
VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VŨNG 

 

Phạm Văn Ngọc 

Trường Cao đẳng Công thương miền Trung 

 

Tóm tắt 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp là sự vận dụng sáng tạo lý luận kinh tế của 

chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Mặc dù, không có một tác phẩm riêng biệt 

nào tập trung về vấn đề này, nhưng thông qua những bài viết, bài phát biểu của Người đã thể hiện 

nhiều luận điểm sâu sắc về phát triển nông nghiệp gắn với phát triển bền vững.   

Từ khóa: Hồ Chí Minh, nông nghiệp, phát triển bền vững 

 

Abstract  

Application of Ho Chi Minh Thought on associating agricultural development  

with sustainable development 

Ho Chi Minh Thought on agricultural development is the creative application of economic 

theory of Marxism-Leninism to our country's specific conditions. Although there has been no 

separate work focusing on this issue, through his articles and speeches it has expressed many 

profound theoretical points on agricultural development associated with sustainable development.  

Keywords: Ho Chi Minh, agriculture, sustainable development 

 

DU LỊCH PHÚ YÊN TRONG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN VỚI KHU VỰC 

 TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 

 

                               Nguyễn Hoài Sơn                                                                                          

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên  

 

Tóm tắt 

Ngành du lịch hiện nay đang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế đất 

nước. Ở Phú Yên, du lịch đang từng bước khẳng định những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, đã tạo ra nhiều việc làm và thu hút một lực lượng lao động lớn. Việc 

liên kết với các khu vực lân cận để tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc là vấn đề được các địa phương 

hết sức quan tâm. Bài viết trình bày về thực trạng liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Phú Yên 

với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp để phát 

huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch của mỗi địa phương và của toàn vùng.  

Từ khóa: Du lịch Phú Yên, liên kết, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. 

 

Abstract 

Phu Yen tourism in developmental relationship with the region 

  Central Highlands and South Central Vietnam 

The tourism industry is now playing an important part in the country's economic 



development. In Phu Yen, tourism has gradually been affirming its contribution to the local socio-

economic development, creating jobs and attracting a huge source of labor force. Linking with 

surrounding areas to create unique tourism products is a matter of major local concern. This paper 

presents the current situation of tourism cooperation and the cooperation between Phu Yen province 

and the Region of South Central Coast and Central Highlands. At the same time, some solutions are 

provided to maximize the tourism potentials and strengths of each locality and the whole region. 

Keyword: Phu Yen tourism, linking, Central Highlands, South Central Coast. 

 

MỘT SỐ NÉT ĐẶC SẮC CỦA LỄ HỘI CẦU NGƢ  

Ở CÁC LÀNG VEN BIỂN TỈNH PHÚ YÊN 

                                                                                                                       

Lê Thanh Hải 

Trường THPT Ngô Thời Nhiệm 

 

Tóm tắt 

Sự hình thành và phát triển của lễ hội các làng ven biển Phú Yên gắn liền với quá trình hình 

thành vùng đất Phú Yên từ khi khai hoang lập ấp. Ngư dân ven biển Phú Yên thường tổ chức lễ hội 

Cầu Ngư, lễ hội này diễn ra thường xuyên hàng năm, nơi cư dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt 

cá, các làng chài ven biển từ thị xã Sông Cầu đến huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa và huyện Đông 

Hòa đều tổ chức lễ hội cầu ngư, có thể nói đây là lễ hội tiêu biểu của cộng đồng cư dân ven biển Phú 

Yên. 

Từ khóa: Lễ hội cầu ngư, tục thờ cá Ông, làng ven biển Phú Yên. 

 

Abstract 

Some features about Cau Ngu Festival at the villages along the coast of Phu Yen province 

The formation and development of the festivals in Phu Yen coastal villages has been 

associated with the formation of the rich and peaceful land area since the time of its primitive land 

reclamation. The fishermen in the coastal districts of Song Cau, Tuy An and Dong Hoa often hold 

their fishing festivals. This festival takes place annually in some places in Phu Yen province, where 

the local residents live mainly on fishing. This can be said to be a typical festival of Phu Yen coastal 

community. 

Keyword: Cau Ngu festival, worshiping the whales, coastal fishing villages 

SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO  

VỚI TÍN NGƢỠNG DÂN GIAN VIỆT NAM QUA MỘT SỐ LỄ TỤC 

 

Phan Thị Thùy Linh 

Trường Đại học Phú Yên 

 

Tóm tắt 

Phật giáo được truyền vào Việt Nam từ đầu Công nguyên. Nhiều lễ tục trong đời sống dân 

gian có sự dung hợp với lễ tục của Phật giáo. Tư tưởng của Phật giáo đã trở nên gần gũi với đời 



sống của nhiều tầng lớp nhân dân. Sự dung hợp này góp phần làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Từ khóa: phật giáo, dung hợp, tín ngưỡng dân gian 

 

Abstract  

Integration of Buddhism and Vietnamese Folk Beliefs through some ceremonies and customs 

Buddhism was introduced into Vietnam from the beginning of the BC. Many ceremonies and 

customs in the folk life have their relationships with the Buddhist ceremonies and customs. The 

ideology of Buddhism has been penetrating into the Vietnamese people’s life. Such an intergration 

has made significant contribution to enriching the Vietnamese cultural identities. 

Keywords:  Buddhism, integration, folk beliefs 

 

NGÔN NGỮ VĂN HÓA TRONG VỞ TUỒNG LIỆU ĐỐ  

CỦA NGUYỄN DIÊU 

 

 Võ Minh Hải 

Trường Đại học Quy Nhơn 

 

 Tóm tắt 

 Bài viết tập trung đánh giá về cuộc đời, hành trạng của nhà biên soạn tuồng Nguyễn Diêu 

của Bình Định và những giá trị đặc sắc của vở tuồng Liệu đố, một tác phẩm tuồng Nôm tiêu biểu của 

ông. Từ hướng tiếp cận văn hoá, chúng tôi đã khái quát và nêu bật một số nét đặc sắc về ngôn ngữ 

của tác phẩm Liệu đố. Qua ngôn ngữ văn hoá, người đọc có thể nhận thấy tác phẩm đã đánh dấu 

một bước phát triển khá đặc sắc của dòng tuồng Nôm trung đại nói chung và tuồng Bình Định nói 

chung.  

Từ khoá: Tuồng Nôm, tuồng Bình Định, ngôn ngữ văn hoá, ngôn ngữ tuồng, Liệu đố. 
 

Abstract:  

The cultural language in Nguyen Dieu’s classical drama Liệu đố  

This article focuses on assessing the life of Nguyen Dieu, the Binh Dinh classical drama 

composer, and the unique values of the classical drama Liệu đố, a typical classical drama of his 

works. From a cultural point of view, we have generalized and highlighted some linguistic features of 

 Liệu đố. Through his cultural language, readers can find that the work has marked the development 

of the medieval classical drama in Nôm script in particular, and the classical drama of Binh Dinh in 

general. 

Key words: classical drama in Nôm script, Binh Dinh classical drama, cultural language, 

the language of classical drama, Liệu đố. 

 

 

 

 

 



THỂ THƠ SONG THẤT LỤC BÁT  

TRONG VĂN CHƢƠNG VIỆT NAM 1945 – 1975 

 

          Phạm Ngọc Hiền 

Trường Đại học Sài Gòn 

 

Tóm tắt: 

Khi nói đến thể loại song thất lục bát, nhiều người thường quan niệm nó là sản phẩm của 

văn chương trung đại và không chú ý đến sự hiện diện của nó trong văn chương hiện đại. Bài 

viết của chúng tôi nhằm phác họa bức tranh tổng thể của thể loại này trong văn chương Việt 

Nam giai đoạn 1945 – 1975. Trong đó, có chú ý đến những điểm kế thừa và sáng tạo về luật thơ, 

những tác giả, tác phẩm tiêu biểu thuộc thể loại này. 

Từ khóa: song thất lục bát, thể loại, luật thơ, khúc ngâm, thơ hiện đại 

  

Abstract  

Double seven-six-eight poems in Vietnamese literature from 1945 to 1975 

As far as double seven-six-eight poems is concerned, many people often regard it as a 

product of feudal literature without paying attention to its presence in modern literature. This 

article aims to portray the overall picture of this genre in Vietnamese literature from 1945 to 

1975, in which consideration is taken into the inheritance and creativity in poetic rules, as well 

as outstanding authors and works. 

Key words: Double seven-six-eight poems, genre, poetic rules, song, modern poetry 

 

ĐỔI MỚI KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN  

NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC ĐỐI VỚI CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  

Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 

 

Hoàng Xuân Lĩnh 

 Trường CĐ Cộng đồng Kon Tum 

Tóm tắt 

 Bài viết đề cập thực trạng việc kiểm tra- đánh giá  KTĐG  kết quả học tập người học đối với các 

môn Lý luận chính trị trong thời gian vừa qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đổi mới cách thức 

KTĐG theo định hướng phát triển năng lực người học trong thời gian tới 

Từ khóa: Đổi mới; kiểm tra – đánh giá; đánh giá năng lực; lý luận chính trị;  

Abstract 

Innovating the method of testing and assessment in the direction of developing learners’ 

capacity in teaching Political Theory at Kon Tum Community College 

The article mentions the current situation and the status quo of testing and assessing 

learners’ academic results of teaching Political Theory at Kon Tum Community College in the past 

time; on that basis, some solutions are proposed to innovate the testing and assessment method in the 



direction of developing learners' capacity in the coming time. 

Keywords: Innovation; testing and assessment; assessing capacity; political theory; 

 

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ CHO SINH VIÊN NGÀNH 

SƢ PHẠM MẦM NON TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

                                                                                           

Phan Thị Lan 

Trường Đại học Phú Yên 

 

Tóm tắt 

Nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non là nhiệm vụ quan trọng của các trường, 

khoa sư phạm mầm non. Trong quá trình đào tạo, sinh viên không những được trang bị kiến thức lý 

luận về khoa học giáo dục mầm non nói chung mà còn được thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề sư 

phạm mầm non nói riêng. Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên ngành sư phạm mầm non chưa nhận thức 

đúng chuẩn nghề nghiệp của nghề giáo viên mầm non, khả năng thích ứng với hoạt động học tập và 

rèn luyện nghề còn hạn chế. Trên cơ sở tìm hiểu và khảo sát năng lực thích ứng nghề của sinh viên, 

chúng tôi đề xuất một số biện pháp tác động nhằm tăng cường và nâng cao năng lực thích ứng nghề 

cho sinh viên, với tư cách là những giáo viên trẻ trong tương lai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và 

giáo dục trẻ mầm non. 

Từ khóa: Biện pháp, Năng lực thích ứng nghề, sinh viên ngành sư phạm mầm non 

 

Abstract 

Some measures for developing professional adaptation competences for the students 

majored in pre-school education at Phu Yen University 

 The task of training and fostering pre-school teachers is an important duty of pre-school 

teachers training universities and faculties. During the training process, students are not only 

equipped with the theoretical knowledge about early childhood education science but also taught and 

practice the skills of pre-school pedagogy in particular. In fact, many pre-school education students 

are not fully aware of the professional standards of the pre-school teacher profession, their 

adaptation abilities to the learning and training activities is still limited. On the basis of 

understanding and surveying the professional adaptation competence of the pre-school students, we 

propose a number of measures to enhance the capacity of adaptation for the students who are the 

future young teachers to undertake the task of caring for and educating the pre-school children. 

Key words: Measures, professional adaptation competence, pre-school education students 

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ C3-MÔĐUN 

 

Lê Đức Thoang, Võ Thị Mỹ Hƣng 

Trường Đại học Phú Yên 

 

Tóm tắt 

 Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát quan hệ giữa các lớp Ci-môđun  i=1, 2, 3  và các lớp 



môđun liên quan. Chúng tôi chứng minh tường minh một số tính chất của các C3-môđun. 

Từ khóa: C3-môđun. 

Abstract  

Some results on C3-modules 

In this paper, we consider the relationships between the Ci-modules classes (i = 1, 2, 3) and 

the related modules classes. We have explicitly demonstrated some properties of the C3-modules. 

Key words: C3-modules. 

 

DÙNG GÓI LỆNH TIKZ ĐỂ VẼ ĐỒ THỊ TRONG LATEX 

  

Đào Thị Kim Chi 

Trường Đại học Phú Yên 

 

Tóm tắt 

 Để vẽ hình có độ phân giải cao trong LaTeX, ta có rất nhiều gói lệnh hỗ trợ như TikZ, 

MetaPOST, PStricks. Trong đó, TikZ là gói thường được sử dụng bởi các ưu điểm của nó. Trong bài báo 

này chúng tôi trình bày các vấn đề cơ bản để sử dụng gói TikZ vẽ đồ thị hàm số chất lượng cao trong 

LaTeX.  

Từ khóa:  TikZ, LaTeX, TeX 

 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÀ TÚI LỌC  

TỪ DIỆP HẠ CHÂU TRỒNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN 
(1*)Nguyễn Tiến Toàn và (2)Nguyễn Xuân Duy 

(1)Trường Cao Đẳng Công Thương Miền Trung, Tuy Hòa, Phú Yên 
(2)Trường Đại học Nha Trang, Nha Trang, Khánh Hòa 

 

Tóm tắt 

Diệp hạ châu (DHC) là một loại dược liệu quý có nhiều tác dụng trong việc phòng và điều trị 

một số bệnh tật trên cơ thể con người. Phần lớn DHC được sử dụng làm nguyên liệu thô để chiết 

suất các dược chất phục vụ trong lĩnh vực dược. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xây dựng 

được quy trình công nghệ sản xuất trà túi lọc DHC. Bên cạnh đó, chất lượng, hàm lượng các chất có 

hoạt tính sinh học và hoạt tính sinh học của sản phẩm trà túi lọc DHC sẽ được đánh giá và so sánh 

với sản phẩm tương tự trên thị trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sản phẩm trà túi lọc DHC sản 

xuất có chất lượng cảm quan tốt hơn sản phẩm tương tự trên thị trường. Hàm lượng flavonoid trong 

trà túi lọc sản xuất cao hơn đáng kể so với sản phẩm cùng loại trên thị trường (p < 0,05). Hoạt tính 

chống oxi hóa của nó cũng cao hơn so với sản phẩm tương tự (p < 0,05). Những kết quả đạt được 

trong nghiên cứu này cho thấy tiềm năng sử dụng DHC như một nguồn nguyên liệu chính để sản 

xuất sản phẩm chức năng Trà túi lọc, phục vụ trong việc phòng và điều trị một số bệnh tật.   

Từ khóa: Diệp hạ châu, trà túi lọc, qui trình công nghệ, hoạt tính chống oxi hóa, flavonoid.      

 

Abstract  

Study on processing tea bags from Diep Ha Chau cultivated in Phu Yen province 



 Diep ha chau (DHC) is a precious medicine that has many effects in the prevention and 

treatment of some diseases in the human bodies. Most of DHC is used as raw materials for the 

extraction of pharmaceutical ingredients. The main objective of this research is to develop the 

technology of producing DHC tea bags. In addition, the quality, bioactive and biological activity of 

the product will be evaluated and compared to similar products on the market. Research results 

show that the DHC tea produced is of better quality than the similar products on the market. The 

content of flavonoids in DHC tea bags is significantly higher than that of the same product on the 

market (p < 0.05). Its antioxidant activity is also higher than that of the similar product (p < 0.05). 

The results obtained in this study show the potential of using DHC as a major source for the 

production of functional products for the prevention and treatment of some diseases. 

Key words: Diep ha chau, tea bags, processing technology, antioxidant activity, flavonoid. 

 

THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG  

TẦNG CỐ ĐỊNH PHA HƠI  

 

                           Võ Thị Mỹ Nga
1
, Nguyễn Hoàng Viên

1
,Đào Thị Sương

1
  

                                                                                                          Nguyễn Tấn Chí
2 

1
Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung 

2
Trường Đại học Phú Yên 

 

Tóm tắt 

Hệ thống thiết bị phản ứng tầng cố định pha hơi là một mô hình được thiết kế trên cơ sở mô 

phỏng các quá trình chế biến lọc hóa dầu như cracking xúc tác, đồng phân hóa xúc tác. Ngoài ra, có 

thể dễ dàng cải tiến để thực hiện các quá trình khác như reforming xúc tác, oxy hóa, ... Mô hình hệ 

thống thiết bị này đã được thiết kế hoàn thiện và vận hành ổn định tại Khoa Hóa –Tài nguyên và môi 

trường, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung. Đặc biệt, độ thu hồi sản phẩm của quá trình 

cracking xúc tác cặn dầu là 93 – 94% gần xấp xỉ với độ thu hồi theo tiêu chuẩn ASTM D3907: 96 – 

102%. 

Từ khóa: cracking xúc tác, cracking tầng cố định, cracking cặn dầu, hệ thống MAT-3000,... 

Abstracts 

Design and stable operation of a fixed-bed reactor system in the vapor phase 

The system of reactive vapor phase stabilizer is a model designed on the basis of 

petrochemical processing processes such as catalytic cracking and catalytic isomerization. In 

addition, it can be easily improved to implement other processes such as  catalytic reforming, 

catalytic oxidation, ... This model of equipment system has been designed completely and operated 

stably at the Department of Chemistry - Natural Resources and Environment, MienTrung Industry 

and Trade College. In particular, the product recovery of catalytic cracking process with residue oil 

is 93 - 94%, approximately equivalent to the recovery 96 - 102% of ASTM D3907. 

Keywords: Catalytic cracking, fixed-bed cracking, residue oil cracking, pilot MAT-3000, ... 

 

 

 



KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ I-131 TRONG KHÔNG KHÍ  

VÙNG HÍT THỞ TẠI KHU VỰC CHƢNG CẤT 

 

Trần Xuân Hồi 

Trường Đại học Phú Yên  

 

Tóm tắt 

Qua phân tích số liệu thu được về nồng độ và sản lượng I-131 theo thời gian đã cho thấy rằng, 

nồng độ I-131 của không khí trong phòng tại khu vực chưng cất biến đổi trong một dải rộng. Hơn nữa, 

nồng độ và sản lượng tương ứng theo thời gian có mối tương quan yếu. Điều này giúp cho các nhân viên 

bức xạ biết cách giảm thiểu nguy cơ nhiễm xạ trong tại khu vực sản xuất I-131 từ sản phẩm kích hoạt.  

Từ khóa: nồng độ I-131; mẫu không khí; nhiễm xạ trong. 

 

Abstract  

Investigating the variation of I-131 concentration in  

the breathing air at the distillation area 

Based on the analysis of I-131 concentration and yield over time, this research indicated that the 

concentrations in the indoor air at the operating area varied over a wide range. In addition, the 

concentrations and the yields were weakly correlated. This result will help the radiation workers avoid 

the risks of internal radiation contamination at the distillation area. 

Keywords: I-131 concentration; air sample; internal radiation contamination. 

 

 


