đánh giá nguồn lợi sinh vật biển Việt
Nam;
2. Nghiên cứu sinh học, sinh thái và
phân loại các nhóm loài sinh vật biển;
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5. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng
công nghệ sinh học hiện đại trong lĩnh vực thuỷ
sản (chế biến, chiết xuất các chất hoạt tính từ
sinh vật biển và ứng dụng công nghệ sinh học
mới trong xử lý ô nhiễm môi trường biển);
6. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá biển;
7. Nghiên cứu nội ký sinh ở trứng cá và
cá con;
8. Phối hợp đào tạo các chuyên gia trình
độ cao, trao đổi các hoạt động khoa học và
công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp
chí uy tín của quốc gia và quốc tế, xuất bản
các công trình khoa học và chuyên khảo về
khu hệ sinh vật biển (cá rạn san hô, san hô,
động vật đáy…).
Tham dự Lễ ký về Phía Trung tâm nhiệt
đới Việt-Nga có: Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa
học Nga Pavlop D. S., Chủ tịch Ủy ban Trung
tâm Nghiên cứu Việt - Nga, GS. TSKH.
Britaev T.A, Trưởng phòng Thí nghiệm Sinh
thái biển - Viện Hàn lâm khoa học Nga, TS.
Kuznesov A.N, Tổng Giám đốc Trung tâm
Nhiệt đới Việt-Nga; ông Doãn Anh Tú, và ông
Nguyễn Sỹ Lược Phó Tổng Giám đốc và các
cán bộ của TTNĐ Việt-Nga; Phía Viện
Nghiên cứu Hải sản có TS. Nguyễn Quang
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Hùng -Phó Viện trưởng, PGS. TS. Đỗ Văn
Khương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, TS.
Nguyễn Khắc Bát - Trưởng phòng Nghiên cứu
Bảo tồn biển, ông Nguyễn Hữu Đức - Phó

trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức Hành
chính và bà Đoàn Thu Hà, Phó trưởng phòng
Thông tin Khoa học Công nghệ và Hợp tác
Quốc tế của Viện.

Đoàn Thu Hà

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13 NHÓM CHUYÊN GIA NGUỒN LỢI THỦY SẢN,
ỦY BAN LIÊN HỢP NGHỀ CÁ VỊNH BẮC BỘ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
TẠI THÀNH PHỐ ZHUHAI – TRUNG QUỐC

Ông Khưu Vĩnh Tùng – Trưởng nhóm chuyên gia nguồn lợi thủy sản Trung Quốc
và Ông Phạm Huy Sơn – Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Hải sản ký biên bản Hội nghị

Từ ngày 16/11/2011 đến 18/11/2011,
Nhóm chuyên gia nguồn lợi thủy sản Việt
Nam – Trung Quốc đã tổ chức phiên họp lần
thứ 13 tại thành phố Zhuhai, Trung Quốc.
Nhóm chuyên gia nguồn lợi thủy sản
Việt Nam gồm 8 người do ông Phạm Huy
Sơn, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên
cứu Hải sản làm trưởng đoàn và phía Trung
Quốc có 8 người do GS. Khưu Vĩnh Tùng,
Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu

Thủy sản Nam Hải – Viện Nghiên cứu Khoa
học Thủy sản Trung Quốc làm trưởng đoàn.
Hai bên đã thảo luận về tình hình phân
tích số liệu điều tra liên hợp giai đoạn II, trao
đổi và tập hợp các kết quả phân tích số liệu
cần thiết để soạn thảo Báo cáo tổng kết giai
đoạn II, trao đổi về dự thảo Báo cáo tổng kết
do mỗi bên soạn thảo. Hai Bên thảo luận xác
định sau Hội nghị này cần triển khai chỉnh lý
số liệu và soạn thảo báo cáo chung.
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Hai bên nhất trí dùng phương thức trao
đổi qua thư điện tử để cùng hoàn thành Báo
cáo tổng kết điều tra liên hợp trước ngày
31/12/2011 (bằng tiếng Anh). Tại Hội nghị
lần sau (lần thứ 14) của Nhóm Chuyên gia
nguồn lợi sẽ đối chiếu và thông qua Báo cáo
tổng kết điều tra liên hợp giai đoạn II văn
bản tiếng Việt và tiếng Trung.
Phía Trung Quốc giới thiệu tình hình
thực hiện và kết quả chuyến điều tra liên hợp
nguồn lợi thủy sản trong Vùng đánh cá
chung vịnh Bắc Bộ chuyến tháng 1/2011,
tháng 7/2011 và trao cho phía Việt Nam đĩa
CD số liệu điều tra của chuyến tháng
7/2009, tháng 1/2010, tháng 7/2010 và đồng
ý sẽ nhanh chóng cung cấp số liệu điều tra
của các chuyến tiếp theo.
Phía Việt Nam giới thiệu tình hình
thực hiện và kết quả chuyến điều tra liên hợp

nguồn lợi thủy sản trong Vùng đánh cá
chung vịnh Bắc Bộ chuyến tháng 10/2010,
tháng 4/2011, tháng 10/2011 và cung cấp số
liệu gốc của chuyến điều tra tháng 10/2011
cho phía Trung Quốc.
Phía Trung Quốc đã thông báo công
tác chuẩn bị cho chuyến điều tra tháng
1/2012 của giai đoạn III. Dự kiến chuyến
điều tra này khởi hành vào ngày 02/01/2012.
Hội nghị lần thứ 13 Nhóm chuyên gia
nguồn lợi thủy sản, Ủy ban liên hợp Nghề cá
vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc diễn ra
trong không khí thẳng thắn, hữu nghị. Hai
Bên nhất trí đánh giá: Việt Nam và Trung
Quốc đã nghiêm chỉnh thực hiện đúng kế
hoạch, nội dung và tiến độ công tác điều tra
liên hợp ở Vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ
như đã cam kết. Hội nghị đã thành công tốt
đẹp và đạt được mục tiêu đặt ra.
Phạm Huy Sơn

HỘI THẢO KHOA HỌC THANH NIÊN VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN LẦN THỨ VIII –
CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 50 THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
Thực hiện chương trình công tác Đoàn
và phong trào thanh niên năm 2011, trong
không khí hân hoan chào mừng “Lễ kỷ niệm
50 năm thành lập Viện Nghiên cứu Hải sản”
và “Lễ đón nhận Huân chương lao động
hạng nhất”, được sự quan tâm, chỉ đạo của
cấp ủy, chính quyền, đoàn cấp trên và sự
phối hợp hiệu quả của các chi đoàn, ngày
24/11/2011 Đoàn Viện Nghiên cứu Hải sản
đã tổ chức thành công “Hội thảo khoa học
thanh niên Viện Nghiên cứu Hải sản lần
thứ VIII”.
Đến tham dự hội thảo có đại diện của
đoàn cấp trên là các đ/c: Trần Thu Hương Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Hải
Phòng, đ/c Trần Thị Liên – Phó Bí thư Quận
đoàn Ngô Quyền; đại diện của Lãnh đạo
Viện Nghiên cứu Hải sản gồm các đồng chí:
Phạm Huy Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện
trưởng phụ trách Viện, Nguyễn Quang Hùng
- Phó Viện trưởng, Nguyễn Văn Nguyên 4
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Phó Viện trưởng trực tiếp phụ trách đoàn
thanh niên Viện; 13 báo cáo viên, các đoàn
viên thanh niên Viện Nghiên cứu Hải sản,
cùng một số đoàn viên của Viện Sinh thái và
Tài Nguyên biển tham gia giao lưu.
Toàn thể hội thảo đã được nghe trình
bày và tập trung thảo luận 11 báo cáo khoa
học thuộc các lĩnh vực ngư loại học, nguồn lợi
hải sản, bảo tồn biển, công nghệ khai thác,
công nghệ sinh học,… Sau một buổi sáng làm
việc sôi nổi và nghiêm túc, ban giám khảo và
toàn thể đoàn viên thanh niên tại hội thảo đã
bầu chọn và trao giải cho 3 báo cáo có chất
lượng tốt nhất.

Hội thảo khoa học thanh niên lần thứ
VIII đã được tổ chức thành công không chỉ về
mặt tổ chức theo kế hoạch thường niên của
Đoàn Viện Nghiên cứu Hải sản, mà quan trọng
hơn trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm
trong nghiên cứu khoa học và trình bày báo
cáo khoa học cho đội ngũ các nhà khoa học trẻ
của Viện. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa,
cụ thể hoá cho các phong trào “Xung kích lao
động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội” và “4
đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”
của Đoàn Viện Nghiên cứu Hải sản năm 2011
để thiết thực chào mừng 50 năm thành lập
Viện và đón nhận Huân chương lao động hạng
nhất cao quý mà Nhà nước trao tặng.
Nguyễn Hữu Hoàng

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP
VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
Tối ngày 24/11/2011, trong không khí
phấn khởi chuẩn bị cho lễ chào mừng kỷ niệm
50 năm thành lập Viện Nghiên cứu Hải sản và
đón nhận Huân chương lao động hạng nhất,
Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu Hải sản
phối hợp với Công đoàn Viện đã tổ chức
“Đêm liên hoan văn nghệ Viện Nghiên cứu
Hải sản lần thứ II”
Đến với đêm diễn, các cán bộ là đoàn
Viên thanh niên, các nhà khoa học trẻ của các
phòng ban chuyên môn, với lòng nhiệt tình, sự
cỗ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả, đã
mang hết khả năng để đem đến cho khản giả
một đêm diễn nhiều tiết mục hết sức sôi nổi,
hào hứng của tuổi trẻ Viện Nghiên cứu Hải

Tiết mục giải nhất đơn ca, “boulevard” –
Đồng Thị Dung, Phòng NC Bảo tồn biển

sản. Chương trình còn có nhiều tiết mục giao
lưu của các cán bộ Viện đã nghỉ hưu, các đơn
vị ngoài Viện. Ban Tổ chức đêm Liên hoan
văn nghệ đã trao giải Nhất, nhì, ba cho các cá
nhân và tập thể có tiết mục đạt điểm cao từ
ban giám khảo và giải được khán giả yêu thích
nhất.
Không khí vui tươi, phấn khởi của đêm liên
hoan văn nghệ là động lực, nguồn sức mạnh,
động viên tinh thần giúp cán bộ Viện Nghiên
cứu Hải sản, đặc biệt là thế hệ các nhà khoa
học trẻ không ngừng phấn đấu, thi đua hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng
và phát triển Viện xứng đáng với phần thưởng
cao quý mà Nhà nước đã trao tặng.

Tiết mục giải nhất tập thể, “Rock ra khơi”,
Phòng NC Công nghệ khai thác.

Tiết mục “Đồng đội”, Phòng NCCN
sinh học biển đoạt giải “khán giả bình chọn
yêu thích nhất”

Nguyễn Hữu Hoàng
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VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN: 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 25/11/2011, Viện Nghiên cứu
Hải sản đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm
50 năm thành lập Viện và đón nhận Huân
chương Lao động hạng Nhất. Đến dự Lễ Kỷ
niệm có PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Thu –
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn; Ông Nguyễn Tấn Trịnh –
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Ông Tạ
Quang Ngọc – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy
sản; Ông Nguyễn Hồng Cẩn – Nguyên Thứ
trưởng Bộ Thủy sản; Ông Nguyễn Đình
Bích - Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hải
Phòng; đại diện các Ban, Ngành Trung
ương, địa phương và thành phố Hải Phòng;
các Viện trưởng tiền nhiệm, các cán bộ hưu
trí đã gắn bó với quá trình xây dựng và
trưởng thành của Viện cùng đông đảo cán bộ
đã và đang làm việc tại Viện.
Viện Nghiên cứu Hải sản - tiền thân là
Trạm Nghiên cứu Cá biển được thành lập
năm 1961. Năm 1975, Chính phủ quyết định
Trạm trở thành Viện Nghiên cứu Hải sản
thuộc Tổng cục Thuỷ sản. Năm 1983, sáp
nhập Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản
Nước lợ vào Viện Nghiên cứu Hải sản. Năm
2000, chuyển nhiệm vụ nuôi trồng thuỷ sản

sang Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản
I theo quyết định số 521/2000/QĐ-BTS ngày
8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản. Trải
qua 50 năm xây dựng và phát triển, Viện đã
đạt được nhiều thành tích về nghiên cứu
khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu
nguồn lợi hải sản, môi trường biển, bảo tồn
biển, công nghệ khai thác, công nghệ sau thu
hoạch, công nghệ sinh học biển, đào tạo và
chuyển giao công nghệ, …
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng
Nguyễn Thị Xuân Thu đánh giá cáo những
thành tích Viện đã đạt được, đồng thời bày
tỏ mong muốn tập thể cán bộ, viên chức của
Viện không ngừng phấn đấu, phát huy
những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh hoạt
động nghiên cứu khoa học, đào tạo và
chuyển giao công nghệ. Thay mặt Đảng và
Nhà nước, Thứ trưởng đã trao Huân chương
Lao động Hạng Nhất ghi nhận những thành
tích đã đạt được trong 50 năm xây dựng và
phát triển của Viện.
Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân
của Viện cũng được tặng thưởng nhiều Huân
chương và Bằng khen của Nhà nước, Chính
phủ và thành phố Hải Phòng.
N.T.Tỉnh
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HỘI NGHỊ NGHIỆM THU
Nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực khai thác thủy sản”
Ngày 12/12/2011, Viện Nghiên cứu Hải
sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở
nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh tế - kĩ
thuật lĩnh vực khai thác thủy sản” do ThS.
Phạm Văn Tuyển làm chủ nhiệm. Qua một
năm thực hiện, nhiệm vụ đã xây dựng được
định mức công lao động, định mức tiêu hao
nguyên vật liệu chế tạo ngư cụ, định mức tiêu
hao nhiên liệu, định mức thiết bị nghiên cứu
hoạt động nghiên cứu lĩnh vực khai thác thủy
sản. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở do TS.
Nguyễn Long làm chủ tịch đã họp nhận xét và
bỏ phiếu đánh giá. Kết quả cuộc họp, đánh giá

nhiệm vụ xây dựng Định mức kinh tế - kĩ
thuật lĩnh vực khai thác xếp loại “Đạt”.
Ngày 30/12/2011, Tổng cục Thủy sản đã
tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp Tổng cục
Thủy sản nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh
tế - kĩ thuật lĩnh vực khai thác thủy sản” do
ThS. Phạm Văn Tuyển làm chủ nhiệm. Hội
đồng nghiệm thu cấp Tổng cục Thủy sản do
TS. Chu Tiến Vĩnh làm chủ tịch đã đánh giá,
bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu và xếp đề tài loại
“Đạt”.
N.T.Tỉnh

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
Đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và
ấu trùng tôm - tôm con ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ”
Ngày 18/12/2011, Viện Nghiên cứu Hải
sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở
đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các
biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng
tôm - tôm con ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc
Bộ” (đề tài cấp Bộ) do ThS. Phạm Quốc Huy
làm chủ nhiệm.
Đề tài đã thực hiện trên 25 trạm thu mẫu
cố định (trong đó có 01 trạm thu mẫu TCCC
liên tục ngày đêm, 4 giờ thu mẫu một lần) ở
vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ, bao phủ từ
17030 đến 21030 vĩ độ Bắc và 105045 đến
107045 kinh độ Đông. Độ sâu thu mẫu dao
động từ 6 - 30m. Phương tiện thu mẫu là tàu
cá ngư dân TH90798TS, từ tháng 3 đến tháng
8 năm 2011. Loại lưới được sử dụng để thu
mẫu là: lưới kéo tầng mặt, lưới kéo thẳng đứng
và lưới kéo tầng đáy. Tổng số đã thu được
88.116 trứng cá (TC) và 23.552 cá con (CC).
Kết quả nổi bật của đề tài:
1. Đã xác định được thành phần loài, phân
bố mật độ và khu vực tập trung của TCCC và
ATT-TC ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ.
2. Đã xác định mùa vụ sinh sản và đề xuất
khu vực cấm khai thác hải sản theo thời gian.

3. Bước đầu xác định được tỉ lệ % cá
con và tôm con trong sản lượng khai thác của
nghề lưới kéo đáy cá (16,8 - 27,3%) và kéo
đáy tôm (18,2%).
4. Xây dựng được bộ tiêu bản mẫu
TCCC và ATT-TC (576 tiêu bản mẫu).
5. Xây dựng tập bản đồ phân bố TCCC
và ATT-TC ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ
(216 bản đồ).
Các kết quả của Đề tài là nguồn số liệu
đầu vào quan trọng cho Cục khai thác và Bảo
vệ Nguồn lợi thuỷ sản và các Ban Ngành có
liên quan về việc xác định khu vực cấm (hạn
chế) khai thác có thời hạn ở vùng biển ven bờ.
Bên cạnh đó, nguồn số liệu về TCCC và ATTTC cũng đã được cập nhật và từng bước đồng
bộ về phương pháp thu và phân tích mẫu.
Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên
do PGS.TS. Đỗ Văn Khương làm Chủ tịch đã
đánh giá cao và ghi nhận các kết quả nghiên
cứu của đề tài. Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí
nghiệm thu và xếp đề tài loại “Đạt”.
Kim Oanh
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HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
Đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật khai thác mực xà bằng nguồn sáng”
hướng tới mục tiêu “đề xuất được các giải pháp sử dụng nguồn sáng phù hợp
góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mực xà ở nước ta”
Ngày 23/12/2011 Viện Nghiên cứu Hải
sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở
đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật khai thác mực xà
bằng nguồn sáng” hướng tới mục tiêu “đề xuất
được các giải pháp sử dụng nguồn sáng phù
hợp góp phần nâng cao hiệu quả khai thác
mực xà ở nước ta” (đề tài cấp Bộ) do ThS.
Bách Văn Hạnh làm chủ nhiệm.
ThS. Bách Văn Hạnh trình bày các kết
quả đạt được của đề tài. Đề tài đã thử nghiệm 03
loại bóng đèn ngầm ánh sáng vàng, xanh, trắng
và 03 loại bóng đèn chiếu trên mặt nước cùng có
các màu vàng, xanh và trắng với một mức công
suất chiếu sáng là 10kW/màu. Các mẻ lưới được
cố định thời gian chong đèn là 01 giờ.

Kết luận nổi bật của đề tài: Sử dụng
bóng đèn ngầm ánh sáng xanh và trắng cho
lưới chụp mực 4 tăng gông khai thác mực xà
có hiệu quả cao hơn nhiều so với các loại bóng
đèn chiếu trên mặt nước ánh sáng vàng, xanh,
trắng và bóng đèn ngầm ánh sáng vàng.
Đề tài bước đầu cũng đã hoàn thiện quy
trình công nghệ ứng dụng ánh sáng đèn ngầm cho
lưới chụp mực 4 tăng gông khai thác mực xà.
Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên
do TS. Nguyễn Long làm Chủ tịch đã đánh
giá, bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu đề tài. Đề
tài xếp loại “Đạt”.
Kim Oanh

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
Đề tài “Nghiên cứu phục hồi và phát triển nguồn lợi trai tai tượng
(Họ Tridacnidae) ở biển Việt Nam”

Ngày 26/12/2011, Hội đồng khoa học của
Viện Nghiên cứu Hải sản đã nghiệm thu, đánh
giá cơ sở đề tài ”Nghiên cứu phục hồi và phát
triển nguồn lợi Trai tai tượng (họ
Tridacnidae) ở biển Việt Nam” do TS.
Nguyễn Quang Hùng làm chủ nhiệm. Trai tai
tượng (họ Tridacnidae) là nguồn lợi hải đặc
sản thuộc lớp động vật thân mềm hai mảnh vỏ,
có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam và nhu cầu
thị trường xuất khẩu rất lớn. Thịt có hàm
lượng dinh dưỡng cao, vỏ là hàng mỹ nghệ và
có giá trị làm dược liệu. Chúng cung cấp
8

nguồn thức ăn bổ dưỡng và là sản phẩm xuất
khẩu phục vụ nhu cầu làm cảnh, giải trí, đã
mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân
ven biển-đảo. Do có giá trị kinh tế cao (giá
xuất khẩu trung bình khoảng 20-50USD/cá thể
sống), khai thác quá mức và sử dụng thiếu bền
vững nên nguồn lợi tự nhiên của các loài trai
tai tượng (họ Tridacnidae) có xu hướng suy
giảm rất nhanh chóng trong những năm gần
đây (đã được liệt kê trong phụ lục II, CITES).
Tuy nhiên, những nghiên cứu về Trai tai tượng
ở biển Việt Nam còn rất hạn chế, chưa có đủ
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cơ sở khoa học để xây dựng hạn ngạch xuất
khẩu hàng năm. Vì vậy từ năm 2008, theo yêu
cầu của cơ quan CITES quốc tế, Việt Nam sẽ
phải tạm dừng xuất khẩu Trai tai tượng đến
khi có những nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về
nguồn lợi, sinh học, sinh thái của các loài Trai
tai tượng thì mới tiếp tục được phép xuất khẩu.
Đề tài được thực hiện trong thời gian 32
tháng (từ tháng 5/2009-12/2011). Phạm vi
nghiên cứu tại 8 đảo đại diện ở vùng biển Việt
Nam có Trai tai tượng phân bố phổ biến là: Cù
Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng
Ngãi), Vịnh Nha Trang (Khánh Hoà), Hòn
Cau (Ninh Thuận), Phú Quí (Bình Thuận),
Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên
Giang) và Nam Yết (Trường Sa). Mục tiêu
chính của đề tài là đánh giá được hiện trạng
nguồn lợi, khả năng khai thác bền vững và một
số đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố của
họ Trai tai tượng (Tridacnidae), đề xuất cơ sở
khoa học cho việc phục hồi và phát triển
nguồn lợi trai tai tượng ở biển Việt Nam. Kết
quả nghiên cứu của đề tài đã đánh giá được
đầy đủ hiện trạng nguồn lợi và khả năng khai
thác cho từng loài Trai tai tượng (họ
Tridacnidae) phân bố tại 8 đảo ở biển Việt
Nam; đặc điểm phân bố sinh thái theo độ sâu,
vùng địa lý và cấu trúc nền đáy rạn san hô;
đánh giá được trữ lượng và số lượng cá thể

của từng loài theo các nhóm kích thước khác
nhau. Lần đầu tiên tại Việt Nam đã nghiên cứu
khả năng sinh sản nhân tạo: đã nuôi vỗ thành
thục và kích thích cho đẻ thành công cả 03 loài
Trai tai tượng (Tridacna squamosa, T.
maxima, T. crocea) ở qui mô thử nghiệm, thu
được tổng số 185,8 triệu ấu trùng giai đoạn
chữ D. Thành công nuôi phục hồi tại vùng rạn
san hô và nuôi trong ô lồng trên biển theo các
mô hình khác nhau. Ngoài ra, dựa trên cơ sở
khoa học và phân tích kết quả điều tra, nghiên
cứu ngoài thực địa, đề tài đã đưa ra được các
giải pháp có tính khoa học, thực tiễn và khả thi
nhằm phục hồi và phát triển nguồn lợi Trai tai
tượng ở biển Việt Nam.
Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Đỗ
Văn Khương làm Chủ tịch đã đánh giá rất cao
về kết quả nghiên cứu của đề tài. Kết quả
nghiên cứu hàng năm của đề tài đã cung cấp
thông tin khoa học rất nhanh và kịp thời cho
các cơ quan quản lý để xây dựng hạn ngạch
khai thác và xuất khẩu từng loài trai tai tượng
ở biển Việt Nam, nhằm đảm bảo khai thác bền
vững, không ảnh hưởng đến quần thể ngoài tự
nhiên theo qui định tại phụ lục II – CITES và
đáp ứng yêu cầu của cơ quan CITES quốc tế.
Hội đồng đã bỏ phiếu, nhất trí nghiệm thu và
xếp đề tài loại ”Đạt”.
Nguyễn Quang Hùng

Hội thảo “Đánh giá sơ bộ kết quả điều tra nguồn lợi cá nổi lớn
ở biển Việt Nam và kế hoạch điều tra nguồn lợi năm 2012”
Dự án “Điều tra tổng thể hiện trạng và
biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam”
được thực hiện từ tháng 9/2011 đến tháng
12/2015. Năm 2011, Dự án đã triển khai thực
hiện được 1 chuyến điều tra nguồn lợi cá nổi
lớn ở biển Việt Nam. Ngày 28/12/2011, Viện
Nghiên cứu Hải sản tổ chức hội thảo “Đánh
giá sơ bộ kết quả điều tra nguồn lợi cá nổi lớn
ở biển Việt Nam và kế hoạch điều tra nguồn
lợi năm 2012”. Nội dung của hội thảo tập
trung vào việc: i) góp ý, đánh giá sơ bộ kết
quả điều tra nguồn lợi cá nổi lớn ở biển Việt
Nam, mùa gió Đông Bắc năm 2011; ii) xây
dựng kế hoạch thực hiện của dự án năm 2012.

Chủ trì Hội thảo: PGS.TS. Đỗ Văn
Khương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện
Nghiên cứu Hải sản và TS. Chu Tiến Vĩnh,
Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy
sản. Hội thảo đã được tiến hành với sự tham
gia của ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông
Hoàng Quang Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Kế
hoạch – Tài chính của Tổng cục Thủy sản; bà
Nguyễn Thùy Dương, Phó trưởng phòng Bảo
vệ Nguồn lợi Thủy sản, ông Nguyễn Ngọc
Tuấn, Trưởng phòng Hậu cần nghề cá, Cục
khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản; Lãnh
đạo Viện Nghiên cứu Hải sản; các chuyên gia,
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các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Hải
sản.
Hội thảo đã trình bày các kết quả điều
tra nguồn lợi cá nổi lớn ở biển Việt Nam, mùa
gió Đông Bắc năm 2011; kết quả điều tra các
yếu tố hải dương học nghề cá; một số đề xuất
kỹ thuật cho các chuyến điều tra tiếp theo. Các
báo cáo trình bày trong hội thảo đã bước đầu
đánh giá được hiện trạng nguồn lợi cá nổi lớn
ở biển Việt Nam trong mùa gió Đông Bắc năm
2011 vào thảo luận, so sánh với các kết quả
nghiên cứu trước đây. Thông qua hội thảo, các
đại biểu, các nhà khoa học đã thảo luận, góp ý
kiến về việc đánh giá kết quả điều tra. Đồng
thời, hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến
góp ý cho việc triển khai các nội dung điều tra
của dự án năm 2012.
Tại Hội thảo, Thứ trưởng Vũ Văn Tám
đã phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện
dự án về các vấn đề sau: i) Năm 2012, Tổng
cục Thủy sản chủ trương điều chỉnh cơ cấu

cho ngành khai thác thủy sản và tiến hành tổ
chức lại sản xuất. Tổng cục đang rất cần các số
liệu điều tra nguồn lợi để phục vụ cho công tác
này. Do vậy, dự án cần triển khai để cung cấp
số liệu về hiện trạng nguồn lợi hải sản cho
Tổng cục; ii) Về nội dung điều tra, cần tập
trung cả vùng biển xa bờ và vùng biển ven bờ,
trong đó, tập trung vào các nhóm đối tượng
nguồn lợi chủ yếu theo các vùng biển; iii) Về
phương pháp điều tra, việc bố trí các trạm điều
tra cần được thực hiện thống nhất để có thể
đánh giá được biến động của nguồn lợi hải
sản. Các phương pháp điều tra cần được thực
hiện một cách bài bản; iv) Về nội dung điều
tra nghề cá thương phẩm, cần có sự phối hợp
giữa các cơ quan của Tổng cục để thực hiện
một cách thống nhất; v) Về kinh phí thực hiện,
dự kiến năm 2012 kinh phí thực hiện dự án
khoảng 30 tỷ đồng. Tổng cục sẽ bố trí ưu tiên
tối đa cho dự án để thực hiện các nội dung
điều tra. Tuy nhiên, kinh phí này còn chưa đáp
ứng được đầy đủ các nội dung theo dự kiến,
dự án cần xem xét điều chỉnh các nội dung
thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Đoàn Thu Hà

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011

Sáng ngày 29/12/2011, Viện Nghiên
cứu Hải sản tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác khoa học công nghệ năm 2011 và kế
hoạch hoạt động năm 2012. Tham dự Hội
nghị các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện,
BCH Đảng ủy và toàn thể cán bộ, viên chức
và lao động của Viện.
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Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng
kết công tác khoa học công nghệ năm 2011
và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Trong
năm 2011, Viện đã thực hiện 36 nhiệm vụ
khoa học công nghệ, trong đó có 01 nhiệm
vụ cấp Nhà nước, 01 nhiệm vụ thuộc chương
trình công nghệ sinh học, 01 nhiệm vụ thuộc
sự nghiệp kinh tế, 04 nhiệm vụ cấp Bộ, 03
nhiệm vụ xây dựng định mức và tiêu chuẩn
Việt Nam, 06 nhiệm vụ cấp cơ sở, 02 nhiệm
vụ thuộc sự nghiệp môi trường, 02 nhiệm vụ
thuộc Đề án 47 và 16 nhiệm vụ hợp tác với
địa phương và các tổ chức trong/ngoài nước.
Báo cáo cũng nêu một số kết quả khoa học
công nghệ nổi bật năm 2011:
- Đã xác định được thành phần loài,
phân bố mật độ và khu vực tập trung của
trứng cá, cá con và ấu trùng tôm, tôm con ở
vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ. Xác định mùa
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vụ sinh sản vào tháng 5, tháng 6 hàng năm và
đề xuất khu vực cấm, hạn chế khai thác hải
sản theo thời gian giảm thiểu nguy cơ cạn
kiệt nguồn lợi. (Nguồn số liệu: Đề tài trứng
cá, cá con).
- Đánh giá được hiện trạng nguồn lợi
Trai tai tượng, số liệu này đã cung cấp số
liệu cho Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi
làm cơ sở cung cấp hạn ngạch xuất khẩu cho
Cục, cơ quan CITES Việt Nam. (Nguồn số
liệu: đề tài trai tai tượng)
- Lần đầu tiên có được số liệu về hiện
trạng nguồn lợi sứa trên toàn vùng biển Việt
Nam. (Nguồn số liệu: đề tài Sứa).
- Nhân nuôi thành công tảo N. oculata
mật độ cao (40-50 triệu tb/ml) bằng mô hình
nuôi đơn giản. (Nguồn số liệu: đề tài tảo
Nano).
- Dự án điều tra liên hợp Việt Trung đã
bước đầu đánh giá được hiện trạng và biến

động nguồn lợi hải sản tại Vùng đánh cá
chung vịnh Bắc Bộ (trữ lượng nguồn lợi giai
đoạn 2008-2010 là 101.971 tấn có xu thế suy
giảm. Dự án đã đưa ra được các căn cứ khoa
học về nguồn lợi và nghề cá phục vụ cho
việc quản lý nguồn lợi và điều chỉnh số
lượng tàu thuyền ở Vùng đánh cá chung
vịnh Bắc Bộ).
- Bước đầu có kết quả điều tra nguồn
lợi, phân bố cá nổi xa bờ biển VN (tiểu dự
án 1.9- đề án 47)...
Các ý kiến góp ý, kiến nghị và đề xuất
tập trung vào một số vấn đề như: đẩy mạnh
công tác thông tin; quy chế hoạt động hiệu
quả hơn cho Hội đồng KHCN và các tiểu
ban trong việc nghiệm thu các đề tài/dự án;
nâng cao hoạt động hợp tác với các địa
phương...
N.T.Tỉnh

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
Sáng ngày 07/01/2012, Viện Nghiên
cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu
cấp cơ sở cho “Nhiệm vụ quan trắc cảnh báo
chất lượng môi trường vùng nuôi hải sản,
cảng cá tập trung và khu bảo tồn biển Việt
Nam, năm 2011” do ThS. Trần Lưu Khanh
làm chủ nhiệm.
Mục tiêu của nhiệm vụ: Đánh giá hiện
trạng và diễn biến chất lượng môi trường;
cảnh báo nguồn, nguy cơ ô nhiễm môi trường
tại một số vùng nuôi hải sản ven biển Việt
Nam. Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất
lượng môi trường; cảnh báo nguồn và nguy
cơ ô nhiễm môi trường tại một số cảng cá tập
trung ven biển Việt Nam.
Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Đỗ
Văn Khương làm Chủ tịch đã đánh giá và ghi
nhận các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ.
Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm
thu và xếp đề tài loại “Đạt”.

Chiều ngày 07/01/2012, Viện Nghiên
cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu
cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu đánh giá
nguồn lợi sứa vùng ven biển Việt Nam, đề
xuất giải pháp khai thác và bảo vệ” (Đề tài
cấp Bộ) do TS. Nguyễn Dương Thạo làm
chủ nhiệm.
Kết quả đạt được của đề tài: Đã có
được số liệu về nguồn lợi và hiện trạng khai
thác sứa ở vùng ven biển Việt Nam; Trên cơ
sở các kết quả điều tra nghiên cứu, đề tài đã
đề xuất được các giải pháp khai thác hợp lý
và bảo vệ nguồn lợi sứa biển.
Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành
viên do PGS.TS. Đỗ Văn Khương làm Chủ
tịch đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của
đề tài. Hội đồng đã bỏ phiếu, nhất trí nghiệm
thu và xếp đề tài loại “Đạt”.
Kim Oanh
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GẶP MẶT ĐẦU NĂM VỚI CÁN BỘ HƯU TRÍ VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
Trong không khí đầm ấm của những
ngày đầu năm 2012 và chuẩn bị đón mừng
xuân mới Nhâm Thìn, ngày 08/01/2012,
Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức buổi
gặp mặt và liên hoan thân mật với các cán
bộ hưu trí, những người đã từng công tác và
góp phần cống hiến trong suốt quá trình 50
năm xây dựng và trưởng thành của Viện. Tới
dự buổi gặp mặt có hơn 70 cán bộ hưu trí,
các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện, BCH
Đảng uỷ, BCH Công đoàn và toàn thể các
đồng chí trưởng/phó phòng các đơn vị trưc
thuộc Viện.

tốt đẹp nhân dịp chuẩn bị đón chào Xuân
mới.
Trong không khí phấn khởi và đầm ấm
của buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Huy Sơn Phó Viện trưởng Phụ trách Viện đã thông
báo những thành tích nổi bật đạt được của
toàn thể cán bộ viên chức của Viện trong
năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải
pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2012.

Đây là hoạt động khá thường xuyên
hàng năm, có ý nghĩa cao cả, tỏ lòng tri ân
và đồng thời cũng nhằm nâng cao ý thức
“uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ cán
bộ viên chức của Viện. Đây cũng là dịp rất
có ý nghĩa để các cán bộ hưu trí của Viện có
cơ hội gặp gỡ, giao lưu, ôn lại những kỷ
niệm, thăm hỏi sức khoẻ lẫn nhau và tổ chức
mừng thọ các cụ hưu trí với những lời chúc

Thay mặt Ban liên lạc hưu trí, ông
Trần Đức Thoan đã gửi lời cảm ơn sâu sắc
tới Ban lãnh đạo Viện, BCH Đảng uỷ, BCH
Công đoàn cùng toàn thể cán bộ viên chức
của Viện đã quan tâm, chia sẻ, động viên các
cụ hưu trí sống vui, sống khoẻ, có ích cho
gia đình và xã hội. Nhân dịp này, các cán bộ
hưu trí cũng rất vui mừng và phấn khởi về
những thành tích đạt được của Viện trong
năm 2011 và chúc Ban lãnh đạo và toàn thể
cán bộ viên chức của Viện một năm mới có
nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều
thành tựu hơn nữa trong hoạt động nghiên
cứu khoa học.

Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Phạm Huy Sơn
báo cáo kết quả công tác năm 2011

Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Phạm Huy Sơn
tặng hoa mừng thọ các cán bộ hưu trí 70 tuổi

Kim Oanh
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HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
Ngày 09/01/2012, Viện Nghiên cứu Hải
sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp
cơ sở “Đánh giá tình hình sử dụng nguồn sáng
trong nghề chụp mực ở vùng biển vịnh Bắc Bộ
và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn
sáng” (Đề tài cấp Viện) do KS. Lại Huy Toản
làm chủ nhiệm.
Kết quả đạt được của đề tài:
- Đã xây dựng được tập bản vẽ sơ đồ bố
trí nguồn sáng trên các đội tàu chụp mực ở
vịnh Bắc Bộ gồm: công suất nguồn sáng,
chủng loại bóng đèn, cách bố trí;
- Đề tài cũng đã đề xuất được các giải
pháp sử dụng hợp lý nguồn sáng cho nghề
chụp mực ở vịnh Bắc Bộ:
+ Động cơ máy lai (máy phụ): từ 70-90cv;
+ Máy phát điện (Dinamo): đội tàu công suất
<90cv nên trang bị máy phát điện có công suất
50-60kVA; đội tàu công suất 90–150cv nên
trang bị máy phát điện có công suất 36-

69kVA; đội tàu công suất >150cv nên trang bị
máy phát điện 63-69kVA;
+ Công suất phát sáng tối ưu cho từng đội tàu:
đội tàu công suất <90cv, mức công suất phát
sáng tối ưu là 40-45kW (tương ứng 40-50
bóng đèn 1.000kW). Đội tàu công suất 90-150,
mức công suất phát sáng tối ưu là 50-55 kW
(tương ứng 50-55 bóng đèn 1.000kW). Đội tàu
công suất ≥ 150cv, mức công suất phát sáng
tối ưu là 50-55 kW (tương ứng 50-55 bóng đèn
1.000kW).
+ Chủng loại bóng đèn: đèn cao áp 1.000kW;
Màu sắc bóng đèn: màu trắng.
Ngoài ra, còn đưa ra phương pháp lắp
đặt nguồn sáng trên tàu; kỹ thuật điều chỉnh
nguồn sáng trong quá trình tổ chức khai thác.
Hội đồng nghiệm thu do TS. Nguyễn
Long làm Chủ tịch đã đánh giá và ghi nhận kết
quả nghiên cứu của đề tài. Hội đồng đã bỏ
phiếu, nhất trí nghiệm thu và xếp loại đề tài
đạt loại “Khá”.
Kim Oanh

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN NĂM 2012
hoạt động của Viện năm 2012 và các giải
pháp. Hội nghị còn được nghe các báo cáo về
công tác thi đua năm 2011 và công bố quyết
định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong năm 2011, báo
cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội
nghị cán bộ viên chức năm 2011, báo cáo công
tác thanh tra nhân dân năm 2011. Hội nghị đã
có nhiều ý kiến góp ý, thảo luận và thống nhất
thông qua Nghị quyết năm 2012 với các nội
dung sau:
Sáng ngày 11/01/2012 Viện Nghiên cứu
Hải sản tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm
2012. Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong
Ban Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Công đoàn
Viện, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và
đông đủ các cán bộ, viên chức của Viện.
Chủ trì Hội nghị: ThS. Phạm Huy Sơn,
Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu
Hải sản đã trình bày báo cáo phương hướng

1. Rà soát và hoàn chỉnh chiến lược phát triển
của Viện, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức
năng nhiệm vụ các đơn vị của Viện;
2. Đổi mới, thực thi nghiêm chỉnh qui chế quản
lý khoa học công nghệ theo hướng kiểm tra,
giám sát hiệu quả chất lượng khoa học công
nghệ, trọng tâm là đổi mới hoạt động của hội
đồng khoa học và các tiểu ban; Phấn đấu 100%
đề tài nghiệm thu cấp cơ sở đạt yêu cầu, 80% đề
tài nghiệm thu chính thức đạt loại khá trở lên;
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3. Thiết lập xong phòng thí nghiệm chung, xây
dựng qui chế hoạt động và đưa vào vận hành;
4. Kiện toàn hệ thống trang web và email, đảm
bảo hoạt động thông suốt và hiệu quả;
5. Hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng
mục còn lại của dự án Phân viện tại Vũng Tàu.
Xin chủ trương xây dựng mới hoặc nâng cấp
Trung tâm Phát triển Nghề cá Vịnh Bắc Bộ;
6. Hoàn thành đào tạo 4 tiến sĩ và 10 thạc sĩ;
số lượng học viên cao học mới đạt tối thiểu 11,
số lượng nghiên cứu sinh mới đạt tối thiểu 12;

7. Đăng được tối thiểu 50 bài báo trên các tạp
chí trong và ngoài nước, trong đó có ít nhất 4 bài
được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế;
8. Tổ chức Hội thảo quốc gia về Nghề cá biển;
Xuất bản Tuyển tập Nghiên cứu Nghề cá biển
- Tập 7; Hoàn thành cuốn Lịch sử 50 năm
Thành lập Viện.
Phát huy kết quả đã đạt được trong năm
2011, toàn thể cán bộ viên chức và lao động
của Viện Nghiên cứu Hải sản quyết tâm thực
hiện thắng lợi kế hoạch năm 2012.
N.T.Tỉnh

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
Ngày 16/01/2012 Viện Nghiên cứu Hải
sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp
cơ sở “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi vi tảo biển
(Nannochloropsis oculata) mật độ cao làm
nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng”
do ThS. Bùi Trọng Tâm làm chủ nhiệm.
Đề tài đã nghiên cứu lưu giữ giống tảo
N.oculata bằng phương pháp cấy truyền;
nghiên cứu một số điều kiện (cường độ chiếu
sáng, nhiệt độ, chế độ chiếu sáng; độ mặn)
nhân nuôi sinh khối tảo trong phòng thí
nghiệm và thử nghiệm nuôi tảo điều kiện tự
nhiên bằng hai mô hình đơn giản bể xi măng
và trụ PE (đường kính 30, 40 và 50cm).
Kết quả nổi bật của đề tài:
Tỷ lệ giống ban đầu cho nuôi lưu giống
tảo không ảnh hưởng đến quá trình nuôi lưu tảo
ở thể tích 100ml. Ở cả hai chu kỳ chuyển giống
1 tuần/lần và 2 tuần/lần đều cho tốc độ sinh
trưởng và phát triển tảo là như nhau qua 8 tuần
nuôi. Khoảng thời gian nuôi lưu cho quá trình
giữ giống bằng dịch lỏng vào khoảng 6 – 7 tuần.
Bước đầu đã xác định được một số điều
kiện nhân nuôi sinh khối: Nhiệt độ 250C là
nhiệt độ thích hợp nhất cho sự sinh trưởng và
phát triển của tảo với mật độ cao nhất là
85x106 tb/ml; cường độ chiếu sáng thích hợp
cho sự sinh trưởng và phát triển của tảo N.
oculata là từ 2500 – 4500 lux trong đó 4500
lux là tốt nhất; độ mặn thích hợp cho sự sinh
trưởng và phát triển là 20 – 30‰, tối ưu là
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25‰, với mật độ cực đại đạt khoảng 121,83
x106 tb/ml; thích nghi và phát triển tốt nhất với
chu kỳ chiếu sáng là 20h: 4h, mật độ đạt tới
trên 125x106 tb/ml.
Đã thử nghiệm nuôi sinh khối bằng các
mô hình nuôi bể xi măng cho mật độ tối đa là
25,27 x 106 tế bào/ml, ở mô hình trụ PE 30:
51,43 ± 0,55 x 106 tế bào/ml sau 15 ngày. Vào
thời gian chu kỳ chiếu sáng ban ngày ngắn,
nhiệt độ trung bình ở mức tốt (20 – 28oC)
(tháng 10, 11), đường kính trụ PE được lựa
chọn thích hợp cho nuôi vi tảo N. oculata là 30
cm, mật độ tối đa đạt 51,43 ± 0,55 triệu tế
bào/ml. Đây là mật độ cao nhất từ trước đến
nay về mật độ tảo N.oculata nuôi theo hướng
làm thực phẩm chức năng ở Việt Nam
Đồng thời đề tài đã đánh giá được một
số chỉ tiêu vi sinh vật quan trọng (Tổng số
VSV hiếu khí, Coliforms, E.coli, Salmonella)
trong giới hạn cho phép liên quan đến tiêu
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Kết quả sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế
của 2 mô hình nuôi tảo N.oculata với thể tích
150m3/mẻ/tháng đều cho hiệu quả khi nuôi.
Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên
do PGS.TS. Đỗ Văn Khương làm Chủ tịch đã
đánh giá cao và ghi nhận các kết quả nghiên
cứu của đề tài. Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí
nghiệm thu và xếp đề tài loại “Khá”.
Đoàn Thu Hà
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MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG SUẤT
KHAI THÁC HẢI SẢN Ở VỊNH BẮC BỘ
Nguyễn Hoàng Minh, Lê Hồng Cầu
Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hướng
1. MỞ ĐẦU
Nghiên cứu, tìm hiểu sự biến động theo
không gian và thời gian của các yếu tố môi
trường (khí tượng, thủy lý, thủy hóa, thủy
sinh…) và năng suất khai thác hải sản
(NSKTHS) trong các khu vực diễn ra các
hoạt động khai thác ở biển nước ta nói chung
và vịnh Bắc Bộ nói riêng là một trong những
nhiệm vụ quan trọng luôn được quan tâm
tiến hành. Xuất phát từ nhiệm vụ đó, chúng
tôi đã sử dụng nguồn số liệu thu thập được
trong nhiều chuyến khảo sát ở vịnh Bắc Bộ
để tiến hành phân tích mối liên quan giữa
NSKTHS với một số yếu tố môi trường
(nhiệt – muối, sinh vật phù du) bằng phương
pháp thống kê toán học. Các kết quả phân
tích nhằm cung cấp thêm những thông tin về
mối tương tác tổng hợp sinh vật - môi
trường - khai thác dưới tác động không dừng
của môi trường ở vùng biển phía tây vịnh
Bắc Bộ. Đồng thời mở ra khả năng sử dụng
các tổ hợp yếu tố môi trường như những
thông tin định hướng trong việc tính xác suất
phân bố và sản lượng khai thác hải sản phục
vụ thiết thực hơn cho công tác sản xuất.
2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Nguồn số liệu
Dựa trên nguồn số liệu, tài liệu về
NSKTHS (CPUE/h) bằng lưới kéo đáy và các
yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ muối,
sinh vật phù du, độ sâu và chlorophyll a được
thu thập đồng thời ở vùng biển phía tây vịnh
Bắc Bộ hiện đang được lưu trữ tại Viện
Nghiên cứu Hải sản [1].
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Để phân tích mối liên quan giữa
NSKTHS với các yếu môi trường, việc đầu

tiên là tiến hành lựa chọn các yếu tố hay các
biến để tiến hành phân tích:
- Đối với các yếu tố môi trường hay còn
gọi là biến độc lập lựa chọn các yếu tố như:
nhiệt độ tầng mặt, đáy (oC), độ muối tầng
đáy (‰), độ sâu (m), khối lượng ẩm động
vật phù du (mg/m3), số lượng thực vật phù
du (tế bào/m3), hàm lượng chlorophyll a
(mg/m3). Như vậy, có 7 biến độc lập.
- Đối với biến phụ thuộc chúng tôi chọn:
NSKTHS chung (CPUE - kg/giờ) ở từng
trạm và lựa chọn năng suất khai thác của 9
loài thuộc 5 nhóm sinh thái đặc trưng khác
nhau và chiếm tỷ lệ tương đối cao trong các
mẻ lưới: Saurida tumbil, Saurida
undosquamis, Upeneus sulphureus, Penahia
macrocephalus
(cá
đáy);
Trachurus
japonicas, Decapterus maruadsi (cá nổi);
Trichiurus lepturus (cá nổi tầng giữa);
Loligo chinensis (chân đầu); Evynnis
cardinalis (Cá nửa rạn). Ở đây có 10 biến
phụ thuộc.
Sau khi lựa chọn được các biến, chúng tôi
sử dụng phân tích phương sai (ANOVA)
trong mô hình hồi quy:
- Bước đầu tiên là tiến hành kiểm tra từng
nhóm loài (biến phụ thuộc là năng suất đánh
bắt cá) xem có liên quan một cách có ý
nghĩa với các yếu tố môi trường (biến độc
lập) hay không. Ở đây, có k = 7 biến độc lập
và đặt giả thiết (Ho) là không có sự ảnh
hưởng giữa các biến với nhau. Như vậy,
phép phân tích tương ứng với phân phối F
(Fisher) và nếu giá trị F phân tích cao hơn F
lý thuyết một cách có ý nghĩa (α) thì loại bỏ
giả thiết Ho và kết luận là có sự ảnh hưởng
giữa các biến với nhau.
Để giải được bài toán đặt ra ở trên, chúng
tôi sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính sau:
Yi = α + β1X1 + β2X2 + …. + βkXi + ε (1)
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Trong đó: Yi : là n vectơ năng suất đánh
bắt cá (kg/h); Xi: là k vectơ các biến độc lập
(k =1, 2, ...7); βk: Hệ số hồi quy; α: là hằng
số và ε: số phần dư.
Đến đây chúng tôi đặt giả thuyết Ho: β1 =
β2 ... = βk = 0 (không có sự ảnh hưởng giữa
các biến phụ thuộc và độc lập)
Phương trình hồi quy (1) có thể viết gọn
lại dưới dạng ma trận: Y = α + βX (2)
Trong đó: Y là một vectơ n x1, X là một
ma trận n x k phần tử, β là một vec tơ k x 1
phần tử và α là vectơ nx1 phần tử.
Nếu coi giả thiết Ho là đúng thì phương
trình (1) trở thành Y = α + ε (3)
Các kết quả tính toán từ các phương trình
(2) và (3) có thể trình bày trong một bảng
phân tích phương sai với mức ý nghĩa 95%
(bảng 1).
Nếu có sự khác biệt giữa các nhóm chúng
ta kỳ vọng rằng: F = MSM/MSE > Fk, n-k-1
Như vậy, giả thiết Ho bị bác bỏ, nghĩa là
có mối liên quan giữa các biến độc lập với
biến phụ thuộc, chúng tôi tiến hành xây
dựng mô hình tiên đoán tuyến tính mối liên
quan giữa năng suất đánh bắt với các yếu tố
môi trường. Trong thực tế, một số biến trong
nhóm biến độc lập này lại có liên hệ với

nhau, vì thế có rất nhiều tổ hợp của biến độc
lập có thể được sử dụng để dự báo biến phụ
thuộc. Ví dụ: ở đây có 7 biến độc lập có khả
năng dự báo biến phụ thuộc, để xây dựng
được mô hình tuyến tính tiên đoán, chúng ta
phải xem xét các mô hình sau: y=f1(x1), y=f2
(x2) … y=f7(x1,x2) .v.v.. trong đó fk là
những hàm số được định nghĩa bởi hệ số liên
quan giữa các biến phụ thuộc và độc lập và
khi k cao số lượng mô hình lên rất cao.
Trong trường hợp có nhiều mô hình như thế,
chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn thông tin AIC
(Akaike information Criterion) [2, 4]. Mô
hình nào có chỉ số AIC thấp nhất được xem
là mô hình tối ưu.
⎛ RSS ⎞ 2k
AIC = log⎜
⎟+
⎝ n ⎠ n

Trong đó: RSS: tổng bình phương
phần dư; k: số biến độc lập; n: số lượng
mẫu.
Do hạn chế về nguồn số liệu nên chúng
tôi mới chỉ tiến hành tìm hiểu mối liên quan
giữa NSKTHS chung với một số yếu tố môi
trường được lựa chọn ở phạm vi phía tây
vịnh Bắc Bộ theo 4 mùa trong năm (xuân,
hạ, thu, đông). Còn với năng suất khai thác
của 9 loài chỉ tiến hành tính toán ở vùng
đánh cá chung vịnh Bắc Bộ.

Bảng 1. Kết quả phân tích ANOVA

Hồi quy
Số phần dư

Bậc tự
do (d.f)
k
n – k -1

SS (tổng bình
phương)
SSM
RSS

MS (Trung bình bình Giá trị thống kê (F)
phương)
MSM=SSM/k
F= MSM/MSE ≈ Fk, n-k-1
MSE = RSS/(n-k-1)

(SSM: tổng bình phương khác biệt giữa các nhóm; MSM; Trung bình bình phương cho từng biến; RSS: Tổng
bình phương số phần dư; MSE: Trung bình bình phương số phần dư của các nhóm)

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Kết quả tính toán giữa năng suất cá đánh
bắt chung theo mùa và của 09 loài được lựa

chọn với 07 biến số môi trường theo phép
phân tích phương sai trong mô hình hồi quy
được trình bày trong bảng 2.

Bảng 2. Hệ số tương quan (R) và giá trị F giữa các biến phụ thuộc (NSKTHS chung và 9
loài lựa chọn) và 07 biến số môi trường theo mùa ở vịnh Bắc Bộ
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Biến phụ thuộc

R

Mùa Xuân
F
n

NSKTHS chung

0,40

3,18*

Saurida tumbil

0,51

3,16*

Saurida undosquamis

0,44

Pennahia macrocephalus

123

R

Mùa Hạ
F
n

0,39

2,34*

69

0,36

1,27

2,51*

65

0,41

0,54

1,05

26

Upeneus sulphureus

0,49

2,17

Trachurus japonicus

0,25

Decapterus maruadsi

95

R

Mùa Thu
F
n

0,51

10,34*

66

0,54

2,84*

1,60

62

0,49

0,35

0,61

37

55

0,71

5,52*

0,27

35

0,49

0,57

0,34

31

Trichiurus lepturus

0,35

1,11

Loligo chinensis

0,64

Evynnis cardinalis

0,27

122

Mùa Đông
R
F
n
70

0,47

2,57*

56

0,69

7,24*

64

1,73

47

0,69

5,51*

51

0,79

2,80

20

0,49

1,25

36

46

0,40

1,15

51

0,51

2,53*

58

1,89

48

0,38

1,45

49

0,27

0,46

66

0,41

1,12

46

0,43

1,71

61

0,37

0,97

66

64

0,47

2,43*

68

0,56

2,98*

53

0,39

1,42

62

4,03*

48

0,54

3,48*

65

0,65

4,03*

47

0,37

0,75

41

0,47

51

0,51

2,64*

61

0,42

1,74

65

0,47

1,90

54

*: giá trị có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%

Từ bảng 2, chúng tôi lựa chọn những mùa
mà ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường
có ý nghĩa ở mức độ tin cậy 95% theo kiểm
định F để xây dựng các mô hình hồi quy

tuyến tính đa biến, trong quá trình tính toán
chỉ số AIC đã được áp dụng để tìm ra mô
hình tối ưu nhất, kết quả được trình bày
trong bảng 3.

Bảng 3. Mô hình hồi quy tuyến tính tối ưu giữa NSKTHS với 07 biến số môi trường theo
mùa ở phía tây vịnh Bắc Bộ
Mùa

Phương trình hồi quy

R

AIC

F

p

0,38
0,36
0,50
0,43

1041,2
895,1
1018,2
558,9

5,10
13,87
13,23
3,75

0,000
0,000
0,000
0,008

Năng suất khai thác Saurida tumbil (kg/h) =
Xuân 13,96 – 0,25T.m – 0,08Depth
Thu 11,73 + 0,01Zoo – 0,4T.m + 1,5Chlo
Đông -529,99 + 0,02Zoo + 16,12S.day – 0,21Depth

0,51
0,54
0,68

170,1
91,04
192,1

11,60
6,89
17,32

0,000
0,001
0,000

Năng suất khai thác Saurida undosquamis (kg/h) =
Xuân 6,24 – 0,07Depth
Đông - 198,09 + 0,01Zoo + 6,16S.day - 0,14Depth

0,39
0,67

97,4
102,2

11,54
13,10

0,001
0,000

Năng suất khai thác Upeneus sulphureus (kg/h) =
Đông -43,87 + 4,29T.m – 2,13T.day
Hạ
- 40,02 + 0,01Zoo + 1,19S.day

0,48
0,67

180,4
36,8

8,13
17,83

0,000
0,000

0,40
0,56

366,4
379,1

12,55
11,05

0,001
0,000

Năng suất khai thác chung (kg/h) =
Xuân
Hạ
Thu
Đông

Hạ
Thu

-157,3+7,150T.day+1,336Depth+0,159Zoo+1,174.10-6Phyto

29,897 + 2,038Depth
-772,710 + 5,235T.day + 19,403S.day + 1,324Depth
-5123,76 + 24,66T.m -28,23T.day + 156,62S.day – 0,191Zoo

Năng suất khai thác Trichiurus lepturus (kg/h) =
16,42 + 3,3.10-6Phyto
-278,39 + 8,28T.m + 1,5Depth
Năng suất khai thác Loligo chinensis (kg/h) =
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Xuân 138,39–0,65T.day–3,36S.day–0,10Depth–0,02Zoo–1,33Chlo
Hạ
115,66 + 0,49T.day – 3,68S.day
Thu 217,90 – 1,30T.m – 5,27S.day
Năng suất khai thác Evynnis cardinalis (kg/h) =
Xuân -7,25 + 0,62T.day – 0,08Depth – 0,02Zoo

0,64
0,54
0,56

89,6
159,4
135,1

5,83
11,98
12,09

0,000
0,000
0,000

0,48

108,3

5,76

0,002

Ghi chú: T.m: nhiệt độ tầng mặt (oC); T.day: nhiệt độ tầng đáy (oC); S.day: độ muối tầng đáy (‰); Depth: Độ sâu (m); Zoo:
động vật phù du (mg/m3); Phyto: thực vật phù du (tb/m3); Chlo: Chlorophyll a (mg/m3);R: Hệ số tương quan; p: giá trị xác
suất; F: giá trị F phân tích; AIC: tiêu chuẩn thông tin Akaike.

Từ bảng 3 cho thấy, các hệ số tương quan
trong các phương trình hồi quy tuyến đa biến
có chỉ số AIC thấp nhất đều có độ đảm bảo
cao, đồng thời các hệ số tương quan trong
các phương trình này lại gần bằng với hệ số
tương quan của tất cả 7 biến số. Ví dụ như
kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính
đa biến giữa NSKTHS chung với 07 yếu tố
môi trường trong mùa thu, thì 07 yếu tố môi
trường được lựa chọn có thể giải thích được
khoảng 26% (R2=0,26 - tính từ bảng 2) độ
dao động phương sai của NSKTHS giữa các
điểm thu mẫu, nhưng việc tính chỉ số AIC đã
cho thấy chỉ cần 03 biến cũng đã giải thích
được 25% (R2 = 0,25 - tính từ bảng 3)
phương sai của NSKTHS chung. Vì thế
không có nghĩa là có nhiều biến môi trường
thì sẽ giải thích tốt hơn độ dao động của
NSKTHS, do trong 07 biến môi trường được
lựa chọn có một vài biến có mối liên quan
đến nhau. Do đó có thể coi các biến số được
lựa chọn trong phương trình hồi quy cuối
cùng (chỉ số AIC thấp nhất) là các nhân tố
“chính” đối với NSKTHS chung và của từng
loài lựa chọn theo mùa. Như vậy, các nhân
tố chính ảnh hưởng đến NSKTHS chung
trong mùa xuân là nhiệt độ tầng đáy, độ sâu
và sinh vật phù du; trong mùa hạ là độ sâu;
mùa thu là nhiệt độ, độ muối tầng đáy và độ
sâu; mùa đông là nhiệt độ tầng mặt, nhiệt độ
tầng đáy, độ muối và động vật phù du. Đối
với các biến số phụ thuộc khác cũng giải
thích một cách tương tự.
Theo quan điểm của Andrewarth và Birch
(1954), Nicholson (1958) [3], hai nguyên
nhân chính ảnh hưởng đến biến động sinh
vật lượng của sinh vật là: các yếu tố độc lập
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mật độ như nhiệt độ, độ muối… và các yếu
tố phụ thuộc vào mật độ mang bản chất sinh
học như thức ăn, cạnh tranh, vật dữ, ký
sinh… Tuy nhiên, khi tác động lên sinh vật,
các yếu tố này liên quan chặt chẽ với nhau,
tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời
sống của thuỷ sinh vật. Ví dụ như yếu tố chủ
yếu hạn chế sự phát triển của quần thể là
thức ăn, nhưng yếu tố này lại không hoàn
toàn loại bỏ được vai trò của các yếu tố khác
như: oxy, nhiệt độ, vật dữ và bệnh ...
Từ đó có thể nói những kết quả phân tích
ở trên đã tái khẳng định lý thuyết đó. Tuy
nhiên, do hạn chế về chuỗi dữ liệu tính toán,
17 phương trình hồi quy đa biến đưa ra về
cơ bản còn mang tính khái quát, hệ số tương
quan chưa cao (R = 0,36 ÷ 0,67), chưa phản
ánh đầy đủ mối quan hệ động giữa NSKTHS
và các yếu tố môi trường. Song những kết
quả phân tích này đã cung cấp những định
hướng về vai trò của 07 biến độc lập (từ 5
yếu tố môi trường) lựa chọn và các yếu tố
môi trường khác đối với sự biến động
NSKTHS ở các vùng biển, cũng như xác
định các nhân tố "chính" ảnh hưởng đến
NSKTHS theo thời gian phục vụ thiết thực
hơn cho công tác dự báo ngư trường và sản
lượng khai thác hải sản. Trong thực tế tập
tính tụ đàn và di cư, bắt mồi của cá phụ
thuộc đồng thời vào tổ hợp hàng loạt các yếu
tố tự nhiên khác mà chúng ta không hoặc
chưa đủ điều kiện, khả năng thu thập. Điều
đó cho thấy cần phải có những nghiên cứu
tiếp theo và cần thu thập thêm một số yếu tố
môi trường khác như: hình thế khí áp, sinh
vật đáy... để có thể tìm hiểu tương đối đầy
đủ mối quan hệ động giữa NSKTHS với tổ
hợp các yếu tố môi trường.
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4. KẾT LUẬN
- Có mối liên quan giữa NSKTHS chung
với một số yếu tố môi trường ở vùng biển
phía tây vịnh Bắc Bộ theo cả bốn mùa trong
năm.
- Trong 9 loài thuộc 5 nhóm sinh thái
khác nhau ở Vùng đánh cá chung vịnh Bắc
Bộ được lựa chọn để tính toán cũng ít nhiều
cho thấy có mối liên quan với các yếu tố môi
trường, ngoại trừ hai loài thuộc nhóm cá nổi
và một loài thuộc nhóm cá đáy.
- Dựa trên chỉ số AIC đã xây dựng được
tất cả 17 mô hình hồi quy tuyến tính tối ưu.

Từ đó cho thấy, tuỳ thuộc vào mỗi mùa lại
có một tổ hợp yếu tố môi trường khác nhau
ảnh hưởng đến NSKTHS.
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HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN SÁNG CỦA CÁC ĐỘI TÀU CHỤP MỰC
Ở VỊNH BẮC BỘ
Lại Huy Toản
1. MỞ ĐẦU

2.1. Tài liệu sử dụng

Hiệu quả khai thác của nghề chụp mực
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng yếu tố
quan trọng nhất là yếu tố ánh sáng. Người ta
sử dụng ánh sáng để tập trung mực, cá và
ánh sáng là yếu tố quyết định chính đến
năng suất khai thác của mỗi mẻ lưới. Tuy
vậy, ở mỗi địa phương phụ thuộc vào kinh
nghiệm và điều kiện kinh tế. Việc đầu tư
trang bị nguồn sáng trên các tàu chụp mực
còn rất khác nhau. Các tàu chụp mực thường
có xu hướng cạnh tranh nhau về mức trang
bị công suất nguồn sáng, điều này dẫn đến
lãng phí chi phí đầu tư. Vấn đề đặt ra là phải
xác định được mức công suất phát sáng phù
hợp với từng đội tàu, nhằm nâng cao năng
suất khai thác và hiệu quả kinh tế của nghề
chụp mực. Vì vậy, nghiên cứu và đánh giá
hiệu quả sử dụng nguồn sáng của các đội tàu
làm nghề chụp mực nói chung và của các đội
tàu chụp mực ở vịnh Bắc Bộ nói riêng là cần
thiết.

- Nguồn số liệu về hiện trạng sử dụng
nguồn sáng và khai thác nghề chụp mực ở
vịnh Bắc Bộ gồm: 248 phiếu điều tra.

2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

- Nguồn số liệu giám sát sản xuất trực
tiếp trên biển của 3 đội tàu (< 90 cv; 90 -<
150 cv; > 150 cv) gồm: 3 chuyến biển.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu:
Đánh giá hiệu quả kinh tế của các đội
tàu chụp mực ở vịnh Bắc Bộ theo tương
quan với công suất phát sáng từ nguồn số
liệu bằng:
+ Phương pháp điều tra tại hiện trường.
+ Phương pháp phỏng vấn chủ tàu
hoặc thuyền trưởng.
Phương pháp xử lý số liệu:
Số liệu xử lý theo phương pháp thống
kê trên phần mềm Excel để tính sản lượng,
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năng suất khai thác, hiệu quả kinh tế, công
suất nguồn sáng...theo các công thức sau:
+ Năng suất đánh bắt trung bình
CPUE =

1 n
∑ CPUEi
n i =1

(1)

Trong đó: CPUE : năng suất khai thác
trung bình (Kg/đêm)

TN = DT - CPbd

(3)

Trong đó: CPbd: Chi phí biến đổi (gồm
chi phí dầu nhớt, nước đá, lương thực thực
phẩm, chi phí sửa chữa nhỏ, ra vào cảng).
+ Lợi nhuận (LN): Được tính bằng
tổng thu nhập trừ đi chi phí cố định.
LN = TN - CPcd - CPld

(4)

n: tổng số đêm đánh bắt trong chuyến

Trong đó: CPcd: Chi phí cố định; CPld:
Chi phí lương lao động.

CPUEi : năng suất đánh bắt đêm thứ i

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

+ Tổng doanh thu của tàu (DT): Được
xác định bằng doanh thu trung bình chuyến
biển (DTcb) nhân với số chuyến biển (t) thực
hiện trong năm.
DT = DTcb * t

(2)

+ Tổng thu nhập của tàu (TN): Được
xác định bằng tổng doanh thu (DTtb) trừ đi
chi phí biến đổi CPbd (không bao gồm chi
phí lao động).

3.1. Năng suất khai thác theo công suất
nguồn sáng của các đội tàu

Năng suất khai thác trung bình của
nghề chụp mực ở mức công suất nguồn sáng
(kW) theo các đội tàu được thể hiện ở hình
sau:

Công suất phát sáng (kW) theo các đội tàu

Hình 1. Năng suất khai thác trung bình phân theo công suất phát sáng

- Đội tàu công suất < 90cv: ở mức
công suất phát sáng 30 -< 35 kW có năng
suất khai thác cao nhất (tương ứng
290,5kg/đêm), tiếp đến là mức công suất
phát sáng <20kW (tương ứng 290,1kg/đêm)
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và thấp nhất là mức công suất phát sáng 40 < 45 kW (tương ứng 215,2kg/đêm).
- Đội tàu công suất 90 -<150cv: năng
suất khai thác cao nhất ở mức công suất phát
sáng 45 -< 50 kW (tương ứng 524,0kg/đêm),
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tiếp đến là mức công suất phát sáng 35 <40kW (tương ứng 513,6kg/đêm) và thấp
nhất là mức công suất phát sáng 25 -< 30kW
(tương ứng 276,7kg/đêm).

Năng suất khai thác trung bình ở các
mức công suất phát sáng của nghề chụp mực
khá cao và có xu hướng tỷ lệ thuận với công
suất máy tàu (Hình 1).

- Đội tàu công suất ≥150cv: năng suất
khai thác cao nhất ở mức công suất phát
sáng >70kW (tương ứng 515,6kg/đêm), tiếp
đến là mức công suất phát sáng 50 -< 55kW
(tương ứng 503,6kg/đêm) và thấp nhất là
mức công suất phát sáng 45 -< 50kW (tương
ứng 396,2kg/đêm).

3.2 Hiệu quả kinh tế theo công suất nguồn
sáng của các đội tàu
3.2.1 Doanh thu trung bình theo năm

Để xác định được doanh thu của nghề
chụp mực ở các mức công suất nguồn sáng
khác nhau trong năm, cần xét mối quan hệ
giữa công suất nguồn sáng và doanh thu.

Công suất phát sáng (kW) theo các đội tàu

Hình 2. Doanh thu trung bình theo năm

Doanh thu của các đội tàu có xu
hướng tăng giảm giữa các mức công suất
phát sáng không rõ ràng (Hình 2).
Đối với đội tàu công suất <90cv và
đội tàu công suất 90 -< 150cv, mức công
suất phát sáng 40 -< 45 kW có mức doanh
thu cao nhất (tương ứng lần lượt là 5,78
tr.đ/đêm và 6.44 tr.đ/đêm). Đối với đội tàu
công suất ≥150cv thì đội tàu trang bị mức
công suất phát sáng > 70 kW có doanh thu
cao nhất (tương ứng 8,43 tr.đ/đêm).

3.2.2 Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi của đội tàu chụp mực
ở khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm: dầu, nhơt,
lương thực, thực phẩm, nước đá, lương cho
lao động và các chi phí khác cho chuyến
biển. Chi tiết chi phi phí biển đổi trung bình
của đội tàu chụp mực phân theo mức công
suất phát sáng và công suất máy tàu thể hiện
sau:

21

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Công suất phát sáng (kW) theo các đội tàu

Hình 3. Chi phí biến đổi theo năm

Ở đội tàu công suất <90cv thì chi phí
biến đổi cao nhất ở mức công suất phát sáng
40 -< 45 kW (tương ứng là 3,83 tr.đ/đêm) và
thấp nhất ở mức công suất phát sáng < 20
kW (tương ứng 2,22 tr.đ/đêm). Ở đội tàu
công suất 90 -< 150cv thì chi phí biến đổi
cao nhất ở mức công suất phát sáng > 70 kW
(tương ứng 4,29 tr.đ/đêm) và thấp nhất ở
mức công suất phát sáng 30 -<55 kW (tương
ứng 3,42 tr.đ/đêm). Ở đội tàu công suất
≥150cv, chi phí biến đổi cao nhất ở mức
công suất phát 65 -< 70 kW (tương ứng 4,39

tr.đ/đêm) và thấp nhất ở mức công suất phát
sáng 35 -< 40 kW (tương ứng là 3,73
tr.đ/đêm).
3.2.3 Lợi nhuận ròng theo năm

Lợi nhuận trung bình giữa các đội tàu
và giữa các mức công suất phát sáng có sự
chênh lệch nhau khá lớn. Lợi nhuận ròng
trung bình của nghề chụp mực ở vịnh Bắc
Bộ khá lớn (347,3 tr.đ/năm/tàu) và có xu
hướng tăng dần theo sự tăng công suất máy
tàu (Hình 4).

Công suất phát sáng (kW) theo các đội tàu

Hình 4. Lợi nhuận ròng theo năm
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Đối với đội tàu công suất <90cv, lợi
nhuận ròng cao nhất ở mức công suất phát
sáng 40 -< 45 kW (tương ứng 384,8
tr.đ/năm/tàu), tiếp đến là mức công suất phát
sáng 35 -< 40 kW (tương ứng 366,8
tr.đ/năm/tàu). Đối với đội tàu công suất 90 <150cv, lợi nhuận ròng cao nhất ở mức công
suất phát sáng 50 -< 55 kW (tương ứng
496,2 tr.đ/năm/tàu) và tiếp đến là mức công
suất phát sáng 45 -< 50 kW (tương ứng
488,2 tr.đ/năm/tàu). Đối với đội tàu công
suất ≥150cv, lợi nhuận ròng cao nhất ở mức
công suất phát sáng 50 -< 55 kW (tương ứng
541,9 tr.đ/năm/tàu) và tiếp đến là mức công

suất phát sáng >70kW (tương ứng 531,2
tr.đ/năm/tàu).
Như vậy, mức phát sáng phù hợp cho
đội tàu công suất <90cv là 40 -< 45 kW, đội
tàu công suất 90-<150cv là 50 -< 55 kW và
đội tàu công suất ≥150cv là 50 -< 55 kW.
3.2.4 Quan hệ giữa lợi nhuận và các mức
công suất phát sáng

Đội tàu chụp mực ở vịnh Bắc Bộ trang
bị công suất phát sáng ở nhiều mức khác
nhau, nên lợi nhuận ở các mức công suất
phát sáng cũng có sự khác nhau khá lớn. Chi
tiết thể hiện ở hình 5.

Hình 5. Lợi nhuận trung bình theo các mức công suất phát sáng

Nhìn đồ thị về lợi nhuận trung bình
của đội tàu chụp mực ở vịnh Bắc Bộ có xu
hướng tăng giảm cũng tuân theo quy luật của
đồ thị thí nghiệm giữa công suất phát sáng
và sự truyền xa ánh áng của I.V.
Nhicônôrôp, 1963 (Hình 5). Lợi nhuận tăng
dần đến mức công suất phát sáng 50 -<
55kW, sau đó đi ngang hoặc xuống. Điều
này có thể giải thích là do mức trang bị
nguồn sáng trên các tàu chụp mực ở vịnh
Bắc Bộ chưa hợp lý, nên nhiều đội tàu càng
tăng công suất phát sáng thì hiệu quả kinh tế
không tăng, do chi phí sản xuất tăng

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1 Kết luận

- Năng suất khai thác: Đội tàu công
suất <90 cv: ở mức công suất phát sáng 30 < 35 kW có năng suất khai thác cao nhất đạt
290,5 kg/đêm; Đội tàu công suất 90 -<150
cv: năng suất khai thác cao nhất ở mức công
suất phát sáng 45 -< 50 kW tương ứng 524,0
kg/đêm; Đội tàu công suất ≥150 cv: năng
suất khai thác cao nhất ở mức công suất phát
sáng 50 -<55 kW tương ứng 503,6 kg/đêm,
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và mức công suất phát sáng > 70 kW tương
ứng năng suất 515,6 kg/đêm.
- Hiệu quả kinh tế: Đội tàu công suất <
90cv, ở mức công suất phát sáng 40 -< 45
kW lợi nhuận ròng cao nhất 384,8
tr.đ/năm/tàu; Đội tàu công suất 90 - <150cv,
ở mức công suất phát sáng 50 -< 55 kW lợi
nhuận ròng cao nhất 496,2 tr.đ/năm/tàu; Đội
tàu công suất ≥150cv ở mức công suất phát
sáng 50 -< 55 kW lợi nhuận ròng cao nhất
541,9 tr.đ/năm/tàu.
Vậy trang bị công suất phát sáng tối ưu
cho các tàu khai thác mực bằng lưới chụp ở
vùng biển vịnh Bắc Bộ là từ 50 -< 55 kW
(tương ứng với 50 – 60 bóng đèn cao áp
1.000W).
4.2 Đề xuất

- Cần có những nghiên cứu thí nghiệm
về sử dụng nguồn sáng trên các đội tàu chụp
mực để đưa ra các giải pháp về sử dụng
nguồn sáng trong nghề chụp mực cũng như
các nghề khác như: trang bị hệ thống đèn
LED, đèn ngầm và hệ thống đèn chùm... để
giảm chi phí cho mỗi chuyến biển và tăng
hiệu quả kinh tế.
- Các tàu làm nghề chụp mực nên
trang bị hệ thống thoát mực con và cá con ở
phần đụt lưới nhằm phát triển bền vững
nguồn lợi hải sản ở vùng biển này.

- Nghiên cứu áp dụng mô hình tổ chức
sản suất theo tổ đội (có nhiều tàu thành lập
một đội tàu) nhằm giảm chi phí sản xuất và
bám biển dài ngày. Và vào mùa phụ có thể
đánh bắt kiêm nghề.
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NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CHỦNG GIỐNG VI SINH VẬT
CÓ KHẢ NĂNG SINH ENZYM CHITOSANASE
ĐỂ SẢN XUẤT GLUCOSAMIN
Trần Cảnh Đình, Nguyễn Lan Anh*, Vũ Thị Quyên
1. MỞ ĐẦU
Từ vỏ tôm cua có thể sản xuất ra chitin,
chitozan và các dẫn xuất của nó như: Chitooligosaccharide, glucosamine. Glucosamine
được dùng để chữa các bệnh khớp, chất chống
oxi hoá trong thực phẩm, phụ gia cho thức ăn
* Viện Công nghệ thực phẩm
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em bé, chất làm ngọt cho bệnh nhân tiểu
đường. Ngoài ra glucosamine còn được ứng
dụng để tăng cường hệ miễn dịch của người,
ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và
tế bào mô liên kết, chữa các bệnh viêm nhiễm
kể cả bệnh thấp khớp mãn tính. Do các đặc
tính ưu việt như vậy, sản xuất glucosamine
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đang được quan tâm. Hiện nay nghiên cứu, sản
xuất glucosamin chủ yếu bằng phương pháp
hoá học, phổ biến nhất là thuỷ phân bằng axit
HCl. Tuy nhiên thuỷ phân bằng phương pháp
hoá học có một số nhược điểm là không thân
thiện môi trường, do tạo ra lượng lớn nước
thải có axit. Hơn nữa sản phẩm thuỷ phân
bằng phương pháp hoá học thường ngẫu nhiên
không biết trước, do vậy chất lượng khó ổn
định. Với lý do trên, để ưu tiên công nghệ thân
thiện môi trường, tạo ra sản phẩm đa dạng,
hoạt tính sinh học cao, các nhà sản xuất trên
thế giới đang tìm cách cải tiến phương pháp
hoá học bằng cách thay thế một phần hoặc
toàn phần bằng phương pháp sinh học.
Việc sản xuất glucosamin bằng phương
pháp sinh học là dựa vào các enzym
chitosanase và chitinase thuỷ phân chitosan
hay chitin. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành
khảo sát, sàng lọc vi sinh vật từ các nguồn sưu
tập và phân lập thuộc các nhóm trên nhằm lựa
chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh tổng
hợp chitosanase cao nhất. Kết quả khảo sát
cho thấy chưa phát hiện chủng Bacillus nào có
hoạt tính chitosanase. Trong khi đó chủng nấm
mốc là Penicillium và rất nhiều chủng thuộc
nhóm xạ khuẩn (Streptomyces là chủ yếu) có
khả năng sinh enzyme chitosanase. Do vậy đã
tiến hành khảo sát trên 38 chủng xạ khuẩn và
34 chủng nấm mốc về khả năng sinh
chitosanase. Cuối cùng chọn chủng giống
Penicillium oxalicum Currie and Thom
(POCT) sinh enzyme chitosanase cao nhất có
khả năng ứng dụng để sản xuất glucosamin.

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Nguyên liệu, hóa chất
- Chitin, chitosan, trấu, cám gạo,
glucose, agar: Việt Nam.
- Glucosamine: Mỹ.
- Pepton,
(NH4)2SO4 , KH2PO4,
K2HPO4, MgSO4.7H2O, NaCl, KCl, CaCl2:
Trung Quốc.
2.2. Chủng giống
- Chủng giống sử dụng trong quá trình
nghiên cứu bao gồm các chủng vi khuẩn, xạ
khuẩn và nấm mốc.

- Các chủng vi khuẩn Bacillus thuộc bộ
sưu tập giống Viện công nghiệp thực phẩm
không có khả năng sinh tổng hợp enzyme
chitosanase.
- Các chủng xạ khuẩn Streptomyces
trong bộ sưu tập giống của Viện công nghiệp
thực phẩm.
- Các chủng nấm mốc thuộc bộ sưu tập
giống Viện công nghiệp thực phẩm và Đại học
Bách Khoa Hà Nội.
2.3. Môi trường
2.3.1. Môi trường giữ giống
Môi trường giữ giống là môi trường
dùng để bảo quản giống. Giống trong môi
trường được bảo quản ở nhiệt độ lạnh và được
cấy lưu 1 tháng 1 lần.
- Môi trường giữ giống nấm mốc:
Chủng POCT là chủng nấm mốc nên có thể
giữ giống trên môi trường PDA.
+ Môi trường PDA:
Thành phần: Nước chiết khoai tây 1000ml,
glucose 20g, agar 20g. pH 7,0-7,2
+ Môi trường Czapek- dox agar:
Thành phần: Sucrose 30g/l, NaNO3 3g/l, MgSO4
. 7H2O 0,5g/l, KCl 0,5 g/l, FeSO4. 7H2O 0,02g/l,
K2HPO4 1g/l, Agar 20g/l. pH 7,2. Chế độ thanh
trùng: 1210C, 15 phút
- Môi trường giữ giống xạ khuẩn:
+ Môi trường hoạt hoá: YS broth: Thành
phần: Cao nấm men 2g/l, Tinh bột tan
10 g/l. pH 7,2-7,3. Chế độ thanh trùng:
1210C, 15 phút.
+ Môi trường giữ giống: YS: Thành phần:
Cao nấm men 2g/l, Tinh bột tan 10g/l,
Agar 20g/l. pH7,2-7,3. Chế độ thanh
trùng: 1210C, 15 phút.

2.3.2. Môi trường kiểm tra hoạt tính
enzyme: Môi trường dùng để kiểm tra hoạt
tính enzyme chitosanase là môi trường MS –
chitosan. Thành phần: Chitosan 6% trong đệm
acetat 0,5M, pH 5,0 : 50 ml, Pepton: 5 g,
K2HPO4 2g, KH2PO4 : 1g, MgSO4.7H2O: 0,7g,
NaCl: 0,5g, KCl: 0,5g, CaCl2: 0,1g, Agar: 20g.
pH 7,0. Chế độ thanh trùng: 1210C, 15 phút.
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2.3.3. Môi trường kiểm tra khả năng sinh
aflatoxin: Thành phần: Saccharose: 85g/l, LAsparagine: 10g/l, Dung dịch muối: 50ml.
Thành phần dung dịch muối như sau:
(NH4)2SO4: 70g/l, KH2PO4: 15g/l, MgSO4.
7H2O: 7g/l, CaCl2.2H2O: 1,5g/l, ZnSO4: 0,4
g/l, MgCl2.4H2O: 0,04g/l, (NH4)6Mo4O24:
0,04g/l, Na2B4O7: 0,04g/l, FeSO4.7H2O:
0,04g/l.
2.3.4. Môi trường lên men bề mặt:
+ Môi trường MT1: Chitosan 0,3% trong
đệm acetat 0,2M, pH 5,0 : 12,5ml, (NH4)2SO4:
1g, Urê: 0,25g, KH2PO4: 0,25g, CaCl2: 0,225g,
MgSO4.7H2O: 0,25g, CoCl2: 0,025g, Trấu:
10g, Cám: 17,5g, Nước : 10ml. Môi trường
được hấp ở 1210C, trong 15 phút.
+ Môi trường MT2 (Xiao-E Chen và cs.,
2008) [89]: Chitosan 8% trong đệm acetat
0,5M, pH5,0 : 12,5 ml, (NH4)2SO4: 0,5g,
MgSO4.7H2O: 0,125g, KH2PO4: 0,5g, Cám
gạo: 2,5g, Trấu: 10g, Nước: 10ml. Môi trường
được hấp ở 1210C trong 15 phút.
+ Môi trường MT3 (Vũ Thị Ánh Tuyết,
2008) [26]: Chitosan 6% trong đệm acetat
0,5M, pH 5,0 : 12,5ml, Pepton: 1,25g,
K2HPO4: 0,5g, KH2PO4: 0,25g, MgSO4.7H2O:
0,175g, NaCl: 0,125g, KCl: 0,125g, CaCl2:
0,125g, Cám gạo: 2,5g, Trấu: 10g, Nước:
10ml. pH: 7,0. Chỉnh pH của dung dịch lên pH
7,0 bằng NaOH 40% nhằm giảm được thể tích
của dung dịch khi chuẩn bị môi trường và
tránh làm tăng độ ẩm của môi trường lên men
bề mặt. Môi trường được hấp ở 1210C trong
15 phút.
+ Môi trường MT4: Chitosan 6% trong đệm
acetat 0,5M, pH 5,0 : 12,5ml, Pepton: 1,25g,
(NH4)2SO4: 0,5g, K2HPO4: 0,5g, KH2PO4:
0,25g, MgSO4.7H2O: 0,175g, NaCl: 0,125g,
KCl: 0,125g, CaCl2: 0,125g, Cám gạo: 2,5g,
Trấu: 10g, Nước: 10ml. pH: 7,0.Chế độ thanh
trùng: 1210C, 15 phút.
2.3.5. Môi trường lên men chìm:
- Môi trường lên men chìm sử dụng cho
chủng xạ khuẩn:
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Môi trường YC: Chitosan dạng keo trong đệm
acetat 0,2M; pH 5,0: 3g/l,
Cao nấm men :
2g/l, pH : 7,2-7,3. Chế độ thanh trùng 1210C,
15 phút.
Môi trường YC*: Chitosan tinh thể: 3g/l, Cao
nấm men: 2g/l. pH: 7,2-7,3. Chế độ thanh
trùng 1210C,15 phút.
- Môi trường lên men chìm, sử dụng cho
chủng nấm mốc POCT :
Thành phần: Chitosan 6% trong đệm acetat
0,5M, pH 5,0 : 50ml, Pepton: 5g, K2HPO4: 2g,
KH2PO4: 1g, MgSO4.7H2O: 0,7g, NaCl: 0,5g,
KCl: 0,5g, CaCl2: 0,1g, Nước: 950ml, pH: 7,0.
Chỉnh pH môi trường lên pH 7,0 bằng NaOH
40%. Chế độ thanh trùng: 1210C, 15 phút.
2.4. Tiến hành thí nghiệm
- Hoạt hoá giống: Chủng nấm mốc và xạ
khuẩn được hoạt hoá từ ống giống bảo quản
trên cát trên môi trường đĩa PDA (nấm mốc)
và môi trường YS (xạ khuẩn). Việc hoạt hóa
chủng nhằm tăng sinh khối và kiểm tra độ tinh
sạch của chủng giống. Chủng giống được nuôi
ở 280C (nấm mốc) và 300C với xạ khuẩn trong
48h.
- Kiểm tra hoạt tính: Khi giống phát triển trên
môi trường PDA (nấm mốc) và YS (xạ khuẩn)
tạo thành các khuẩn lạc riêng rẽ, thực hiện
kiểm tra hoạt tính của một số khuẩn lạc đặc
trưng. Kiểm tra hoạt tính của các khuẩn lạc
này bằng cách cấy chấm điểm trên môi trường
MS-chitosan (nấm mốc, xạ khuẩn) và đo vòng
hoạt tính sau 36h ở nhiệt độ 280C. Chọn khuẩn
lạc có vòng hoạt tính lớn để tiến hành giữ
giống trên ống thạch nghiêng PDA (nấm mốc)
và YS (xạ khuẩn) để lên men và bảo quản lại
trên cát.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát các chủng xạ khuẩn

Khảo sát 38 chủng xạ khuẩn trong bộ sưu
tập giống về khả năng sinh tổng hợp enzyme
chitosanase. Tiến hành xác định hoạt tính
enzyme trên mỗi chủng xạ khuẩn bằng cách
xác định vòng hoạt tính trên môi trường YC
và YC*. Kết quả được thể hiện trong hình 1.
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Dựa trên kết quả vòng thuỷ phân bằng
phương pháp cấy trích và phương pháp đặt
thạch (hình 1) ta thấy đa số các chủng xạ
khuẩn đều có khả năng sinh tổng hợp enzyme
chitosanase. Trong đó có 4 chủng xạ khuẩn có

khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase,
cao nhất là A1, A2, CNTP 6073 và BA7. Do
vậy tiếp tục khảo sát 4 chủng xạ khuẩn đã
chọn để lựa chọn chủng có khả năng sinh tổng
hợp enzyme chitosananase cao nhất.

Chitosan dạng keo

Chitosan dạng keo
A2ĐK

CNTP6073

BA4

BA7

CNTP6073

ALA1

ALA5

BA10

BA3

ALA7

Chitosan dạng keo

Chitosan tinh thể

A1 ĐK
A1ĐK

BA9

HA12

BA9

HA24

HA12

HA24

HA5

HA5

Hình 1. Một số hình ảnh kiểm tra vòng thuỷ phân bằng phương pháp cấy trích
Kết quả thể hiện trên bảng 1 cho thấy
hoạt độ enzyme chitosanase cao nhất được xác
định trên chủng A1 đạt 0,138 IU/ml. Hoạt độ
enzyme thu được trên các chủng còn lại rất
thấp như: chủng BA7 là 0,009 IU/ml, chủng
CNTP6073 là 0,012IU/ml, chủng A2
0,89IU/ml. Như vậy chủng A1 là chủng xạ
khuẩn có hoạt tính enzyme chitosanase cao
nhất, và chủng A1 phát triển tốt nhất trên môi
trường YC.

Bảng 1. Hoạt độ enzyme của các chủng
xạ khuẩn trên môi trường YC và YC*
Tên chủng

A1
A2
CNTP6073
BA7

Hoạt độ
Hoạt độ
chitosanase trên chitosanase trên
MT: YC (IU/ml) MT: YC * (IU/ml)

0,138
0,054
0,004
0,009

0,031
0,089
0,012
0,008
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3.2. Khảo sát các chủng nấm mốc
Sau khi thực hiện khảo sát 38
chủng xạ khuẩn về khả năng sinh
tổng hợp chitosanase, tiếp tục
tiến hành khảo sát các chủng
nấm mốc trong bộ sưu tập giống
nhằm lựa chọn chủng vi sinh vật
có khả năng sinh tổng hợp
enzyme chitosanase cao nhất.
Kết quả được thể hiện trong hình
2.
Tiến hành kiểm tra khả
năng sinh tổng hợp enzyme trên
34 chủng nấm mốc bằng phương
pháp đục lỗ đổ giếng trên môi
trường MS-chitosan. Dựa trên
kết quả vòng hoạt tính enzyem
chitosanase lựa chọn được 5
chủng có khả năng sinh tổng hợp
enzyme chitosanase cao nhất là
20E, 55D, CNTP5023, 34A và
POCT. Do vậy tiếp tục tiến hành
kiểm tra hoạt tính trên 5 chủng
nấm mốc này trên môi trường lên
men chìm trên môi trường MSChitosan.

34A

POC
20B
Cellulaza
1:10

5D

35B

POCT
5D

55D

20B

55 D

31B
20E

502

34A

POCT
20E

Cellula

502

20B

35B
34A

5D
31B

55D

Hình 2. Vòng thủy phân môi trường MS- Chitosan
Các chủng được nuôi cấy trong môi trường MS-chitosan ở 300C
với tốc độ lắc 180 v/phút. Sau 4 ngày dịch nuôi cấy đem lọc
tách sinh khối. 20 μl dịch được nhỏ vào lỗ đục trước có đường
kính 5 mm trên MT chitosan - thạch. Sau 14 h, ủ ở 300C, vòng
thủy phân có thể nhận biết được bằng cách đổ dịch lugol lên
trên mặt thạch. Kết quả thể hiện ở hình 3. Bán kính vòng thủy
phân thể hiện ở bảng 2.

Hình 3. Hoạt độ chitosanase

Ghi chú: 1) chủng 20E, 2) chủng 55D, 3) chủng CNTP5023, 4)
chủng 34A, 5) chủng POCT, 6) chủng 20B.

Bảng 2. Bán kính vòng thủy phân và hoạt tính chitosanase của các chủng nấm mốc
Chủng
20E
55D
CNTP5023

28

Bán kính
(mm)
4,1
5,5
5,2

Hoạt tính
enzyme (IU/ml)
0
2,295
0,613

Chủng
34A
POCT
20B

Bán kính
(mm)
4,7
5,5
5,4

Hoạt tính
enzyme (IU/ml)
0,456
>2,885
0
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Kết quả hình 3 và bảng 2 cho thấy tất cả
các chủng thử nghiệm đều có khả năng sinh
chitosanase. Trong đó có 3 chủng cho bán kính
vòng thủy phân lớn là 55D, POCT và
CNTP5023.
Tiếp theo dịch sau nuôi cấy của 6 chủng
đem đi xác định lượng đường khử bằng
phương pháp DNS. Do lượng đường khử biểu
diễn hoạt tính chitosanaza, lượng đường khử
càng cao thì hoạt tính chitosanase càng cao.
Kết quả bảng 2 cho thấy 3 chủng 55D,
CNTP5023 và POCT có hoạt tính cao hơn cả.
Khi đã lựa chọn được 3 chủng nấm mốc
là 55D, CNTP5023 và POCT có khả năng sinh
tổng hợp chitosanase cao ta tiếp tục tiến hành
khảo sát trên 3 chủng nhằm chọn ra chủng có
khả năng sinh chitosanase cao nhất.
Để khảo sát khả năng sinh tổng hợp
chúng tôi thực hiện lên men 3 chủng nấm mốc
trên cùng điều kiện: môi trường, nhiệt độ, pH,
thời gian nhằm chọn ra chủng có hoạt tính cao
nhất.
Môi trường lên men bề mặt sử dụng
trong quá trình lựa chọn chủng là môi trường
MT1, MT2, MT3, MT4. Khảo sát sự phát triển
của 3 chủng 55D, CNTP5023, POCT dựa trên
tiêu chí hàm lượng đường amin thu được sau
khi trích ly enzyme, hiệu suất thu hồi đường
amin và hoạt độ enzyme tại các thời điểm lấy
mẫu. Theo thí nghiệm toàn bộ chu trình thủy
phân chitosan bao gồm 2 quá trình:
•

Quá trình lên men bề mặt: quá trình lên
men bề mặt bắt đầu từ khi bổ sung giống

vào môi trường lên men đến thời điểm kết
thúc lên men là thời điểm 96h.
•

Quá trình trích ly enzyme: sau 96h quá
trình lên men bề mặt kết thúc. Dung dịch
đệm được bổ sung vào các bình và bắt đầu
thời điểm cho quá trình trích ly. Trong thí
nghiệm này thời điểm xác định hàm lượng
đường amin là sau 1h, tính từ khi bắt đầu
trích ly enzyme.

- Đường amin: lượng đường amin tạo ra
trong quá trình enzyme chitosanase thủy phân
cơ chất chitosan. Hàm lượng đường amin được
tính theo đơn vị g/l.
- Chitosan tổng: là tổng lượng chitosan có
trong môi trường khi trích ly enzyme (g).
- Hiệu suất chuyển hóa đường amin: là
hiệu suất chuyển hóa đường amin so với
chitosan tổng (%). Hàm lượng đường amin
phụ thuộc vào môi trường lên men và lượng
cơ chất chitosan bổ sung vào môi trường. Nếu
chỉ đánh giá dựa trên hàm lượng đường amin
thu được sẽ cho kết quả không chính xác. Việc
đánh giá hiệu suất chuyển hóa tạo đường amin
so với chitosan tổng là tiêu chí đánh giá sẽ
chính xác hơn.
- Hoạt độ enzyme: Hoạt độ của enzyme
chitosanase càng mạnh thì khả năng thủy phân
cơ chất chitosan càng lớn. Hoạt độ enzyme
được tính theo đơn vị IU/ml.
3.2.1. Khảo sát chủng 55D. Kết quả kháo sát
chủng D55 thể hiện trong bảng 3.

Bảng 3. Khảo sát sự lên men và thủy phân chitosan
Môi trường

Đường amin
(g/l)

Chitosan tổng
(g)

Tỷ lệ đường amin so với
chitosan tổng số (%)

Enzyme
(IU/ml)

MT1

0,04

0,15

24,21

0,17

MT2

0,98

4,0

22,25

0,09

MT3

1,05

3,0

31,78

0,23

MT4

0,12

3,0

3,63

0,07
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Chủng 55D có khả năng sinh enzyme
chitosanase thuỷ phân chitosan trong quá trình
trích ly enzyme tạo đường amin. Hàm lượng
đường amin tạo ra trên các môi trường khác nhau
là khác nhau thể hiện rõ ràng trong bảng 6. Môi
trường MT1 lượng chitosan có trong môi trường
ban đầu rất thấp (0,15%) nên lượng đường amin
tạo ra thấp hơn so với môi trường MT2, MT3 và
MT4. Tuy nhiên, môi trường MT2 là môi trường
có hàm lượng chitosan ban đầu cao nhất (4%)
nhưng kết quả hàm lượng đường amin thu được và
tỷ lệ đường amin so với chitosan ban đầu thấp hơn
so với môi trường MT3. Thể hiện: hàm lượng
đường amin trên môi trường MT2 là 0,98 g/l thấp
hơn so với môi trường MT3 (1,05 g/l) và tỷ lệ
đường amin so với chitosan ban đầu đạt 22,25%
thấp hơn môi trường MT3 (31,78%). Môi trường
MT3 và MT4 cùng có lượng chitosan ban đầu 3%

nhưng môi trường MT3 có hàm lượng đường amin
cao nhất 1,05g/l cao gấp 8,7 lần so với MT4 và tỷ
lệ đường amin so với chitosan ban đầu đạt 31,78%.
Hoạt độ enzyme chitosanase ảnh hưởng
trực tiếp đến khả năng thuỷ phân cơ chất
chitosan. Hoạt tính enzyme càng mạnh thì hàm
lượng đường amin thu được càng cao. Hoạt độ
enzyme trên môi trường MT3 là 0,23 IU/ml cao
hơn so với 3 môi trường MT1, MT2, MT4.
Trong 4 môi trường nuôi cấy chủng 55D,
môi trường MT3 là môi trường tốt nhất cho chủng
55D phát triển. Trên môi trường này hoạt tính
enzyme chitosanase mạnh nhất do vậy mà hàm
lượng đường amin tổng hợp được là lớn nhất.
3.2.2. Khảo sát chủng CNTP5023. Kết quả kháo
sát chủng CNTP5023 thể hiện trong bảng 4.

Bảng 4. Khảo sát sự lên men và thủy phân chitosan
Môi trường
MT1
MT2
MT3
MT4

Đường amin
(g/l)
0,02
0,6
0,2
0,56

Chitosan tổng
(g)
0,15
4,0
3,0
3,0

Mỗi một chủng nấm mốc phát triển sinh
enzyme tối ưu trên một môi trường khác nhau.
Chủng 55D sinh tổng hợp tốt trên môi trường MT3
nhưng với chủng CNTP5023 lại là trên môi trường
MT4. Hàm lượng đường amin trên môi trường
MT2 cao nhất (0,6 g/l) so với 4 loại môi trường
nghiên cứu nhưng tỷ lệ đường amin so với chitosan
ban đầu lại thấp hơn môi trường MT4 do lượng cơ
chất chitosan bổ sung vào môi trường MT2 ban
đầu cao hơn môi trường MT4. Môi trường MT4 có
hàm lượng đường amin 0,56 g/l thấp hơn không
đáng kể so với môi trường MT2, nhưng tỷ lệ
đường amin so với chitosan ban đầu đạt cao nhất

Tỷ lệ đường amin so với
chitosan tổng số * (%)
12,11
13,62
6,05
16,94

Enzyme (IU/ml)
0,15
0,16
0,07
0,12

16,94 %. Do vậy môi trường MT4 là môi trường
thích hợp nhất cho chủng CNTP5023 sinh enzyme.
Hoạt lực enzyme trên môi trường MT1,
MT2 và MT4 ở mức tương đương nhau, lớn hơn
so với hoạt lực enzyme xác định được trên môi
trường MT3. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả xác
định hoạt lực enzyme tại 1 thời điểm chung nhất.
Do đó chúng tôi dựa theo tỷ lệ đường amin so với
chitosan ban đầu để lựa chọn môi trường MT2 là
thích hợp hơn cả cho chủng CNTP5023 trong thu
nhận glucosamine.
3.2.3. Khảo sát chủng POCT: Kết quả kháo sát
chủng POCT thể hiện trong bảng 5

Bảng 5. Khảo sát sự lên men và thủy phân chitosan
Môi trường

Đường amin
(g/l)

Chitosan tổng
(g)

Tỷ lệ đường amin so với
chitosan tổng số * (%)

Enzyme
(IU/ml)

MT1
MT2
MT3
MT4

0,05
0,12
1,84
0,53

0,15
4,0
3,0
3,0

30,27
27,24
55,69
16,04

0,08
0,15
0,54
0,24
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Chủng POCT phát triển trên cả 4 môi
trường tốt hơn so với chủng 55D và CNTP5023.
Kết quả cho thấy hàm lượng đường amin tổng hợp
trên chủng POCT cao nhất đạt 1,84 g/l với tỷ lệ
đường amin so với chitosan ban đầu là 55,69% trên
môi trường MT3. Với môi trường MT2 và MT4
chủng POCT phát triển kém hơn môi trường MT1
và MT3. Tỷ lệ đường amin so với chitosan ban đầu
trên môi trường MT2 đạt 27,24% cao hơn so với
môi trường MT4 (16,04%) nhưng hàm lượng
đường amin trong dung dịch thấp chiếm 0,12g/l.
Môi trường MT1 cũng là môi trường khá tốt cho
chủng POCT phát triển, tỷ lệ giữa đường amin và
chitosan ban đầu đạt 24,21%, nhưng lượng cơ chất
trong môi trường rất ít nên hàm lượng đường amin
thu được chỉ đạt 0,05 g/l.
Hoạt độ enzyme của chủng POCT đạt giá
trị cao nhất 0,54 IU/ml trên môi trường MT3,
sau đó là 0,24 IU/ml (MT4), 0,15 IU/ml (MT2)
và hoạt tính enzyme thấp nhất trên môi trường
MT1 (0,08 IU/ml).
Môi trường MT3 là môi trường thích hợp cho việc
sinh tổng hợp enzyme chitosanase của chủng POCT.
3.2.4. So sánh và lựa chọn chủng nấm mốc
Quá trình tiến hành khảo sát 3 chủng vi
sinh vật nấm mốc là 55D, CNTP5023 và POCT
trong cùng điều kiện: môi trường, nhiệt độ nuôi
cấy, pH, thời gian lên men và trích ly enzyme
nhằm mục đích chọn ra 1 chủng có khả năng
thủy phân chitosan cao nhất. Việc lựa chọn
chủng có khả năng sinh enzyme thủy phân
chitosan được thể hiện trong hình 4.

CNTP5023
55D
POCT

Hình 4. Các chủng 55D, chủng CNTP5023, chủng
POCT tại thời điểm 1h trên môi trường MS-chitosan.

Trên hình 4 thể hiện hoạt tính enzyme tại
thời điểm 1h trên 3 chủng 55D, CNTP5023,
POCT. Chủng CNTP 5023 có hoạt lực enzyme
thấp nhất (thể hiện bán kính vòng thuỷ phân
chitosan nhỏ nhất r = 4,5mm). Chủng 55D và
POCT có bán kính vòng thuỷ phân chitosan tương
đương nhau r = 5,5mm, nhưng chủng POCT là
chủng có vòng thuỷ phân trắng nhất (ở giữa),
chứng tỏ vòng thuỷ phân của chủng POCT mạnh
nhất.
Tuy nhiên, xác định hoạt tính enzyme theo
phương pháp định tính trên môi trường MSchitosan chỉ mang tính chất tương đối. Do vậy mà
để xác định hoạt tính enzyme chính xác ta nên xác
định theo phương pháp định lượng.

Bảng 6. So sánh lựa chọn chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp chitosanase cao nhất
Chủng nấm
mốc

Môi trường

Đường amin
(g/l)

Tỷ lệ đường amin so với
chitosan tổng số * (%)

Enzyme
(IU/ml)

55D
CNTP5023
POCT

MT3
MT4
MT3

1,05
0,56
1,84

31,78
16,94
55,69

0,23
0,12
0,54

Kết quả thể hiện trên bảng 6 cho thấy chủng
CNTP5023 phát triển kém nhất, thể hiện ở hàm
lượng đường amin, hiệu suất thu hồi đường amin,
và hoạt lực enzyme thấp hơn so với 2 chủng 55D
và POCT. Cũng giống như chủng 55D, chủng
POCT phát triển tốt nhất trên môi trường MT3. Ở
môi trường này, chủng POCT cho hoạt lực enzyme
mạnh nhất (đạt 0,54 IU/ml), nhờ hoạt lực enzyme

mạnh mà khả năng thuỷ phân cơ chất chitosan
thành đường amin rất cao (1,84 g/l), tỷ lệ đường
amin so với chitosan ban đầu là 55,69%.
Sau khi khảo sát trên 3 chủng nấm mốc
55D, CNTP5023 và POCT chúng tôi lựa chọn
chủng POCT để tiếp tục nghiên cứu và tối ưu hoá
các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thủy phân
chitosan, nhằm mục đích thu nhận hàm lượng
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đường amin cao nhất. Môi trường MT3 là môi
trường gốc để tối ưu cho chủng POCT phát triển.
3.1.5. Lựa chọn chủng vi sinh vật có khả năng
sinh tổng hợp chitosanase cao
Qua quá trình khảo sát trên 2 chủng xạ
khuẩn và nấm mốc, ta lựa chọn được chủng xạ

khuẩn A1 và chủng nấm mốc POCT là tốt nhất,
nên ta tiến hành so sánh khả năng sinh tổng hợp
enzyme chitosanase trên 2 chủng vi sinh vật này
nhằm lựa chọn chủng tốt nhất. kết quả nghiên
cứu được thể hiện trong bảng 7.

Bảng 7. So sánh lựa chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp chitosanase
Chủng
Xạ khuẩn A1
Nấm mốc POCT

Môi trường

Hoạt độ enzyme (IU/ml)

YC

0,138

MT3

0,54

Kết quả bảng 7 cho thấy chủng nấm mốc
POCT có khả năng sinh enzyme chitosanase cao
hơn so với chủng xạ khuẩn A1. Do vậy mà chúng
tôi tiến hành lựa chọn chủng POCT là chủng vi
sinh vật có khả năng sinh tổng hợp enzyme
chitosanase cao nhất. Từ đó chúng tôi tiếp tục tiến
hành nghiên cứu tối ưu các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng sinh tổng hợp enzyme của chủng POCT
nhằm tạo điều kiện tối ưu nhất cho chủng POCT
phát triển và ứng dụng để sản xuất.
4. KẾT LUẬN
- Đã tiến hành khảo sát 38 chủng xạ khuẩn
và 34 chủng nấm mốc về khả năng sinh
chitosanase và so sánh lựa chọn giữa các chủng
giống sinh chitosanase.
- Chủng giống Penicillium oxalicum
Currie and Thom (POCT) sinh enzyme
chitosanase cao nhất có khả năng ứng dụng để
sản xuất glucosamin.
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