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Nhân dịp Tết đến xuân về, trong không khí náo nức của những ngày đầu năm mới 
2019, chúng tôi - toàn thể thành viên trong Ban biên tập Đặc san Thông tin Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin chân thành gửi lời chúc tới tất cả Quý bạn độc giả và 
gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, may mắn và tràn đầy hạnh phúc.

Năm Mậu Tuất 2018 vừa qua đánh dấu những bước đột phá không nhỏ của Đặc san 
Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Với mong muốn trở thành một 
trong những chuyên trang cung cấp thông tin về các ứng dụng khoa học và công nghệ, các 
kết quả nghiên cứu đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh, trong năm qua Đặc san Thông tin Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã không ngừng thay đổi. Hình thức ấn phẩm 
được chú trọng đổi mới, những nội dung thông tin mới được đưa đến quý độc giả với mong 
muốn không gì hơn là cung cấp những thông tin đầy đủ nhất, kịp thời nhất những góc nhìn 
đa chiều và đặc sắc nhất về toàn cảnh tình hình nghiên cứu, triển khai các ứng dụng khoa 
học công nghệ mới, tiên tiến trong tỉnh. 

Sang năm mới Kỷ Hợi 2019, trong những nỗ lực để thay đổi toàn diện bộ mặt của 
mình, Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ không ngừng 
cố gắng để mang đến cho quý vị độc giả một ấn phẩm với nhiều thông tin đa dạng, hữu ích 
góp phần không chỉ cung cấp những thông tin quý giá về lĩnh vực khoa học công nghệ tỉnh 
nhà mà còn tạo nên một địa điểm sinh hoạt thú vị đối với toàn thể quý cộng tác viên trong 
và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, năm 2019, Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp 
tục kiện toàn bộ máy hoạt động. Xuất bản đúng kỳ và nâng cao chất lượng nội dung bài viết 
cũng như hình thức của Đặc san.

Ban Biên tập Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin 
gửi lời tri ân, biết ơn sâu sắc cùng những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất tới các đồng chí cộng 
tác viên và tất cả bạn đọc trong và ngoài tỉnh đã gắn bó chia sẻ và đồng hành cùng chúng tôi 
trong suốt thời gian qua. Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ xin chân thành cảm 
ơn về sự giúp đỡ, cộng tác quý báu đó. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự tham 
gia tích cực hơn nữa của cộng tác viên, sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để Đặc san cung cấp 
ngày một đầy đủ hơn và chất lượng hơn các thông tin về Khoa học và Công nghệ.

Một lần nữa, xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới an lạc, hạnh phúc và tràn 
đầy niềm vui.

Trân trọng.
ThS. Mai Thanh Quang

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh gây ra bởi vi 

rút Denguelan truyền qua trung gian muỗi Aedes. 
Năm 2017, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) của 
tỉnh BR-VT là 2.816 ca, đặc biệt là ở TP Vũng 
Tàu có 1.621 ca, chiếm 42% số ca mắc SXH của 
toàn tỉnh. Muỗi Aedes đẻ trứng ở các dụng cụ chứa 
nước sạch. Lăng quăng của muỗi Aedes ưa nước 
có độ pH hơi axít, nhất là nước mưa, rồi đến nước 
máy, nước giếng. 

Hệ thống hố ga ngăn mùi ở TP Vũng Tàu gồm 2 
hố: hố thu nước và hố ngăn mùi (hình 1). Hố thu 
nước có mục đích thu nước trên mặt đường (nước 
mưa, nước máy) chủ yếu là nước sạch. Tương tự 
như vậy, nước trong hố ngăn mùi cũng chỉ có nước 
từ hố thu nước chảy xuống, khi nào nước trong hố 
này đầy mới chảy vào hệ thống cống chính, nước 
trong cống chính không chảy ngược được vào hố 
ngăn mùi. Nước trong hố ngăn mùi có thể tồn tại 
khoảng 7 tháng. Môi trường hố ga phù hợp cho 
lăng quăng muỗi Aedes phát triển.

Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm 
đánh giá thực trạng nhiễm lăng quăng Aedes trong 
các hố ga ở TP Vũng Tàu và xây dựng quy trình xử 
lý lăng quăng trong hố ga bằng hóa chất Sumilarv.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đánh giá thực trạng nhiễm lăng quăng 

Aedes trong hố ga
- Phương pháp: nghiên cứu mô tả. 
- Thời gian nghiên cứu: Tháng 9/2013
- Địa điểm nghiên cứu: Phường Thắng Nhất -  

Tp.Vũng Tàu
- Cỡ mẫu: 100 hố ga
- Phương pháp chọn mẫu: 100 hố ga được 

chọn ngẫu nhiên phân tầng theo khu phố và tổ của 
phường Thắng Nhất.

THỰC TRẠNG LĂNG QUĂNG 
AEDES SP. TRONG HỐ GA THOÁT 

NƯỚC Ở THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VÀ 
XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ

La Hoàng Huy, Phan Trọng Lân, Lý Huỳnh 
Kim Khánh, Phạm Thị Thúy Ngọc, Lê 
Nguyễn Thùy Duy, Lê Thanh Tùng, Ngô 
Minh Danh
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Hình 1: Cấu tạo hố ga

- Phương pháp lấy mẫu: Hố ngăn mùi được 
thu lăng quăng bằng phương pháp vợt hết. Hố thu 
nước được thu lăng quăng bằng phương pháp thu 
hết nước và lọc thu lăng quăng. Lăng quăng sau 
thu được bảo quản trong Ethanol 90o và đem về 
phòng thí nghiệm định loại dưới kính hiển vi theo 
khóa định loại.

- Phân tích số liệu: Lăng quăng của từng hố 
ga sau khi được định loại sẽ được nhập vào phần 
mềm Excel và phân tích các chỉ số: tỷ lệ hố ga có 
nước, tỷ lệ hố ga có nước trong, tỷ lệ hố ga có lăng 
quăng Aedes, mật độ lăng quăng Aedes trung bình 
trong hố ga.

2.2. Xây dựng quy trình xử lý lăng quăng 
trong hố ga:

2.2.1. Xây dựng qui trình thả hóa chất gồm các 
bước:

- Khảo sát cấu trúc hố ga.
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- Lựa chọn hóa chất: chọn Sumilarv 0.5G, thuộc 
loại ức chế lăng quăng nở thành muỗi. Sử dụng 1 
gói 5g/hố.

- Thiết kế dụng cụ giữ được gói hóa chất để tránh 
gói hóa chất bị trôi khỏi hố.

- Xây dựng các bước thả hóa chất vào hố ga. 
2.2.2. Xác định thời gian lặp lại của qui trình:
- Nghiên cứu can thiệp: xác định thời gian hiệu 

lực của hóa chất sau khi thả vào hố. Thực hiện dựa 
trên hướng dẫn của WHOPES. [1]

- Thời gian nghiên cứu: tháng 10/2017 đến 
tháng 4/2018

- Địa điểm nghiên cứu: phường 7 – Tp.Vũng 
Tàu

- Cỡ mẫu: 60 hố (theo tài liệu WHOPES): 30 hố 
xử lý hóa chất ở cả hai ngăn thu nước và ngăn ngăn 
mùi, 30 hố đối chứng không xử lý hóa chất.

- Tiêu chuẩn chọn hố ga: Hố ga có nước ở cả 2 
ngăn thu nước và ngăn mùi, hố ga có lăng quăng ở 
ngăn thu nước, cặp 2 hố ga gần nhau để thực hiện.

- Chỉ số đánh giá hiệu lực của hóa chất: IE%: 
tỷ lệ % ức chế nở thành muỗi trưởng thành

IE% = ((C-T)/C) x 100
C: số muỗi trưởng thành nở từ hố đối chứng 
T: số muỗi trưởng thành nở từ hố được xử lý 

bằng hóa chất
- Hóa chất được xác định là có hiệu lực tốt ở 1 

thời điểm khảo sát cụ thể khi chỉ số IE ≥ 90%.
- Tần suất đánh giá hiệu lực hóa chất: Đánh 

giá sẽ được thực hiện 2 tuần/lần kể từ tuần thứ 1 
sau khi thả hóa chất đến hết tháng thứ 6.

III. KẾT QUẢ
3.1. Thực trạng nhiễm lăng quăng Aedes 

trong hố ga
Kết quả khảo sát cho thấy trong 100 hố thu nước 

được khảo sát có 81% hố có nước và có 13% hố 
có lăng quăng Aedes với mật độ lăng quăng trung 
bình 3,69 con/hố (chỉ tính trên các hố có lăng 
quăng Aedes). Trong 100 hố ngăn mùi: 100% là 
có chứa nước, 4% hố có nước phát hiện có lăng 
quăng Aedes với mật độ 5,5 con/hố (chỉ tính trên 
các hố có lăng quăng Aedes). 

3.2. Quy trình xử lý lăng quăng trong hố ga:
- Thả hóa chất vào hố thu nước: 
Bước 1: Dùng đoạn dây kẽm 1: dài 620 mm, 

đường kính 3mm, một đầu quấn thành vòng tròn 

(có tác dụng làm thuận tiện khi dùng móc lấy túi 
hóa chất ra ngoài hố ga), khoảng giữa đoạn dây 
cũng quấn thành vòng tròn. 

Bước 2: Dùng dây kẽm 2: đường kính 1mm,  cột 
01 túi hóa chất Sumilarv trọng lượng 5g vào vòng 
tròn ở giữa đoạn dây kẽm 2. 

Bước 3: Thả nguyên đoạn dây có túi hóa chất 
vào hố thu nước thông qua khe trên nắp của hố 
thu nước. 

- Thả hóa chất vào hố ngăn mùi:
Bước 1: Dùng xà beng bẫy nắp đậy bằng bê tông 

lên.
Bước 2: Thả dây kẽm có cột 01 túi hóa chất có 

trọng lượng 5g vào. 
Bước 3: đậy nắp bê tông lại vị trí cũ.
3.3. Thời gian thả lại hóa chất vào hố

Hóa chất được xác định là có hiệu lực tốt ở 1 thời 
điểm khảo sát cụ thể khi chỉ số IE ≥ 90%. Kết quả 
phân tích (Bảng 1) cho thấy từ sau tuần thứ 8, chỉ 

Stt Kết quả khảo sát Hố thu 
nước

Hố ngăn 
mùi

1 Tỷ lệ % hố có nước 81% 
(81/100)

100 % 
(100/100)

2 Tỷ lệ % hố có nước trong/
tổng số hố có nước

79% 
(64/81)

59% 
(59/100)

3 Tỷ lệ % hố có lăng quăng 
Aedes

13% 
(13/100)

4%
(4/100)

4 Tỷ lệ % hố có lăng quăng 
Aedes là hố có nước trong

100%
 (13/13)

75% 
(3/4)

5 Mật độ lăng quăng Aedes 
trung bình trong hố 3.69 con 5.5 con

6 Tổng số lăng quăng thu 
được 48 22

Bảng 1: Các chỉ số lăng quăng Aedes trong hố ga

Hình 2. Chỉ số IE % theo thời gian ở ngăn thu nước 
và ngăn ngăn mùi
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số IE ở cả ngăn thu nước và ngăn ngăn mùi đều 
giảm IE<90%. Từ kết quả trên cho thấy sau thời 
gian 8 tuần phải thả lại hóa chất để đảm bảo hiệu 
lực ức chế của hóa chất.

IV. BÀN LUẬN
Kết quả khảo sát lăng quăng trong hố ga cho 

thấy hố ga này là một nơi cung cấp lăng quăng 
muỗi truyền bệnh SXH. Các hố ga nằm cách các 
hộ dân không xa hơn 20m và muỗi Aedes có khả 
năng bay xa 200m nên có thể xem hố ga là một vật 
chứa nước có nguy cơ có lăng quăng Aedes ngoài 
nhà.

Theo hướng dẫn của WHO và Bộ Y tế về phòng 
chống SXH, bất cứ vật chứa nước nào có khả năng 
có lăng quăng Aedes, cần được kiểm soát hoặc 
loại bỏ. Do cấu trúc của hệ thống các hố ga ngăn 
mùi này là bê tông cốt thép với nắp bằng thép, 
không thể loại bỏ, không thể dùng phương pháp 
súc rửa hoặc dùng thiên địch diệt lăng quăng (cá, 
meso v.v..). Biện pháp dùng các loại hóa chất tác 
động vào lăng quăng trong hố ga được xem xét tới. 
Trong đó có 3 nhóm hóa chất chính: Muối, dầu và 
hóa chất chuyên dụng diệt lăng quăng. 

Theo nghiên cứu của PGS.TS Trần Đức Hạ 
(2001), độ mặn của nước biển ven bờ ở Thành phố 
Vũng Tàu là 2,4% [2]. Thể tích trong hố thu nước 
của hố ga là 10 lít. Để đạt độ mặn 2% trong hố thu 
nước (độ mặn muỗi ít có khả năng đẻ trứng nhất 
và lăng quăng Aedes không thể phát triển thành 
nhộng được). Phải đổ nước biển vào khoảng 50 
lít nước biển mỗi hố để hòa với lượng nước có 
sẵn trong hố thu nước để đạt độ mặn cần thiết. 
Hơn nữa, vào mùa mưa, chỉ cần lượng mưa đủ để 
nồng độ muối trong hố đạt 1% (khoảng 10 lít nước 
mưa) thì: Muỗi Aedes đẻ trứng khoảng 30% so với 
nước ngọt, Khoảng 50% trứng của Ae.aegypti có 
khả năng nở thành lăng quăng, 80% lăng quăng 
Aegypti và 55% lăng quăng Albopictus có khả 
năng phát triển thành nhộng [3-5]. Do đó có thể 
kết luận, việc ứng dụng nước biển vào xử lý lăng 
quăng trong hố ga rất tốn kém và có tính hiệu quả 
không cao. Phương pháp sử dụng các loại dầu đổ 
vào hố ga càng không khả thi vì sẽ ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới môi trường. 

Trong các loại hóa chất diệt lăng quăng được 
cấp phép lưu hành tại Việt Nam, Sumilarv 0.5G 

với thành phần hoạt chất 0,5% Pyryproxyfen có 
đặc điểm là không gây hiện tượng kháng hóa chất 
ở lăng quăng, là hóa chất tan chậm nên phù hợp 
với môi trường nước chảy trong hố ga. Hóa chất 
Sumilarv đã được nhiều nghiên cứu đánh giá có 
hiệu quả trên nhiều loài lăng quăng: Aedes, Culex, 
Anophele v.v và ít gây tác động với môi trường nhất 
(theo đánh giá của tổ chức y tế thới giới – WHO). 
Những thử nghiệm thực địa và phòng thí nghiệm 
cho thấy rõ ràng Pyriproxyfen không ảnh hưởng 
bất lợi tới phần lớn những sinh vật sống dưới nước 
và các loài cá khi được sử dụng ở nồng độ <50 
ppb trong các dự án kiểm soát muỗi. Pyriproxyfen 
đã được đánh giá đạt an toàn trong cuộc họp của 
2 tổ chức lương thực thế giới FAO và tổ chức y tế 
thế giới WHO về kiểm soát lăng quăng trong nước 
uống [6-14]. Do đó, chúng tôi chọn giải pháp sử 
dụng hóa chất Sumilarv trong xử lý lăng quăng 
trong hố ga.

Sumilarv 0.5G có hoạt chất là Pyriproxyfen có 
tác dụng như chất điều hòa sinh trưởng, làm cho 
lăng quăng chỉ phát triển đến giai đoạn nhộng mà 
không lột xác thành con trưởng thành và ngăn cản 
quá trình hình thành phôi ở một số loài côn trùng. 
Ở điều kiện thực địa, hố ga có thể có những dòng 
nước chảy mạnh vào lúc mưa và những điều kiện 
tự nhiên khác tác động có thể làm trôi gói hóa chất 
nếu thả gói hóa chất Sumilarv trực tiếp vào hố ga. 
Do đó, chúng tôi đã thiết kế một dụng cụ đơn giản 
từ dây kẽm và đặt theo đường chéo của hố ga. 
Dụng cụ này có chức năng giữ gói hóa chất trong 
thời gian gói hóa chất tan chậm mà không bị nước 
cuốn trôi. Sau đó chúng tôi đã xây dựng một quy 
trình thả hóa chất Sumilarv vào hố ga theo 3 bước 
đơn giản dễ thực hiện có thể xử lý số lượng lớn hố 
ga của toàn thành phố Vũng Tàu. 

Chưa có nghiên cứu nào trên thế giới đánh giá 
hiệu quả của Pyriproxyfen được sử dụng ở các hố 
ga thoát nước hoặc dòng nước chảy. Vì điều kiện 
thực tế ở hố ga thoát nước của thành phố Vũng Tàu 
chịu nhiều tác động môi trường rất đa dạng nên 
việc thả hóa chất xuống hố ga cần phải đánh giá 
hiệu quả ở thực địa theo thời gian. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy hóa chất Sumilarv cho hiệu quả diệt 
lăng quăng tốt trong khoảng thời gian 8 tuần. Vì 
vậy quy trình xử lý lăng quăng cần bổ sung hóa 
chất vào hố ga sau khoảng thời gian 2 tháng/lần. 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 5 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

V. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận định: hố ga 

ngăn mùi ở Tp. Vũng Tàu là một nơi có muỗi và 
lăng quăng SXH phát triển. Chúng tôi đã xây dựng 
thành công quy trình xử lý lăng quăng trong hố ga 
bằng phương pháp thả hóa chất Sumilarv với liều 
lượng 1 gói 5 gram ở mỗi hố ga và tần suất thả 
hóa chất là 2 tháng/lần để xử lý chủ động sớm các 
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hố ga của toàn thành phố Vũng Tàu, nhằm ngăn 
chặn bệnh SXH bùng phát. Tuy nhiên, về lâu dài 
cần cải tiến thiết kế hệ thống hố ga ngăn mùi này 
theo hướng không cho muỗi có cơ hội tiếp xúc 
với nước, đẻ trứng, phát triển thành lăng quăng và 
muỗi truyền bệnh SXH.

L.H.H, P.T.L, L.H.K.K, P.T.T.N, L.N.T.D, 
L.T.T, N.M.D
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I. GIỚI THIỆU
Trong quá trình sản xuất công nghiệp cũng như 

những thiết bị phục vụ cho đời sống của con người 
có rất nhiều động cơ điện được sử dụng trong các 
hệ thống sản xuất hoặc thiết bị điện gia dụng. Ngày 
nay quá trình công nghiệp hóa và tự động hóa phát 
triển mạnh mẽ, các hệ thống điều khiển thường sử 
dụng động cơ DC để điều khiển, vì động cơ DC 
dễ điều khiển tốc độ theo ý muốn của người điều 
khiển và có nhiều phương pháp điều khiển khác 
nhau.

Để điều khiển tốc độ của động cơ DC, thông 
thường sử dụng các phương pháp điều khiển cổ điển 
như: phương pháp điều khiển tích phân, phương 
pháp điều khiển PI, phương pháp điều khiển 
PD, phương pháp điều khiển PID (Proportional-
Integral-Derivative), bởi vì các phương pháp này 
đơn giản và dễ điều khiển, nhưng nó chưa chính 

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU 
TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MẠNG 

NƠRON
ThS. Phan Thanh Hoàng Anh 
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

xác và thiếu tính thích nghi nếu đối tượng điều 
khiển không ổn định và phi tuyến động.

Phương pháp điều khiển tốc độ động cơ trên 
cơ sở công nghệ mạng nơron như là công cụ cho 
những vấn đề điều khiển khó của hệ thống phi 
tuyến động. Trong nghiên cứu này, một chiến lược 
điều khiển được đề xuất cho những hệ thống phi 
tuyến. Phương pháp được đề xuất là sử dụng một 
bộ điều khiển nơron (Neural Controller) để điều 
khiển tốc độ của một động cơ DC kích từ độc lập. 
Bộ điều khiển nơron gồm có: Một mô hình tham 
chiếu dùng để định hướng điều khiển; Một mạng 
nơron nhận dạng dùng để nhận dạng đối tượng 
điều khiển thông qua giải thuật huấn luyện lan 
truyền ngược để tự điều chỉnh các thông số của 
mạng; Một mạng nơron điều khiển dùng để điều 
khiển tốc độ động cơ theo tín hiệu tham chiếu định 
hướng điều khiển.

Phương pháp điều khiển động cơ DC trên cơ sở 
mạng nơron đã giải quyết được những vấn đề khó 
khăn nêu trên. Vì vậy, phương pháp này được ứng 
dụng trong các lĩnh vực điều khiển tự động, cơ – 
điện tử, đặc biệt trong điều khiển Robot bởi vì nó 
điều khiển được tốc độ động cơ theo ý muốn của 
người điều khiển và tính thích nghi cao của nó đối 
với đối tượng điều khiển.

II. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NƠRON
Các bước thiết kế của bộ điều khiển neuron như 

sau: Trước tiên một bộ nhận dạng bằng nơron 
dùng để nhận dạng các đặc tính của động cơ DC. 
Bộ nhận dạng này được sử dụng cho thiết kế bộ 
điều khiển. Động cơ DC sẽ điều khiển theo đầu ra 
của mô hình tham chiếu. 

TÓM TẮT
Trong bài báo này đã trình bày sử dụng bộ điều 

khiển nơron trong điều khiển tốc độ của một 
động cơ một chiều kích từ độc lập. Bộ điều khiển 
nơron điều khiển nguồn một chiều thông qua 
bộ chỉnh lưu công suất trung gian. Bộ điều khiển 
nơron gồm có hai mạng neuron: một mạng nơron 
nhận dạng (ANNI) và một mạng nơron điều khiển 
(ANNC). Mạng nơron ANNI dùng để nhận dạng mô 
hình hệ thống và được điều khiển thông qua giải 
thuật huấn luyện lan truyền ngược để điều chỉnh 
các tham số của ANNI. Mạng nơron ANNC dùng 
để điều khiển tốc độ động cơ có thể theo tín hiệu 
tham chiếu tùy ý và điều khiển thông qua giải 
thuật huấn luyện lan truyền ngược để điều chỉnh 
các tham số của ANNC. So với phương pháp điều 
khiển PID, thì những kết quả thử nghiệm cho thấy 
tính chính xác và tính hiệu quả của phương pháp 
được đề xuất.

Từ khóa: Mạng nơron, bộ chỉnh lưu, bộ điều 
khiển nơron.
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Hình 1: Cấu trúc của bộ điều khiển nơron
1. Mạng nơron nhận dạng (ANNI: Artificial 

Neural Network )
Các dữ liệu huấn luyện cho bộ nhận dạng ANNI 

là điện áp điều khiển u(k) và tốc độ w(k). Việc 
khởi động và phanh hãm trong cả hai trường hợp 
quay thuận và quay nghịch, thì tập dữ liệu thu 
được là: [w(k-1), w(k-2), u(k), u(k-1)].

Bộ nhận dạng ANNI là một mạng nơron truyền 
thẳng hai lớp, với các đầu vào w(k-1), w(k-2), 
u(k), u(k-1); có hai lớp ẩn; số nơron trong lớp ẩn 
10 nơron và một đầu ra u’(k). Việc huấn luyện là 
giải thuật lan truyền ngược được sử dụng, ở đây 
độ lệch sự nhận dạng là: ei = w(k) - u’(k) được sử 
dụng để điều chỉnh các tham số của bộ nhận dạng 
ANNI. Xung lượng cho việc huấn luyện lan truyền 
ngược được lựa chọn là mI = 0,2 và hệ số học hI 
= 10-6. Hàm giá của bộ ANNI  được xác định như 
sau:

Quá trình học là để điều chỉnh các tham số trọng 
lượng của mạng, vì vậy phải cực tiểu hóa hàm giá 
EI. Giải thuật lan truyền ngược xác định được sự 
gia tăng của hệ số trọng lượng.

         
           (1.2)
  

(1.3)
 

Trong đó: , xJ đầu vào thứ J, WJ hệ số 
trọng lượng thứ J của bộ nhận dạng.                                

Ta có độ gia tăng của hệ số trọng lượng:
 

Vectơ trọng lượng tại bước (k+1) được cải tiến 
công thức (1.6)    

Bộ ANNI được huấn luyện theo u’(k) = 
N[w(k-1), w(k-2), u(k), u(k-1)]. 

2. Mạng nơron điều khiển (ANNC: Artificial 
Neural Network Control)

Tín hiệu tham chiếu: 
r(k) = wm(k+1) - wm(k) - wm(k -1) (1.7)

Mục đích của bộ điều khiển ANNC là để điều 
khiển động cơ DC như là một phương pháp điều 
khiển mà độ sai lệch điều khiển phải nhỏ nhất, tức 
là ec(k) = wm(k) - w(k) là nhỏ nhất được sử dụng để 
điều chỉnh các tham số của bộ nhận dạng ANNC.

Bộ điều khiển ANNC là một mạng neuron truyền 
thẳng hai lớp, với các đầu vào r(k), u(k-1), w(k -1); 
có hai lớp ẩn; số nơron trong lớp ẩn 13 nơron và 
một đầu ra u(k). Việc huấn luyện là giải thuật lan 
truyền ngược được sử dụng, ở đây độ lệch sự nhận 
dạng là: ec(k) = wm(k) - w(k) được sử dụng để điều 
chỉnh các tham số của bộ điều khiển ANNC. Xung 
lượng cho việc huấn luyện lan truyền ngược được 
lựa chọn là mC = 0,08 và hệ số học hC = 10-9. Hàm 
giá của bộ ANNC được xác định như sau:  

 

Giải thuật lan truyền ngược xác định được độ gia 
tăng của hệ số trọng lượng.   

2
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Trong đó: xJ đầu vào thứ J, WJ hệ số trọng lượng 
thứ J của bộ điều khiển.

Ta có biểu thức (1.12) độ gia tăng của hệ số 
trọng lượng:

Vectơ trọng lượng tại bước (k+1) được cải tiến 
công thức (1.13) 

Tại thời điểm k tốc độ của động cơ là w(k) được 
đo cùng với giá trị delay của nó là w(k-1), và các 
giá trị tốc độ được đo có thể sử dụng cùng với tín 
hiệu tham khảo đã biết r(k) dự đoán tốc độ tại thời 
điểm mẫu (k+1) là: 

w(k+1) = w(k) + w(k -1) + r(k)               (1.14)
Ở đây, luật điều khiển có thể thu được như sau. 

Điện áp điều khiển có thể đạt được từ w(k+1), 
w(k) và w(k -1) bởi bộ điều khiển ANNC:

u(k) = N[r(k), u(k-1), w(k -1)]  (1.15)
3. Giải thuật điều khiển: Giải thuật điều khiển 

thể hiện qua các bước sau:
Bước 1: Hai thông số WI của bộ nơron nhận dạng 

và WC của bộ nơron điều khiển được khởi chạy 
ngẫu nhiên với những giá trị nhỏ.

Bước 2: Tính đầu ra u(k) của bộ điều khiển.
Bước 3: Tính vận tốc w(k) của động cơ DC.
Bước 4: Tính đầu ra u’(k)của bộ nhận dạng.
Bước 5: Tính hàm giá EI(k) và EC(k).

Bước 6: Tính             và             dựa vào công 
thức (1.6) và (1.11)

Bước 7: Cập nhật các thông số WI cho bộ nơron 
nhận dạng và WC cho bộ nơron điều khiển dựa vào 
công thức (1.6) và (1.13).

Bước 8: Lập lại từ bước 2 đến bước 7 cho tới khi 
bộ điều khiển huấn luyện đạt giá trị nhỏ nhất.

III. CÁC KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRONG 
THỜI GIAN THỰC

Bộ điều khiển nơron được thử nghiệm trên mô 
hình động cơ DC - máy phát điện DC và được 
chạy trên phần mềm Matlab. Các thông số của mô 
hình sử dụng: Động cơ DC - Máy phát DC có Vđộng 

cơ = 24 VDC, nđộng cơ = 1000 v/ph; Vmáy phát = 24VDC, 
nmáy phát = 1000v/ph; Tải là ba bóng đèn thuần trở có 
tổng công suất là: PL =60W (PL thay đổi được ba 
nấc: 20W, 40W và 60W). Xét các trường hợp sau:

1. Tín hiệu tham chiếu là hằng số và tải thay 
đổi

Khi tín hiệu tham chiếu có giá trị wm=100 (rad/s), 
thì tốc độ của động cơ theo tín hiệu tham chiếu 
luôn ổn tốc và có vận tốc góc w=100 (rad/s), dù 
cho tải thay đổi. Kết quả mô phỏng ở như hình 2.

(1.9)
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Hình 2: Đáp tuyến tốc độ của động cơ DC
khi tín hiệu tham chiếu là hằng số.

2. Tín hiệu tham chiếu là hình sin và tải thay 
đổi

Đáp tuyến tốc độ của động cơ theo sát tín hiệu 
tham chiếu là hình sin, dù cho tải thay đổi.  Kết 
quả mô phỏng được trình bày ở Hình 3.

3. Tín hiệu tham chiếu là xung vuông và tải 
thay đổi
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Đáp tuyến tốc độ của động cơ theo sát tín hiệu 
tham chiếu là xung vuông, dù cho tải thay đổi. Kết 
quả mô phỏng được trình bày ở Hình 4.

So với phương pháp điều khiển PID có kết quả ở 
Hình 5 [3], thì bộ điều khiển cho hiệu quả tốt hơn 
và tính chính xác cao.

IV. KẾT LUẬN
Bài báo này đã thiết kế một bộ điều khiển nơron 

dùng để điều khiển tốc độ của một động cơ DC 
kích từ độc lập theo tín hiệu tham chiếu định 
hướng điều khiển trên mô hình động cơ DC – máy 
phát DC – tải thuần trở trong thời gian thực. Các 
kết quả mô phỏng của bộ điều khiển nơron cho 
thấy tính hiệu quả và tính chính xác cao, và cũng 
thể hiện được tính thích nghi cao qua các trường 
hợp thử nghiệm trên mô hình thực khi tín hiệu 
tham chiếu là xung vuông hay hình sin cả trong 
trường hợp ma sát động cơ lớn. So với phương 
pháp điều khiển cổ điển như phương pháp PID, thì 
bộ điều khiển nơron có tính chính xác và hiệu quả 
cao hơn. Từ những kết quả đạt được của bộ điều 
khiển nơron với tính thích nghi cao, cộng với tín 
hiệu tham chiếu định hướng điều khiển là xung 
vuông thay đổi tùy ý, thì đề tài sẽ được ứng dụng 
trong trong các lĩnh vực điều khiển tự động, hoặc 
điều khiển cánh tay Robot.

P.T.H.A

Hình 3: Đáp tuyến tốc độ của động cơ DC khi tín hiệu 
tham chiếu là hình sin.

Hình 4: Đáp tuyến tốc độ động cơ DC
khi tín hiệu tham chiếu là xung vuông

Hình 5: Đáp tuyến tốc độ động cơ DC
khi sử dụng phương pháp điều khiển PID
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Biodiesel là nguồn năng lượng sinh học đang có 

tiềm năng phát triển rất lớn có thể thay thế cho 
nguồn nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, than, khí 
đốt,…) đang ngày một cạn kiệt dần. Trên thế giới 
và cả Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về tổng 
hợp, sản xuất biodiesel từ nguồn nguyên liệu có 
sẵn như: dầu đậu nành, dầu hạt cao su, mỡ cá,… 
sử dụng các hệ xúc tác khác nhau và đã thu được 
kết quả khá tốt[1,3,4]. Việc tận dụng nguồn dầu ăn đã 
qua sử dụng làm nguyên liệu và các loại phế phẩm 
như vỏ trứng gà, vỏ sò, san hô, xương heo,… làm 
xúc tác cho phản ứng tổng hợp biodiesel là có ý 
nghĩa thực tế rất lớn, không những đem lại hiệu 
quả kinh tế cao do nguồn nguyên liệu có trữ lượng 
tương đối lớn, chi phí đầu tư thấp; mà còn góp 

ĐIỀU CHẾ XÚC TÁC DỊ THỂ CAO TỪ 
NGUỒN NGUYÊN LIỆU PHẾ PHẨM VÀ 

ỨNG DỤNG LÀM XÚC TÁC CHO 
PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NHIÊN LIỆU 

SINH HỌC (BIODIESEL)
|| Võ Nhị Kiều
|| Lê Thúy Vân 
|| Tống Thị Minh Thu
Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển, Trường Đại học BR-VT

phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường gây 
ra từ nguyên liệu này sau khi sử dụng. Đặc biệt, 
Thành phố Vũng Tàu có nhiều nhà hàng, quán ăn 
có thể dễ dàng tìm thấy nguồn nguyên liệu này.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên vật liệu

- Nguyên liệu: Dầu ăn phế thải thu mua từ các 
nhà hàng, quán ăn ở thành phố Vũng Tàu.

- Chất xúc tác CaO được nung từ nguồn nguyên 
liệu phế phẩm được thu mua từ các nhà hàng, quán 
ăn ở thành phố Vũng Tàu.

- Các hóa chất: Methanol 95%, Etyl Acetate 
95%, Hexan 95%, Petroleum ether 60-90, Cloro-
fom 95%, Acetoncôngnghiệp, TLC Silicagel 60 
F254, silicagel60 (0,063-0,2 mm).
2.2. Điều chế xúc tác CaO từ CaCO3 từ nguồn 
nguyên liệu phế phẩm

Xúc tác rắn CaO được điều chế từ nguồn nguyên 
liệu phế phẩm như: vỏ trứng gà, vỏ sò, san hô, 
xương heo,… bằng cách rửa sạch các loại vỏ bằng 
nước để loại bỏ các chất bẩn bám trên vỏ. Sau đó 
sấy khô hết nước và đem đi nung ở nhiệt độ 800 - 
950oC, với nhiệt độ này các dioxit cacbon sẽ được 
loại bỏ theo phản ứng hóa học không thuận nghịch 
như sau:

CaCO3 CaO  +   CO2
800-950 oC

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã 
nghiên cứu điều chế thành công xúc tác Canxi oxit 
(CaO) từ nguồn nguyên liệu phế phẩm như: vỏ 
trứng gà, vỏ sò, san hô, xương heo và được sử dụng 
như một chất xúc tác dị thể cho phản ứng chuyển 
vị ester tạo ra Biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng và 
methanol. Kết quả cho thấy hiệu suất thu hồi sản 
phẩm Biodiesel (B.O) của vỏ trứng gà là 90%, vỏ sò 
là 88%, san hô là 85%, xương heo là 75%. Với CaO 
được điều chế từ vỏ trứng gà cho hiệu suất thu hồi 
B.O cao nhất. Sản phẩm B.O được tổng hợp trong 
nghiên cứu này có đặc tính kỹ thuật tương tự như 
dầu Diesel (DO) và nhiên liệu sinh học B.O đã được 
thương mại hóa.

Từ khóa: biodiesel, nhiên liệu sinh học, xúc tác dị 
thể, nguyên liệu phế thải, phản ứng chuyển vị ester.
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Nung xong tiến hành nghiền nát sản phẩm 
để thuận lợi cho quá trình transester hóa tạo ra 
biodiesel. Sản phẩm xúc tác CaO được kiểm tra 
tính chất hóa lý bằng các phương pháp như: SEM, 
BET, XRD, IR.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát nhiệt độ nung của vỏ trứng gà
Tiến hành phản ứng với điều kiện như sau: Tỷ lệ 

mol methanol/nguyên liệu là 10/1, hàm lượng xúc 
tác 10% nguyên liệu, nhiệt độ 60oC, thời gian phản 
ứng 6 giờ. Kết quả khảo sát nhiệt độ nung của vỏ 
trứng được trình bày trong bảng 1. Kết quả cho 
thấy ở nhiệt độ nung 950°C trong 3 giờ thì hiệu 
suất của phản ứng tổng hợp B.O là cao nhất (90%). 
Do đó chúng tôi chọn nhiệt độ này để điều chế xúc 
tác cho phản ứng biodiesel.

Bảng 1: Kết quả khảo sát nhiệt độ nung của vỏ trứng

STT Mẫu xúc tác Hiệu suất (%)

1 Vỏ trứng - 750 78

2 Vỏ trứng - 850 82

3 Vỏ trứng - 900 85

4 Vỏ trứng - 950 90

 

Hình 1: Hình ảnh vỏ trứng nung từ 750oC – 950oC

3.2. Khảo sát khả năng xúc tác từ các nguồn 
nguyên liệu phế phẩm khác

Để kiểm tra khả năng xúc tác của các nguồn 
nguyên liệu phế phẩm khác như: vỏ sò, san hô, 
xương heo,… chúng tôi tiến hành nung các mẫu 
vỏ sò, san hô và xương heo cùng ở mốc nhiệt độ là 
950oC và cho tất cả bốn mẫu chạy phản ứng ở cùng 

điều kiện như sau: Tỷ lệ mol methanol/nguyên liệu 
là 10/1, hàm lượng xúc tác 10%, thời gian phản 
ứng 6 giờ, nhiệt độ phản ứng 60oC. Kết quả được 
thể hiện trong bảng 2.

Phản ứng tổng hợp B.O sử dụng các mẫu xúc 
tác khác nhau đều cho hiệu suất cao (75 – 90%). 
Theo kết quả thu được ở bảng 2 thì khi sử dụng 
mẫu xúc tác từ vỏ trứng gà, hiệu suất thu hồi B.O 
đạt cao nhất (90%) so với tất cả các mẫu xúc tác 
còn lại ở cùng một điều kiện. Từ đó cho thấy tính 
hiệu quả của việc sử dụng mẫu xúc tác này là hoàn 
toàn thuyết phục so với các mẫu xúc tác còn lại. Vì 
vậy, chúng tôi quyết định chọn nguồn phế phẩm 
vỏ trứng gà để điều chế xúc tác CaO cho phản ứng 
tổng hợp B.O, xúc tác được nung ở 950oC trong 
3 giờ.

Bảng 2: Khảo sát khả năng xúc tác của các mẫu ở 
cùng nhiệt độ 950oC

STT Mẫu xúc tác Hiệu suất (%)

1 Vỏ trứng 90

2 Vỏ sò 88

3 San hô 85

4 Xương heo 75

Hình 2: Ảnh SEM của mẫu xúc tác được điều chế (a,b,c,d 
tương ứng với độ phóng đại: 50, 500, 2500, 5000 lần)

Các tính chất hóa lý của xúc tác đã tổng hợp 
được kiểm tra bằng các phương pháp như: SEM 
(hình 2), BET, XRD (hình 3), IR (hình 4).

Dựa vào hình ảnh chụp SEM của mẫu vỏ trứng ở 
hình 2 ta có thể thấy kích thước trung bình của các 
hạt trong mẫu vào khoảng 1.5 - 2µm và kích thước 
các lỗ xốp vào khoảng 1 - 2µm tuy không đồng 
đều với nhau tuy nhiên không có sự chênh lệch về 
kích thước giữa các lỗ quá lớn. Với kích thước thì 
xúc tác CaO đã điều chế có kích thước tương tự 
như kích thước của CaO thương mại[4], và có thể 
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đáp ứng được vai trò xúc tác trong phản ứng tổng 
hợp  Biodiesel.

Kết quả đo BET của mẫu xúc tác nung từ vỏ 
trứng ở 950oC cho kết quả diện tích bề mặt là 4.361 
m2/g. Với diện tích bề mặt lớn hơn so với diện tích 
bề mặt của mẫu CaO thương mại trên thị trường 
là 3.0022 m2/g, thì mẫu xúc tác CaO nung từ vỏ 
trứng ở nhiệt độ 950oC trong 3 giờ có khả năng 
xúc tác rất tốt cho phản ứng tổng hợp Biodiesel.[3]

Phổ XRD sau khi chụp của mẫu CaO điều chế 
từ vỏ trứng được thể hiện qua hình 3. Theo như 
kết quả trên phổ XRD của mẫu vỏ trứng thì thành 
phần chủ yếu gồm có CaO, Ca(OH)2 và CaCO3. 
Các peak đặc trưng của CaO lần lượt xuất hiện trên 
hình với kí hiệu là hình elip, cụ thể peak xuất hiện ở 
vị trí: 28o, 32o, 38o, 54o, 63o, 64o[7],[2]. Ca(OH)2 xuất 
hiện là do trong môi trường bảo quản bị ẩm, còn sự 
xuất hiện của peak CaCO3 là do sự nhiệt phân chưa 
diễn ra hoàn toàn hoặc CaO hấp phụ CO2 trong 
không khí tạo thành CaCO3 nhưng chỉ chiếm một 
phần rất nhỏ. Qua kết quả của các nhóm chức xuất 
hiện trong phổ thì ta có thể thấy mẫu xúc tác Cao 
nung từ vỏ trứng gà có độ sạch cao và thành phần 
chính chủ yếu đó là CaO[7],[4].

Phổ hồng ngoại IR của xúc tác CaO được thể 

hiện qua hình 4 ở trên. Quan sát trên hình ta có 
thể thấy ở peak 3643.15 cm-1 đây là peak đặc trưng 
cho sự xuất hiện của Ca(OH)2

[3]. Có thể trong quá 
trình bảo quản mẫu, hơi nước trong không khí tác 
dụng với CaO nên xuất hiện peak của Ca(OH)2 ở 
vị trí này. Peak ở vị trí 1418.41, 1060.78 cm-1 là 
peak đặc trưng của CaCO3

[7],[5]. Nguyên nhân hình 
thành CaCO3 có thể một phần là do mẫu CaO bị 
vôi hóa, một phần cũng có thể CaCO3 trong mẫu 
vỏ trứng chưa nhiệt phân hoàn toàn nên mới xuất 
hiện peak ở vị trí này. Tại peak 875.42 cm-1 xuất 
hiện peak đặc trưng của CaO do CaCO3 trong vỏ 
trứng gà nhiệt phân tạo thành[4],[5].

3.3. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến 
hiệu suất phản ứng tổng hợp Biodiesel

Sau khi đã điều chế và kiểm tra các tính chất 
của xúc tác, chúng tôi tiến hành khảo sát các điều 
kiện ảnh hưởng đến phản ứng tổng hợp B.O ở các 
điều kiện như sau: Khối lượng dầu ăn phế thải 
đã qua xử lý là 10 g; Tỷ lệ methanol/nguyên liệu 
được khảo sát từ 3/1 đến 15/1; Hàm lượng xúc tác 
sử dụng cho phản ứng được khảo sát từ 3%, 5%, 
7%, 10%, 12%, 15%; Thời gian phản ứng được 
khảo sát ở các khoảng từ 3 giờ đến 8 giờ; Thời 
gian châm mẫu được khảo sát từ 30 phút, 60 phút, 
90 phút và 120 phút. Kết quả cho thấy hiệu suất 
thu hồi B.O cao nhất là 87% ở điều kiện tỷ lệ mol 
methanol/nguyên liệu 10/1, hàm lượng xúc tác7% 
nguyên liệu, thời gian phản ứng 5 giờ, nhiệt độ 
60oC, thời gian châm mẫu 2 giờ.

3.4. So sánh sản phẩm B.O khi sử dụng xúc 
tác CaO nung từ vỏ trứng gà với xúc tác CaO 
thương mại

Sau khi chọn được điều kiện tối ưu, chúng tôi 
tiến hành khảo sát lại bằng cách cho chạy phản 
ứng sử dụng xúc tác CaO thương mại và sử dụng 
nguyên liệu dầu ăn thương mại và đạt được kết quả 
như trong bảng 3.

Bảng 3: Bảng so sánh kết quả
STT Nguyên liệu Xúc tác Hiệu suất (%)

1 Dầu ăn thải
Vỏ trứng 

nung 950oC
87

2
Dầu ăn 

thương mại
CaO thương 

mại
86

3
Dầu ăn 

thương mại
Vỏ trứng 

nung 950oC
87

Hình 4: Hình ảnh phổ IR của mẫu xúc tác CaO

Hình 3: Phổ XRD của mẫu xúc tác CaO
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Theo kết quả ở bảng trên, thì hiệu suất của việc 
xử lý dầu ăn thải với sử dụng mẫu xúc tác là vỏ 
trứng nung cho hiệu suất là 87% gần tương đồng 
và có phần cao hơn so với sử dụng nguyên liệu và 
xúc tác thương mại trên thị trường. Kết quả cho 
thấy quy trình xử lý nguyên liệu và phương pháp 
điều chế xúc tác CaO từ vỏ trứng gà ở điều kiện 
nung 950oC là rất hiệu quả.

Sản phẩm B.O tổng hợp được ở nghiên cứu này 
đã được kiểm tra một vài thông số hóa lý và so 
sánh với DO và B.O 100 đã được thương mại hóa 
(bảng 4), kết quả cho thấy sản phẩm B.O được 
tổng hợp có các đặc tính phù hợp với tiêu chuẩn 
của nhiên liệu sinh học đã quy định.

Bảng 4: Bảng so sánh tính chất của sản phẩm B.O 
và Diesel

Chỉ số
B.O được
tổng hợp

Biodies-
el

B100[6]

Diesel[1]

Tỷ trọng (kg/cm3) 0.85
0.87 - 
0.89

0.82 – 
0.86

Độ nhớt động học 
(cSt)

4.5 1.9 – 6.0 1,9 – 6,0

Điểm chớp cháy (oC) 95 130 55

Độ ăn mòn tấm đồng Loại 1 Loại 1 Loại 1

Hàm lượng nước (%V) <0.05 <0.05 <0.05

IV. KẾT LUẬN
Chúng tôi đã nghiên cứu điều chế thành công 

xúc tác CaO từ các nguồn phế phẩm trong tự nhiên 
và áp dụng làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp 
Biodiesel. Hiệu suất phản ứng tổng hợp nhiên liệu 
sinh học Biodiesel đạt được là 87% ở các điều kiện 
tối ưu khi sử dụng xúc tác là CaO được nung từ vỏ 
trứng gà ở 950oC trong 3 giờ. Kết quả cho thấy sản 
phẩm B.O tổng hợp được có những đặc tính tương 
tự như Diesel và B.O đã được thương mại hóa. Kết 
quả của nghiên cứu này có thể được xem xét ứng 
dụng thực tiễn trong sản xuất nhiên liệu sinh học 
B.O và canxi oxit (CaO) thương mại từ các nguồn 
phế phẩm.

Đây là đề tài đạt giải ba Cuộc thi Ý tưởng Khoa 
học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 
– 2017 theo quyết định số: 343/QĐ-BTC ngày 
18 tháng 12 năm 2017 của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu. 

V.N.K, L.T.V, T.T.M.T
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước tình hình ngập nước và ô nhiễm môi 

trường ngày càng nghiêm trọng, cùng với dịch 
bệnh do muỗi gây ra, đặc biệt là bệnh sốt xuất 
huyết tăng cao tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng 
như trên toàn quốc.

Hiện nay các hố ga ngăn mùi hoạt động theo 
nguyên lý ngăn mùi bằng nước, nên nước trong 
hố ga vừa là nơi sinh sản, phát triển của muỗi, vừa 
gây ra mùi hôi thối.

Tác giả Hồ Viết Vẻ đã hình thành ý tưởng Hố 
ga thu nước ngăn mùi chống muỗi từ những năm 
2006. Tác giả đã nhận ra là: Nếu ngăn được mùi 
hôi từ hệ thống thoát nước thải mà không dùng 
nước thì sẽ giảm thiểu mùi hôi và muỗi.

Trên cơ sở phát hiện đó, năm 2006 tác giả đã 
đăng ký giải pháp hữu ích có tên:

“Hố ga thu nước của hệ thống thoát nước 
thải”. Với giải pháp hữu ích này hố ga đã giải 
quyết được cơ bản vấn đề thoát nước, ngăn mùi và 
triệt tiêu môi trường sinh sản, phát triển của muỗi. 
Nguyên lý hoạt động của giải pháp hữu ích là ngăn 
mùi khô.

Giải pháp hữu ích trên, tác giả đã chuyển giao 
công nghệ và hợp tác sản xuất với Công ty Cổ 
phần Giải pháp Xây dựng HT tại TP. Hồ Chí Minh.

Tuy vậy giải pháp hợp tác này còn tồn tại một 
nhược điểm lớn trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
“Các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát 
nước” đó là: Hố ga không giữ lại được chất thải 
rắn trong nước mưa và nước thải, khiến cho hệ 
thống cống rãnh thường bị tắc nghẽn và chi phí 
nạo vét tăng cao.

Để khắc phục những nhược điểm nêu trên, tác 
giả đã nghiên cứu, cải tiến và đăng ký sáng chế 

   NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 
VÀ THỬ NGHIỆM HỐ GA THU NƯỚC 

NGĂN MÙI CHỐNG MUỖI
TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

|| TS. Nguyễn Đức Quý (1) 
|| Hồ Viết Vẻ (1)

|| ThS. Nguyễn Văn Tuấn (2)

(1) Công ty TNHH Sigen 
(2) Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu

mới có tên “Hệ thống hố ga của hệ thống thoát 
nước thải” và “Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga của hệ 
thống thoát nước thải”. Hai sáng chế này làm nên 
Hố ga thu nước ngăn mùi, chống muỗi.

Để hố ga thu nước, ngăn mùi chống muỗi, đảm 
bảo đủ điều kiện theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
Việt Nam tại các đô thị. Trường ĐH BR-VT cùng 
Công ty TNHH Sigen thực hiện đề tài: “Nghiên 
cứu, tính toán, thiết kế và thử nghiệm Hố ga thu 
nước, ngăn mùi, chống muỗi tại tỉnh BR-VT”.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG MUỖI HIỆN 
NAY

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT đề xuất 
tiến hành hai giải pháp song song để nghiên cứu 
xử lý diệt lăng quăng trong hố ga thoát nước, 
ngăn mùi, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, nhằm 
phòng chống bệnh sốt xuất huyết, gồm:

1. Giải pháp xử lý hố ga thoát nước ngăn mùi 
nhằm phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng hóa 
chất Sumilarv 0,5g.

2. Giải pháp nghiên cứu sử dụng nước biển để 
diệt lăng quăng.

Cho đến nay giải pháp diệt lăng quăng trú ngụ 
trong các hố ga ngăn mùi, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
đang thử nghiệm sử dụng một loại hóa chất có 
chứa pyriproxyfen để  đưa vào hố ga. Hóa chất 
này được đánh giá là có hiệu quả trong việc kiểm 
soát ấu trùng muỗi, nhưng vấn đề đặt ra là nó có an 
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toàn cho con người hay không, trong khi đang có 
thông tin pyriproxyfen bị nghi ngờ gây ra chứng 
teo não (đầu nhỏ) ở trẻ.

Theo kết quả hai đợt điều tra của Viện Pasteur 
TP.Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2013 và 2015 đã phát 
hiện các hố ga ngăn mùi là một trong những nơi 
trú ngụ lý tưởng của ấu trùng muỗi truyền bệnh sốt 
xuất huyết.

Phản ứng trước thông tin về mối nghi ngờ hóa 
chất pyriproxyfen gây ra chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ 
sinh và lo ngại những ảnh hưởng của hóa chất đến 
môi trường, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan 
chuyên môn của tỉnh, do Sở Khoa học – Công 
nghệ chủ trì, tiến hành nghiên cứu, đánh giá những 
tác động tiềm ẩn của nó đối với sức khỏe của con 
người và môi trường nếu sử dụng hóa chất này trên 
quy mô toàn tỉnh.

Báo BR-VT ngày 26/05/2016 đã có bài viết: 
“Sử dụng Pyriproxyfen diệt lăng quăng trong hố 
ga: Có thực sự an toàn?”. Theo bài viết: “Ông 
Đặng Sơn Hải, Trưởng phòng Quản lý khoa học 
(Sở Khoa học – Công nghệ) cho rằng, mặc dù các 
nghiên cứu chưa khẳng định nguyên nhân gây đầu 
nhỏ ở trẻ sơ sinh, nhưng xét về nhiều khía cạnh 
cũng chưa thể bác bỏ nghi ngờ này. Vì vậy, trong 
khi chưa có kết luận khoa học chính thức, việc 
sử dụng Sumilary 0,5g chứa pyriproxyfen để diệt 
ấu trùng muỗi trong hố ga cần được xem xét cẩn 
trọng.

Theo PGS.TS Phạm Hồng Nhật, Viện Nhiệt đới 
môi trường, Tổ chức Y tế thế giới xem pyriproxyfen 
là một loại thuốc bảo vệ thực vật, do đó cần kiểm 
soát chúng như là một loại thuốc bảo vệ thực vật. 
Khi nói đến đặc tính hóa lý về khả năng di chuyển 
vào trong môi trường, ông cho rằng, khả năng 
gây ô nhiễm nguồn nước uống của pyriproxyfen 
là rất có thể. Nếu thả pyriproxyfen vào hố ga tại 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn phải lưu ý hai vấn đề: 
Sự thay đổi cấu trúc của pyriproxyfen khi phân 
hủy trong môi trường tự nhiên và kiểm soát nồng 
độ của pyriproxyfen trong điều kiện nước hố ga 
luôn chảy vào mùa mưa như thế nào. Hóa chất 
thả vào hố ga theo dòng chảy của nước sẽ trôi mất 

bao nhiêu ra môi trường. Pyriproxyfen trong môi 
trường tự nhiên có thể tự đào thải được từ 90 – 
95%, nghĩa là vẫn còn tích tụ khoảng 5-10%. Về 
lâu dài, lượng tích tụ ngày càng tăng sẽ gây ảnh 
hưởng đến nguồn nước sinh hoạt.

Đồng quan điểm trên, GS.TSKH Lê Huy Bá, 
Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường, 
Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh cho rằng, 
khác với nước thải thường, nước trong các hố ga 
ngăn mùi tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là nước mưa 
lắng đọng và được xả trực tiếp ra hồ điều tiết, 
hoặc ra biển mà không qua xử lý. Do đó, khi sử 
dụng pyriproxyfen thả trong các hố ga thì lượng 
hóa chất tồn dư thải ra môi trường sẽ là rất lớn. 
Pyriproxyfen ở liều nhỏ có thể không độc, nhưng 
nồng độ lớn >5mg/kg trọng lượng cơ thể, có thể 
tác động vào gan, thận, gây rối loạn tiêu hóa hay 
esterozen. Mặc dù chưa khẳng định pyriproxyfen 
có liên quan đến bệnh đầu nhỏ, nhưng liều lượng 
pyriproxyfen cao trên người có thể ảnh hưởng đến 
xương non của trẻ và gây suy thận ở trẻ sơ sinh. 
Hơn nữa, hóa chất pyriproxyfen khi thải ra môi 
trường sẽ có thể phân hủy thành những chất khác, 
có độc tính mạnh hơn mà chúng ta chưa biết hoặc 
chưa kiểm soát được nếu không có những nghiên 
cứu nghiêm túc.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giáo sư 
Lê Huy Bá cho rằng, trong điều kiện dịch bệnh 
bùng phát mà chưa có giải pháp nào hữu hiệu 
hơn để kiểm soát, BR-VT có thể sử dụng hóa chất 
pyriproxyfen thả hố ga để diệt lăng quăng, nhưng 
phải xác định rõ đây chỉ là biện pháp tạm thời. Về 
lâu dài, tỉnh cần có những nghiên cứu để đánh giá 
toàn diện hơn về mức độ và nguy cơ gây dịch bệnh 
SXH trên địa bàn, từ đó có giải pháp bền vững 
khống chế dịch bệnh.

Trước những ý kiến đóng góp của các chuyên 
gia, Sở KH-CN đề xuất UBND tỉnh cho phép 
sử dụng hóa chất pyriproxyfen diệt lăng quăng 
trong giới hạn thời điểm bùng phát dịch mà chưa 
có biện pháp hữu hiệu nào thay thế. Tuy nhiên, 
trước khi tiến hành, Sở KH-CN phải phối hợp 
với các cơ quan chức năng thực nghiệm thả hóa 
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chất pyriproxyfen tại một số hố ga trên địa bàn 
TP.Vũng Tàu để nghiên cứu đánh giá tác động của 
hóa chất tới môi trường xung quanh. Sau khi có 
kết quả nghiên cứu, nếu tác động của hóa chất 
nằm trong giới hạn cho phép thì mới sử dụng ở 
phạm vi rộng hơn.”

III. GIẢI PHÁP HỐ GA NGĂN MÙI CHỐNG 
MUỖI KIỂU MỚI:

Ưu nhược điểm của hố ga thu nước, ngăn mùi 
hiện nay:

Ở các đô thị Việt Nam nói chung, cũng như  tỉnh 
Bà Rịa -Vũng Tàu nói riêng, đang tồn tại nhiều 
loại hố ga thu nước ngăn mùi bằng nước có kiểu 
dáng khác nhau, nhưng hầu hết tồn tại nhiều nhược 
điểm.

Cấu tạo hố ga thu nước ngăn mùi kiểu cũ:
Loại hố ga này có ưu điểm dễ nạo vét chất thải, 

giá thành xây dựng thấp. Tuy vậy hố ga kiểu này 
có nhiều nhược điểm như: Cửa thu nước theo kiểu 
hàm ếch nên khi mưa, rác thải thường bít kín miệng 
hố thu gây ngập úng giả tạo, lượng nước ngăn mùi 
ít và nhanh chóng bị bay hơi vào mùa nắng nên 
khả năng ngăn mùi kém, khoảng cách giữa phai 
ngăn mùi và đáy hố ga hẹp nên thường bị chất thải 

Hình 2: Cửa thu nước của hố ga kiểu cũ bị bịt kín

Hình 3: Hố ga ngăn mùi với bộ phận thoát nước đáy

Hình 1: Hố ga kiểu cũ



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 17 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

rắn bồi lắng, vì vậy khả năng thoát nước chậm. Do 
thoát nước theo kiểu lòng máng nên chất thải rắn 
thường bị ngưng tụ tại đây, với hố ga kiểu cũ khi 
trời mưa dễ gây tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng 
đến giao thông, sinh hoạt và các công trình khác.

Trên đường phố và khu dân cư, do  môi trường 
bị ô nhiễm nặng ta thấy hầu hết các hố ga kiểu này 
đều bị bịt kín bằng các hình thức khác nhau, có nơi 
người dân tự ý bịt kín các cửa thu nước bằng bê 
tông (Hình 2).

Cơ sở của giải pháp Hố ga thu nước, ngăn mùi, 
chống muỗi:

Trước thực trạng hố ga ngăn mùi bằng nước còn 
nhiều hạn chế so với yêu cầu hiện nay. Tác giả đã 
nghiên cứu, khảo sát nguyên nhân chính dẫn đến 
hố ga có mùi hôi và muỗi là do tồn đọng nước lâu 
ngày trong hố ga.

Do đó, vấn đề mấu chốt cần giải quyết là phải 
thoát hết lượng nước tồn đọng trong hố thu nước 
nhưng vẫn ngăn được mùi từ trong hố ga thoát ra. 
Có 2 vấn đề phải xử lý và giải pháp:

- Thoát nước tồn đọng trong hố thu: Sử dụng 
một ống thoát nước đáy như trong Hình 4. Trong 
ống chứa sỏi hoặc cát, bên ngoài bọc vải địa kỹ 
thuật. Ống cho nước đi qua và giữ lại chất thải rắn 

Hình 5: Chi tiết cơ cấu ngăn mùiHình 4: Chi tiết bộ phận thoát nước đáy

đồng thời cũng ngăn mùi từ trong hố ga thoát ra.
- Ngăn mùi hôi: Ở cuối đường ống thoát nước 

chính (Ống thoát 220x2 trong Hình 3) sẽ gắn 1 cơ 
cấu ngăn mùi (Hình 5) là 1 tấm Inox tự động mở 
ra khi có nước và tự đóng lại nhờ trọng lượng bản 
thân khi không có nước.

Dựa trên kết quả chuyển giao công nghệ của 
Công ty Cổ Phần Xây Dựng HT, qua thực nghiệm 
về khả năng thu nước, ngăn mùi của cơ cấu ngăn 
mùi khô là rất  hiệu quả.

Bằng thực tế và thử nghiệm về khả năng thoát 
nước của cơ cấu ngăn mùi và bộ phận thoát nước 
đáy, đưa đến khẳng định, hố ga hoàn toàn có khả 
năng thoát nước trong bất kỳ điều kiện nào, nên hố 
thu nước luôn luôn khô, triệt tiêu hoàn toàn môi 
trường sinh trưởng phát triển của muỗi, hạn chế 
tối đa sự phân hủy chất hữu cơ gây mùi hôi. Từ 
các lý do trên, tác giả đã đưa ra giải pháp: Hố ga 
thu nước, ngăn mùi, chống muỗi là hoàn toàn khoa 
học và khả thi góp phần giảm giá thành sản xuất, 
bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

N.Đ.Q, H.V.V, N.V.T 
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
NGUỒN NHÂN LỰC DỊCH VỤ 

LOGISTICS TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
|| ThS. Đỗ Thanh Phong
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Tóm tắt:  Ngành dịch vụ logistics đã và đang 
có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu tại các doanh nghiệp dịch 
vụ Logistics và sản xuất công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh BR-VT được kết quả các nhân tố: kết quả làm 
việc người lao động, trình độ người lao động, tác 
phong công nghiệp, kỹ năng người lao động và 
sức khỏe của người lao động tác động đến sự hài 
lòng của doanh nghiệp. Từ đó đề ra giải pháp phát 
triển nguồn nhân lực dịch vụ  Logistics tỉnh BR-VT 
nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 
dịch vụ logistics BR-VT trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn.

Từ khóa: Đào tạo, hài lòng, logistics, nhân lực, 
nhân tố.

I. GIỚI THIỆU
Theo Luật Thương mại Việt Nam, logistics 

là một hoạt động thương mại do các thương nhân 
tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn bao 
gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho bãi, làm thủ 
tục hải quan và các loại giấy tờ, tư vấn khách hàng, 
đóng gói, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên 
quan đến hàng hóa để hưởng phí thù lao. Thuật 
ngữ “Logistics” được nhắc đến nhiều trong thời 
gian gần đây, nhất là trong lĩnh vực cảng biển, vận 
tải quốc tế, vận chuyển hàng hóa. Nguồn nhân lực 
logistics có các nhân tố ảnh hưởng là: Thể trạng 
- sức khỏe; hành vi, thái độ, tác phong và ý thức 
lao động; trình độ nghiệp vụ chuyên môn và kinh 
nghiệm; kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ và kết 
quả làm việc của người lao động.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được tiến hành thu thập số liệu của 

100 doanh nghiệp (khoảng 5% tổng số doanh 
nghiệp vận tải, kho bãi và công nghiệp ở tỉnh BR-
VT) [1] đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ 

logistics, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
BR-VT, cuộc khảo sát tiến hành từ tháng 6 năm 
2018 đến tháng 7 năm 2018, theo phương pháp 
chọn mẫu thuận tiện và phỏng vấn trực tiếp với 
bảng câu hỏi được thiết kế theo 5 nhân tố ảnh 
hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và thang 
điểm từ 1-5. Số liệu được nhập và xử lý bằng phần 
mềm IBM SPSS (Statistical Package for Social 
Science) phiên bản 20 và thuật toán thống kê. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Mục tiêu dịch vụ logistics BR–VT trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn 
Theo định hướng phát triển dịch vụ logistics tỉnh 

BR-VT thành một Trung tâm dịch vụ Logistics của 
cả nước và khu vực đạt trình độ quốc tế, phục vụ 
có hiệu quả việc phát triển kinh tế cảng biển, thương 
mại và đầu tư của tỉnh và vùng Kinh tế trọng điểm 
Phía Nam, góp phần phát triển BR-VT thành “đô 
thị cảng trong tương lai” [5]. Tỉnh BR-VT thu hút 
các tập đoàn lớn trên thế giới vào đầu tư xây dựng, 
khai thác tại Trung tâm logistics Cái Mép và xây 
dựng các giải pháp về quy hoạch phát triển cơ 
sở hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng trung tâm 
logistics, xây dựng bộ máy quản lý vận hành khai 
thác; xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư; xây dựng 
trình Chính phủ các cơ chế, chính sách… để phát 
triển ngành Logistics trên địa bàn tỉnh [3]. 

3.2. Thực trạng nguồn nhân lực Logistics trên 
địa bàn tỉnh BR-VT

3.2.1. Cơ sở lý thuyết
Theo Harold Koontz & Heinz Weihrich (2008), 

sự hài lòng của người sử dụng lao động là mức độ 
cảm xúc của nhà quản lý đối với nhân viên trong 
doanh nghiệp. Sự hài lòng của nhà quản lý đối với 
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các biến quan sát sử dụng thang điểm Likert 5 
mức độ (Likert R.A., 1932) (1: Hoàn toàn không 
tốt; 2: Chưa  tốt; 3: Trung bình; 4: tốt; 5: Rất tốt) 
điểm càng lớn thì mức độ đồng ý càng cao). Đề tài 
nghiên cứu 5 thang đo đại diện cho các yếu tố ảnh 
hưởng (25 biến quan sát) và 1 thang đo đại diện 
cho hài lòng của doanh nghiệp (với 3 biến quan 
sát). Qua kiểm định Cronbach Alpha, ta được kết 
quả sau:

Bảng 1: Biến đặc trưng và thang đo chất lượng tốt 
Thang 

đo Biến đặc trưng Cronbach Alpha 
của thang đo

SK SK1, SK2,SK3 0,905

HV HV1,HV2,HV3, HV4, HV5,HV6, 
HV7, HV8 0,931

KT KT1, KT2,KT3,KT4,KT5 0,946

KN KN1,KN2,KN3,KN4,KN5 0,922
KQ KQ1,KQ2,KQ3,KQ4 0,935
HL HL1, HL2, HL3 0,833

Các thang đo đều có độ tin cậy đạt yêu cầu do 
lớn hơn 0,7 [1], trong đó thấp nhất là thang đo hài 
lòng của doanh nghiệp có α=0,833, và cao nhất là 
thang đo trình độ kiến thức, chuyên môn và kinh 
nghiệm của người lao động có α=0,946.

Kiểm định tính thích hợp của EFA
Bảng 2:  Kiểm định KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 0,784

Bartlett’s Test of 
Sphericity

Approx. Chi-Square 3.911,643

Df 300

Sig. 0,000

KMO=0,784, thỏa mãn điều kiện: 0,5<KMO<1, 
phân tích nhân tố khám phá là thích hợp cho dữ 
liệu thực tế.

Kiểm định tương quan của các biến quan sát 
trong thước đo đại diện, kiểm định Bartlett có Sig. 
<0,05, các biến quan sát có tương quan tuyến tính 
với nhân tố đại diện.

Kết quả của mô hình EFA cho biết các biến đặc 
trưng đều có hệ số tải nhân tố (Factor loading) lớn 
hơn 0,55. Có 2 nhân tố đại diện cho các yếu tố ảnh 
hưởng đến hài lòng của doanh nghiệp được sắp 
xếp lại khác với mô hình lý thuyết ban đầu:

 Nhóm 1 (Component 1) bao gồm các biến: SK1, 
SK2, SK3. Đặt tên là Sức khỏe của người lao động 
(SK).

nhân viên được định nghĩa và đo lường theo hai 
khía cạnh: (1) Thỏa mãn của người sử dụng lao 
động đối với người lao động; (2) Thỏa mãn theo 
các yếu tố thành phần trong công việc mà người 
nhân viên mang lại cho người sử dụng lao động. 
Mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của Dale Yode 
(1962) thì sự hài lòng tập trung vào các nhân tố: 
Phẩm chất cá nhân thể hiện qua cá tính, học vấn, 
sức khỏe, lòng trung thành, nhân cách của người 
lao động. 

Để nhận diện mô hình phù hợp với điều kiện ở 
tỉnh BR-VT, Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 
sự hài lòng của các nhà quản lý doanh nghiệp ở 
tỉnh BR-VT theo các nhân tố sau:

(1) Thể trạng - sức khỏe của người lao động 
(SK): Thể hiện qua độ bền dẻo dai trong công 
việc, cường độ lao động, ngoại hình, chiều cao cân 
nặng.

(2) Hành vi, thái độ, tác phong và ý thức lao 
động của người lao động (HV): Mức độ tập trung 
trong làm việc (HV1), tinh thần cầu tiến trong 
công việc (HV2), tính chịu trách nhiệm, chấp hành 
nội quy, thời gian, cẩn thận, chính xác trong công 
việc, tác phong lao động.

(3) Trình độ kiến thức chuyên môn và kinh 
nghiệm của người lao động (KT): Mức độ hiểu 
biết công việc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
trình độ học vấn, kinh nghiệm trong công việc, các 
yếu tố liên quan đến công việc.

(4) Kỹ năng, khả năng cá nhân của người lao 
động (KN): bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ 
năng tư duy sáng tạo. 

(5) Kết quả lao động của người lao động (KQ): 
Khối lượng công việc hoàn thành, hiệu quả, kết 
quả công việc đạt được, kết quả lao động vượt yêu 
cầu.

(6) Hài lòng của doanh nghiệp (HL): Khối lượng 
công việc được hoàn thành trong điều kiện bình 
thường, nhân viên luôn làm việc trên khả năng 
được yêu cầu, nhân viên luôn quan tâm đến tính 
hiệu quả và chất lượng công việc.   

3.2.2. Kết quả ứng dụng 
Bước 1: Phân tích nhân tố 
Để phù hợp với tỉnh BR-VT, nhóm nghiên cứu 

tiến hành xác định những yếu tố chính ảnh hưởng 
đến hài lòng của doanh nghiệp. Các thang đo và 
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Nhóm 2 (Component 2) bao gồm các biến: HV2, 
HV3, HV4, HV5, HV6, HV7, HV8 và KN2. Đặt 
tên cho nhóm này là tác phong công nghiệp (TP).

Nhóm 3 (Component 3) bao gồm: KT1, KT2, 
KT3, KT4, KT5. Đặt tên cho nhóm này là trình độ 
lao động (TĐ).

Nhóm 4 (Component 4) bao gồm các biến: KN1, 
KN3, KN4, KN5. Đặt tên cho nhóm này là kỹ 
năng của người lao động (KN).

Nhóm 5 (Component 3) bao gồm các biến: KQ1, 
KQ2, KQ3, KQ4. Đặt tên cho nhóm này là kết quả 
lao động (KQ).

Nhóm 6 (Component 6) bao gồm các biến: Mức 
độ tập trung trong làm việc (HV1). Đặt tên cho 
nhóm này là mức độ tập trung (MD).

Như vậy, qua các kiểm định chất lượng thang 
đo và các kiểm định mô hình EFA, nhận diện có 6 
thang đo đại diện cho các yếu tố ảnh hưởng đến hài 
lòng của doanh nghiệp và 1 thang đo đại diện cho 
hài lòng của doanh nghiệp với 28 biến đặc trưng. 

Bước 2:  Phân tích hồi qui đa biến
Để nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng 

của doanh nghiệp tỉnh BR-VT, mô hình tương 
quan tổng thể có dạng hồi quy tuyến tính HL = β0 
+ β1F1 + β2F2 + β3F3 + β4F4 + β5F5 + β6F6 + ei . Trong 
đó: β1 , β2…. , βk là các hệ số cần xác định được sử 
dụng mối tương quan giữa sự hài lòng của doanh 
nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng. Các biến đưa vào 
phân tích hồi quy xác định bằng cách tính điểm 
các nhân tố.

Kiểm định hệ số hồi quy
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh 

nghiệp là quan trọng để đề ra các giải pháp, điều 
chỉnh phù hợp, tạo mức lợi nhuận cao và bền vững 
cho doanh nghiệp. Kết quả kiểm định như sau:

Bảng 3: Hệ số hồi quy (Coefficientsa)

Model Unstandardized 
Coefficients B T Sig.

(Constant) 0,000 ,000 1,000

F1- SK ,155 2,046 ,043

F2- TP ,157 2,068 ,041

F3- TĐ ,242 3,191 ,002

F4- KN ,156 2,049 ,042

F5- KQ ,360 4,748 ,000

F6- MD ,042 ,548 ,584

- Biến sức khỏe (F1), biến tác phong công nghiệp 
(F2) và biến kỹ năng (F4) có ý nghĩa Sig. <0,05, 
do đó biến tác phong công nghiệp tương quan có 
ý nghĩa với sự hài lòng của doanh nghiệp với độ 
tin cậy 95%.

- Biến trình độ lao động (F3) và kết quả lao động 
(F5) có ý nghĩa Sig. <0,01, do đó biến kết quả lao 
động tương quan có ý nghĩa với sự hài lòng của 
doanh nghiệp với độ tin cậy 99%.

- Biến mức độ tập trung (F6) tương quan không 
ý nghĩa với sự hài lòng của doanh nghiệp với độ 
tin cậy dưới 95% (loại).

 Từ kết quả kiểm định bảng trên, ta có hàm hồi 
quy sự hài lòng của doanh nghiệp tại tỉnh BR-VT 
là:

HL (Y) = 0,000 + 0,157 (F1) +0,242 (F2) + 
0,360 (F3) + 0,156 (F4) + 0,155 (F5)

Qua hàm hồi quy có thể thấy, trong 5 yếu tố 
kiểm định có quan hệ thuận với sự hài lòng của 
doanh nghiệp. Trong đó yếu tố thông tin với hệ số 
hồi quy β3=0,360 (Sig=0,000) có ý nghĩa khá cao, 
tác động mạnh đến sự hài lòng của doanh nghiệp 
tỉnh BR-VT.  

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình
- Mức độ giải thích của mô hình: Sự hài lòng của 

doanh nghiệp tỉnh BR-VT được giải thích bởi các 
yếu tố (sức khỏe của người lao động, tác phong 
công nghiệp, trình độ lao động, kỹ năng của người 
lao động và kết quả lao động). Kết quả kiểm định 
trên phần mền IBM SPSS 20 như sau:

Trong bảng trên, hệ số tương quan chung là 
R=0,513 cho thấy mối quan hệ sự hài lòng của 
doanh nghiệp với các yếu tố khác được kiểm định 
là tương đối chặt chẽ. Với 5 yếu tố kiểm định đã 
giải thích được 26,3% (R2=0,263) thay đổi sự hài 
lòng của doanh nghiệp. Như vậy, thay đổi sự hài 
lòng của doanh nghiệp tại tỉnh BR–VT được giải 
thích bởi các biến độc lập là: sức khỏe của người 
lao động (F1), tác phong công nghiệp (F2), trình độ 
lao động (F3), kỹ năng của người lao động (F4) và 
kết quả lao động (F5).

- Mức độ phù hợp: Phân tích phương sai với 
Sig.<0,01, có thể kết luận rằng mô hình đưa ra phù 
hợp với dữ liệu thực tế. Hay nói cách khác, các 
biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ 
thuộc với độ tin cậy 99%. 

Kiểm định phương sai phần dư không đổi
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Sử dụng kiểm định Spearman. Xác định giá trị 
tuyệt đối số dư được chuẩn hóa. Ta đưa các biến 
ABSRES, và các biến độc lập đã qua các kiểm 
định bảo đảm có ý nghĩa (F1, F2, F3, F4, F5) vào 
kiểm định Spearman, ta được kết quả kiểm định 
Spearman các biến F1, F2, F3, F4 và F5 có mức ý 
nghĩa (Sig.) lớn hơn 0,05. Qua các kiểm định của 
mô hình hồi quy, các biến có ý nghĩa thống kê bao 
gồm: F1, F2, F3, F4 và F5.

Thảo luận kết quả hồi quy
Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa xác định vị trí 

ảnh hưởng của các biến độc lập như sau: Biến 
kết quả lao động đóng góp 33,64%, biến trình độ 
lao động đóng góp 22,62%, biến tác phong công 
nghiệp đóng góp 14,67%, biến kỹ năng người lao 
động đóng góp 14,58%, biến sức khỏe đóng góp 
14,49%. Như vậy, thứ tự ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của doanh nghiệp tại tỉnh BR-VT là kết quả 
người lao động, trình độ người lao động, tác phong 
công nghiệp, kỹ năng người lao động và sức khỏe 
của người lao động. 

3.3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 
logistics cho tỉnh BR–VT

Giải pháp nâng cao nhận thức của người lao 
động về dich vụ logistics tại tỉnh BR-VT 

 Phát triển dịch vụ logistics là đảm bảo sự liên 
kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu trong 

chuỗi cung ứng dịch vụ, sử dụng các nguồn lực 
trong điều kiện và năng lực của tổ chức để đáp ứng 
tốt nhất những nhu cầu và nguyện vọng của khách 
hàng theo triết lý “JIT” với chi phí thấp nhất, sẽ tạo 
đột phá trong phát triển bền vững dịch vụ logistics 
trong thời gian tới. Vì logistics là khoa học tối ưu 
hóa tổ chức và quản lý, là nghệ thuật, là sự kết 
nối… Nói đến logistics là nói đến hiệu quả, nói 
đến tối ưu hóa trong các ngành, các doanh nghiệp 
và nền kinh tế quốc dân, quan điểm logistics đồng 
nghĩa với quan điểm hiệu quả cả quá trình, chuỗi 
cung ứng, nó đối lập với lợi ích cục bộ, lợi ích 
nhóm làm tổn hại đến lợi ích toàn cục, lợi ích quốc 
gia.

Giải pháp nâng cao kết quả lao động 

Để nâng cao kết quả lao động, các cơ sở đào tạo 
trong lĩnh vực logistics cần xây dựng chương trình 
đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng mô hình 
đo lường kết quả lao động tiên tiến tạo ra những 
con người có năng suất lao động cao, có tác phong 
công nghiệp.   

Giải pháp cơ chế chính sách
Hỗ trợ nâng cao sức khỏe, chiều cao, thể trạng 

cho người lao động tại tỉnh BR-VT bằng các hoạt 
động thiết thực của đoàn thanh niên và chế độ dinh 
dưỡng, thực phẩm an toàn.

Hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về dịch 
vụ logistics, cán bộ công chức được hỗ trợ 100% 
chi phí đào tạo về dịch vụ logistics và cam kết 
làm việc lâu dài tại các cơ quan quản lý nhà nước 
về dịch vụ logistics nhằm tạo ra tác phong công 
nghiệp cho người lao động. 

Giải pháp xây dựng chương trình đào tạo nguồn 
nhân lực logistics 

Chương trình đào tạo ngắn hạn: Thời lượng 
trung bình 24 giờ, được bố trí trong 3 ngày đến 2 
tuần là các chương trình huấn luyện nghề logistics 
tổ chức tại doanh nghiệp hoặc tại các trung tâm, 
các trường trên địa bàn tỉnh BR-VT [4].

Chương trình trung hạn: Thời lượng trung bình 
220 giờ, bố trí từ 4 đến 8 tháng. Là các chương 
trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tăng 
cường bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học [4].

Chương trình dài hạn: Các chương trình theo 
hệ giáo dục chuyên nghiệp, bậc trung cấp, cao 
đẳng và đại học. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng 
Tàu (BVU) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quyết định số 4448/QĐ-BGDĐT, ngày 
20/10/2017 do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký chính 
thức cho phép được tuyển sinh và đào tạo ngành 
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ở bậc Đại 
học (trước đó BVU đã đào tạo chuyên ngành Quản 
trị Logistics và chuỗi cung ứng thuộc ngành Quản 
trị kinh doanh từ năm 2012).

Chương trình đào tạo bao gồm: Tổng số tín 
chỉ cần tích lũy: 120 tín chỉ, trong đó: khối kiến 
thức giáo dục đại cương 15 tín chỉ; khối kiến thức 
chuyên nghiệp 105 tín chỉ; thời gian đào tạo 3,5 
năm (9 kỳ học, 1 kỳ viết khóa luận). Chương trình 
đào tạo gồm giáo dục đại cương, kiến thức kinh 
tế, kiến thức ngành chính bao gồm các môn bắt 
buộc như: Quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung 

Bảng 4: Tóm tắt mô hình 

R R Square Adjusted R 
Square

Change 
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ứng, quản lý kho hàng, vận tải đa phương thức, 
giao nhận, xuất khẩu-nhập khẩu, hải quan … và 
các môn thuộc hướng chuyên ngành logistis và 
quản lý chuỗi cung ứng, quản lý xuất nhập khẩu, 
giao nhận hàng hóa và quản lý công nghiệp. 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (TOEIC) 
và Tin học văn phòng, MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint… 

IV. KẾT LUẬN
Tỉnh BR-VT là một trung tâm dịch vụ Logistics 

của cả nước và khu vực, là thành phố “đô thị cảng 
trong tương lai” thì phát triển nguồn nhân lực dịch 
vụ Logistics là rất quan trọng. Chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu tại các doanh nghiệp dịch vụ Logistics 
và sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT 
được kết quả các nhân tố: kết quả người lao động, 
trình độ lao động, tác phong công nghiệp, kỹ năng 
người lao động và sức khỏe của người lao động 
tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp. Từ đó 
đề ra các giải pháp nâng cao nhận thức về dịch vụ 
logistics, nâng cao kết quả lao động, cơ chế chính 
sách, chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn, 
trong đó Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đã 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh 
và đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung 
ứng từ năm học 2018-2019.

Đ.T.P

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (2017), Niên giám thống kê năm 2016
[2] Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2008
[3] Sở Công thương tỉnh BR-VT (2017), Báo cáo thực hiện kế hoạch Công nghiệp, thương mại năm 2017.
[4] Sở Giao thông Vận tải tỉnh BR-VT (2017), Báo cáo thực hiện kế hoạch GTVT  năm 2017.

Sinh viên Lớp DH15LG ngành Logistics của BVU làm việc tại Cụm cảng Tân Cảng Sài Gòn- Cái Mép 
( từ ngày 21/5- 30/8/2018)
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Tháng 10 năm 2018, đồng chí Chủ tịch tỉnh 
Nguyễn Văn Trình dẫn đầu đoàn cán bộ 
của tỉnh BR-VT tới Brest, một thành phố 

của tỉnh Finistère, nằm ở cực Tây  Bắc nước Pháp, 
trong vùng hành chính Bretagne. Đoàn đã làm 
việc, thăm Công viên khoa học Tech nopol Brest 
và tham dự tuần lễ công nghệ Biển, được nước 
Pháp tổ chức tại Brest cứ hai năm một lần. Năm 
nay có chủ đề: “Tech Week Marine Biorsources”, 
tạm dịch là Tuần lễ công nghệ tài nguyên Biển. 
Đoàn đến Brest còn là sự kết nối chương trình hợp 
tác khoa học mà tỉnh BR-VT đã ký các bản ghi 
nhớ với thành phố Brest những năm trước đây. 
Nhân dịp đầu xuân, năm mới, chúng tôi  xin giới 
thiệu vài nét về thành phố đại dương Brest, một 
vùng đất có nhiều nét tương đồng với BR-VT và 
rất đáng cho chúng ta nghiên cứu, học tập.

Thành phố Brest cách thủ đô Paris hơn 600 cây 
số, tọa lạc tại một mũi đất nhô ra biển ở phía tây 
của bán đảo Breton. Brest và hai thành phố lân 
cận của vùng Breton tạo thành cộng đồng đô thị, 
gọi là Đô thị Đại dương Brest (Brest Metropol 
Oceanique – BMO). Brest cũng là thành phố lớn 
nhất của tỉnh Finistere nhưng tỉnh lỵ lại nằm ở 
thành phố Quimper. Brest là thành phố cảng, có 
nền kinh tế truyền thống dựa vào biển. Các ngành 
công nghiệp là dịch vụ cảng, đóng tàu, đánh cá, 
chế biến hải sản, du lịch... và có căn cứ Hải quân 
lớn thứ hai nước Pháp. Hiện nay Brest còn là một 
trong những trung tâm nghiên cứu, phát triển hàng 
đầu của Pháp với những Trường đại học danh 
tiếng trong các lĩnh vực Hàng hải, Viễn thông, 
Công nghệ thông tin; Hải dương học…

Trong Đại chiến thế giới thứ II Brest bị quân Đức 
chiếm đóng, biến thành phố thành kho bãi và căn 
cứ Hải quân của chúng. Brest đã bị hư hỏng nặng 
bởi những cuộc tấn công, ném bom của quân Đồng 
minh. Trung tâm thành phố hầu như bị phá huỷ 

VÀI NÉT VỀ ĐÔ THỊ  ĐẠI DƯƠNG 
BREST CỦA PHÁP 

|| TS. Trương Thành Công
Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh

hoàn toàn. Sau chiến tranh (1945) thành phố được 
xây dựng lại từ đống tro tàn đổ nát. Vào những 
năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, các khu công 
nghiệp của thành phố được xây dựng, rồi khu vực 
dịch vụ phát triển... Dựa trên những thuận lợi về 
vị trí địa lý tự nhiên, lịch sử, văn hoá, người dân 
Brest đã tạo nên một thành phố hiện đại xen lẫn nét 
cổ kính, hoang sơ. Là người đã đến với vùng đô thị 
đại dương Brest vài  lần, chúng tôi không chỉ làm 
việc với các Viện, Trung tâm nghiên cứu, Trường 
đại học; Doanh nghiệp Khoa học... mà còn có dịp 
đi tới một số nơi để chiêm ngưỡng vùng sơn thủy 
hữu tình kỳ thú này. Vì vậy, nơi đây đã để lại trong 
tôi nhiều ấn tượng. 

Ở ngoài khu vực đô thị trung tâm, có những con 
đường uốn lượn, ôm quanh núi và ngôi nhà rất đẹp 
hướng ra biển. Brest có một chiếc cầu xưa cũ, khá 
nổi tiếng, đó là cầu Recouvrance có thể nâng lên 
cho tàu qua lại rồi hạ xuống... Thấp thoáng pháo 
đài cổ với những tháp canh được xây bằng đá cao 
sừng sững, trấn ải vùng cửa biển. Trong tháp và hệ 
thống thành lũy phòng thủ còn những khẩu súng 
thần công và Pháo cỡ lớn, uy nghiêm, nòng pháo 
đen bóng hướng ra biển. Có thể những khẩu Pháo 
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này cùng niên đại với Pháo mà người Pháp đặt ở 
các trận địa tại núi Lớn, núi Nhỏ Vũng Tàu từ đầu 
thế kỷ trước. Tháp Tanguy với các công trình nói 
trên là những di tích cũ còn sót lại ở Brest sau Thế 
chiến thứ II. Bảo tàng quốc gia biển nằm trong 
pháo đài cổ. 

Viện Hải dương học Océan nopolis  cũng là nơi 
nghiên cứu, nuôi dưỡng và là Bảo tàng sống về các 
loài cá khắp thế giới, vô cùng ấn tượng và đep mắt. 
Bến du thuyền, cầu tàu, nơi neo đậu cơ man các 
loại du thuyền lớn bé, tất cả hầu như chỉ sơn một 
màu trắng, nổi bật giữa vùng non xanh nước biếc. 
Brest còn có nhiều khu vườn nhỏ, những biệt thự 
xinh xắn ẩn hiện trong vườn cây, bãi cỏ và hoa. Rất 
nhiều khóm hoa trắng, đỏ, tím, vàng... đua nhau 
khoe sắc. 

Brest là một thành phố cảng nhưng lại là một 
thành phố núi. Nó có nét gì đó giống thành phố Cao 
nguyên Đà Lạt, nhưng cũng có nét giống thành phố 
biển Vũng Tàu. Thấp thoáng những ngôi nhà trải 
dài theo sườn núi và những con đường uốn lượn đổ 
xuống chân đèo. Một con đường sát biển men theo 
núi chạy ra phía cửa sông. Trước mặt Vịnh có con 
đê chắn sóng giống như con đê chắn sóng người 
Pháp xây dựng năm 1896 ở vịnh Gành Rái, Bãi 
Trước Vũng Tàu. Không biết có phải chính viên 
kỹ sư thiết kế con đê này cho Brest là người thiết 
kế con đê chắn sóng ở Vũng Tàu?    

Từ năm 2007 đến nay, thành phố Brest đã có sự 
hợp tác khá chặt chẽ với 3 thành phố biển của Việt 
Nam là Hải Phòng, Nha Trang và Bà Rịa- Vũng 
Tàu, tập trung vào nhiều lĩnh vực từ biến đổi khí 
hậu, phát triển và quản lý biển, chất lượng nước 
đến nâng cao an toàn thực phẩm hải sản, hợp tác 
y học và giáo dục… Nhiều kinh nghiệm hay trong 
phát triển và quản lý các tài nguyên biển được phía 
Brest chuyển giao để giúp Việt Nam hướng tới xây 
dựng những vùng biển “chất lượng cao”.

Tỉnh BR-VT và vùng đô thị đại dương Brest có 
mối quan hệ bắt đầu vào năm 2004 khi chúng ta 
ứng dụng công nghệ Stabiplage của Pháp chống 
xói lở biển. Mối quan hệ ấy được phát triển từ năm 
2010 đến nay khi lãnh đạo hai bên đã có những 

Tác giả trong một chuyến khảo sát thực địa tại Brest

đoàn đến thăm và làm việc... Trong những năm đó, 
tỉnh BR-VT và Đô thị Đại dương Brest cũng đã ký 
Văn bản thỏa thuận hợp tác (Protocole daccord de 
collaboration) năm 2010 và năm 2011... Như vậy, 
xét về địa lý tự nhiên, BR-VT  và vùng Đô thị đại 
dương Brest có những nét tương đồng... Về phát 
triển kinh tế, cũng dựa vào biển đi lên. Lãnh đạo 
hai bên đã nhận thấy điều đó và đi đến ký kết văn 
bản ghi nhớ bước đầu cho một chương trình hợp 
tác dài hạn.

Trong quá khứ, Brest chỉ là một thành phố cảng, 
đánh cá, đóng tàu… phát triển không bền vững 
và ô nhiễm. Nhưng từ cuối những năm 80 và đầu 
những năm 90 của Thế kỷ 20 đến nay Brest đã 
có những chuyển đổi đầy sáng tạo. Thành phố 
phát triển bền vững nhờ các thành quả từ Khoa 
học và Công nghệ mà hạt nhân của sự biến đổi là 
Technopol Brest Iroise. Với tỉnh BR-VT, nhờ dựa 
vào địa lý tự nhiên thuận lợi và tài nguyên biển 
phong phú, tỉnh BR-VT đã có tốc độ phát triển 
kinh tế và Công nghiệp hóa khá nhanh trong hơn 
hai thập niên gần đây. Nhưng ô nhiễm môi trường, 
những nguy cơ bất ổn của tự nhiên và các hoạt 
động do con người gây ra, đặc biệt ở dải ven bờ 
đang ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng đến quá 
trình phát triển của địa phương. Làm thế nào để 
phát triển bền vững trong khi tài nguyên biển đang 
cạn kiệt, môi trường suy thoái, biến đổi khí hậu 
và những tác động bất lợi của tự nhiên ngày càng 
tăng? Kinh nghiệm của các nước phát triển đều 
phải đi lên từ sáng tạo  Khoa học, Công nghệ. 

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách 
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mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), chúng ta cần 
đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu, ứng dụng và phát 
triển công nghệ. Thiết nghĩ phía bạn đã có nhiều 
thiện chí, vì vậy, chúng ta cũng sớm có những khởi 
động cho một chương trình mà hai bên đã quan 
tâm. Với các văn bản hợp tác Khoa học đã được ký 
trước đây, cần có ngay các cuộc tiếp xúc, hội thảo 
khoa học và hình thành một nhóm chuyên gia hỗn 
hợp gồm các nhà khoa học Việt – Pháp để xúc tiến 
các bước và sớm triển khai thực hiện. Hợp tác liên 

kết, đào tạo, nghiên cứu, phát triển trong một thế 
giới hội nhập và cạnh tranh hiện nay là xu thế mới 
và cần thiết cho chúng ta. Tuy nhiên, cần lựa chọn 
bước đi thích hợp, có sự tham gia của các bên: Nhà 
nước, nhà khoa học và các doanh nghiệp. Bước 
sang năm mới 2019, hy vọng chúng ta sẽ có nhiều 
cái mới. Mô hình của thành phố đại dương Brest 
và công viên khoa học Technopol Brest Iroise là 
một mô hình rất đáng để cho chúng ta suy nghĩ.

T.T.C

Là một tổ chức chính trị - xã hội, là ngôi nhà 
chung của đội ngũ trí thức KHCN; năm 
2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức nhiều hoạt 
động nhằm tập hợp trí thức, thực hiện Chỉ thị, 
Nghị quyết của Đảng, triển khai công tác nghiên 
cứu, ứng dụng KHKT, tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Đã 
tham mưu và được Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 
cuộc họp nghe Liên hiệp hội báo cáo về Đề án 
“Quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế” và cuộc tọa đàm định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 với đại diện trí thức, chuyên gia KHCN do 
Liên hiệp hội mời. Liên hiệp hội đề xuất Tỉnh ủy 
về xây dựng Đề án Chiến lược chuyển đổi số của 
tỉnh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Và đã 
được Thường trực Tỉnh uỷ giao Ban Chỉ đạo ứng 
dụng CNTT tỉnh làm việc với Liên hiệp hội về đề 
án này. Liên hiệp hội đã làm việc với Sở Thông tin 
và Truyền thông để tham mưu UBND tỉnh và Ban 
Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin đề cương 
đề án chiến lược chuyển đổi số của tỉnh. Đã vận 
động các doanh nghiệp, trí thức doanh nhân tham 
gia và ra mắt Câu lạc bộ Trí thức và Doanh nhân. 

TIẾP TỤC LÀM TỐT CHỨC NĂNG 
TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT ĐỘI NGŨ TRÍ 
THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 || ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
PCT Liên hiệp hội

Trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội: Liên hiệp hội đã làm văn bản đề xuất UBND 
tỉnh thay thế Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND 
ngày 20/3/2013 về Quy định “Về hoạt động tư 
vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp 
các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu” cho phù hợp với Quyết định số 14/QĐ-TTg 
ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đến 
nay, UBND tỉnh đã ra Quyết định bãi bỏ Quyết 
định 16/2013/QĐ-UBND. Liên hiệp hội đã làm 
việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, 
UBND thành phố Vũng Tàu để lựa chọn dự án, 
quy hoạch phản biện trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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Liên hiệp hội phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ 
chức Hội nghị tập huấn và hội thảo về công tác 
giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Về lĩnh vực này, một số hội thành viên triển khai 
tích cực, như Hội Khoa học Lịch sử tổ chức tư 
vấn, biên soạn nhiều công trình lịch sử các ngành 
và lịch sử địa phương, tham gia Hội đồng tư vấn 
đặt tên đường, phố, công trình công cộng... Hội 
Xây dựng củng cố hoạt động của Ban tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội để có đủ điều kiện thực 
hiện nhiệm vụ. Đã tư vấn phản biện và đóng góp ý 
kiến cho một số dự án về kiến trúc, quy hoạch và 
hạ tầng kỹ thuật; tham gia góp ý dự thảo về sửa đổi 
04 luật thuộc lĩnh vực xây dựng và một số điều tại 
nghị định của Chính phủ có liên quan do Bộ Xây 
dựng dự thảo, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng hội 
Xây dựng Việt Nam. Đã cử cán bộ có năng lực 
tham gia làm thành viên Hội đồng của tỉnh, Sở 
Xây dựng và Liên hiệp Hội.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Liên hiệp 
hội chủ trì phối hợp với Sở KH&CN, Sở Nội vụ 
hoàn thành Đề án “Quản lý và sử dụng đội ngũ trí 
thức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đề án đã được nghiệm 
thu cuối năm 2017. Liên hiệp hội đã báo cáo tóm tắt 
Đề án với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ tỉnh và các sở ban ngành hữu quan, 
kiến nghị các giải pháp để triển khai Đề án. Thực 
hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, 
Liên hiệp hội đã làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ, 
Sở KH&CN tiếp tục hoàn thiện Đề án trình Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ và đã báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ngày 16/11/2018. Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy nhất trí với Đề án chỉnh sửa và ra Thông báo 
số 1564-TB/TU ngày 23/11/2018, giao Liên hiệp 
hội hoàn chỉnh Đề án báo cáo UBND tỉnh xem 
xét, ký ban hành để triển khai thực hiện. Liên hiệp 
hội đã kiện toàn Hội đồng khoa học với 17 thành 
viên, ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng. 
Cử các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia các 
hội đồng khoa học của tỉnh, của Sở KH&CN, của 
UBMTTQ tỉnh. Nhiều đồng chí trong Ban chấp 
hành Liên hiệp hội và các hội thành viên tham 
gia các Hội đồng xét duyệt cũng như nghiệm thu 
các đề tài khoa học cấp tỉnh và cả cấp nhà nước. 
Liên hiệp hội đăng cai và cùng với Liên hiệp hội 
Việt Nam đồng chủ trì tổ chức cuộc tọa đàm, trao 

đổi về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 các liên hiệp hội 
Miền Đông Nam bộ. Câu lạc bộ Trí thức và Doanh 
nhân đã tổ chức tọa đàm, trao đổi và báo cáo về 
Cuộc cách mạng 4.0 với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Thường trực Liên hiệp hội cũng đã làm việc với 
nhóm các chuyên gia xây dựng đề cương một số 
đề án về du lịch thông minh, nông nghiệp thông 
minh, logistic thông minh của tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu để làm việc với các ngành và đề xuất lãnh đạo 
tỉnh cho triển khai thí điểm trong thời gian tới.          

Một số hội thành viên tham gia tích cực trong 
công tác nghiên cứu khoa học. Như Hội Điều 
dưỡng đã tổ chức nghiên cứu 06 đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp cơ sở và 01 sáng kiến cải tiến về công 
tác điều dưỡng, đã báo cáo tại hội nghị khoa học 
kỹ thuật đơn vị tháng 3/2018. Hội Khoa học Lịch 
sử tổ chức biên soạn 6 công trình lịch sử ngành và 
lịch sử địa phương. Cử thành viên tham gia Ban 
tổ chức, Ban nội dung hội thảo khoa học các trận 
đánh Chòi Đồng, Lòng Chảo Kim Long và Bộ Chỉ 
huy Phân khu Bà Rịa – Long Khánh. Tham mưu 
với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh về chủ trương 
hội thảo Khoa học lịch sử về bà Nguyễn Thị Rịa. 
Tổ chức hội thảo khoa học Lịch sử Trường Văn 
Lương. Công ty Cổ phần Khoa học - Công nghệ 
tích cực nghiên cứu khoa học để chế tạo sản phẩm 
mới như: tấm tường thông khí; móng hộp bê tông 
cốt phi kim; cấu kiện chống sóng hình thoi, vát; 
cấu kiện kè bậc thang; cấu kiện kè tường góc; cấu 
kiện kè rọ đá. Nghiên cứu và thực hiện các đề tài 
như: ứng dụng giải pháp bê tông cốt phi kim nhằm 
tăng cường bền vững cho công trình kè chắn sóng 
vùng đồng bằng Cửu Long, đề tài nhà lắp ghép 
hai tầng bê tông cốt phi kim. Từ thực hiện các đề 
tài khoa học, Công ty đã có thêm các dự án: phối 
hợp cung cấp nhà bê tông lắp ghép cốt phi kim 
Busadco cho dân nghèo vùng lũ Cửu Long; sản 
xuất thử nghiệm cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, 
hồ và đê biển.              

Thường trực Liên hiệp hội đã làm việc với nhóm 
các chuyên gia xây dựng đề cương một số đề án 
về du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, 
logistic thông minh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để 
làm việc với các ngành và đề xuất lãnh đạo tỉnh 
cho triển khai thí điểm trong thời gian tới.        

Về công tác thông tin, phổ biến kiến thức và tổ 
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chức Hội thi, Cuộc thi: Liên hiệp hội đã kiện toàn 
Ban Biên tập Bản tin Tri thức mới và xây dựng 
Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Biên 
tập. Ra bản tin “Tri thức mới” (04 số). Ngoài ra, 
Liên hiệp hội tiếp tục phối hợp với Sở KH&CN 
xuất bản tập san thông tin KHCN định kỳ 4 số/
năm gửi đến các hội thành viên và ban ngành hữu 
quan của tỉnh. Đồng thời duy trì và cập nhật trang 
điện tử (website).  

Liên hiệp hội phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên Đoàn lao động 
tỉnh, các ban ngành hữu quan, các địa phương triển 
khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X năm 
2018 - 2019; Phối hợp với Sở Khoa học & Công 
nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh 
niên tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi 
tỉnh lần thứ năm, năm 2017-2018. Có 75 sản phẩm 
của các em học sinh phổ thông dự thi. Kết quả có 
30 sản phẩm đoạt giải, gồm 04 giải Nhất, 02 giải 
Nhì, 04 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Ban Tổ 
chức chọn 21 sản phẩm đoạt giải tham dự Cuộc thi 
toàn quốc lần thứ 14 và có 02 sản phẩm đoạt giải 
khuyến khích. Ban Tổ chức đã tổ chức Lễ tổng kết 
và trao giải Cuộc thi 2018 và phát động Cuộc thi 
năm 2019 vào tháng 10/2018.  

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, Liên hiệp hội luôn 
quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và phát 
triển tổ chức hội: Đã kiện toàn, xây dựng Quy chế 
hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; 
phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành để triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đã kết nạp một đơn vị 
thành viên là chi hội Dầu khí Vũng Tàu; ra quyết 
định giải thể Trung tâm Ứng dụng năng lượng sinh 
học Vũng Tàu vì hoạt động không theo đúng Điều 
lệ; thành lập Câu lạc bộ Trí thức và Doanh nhân. 
Hiện nay Liên hiệp hội có tổng số 28 thành viên, 
bao gồm: 21 hội thành viên và hội viên tập thể, 03 
Chi hội thành viên, 02 Trung tâm và 02 Câu lạc 
bộ trực thuộc với trên 20.000 hội viên. So với năm 
2017, tăng 01 đơn vị thành viên, 01 câu lạc bộ và 
giảm 01 Trung tâm trực thuộc.

Có được những kết quả trên là sự quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
UBMTTQVN tỉnh, sự cộng tác và giúp đỡ của các 
ban, ngành hữu quan; sự cố gắng, khắc phục khó 
khăn, tích cực chủ động trong công tác của Liên 

hiệp hội và các đơn vị thành viên.
Tuy nhiên, còn một số hoạt động cần được quan 

tâm, khắc phục. Đó là: công tác tập hợp, đoàn kết 
phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức KHCN 
trong và ngoài tỉnh đã có nhiều cố gắng; song chưa 
nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ 
trí thức. Các hình thức để tập hợp, thu hút trí thức 
còn chưa phong phú. Một số nhiệm vụ triển khai 
còn chậm, như lựa chọn các đề án, dự án để Liên 
hiệp hội tư vấn, phản biện. Đề án quản lý đội ngũ 
trí thức về thời gian chưa theo đúng dự kiến. Câu 
lạc bộ Trí thức và Doanh nhân ra mắt còn chậm. 
Nội dung bản tin Tri thức mới chưa phong phú. Sự 
phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp hội và các hội 
thành viên đã có song chưa thật chặt chẽ. 

Để khắc phục những hạn chế và tiếp tục thực 
hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV đã đề ra, năm 2019, Liên hiệp hội tập trung vào 
một số nhiệm vụ chính sau đây:

Một là, tiếp tục làm tốt hơn công tác vận động, 
tập hợp. Đoàn kết độ ngũ trí thức Khoa học và 
Công nghệ; tham mưu cho lãnh đạo tỉnh một số 
vấn đề về KH&CN góp phần phát triển kinh tế-xã 
hội.

Hai là, triển khai các nhiệm vụ do Thường vụ 
Tỉnh ủy giao.

Ba là, tổ chức một số Hội thảo khoa học về 
chuyển đổi số, ứng dụng trong quản lý và phát 
triển kinh tế - xã hội.

Bốn là, đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học toàn 
quốc về Giải thưởng sáng tạo khoa học - Công 
nghệ Việt Nam do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức.

Năm là, tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Xây dựng và các ngành, địa phương 
liên quan để trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án, 
quy hoạch để Liên hiệp hội tư vấn, phản biện (ít 
nhất 02 dự án, đề án, quy hoạch).

Sáu là, duy trì và nâng cao chất lượng bản tin 
“Tri thức mới”, trang điện tử (website). Tiếp tục 
phối hợp với Sở KH&CN trong việc xuất bản Tập 
san Khoa học và Công nghệ.

Bảy là, cùng các ngành, địa phương tiếp tục triển 
khai và tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 
10, năm 2018-2019. Tiếp tục triển khai và Tổng 
kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi tỉnh lần thứ 
sáu (2018-2019).

N.N.N 
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I. NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO 
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

- Hạ tầng chưa hoàn thiện nên việc thu hút các 
dự án đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp 
trong những năm qua gặp khó khăn;

- Thời gian cấp giấy phép đầu tư quá dài, việc rút 
ngắn thời gian cấp giấy phép đầu tư là việc sống 
còn của các khu công nghiệp; đừng vì yếu tố thời 
gian này mà làm mất đi cơ hội của các nhà đầu tư;

- Giá thuê đất cao hơn so với các tỉnh lân cận 
như: Đồng Nai, Bình Dương. Phương thức thanh 
toán tiền thuê đất giữa doanh nghiệp thứ cấp (thuê 
lại đất) với các công ty đầu tư hạ tầng các khu 
công nghiệp còn cứng nhắc. Do đó đã ảnh hưởng 
xấu và làm hạn chế đến các quyết định đầu tư của 
nhà đầu tư; 

- Theo Chỉ thị 43-CT/TƯ ngày 6/8/2914 của 
Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu không tiếp nhận một 
số ngành nghề thuộc lĩnh vực giấy, nhuộm, giày da 
và hạn chế một số ngành nghề: xi mạ, phân bón, 
phụ gia, chất tẩy rửa công nghiệp. Điều này đã 
gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong công 
tác thu hút đầu tư bởi thời gian qua nhiều doanh 
nghiệp đến khảo sát, tìm cơ hội đầu tư tại khu công 
nghiệp lại chủ yếu là các ngành nghề nêu trên.

Tính đến nay, tỉnh BR-VT đã quy hoạch và đầu 
tư 14 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 8.400 
héc ta và 52 bến cảng tổng hợp, cảng container. 
Các KCN trên địa bàn tỉnh hầu hết nằm gần hệ 
thống cảng biển nước sâu, rất thuận lợi cho hoạt 
động xuất nhập khẩu hàng hóa. Về thu hút vốn đầu 
tư nước ngoài (FDI), lĩnh vực công nghiệp chiếm 
48% tổng vốn FDI, và dịch vụ cảng - logistics 
chiếm 9%. Các dự án công nghiệp chủ yếu tập 
trung trong các KCN, nhất là các KCN nằm dọc hệ 
thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Còn 
các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ cảng - logistics 
tập trung cả trong và ngoài các KCN tại một số 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU 
TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BÀ RỊA – 

VŨNG TÀU, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
|| GVC.ThS. Nguyễn Hoàng Long
Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

khu vực trọng điểm như: Cái Mép - Thị Vải, Vũng 
Tàu, Sao Mai - Bến Đình, Côn Đảo. [4]

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 
TÀU, GIAI ĐOẠN 2018-2020

2.1. Nhóm giải pháp về chính sách thu hút 
đầu tư nước ngoài giai đoạn 2018-2020

- Ban hành các chính sách đầu tư, chính sách ưu 
đãi khuyến khích đầu tư nói chung và đầu tư nước 
ngoài nói riêng, đặc biệt là đầu tư đối với các dự 
án xây dựng các công trình phúc lợi (nhà ở, bệnh 
viện, trường học, văn hoá, thể thao) cho người lao 
động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

- Thực hiện các biện pháp thúc đẩy giải ngân; 
- Không cấp phép cho các dự án công nghệ lạc 

hậu; dự án tác động xấu đến môi trường; thẩm tra 
kỹ các dự án sử dụng nhiều đất, giao đất có điều 
kiện theo tiến độ dự án, tránh lập dự án lớn để giữ 
đất, không triển khai; cân nhắc về tỷ suất đầu tư/
diện tích đất, kể cả đất KCN.

- Theo dõi, giám sát việc thi hành pháp luật về 
đầu tư và doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và 
xử lý các vướng mắc phát sinh. Khẩn trương ban 
hành các văn bản hướng dẫn các luật mới, nhất là 
các luật mới được Quốc hội thông qua trong thời 
gan gần đây có liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

- Giám sát chặt việc thực hiện chính sách về lao 
động, tiền lương mới; tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động 
đối với người sử dụng lao động nhằm đảm bảo 
điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động.

2.2. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả 
quản lý, thu hút dự án đầu tư nước ngoài, giai 
đoạn 2018-2020
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- Tiến hành tổng rà soát, điểu chỉnh, phê duyệt 
và công bố các quy hoạch về kết cấu hạ tầng đến 
năm 2020 làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng. Tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu 
tư phát triển kết cấu hạ tầng; ưu tiên các lĩnh vực 
cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường (xử lý chất 
thải rắn, nước thải.v.v.); hệ thống đường bộ cao 
tốc, các dự án lĩnh vực bưu chính viễn thông, công 
nghệ thông tin.

- Mở rộng hình thức cho thuê cảng biển, mở 
rộng đối tượng cho phép đầu tư dịch vụ cảng biển, 
đặc biệt dịch vụ hậu cần (logistic) để tăng cường 
năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển; kêu 
gọi vốn đầu tư cho hệ thống cảng Thị Vải.

- Đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch đào tạo 
nhằm nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên cao hơn. 
Nâng cấp đầu tư hệ thống các trường đào tạo nghề 
hiện có lên ngang tầm khu vực; cử lao động đi đào 
tạo theo nhu cầu phát triển.

- Nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động thông 
qua phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật 
cho người lao động, người sử dụng lao động trong 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để 
đảm bảo chính sách, pháp luật về lao động và tiền 
lương được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

III. KIẾN NGHỊ
3.1. Đối với Trung ương
- Tiếp tục rà soát pháp luật, chính sách về đầu 

tư, kinh doanh để sửa đổi các nội dung không 
đồng bộ, thiếu nhất quán, bổ sung các nội dung 
còn thiếu và loại bỏ các điều kiện áp dụng ưu đãi 
đầu tư không còn phù hợp so với các cam kết của 
Việt Nam. 

- Sửa đổi các quy định còn bất cập, chưa rõ ràng 
liên quan đến thủ tục đầu tư và kinh doanh. Các 
Bộ, ngành chủ động sửa đổi, bổ sung các nội dung 
thuộc thẩm quyền (Quy định về mã ngành, yêu cầu 
về hợp pháp hóa lãnh sự, hệ thống biểu mẫu báo 
cáo, cơ chế hậu kiểm, giám sát đầu tư…); và kiến 
nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung các quy định thuộc thẩm quyền của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Tập trung hỗ trợ chủ đầu tư các dự án hạ tầng 

kỹ thuật KCN đẩy nhanh công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng để xúc 
tiến, thu hút đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt.

- Song song với xúc tiến đầu tư, duy trì tổ công 
tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính...

- Chú trọng nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở 
hạ tầng giao thông nối liền các cảng nước sâu, kết 
nối giao thông đường bộ và đường biển, nối liền 
BR-VT với các tỉnh thành khác trong vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam và khu vực để phục vụ tốt 
nhất cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

- Thường xuyên tổ chức đối thoại với các nhà 
đầu tư để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc 
cũng như nguyện vọng của họ nhằm có hướng giải 
quyết phù hợp đối với từng dự án.

N.H.L

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Niêm giám thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 2016
2. http://dangcongsan.vn/kinh-te/ba-ria-vung-

tau-nam-2917-thu-hut-1-5-ty-usd-von-dau-tu-nuoc-
ngoai-469585.html

3. http://www.dankinhte.vn/giai-phap-thu-hut-
dau-tu-fdi-vao-viet-nam

4. http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3404/Ba-Ria-Vung-
Tau-Thu-hut-du-an-co-chon-loc

5. http://bnews.vn/vi-sao-thu-hut-dau-tu-vao-
cac-khu-cong-nghiep-o-ba-ria-vung-tau-gap-
kho-/61186.html

UBND tỉnh tổ chức họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư
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Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với chiều dài bờ biển 
lên tới 156km, diện tích vùng đặc quyền 
kinh tế biển của tỉnh khoảng 297.000 km2. 

Đặc biệt, Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong ngư trường 
được thiên nhiên ưu đãi, thời tiết ôn hòa, ít khi xảy 
ra gió bão mạnh nên rất thuận lợi cho hoạt động 
khai thác hải sản. Đặc biệt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
là một trong 05 địa phương được Thủ tướng Chính 
phủ đồng ý chủ trương triển khai thực hiện các 
công việc chuẩn bị để hình thành Trung tâm nghề 
cá lớn, gắn kết với các ngư trường trọng điểm tại 
Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 về 
việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy 
sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong 
đó, Trung tâm nghề cá Bà Rịa - Vũng Tàu gắn 
với ngư trường Đông Nam Bộ. Đến nay UBND 
tỉnh đã hoàn tất việc chọn lựa địa điểm và đang 
triển khai bước quy hoạch đầu tư xây dựng Trung 
tâm nghề cá tại Đảo Gò Găng, TP.Vũng Tàu, việc 
hình thành Trung tâm nghề cá lớn tạo thành một 
địa điểm hoạt động nghề cá hiện đại, bao gồm các 
phân khu chức năng đồng bộ được hình thành, 
sẽ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, là 
động lực thúc đẩy bền vững nghề cá tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Hiện nay toàn tỉnh có 6.276 chiếc tàu đánh bắt 
hải sản (trong đó có 3.200 tàu có thể tham gia 
đánh bắt xa bờ) với tổng công suất hơn 1 triệu 
CV. Trữ lượng khai thác hàng năm lên tới 250.000 
tấn. Với nhiều nghề đánh bắt phát triển như: Nghề 
vây kết hợp ánh sáng, nghề câu, nghề chụp mực, 
nghề rập. Từ năm 2010 đến nay, tổng sản lượng 
khai thác hải sản của Bà Rịa - Vũng Tàu luôn tăng 
đều với mức tăng bình quân 3,48%/năm, chiếm 
khoảng 39% sản lượng vùng Đông Nam bộ và gần 
11,30% tổng sản lượng khai thác cả nước.

Ngoài thế mạnh về đánh bắt hải sản, tỉnh Bà Rịa - 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: TIỀM NĂNG, 
THẾ MẠNH TRONG PHÁT TRIỂN NUÔI 

TRỒNG, ĐÁNH BẮT, CHẾ BIẾN VÀ 
TIÊU THỤ THUỶ SẢN

|| Nguyễn Văn Bình  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

Vũng Tàu cũng có nhiều tiềm năng trong việc nuôi 
trồng thủy sản. Với hệ thống sông Thị Vải, Sông 
Dinh, Sông Ray, Sông Đu Đủ và 03 hồ chứa nước 
lớn là hồ Đá Đen, hồ Sông Ray, hồ Châu Pha đã 
tạo nên một số vùng nuôi trồng thuỷ sản rộng lớn, 
tỉnh đã quy hoạch hình thành các vùng nuôi thủy 
sản lồng bè, nuôi tôm công nghiệp, nuôi cá nước 
lợ trong ao, đầm và nuôi cá lồng bè, nuôi ngọc trai, 
với diện tích tiềm năng 16.153 ha để phát triển 
sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản trên sông, trên 
biển. Sản lượng nuôi thuỷ sản tăng bình quân trên 
16,34%/năm. Trong những năm qua, nuôi trồng 
thủy sản đã thay đổi các vùng đất hoang hóa thành 
các vùng đất tạo ra các loại thực phẩm thủy sản có 
giá trị dinh dưỡng cao và đang trở thành một trong 
những lĩnh vực sản xuất quan trọng của ngành.

Đối với lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy 
sản, toàn tỉnh hiện có 419 doanh nghiệp, cơ sở, hộ 

Hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ, giảm dần tàu 
vỏ gỗ, nghề lưới kéo là một trong những nhiệm vụ 
mà UBND đề ra đối với ngành Khai thác thủy sản 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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cá thể sản xuất và kinh doanh chế biến thủy sản; 
trong đó có 42 nhà máy chế biến xuất khẩu đạt tiêu 
chuẩn HACCP, trong số này có 33 nhà máy được 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để xuất khẩu vào 
thị trường Châu Âu. Hầu hết các nhà máy còn lại 
đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường 
như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil, Nga…, 
với tổng công suất chế biến trung bình hàng năm 
khoảng 250.000 tấn thành phẩm/năm, kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 350 triệu USD/năm.

Song song với sự phát triển của ngành đánh bắt, 
nuôi trồng và chế biến thủy sản, ngành dịch vụ 
hậu cần nghề cá cũng có cơ hội phát triển theo, 
toàn tỉnh có 8 cơ sở đóng sửa tàu thuyền, mỗi năm 

Với tư duy, cách làm mới và những nét độc 
đáo riêng có, anh Lâm Ngọc Nhâm chủ 
tịch HĐQT - Công ty CP Nông nghiệp 

Thương Mại Du Lịch Bầu Mây đã tổ chức mô hình 
liên kết sản xuất – kinh doanh gắn với xây dựng 
chuỗi giá trị hàng hóa từ sản xuất, chế biến đến 
tiêu thụ sản phẩm, kết hợp với các hoạt động du 
lịch nông nghiệp. Về huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu, khi hỏi đến Công ty CP Nông 
nghiệp Thương Mại Du lịch Bầu Mây, chúng tôi 
nhận được lời ca ngợi của người dân nơi đây về 
một doanh nghiệp đã có nhiều thành công không 
chỉ trong lĩnh vực phát triển ngành kinh tế nông 
nghiệp mà còn có nhiều đóng góp cho xã hội thông 
qua hoạt động từ thiện mà doanh nghiệp này đã 
thực hiện.

Con người, điều làm nên thành công của một 
tổ chức:

Được nghe anh Lâm Ngọc Nhâm, chia sẻ về quá 
trình hình thành, xây dựng và phát triển thương 
hiệu Bầu Mây để có được thành quả như ngày hôm 
nay, chúng tôi không khỏi bất ngờ về người nông 
dân sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và 
có đầu óc tư duy của một nhà khoa học. Đặc biệt, 

TIÊU BẦU MÂY –  ĐIỂM SÁNG 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH BR-VT

|| Nguyễn Văn Bình  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
|| Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Góc ảnh chụp vườn tiêu Bầu Mây - GlobalGAP

có thể đóng mới 350 tàu, với 100.000 CV và năng 
lực có thể sửa chữa khoảng 3.500 tàu thuyền. Tỉnh 
cũng đã đầu tư xây dựng được 8 cảng cá kiên cố 
và bán kiên cố và 6 bến cá phân bố rải rác ở các 
huyện, thành phố, với tổng năng lực hàng hóa 
thông qua cảng cá khoảng 360.000 tấn/năm.

Bên cạnh đó, thời gian qua tỉnh cũng đã quan 
tâm đầu tư 05 khu tránh trú bão (gồm 02 Khu neo 
đậu tránh trú bão cấp vùng và 03 Khu neo đậu 
tránh trú bão cấp tỉnh) với khả năng đáp ứng cho 
hơn 5.000 tàu cá có công suất trên 600CV vào neo 
đậu tránh trú khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra.

N.V.B
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với những kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn 
và kiến thức khoa học mà anh dày công nghiên 
cứu, anh đã có nhiều sáng chế hữu ích trong sản 
xuất như: Phát hiện, ươm tạo và nhân rộng giống 
tiêu Bầu Mây có rễ cái to gấp 10 lần so với giống 
tiêu khác, cho năng suất ổn định cao từ 10 đến 
12 tấn/ha, chất lượng hạt tiêu vượt trội được đối 
tác Nhật Bản thị trường khó tính đánh giá rất cao; 
Anh sáng tạo trong sản xuất trồng cộng sinh cây 
ngắn ngày để giữ ẩm cho đất đồng thời không phải 
làm cỏ cho vườn, giảm lượng nước tưới, trồng 
hoa trong vườn hồ tiêu để thu hút thiên địch có lợi 
cho vườn. Sử dụng phân sinh học tự chế từ cua, 
cá và phôi trứng gia cầm; Nghiên cứu và chế tạo 
hệ thống tưới nước và châm phân tự động giá rẻ 
bằng một nửa so với công nghệ Israel nhưng mang 
lại hiệu quả cao hơn. Anh Nhâm cũng là ông chủ 
trang Trại Vịt trời Bầu Mây đầu tiên của Việt Nam 
- Huấn luyện đàn Vịt trời bằng âm nhạc;… Bên 
cạnh anh Nhâm, công ty cũng có nhiều con người 
tài năng và tâm huyết trong hoạt động sản xuất, 
thương mại, quản trị và xây dựng thương hiệu sản 
phẩm.

Xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị:
Với đội ngũ nhân sự có tư duy và qua đào tạo, 

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thương Mại Du 
Lịch Bầu Mây sẽ là đơn vị nòng cốt trong việc xây 
dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến 
tiêu thụ sản phẩm gắn với các hoạt động dịch vụ, 
du lịch. Cụ thể: Hợp tác xã, trang trại chịu trách 
nhiệm sản xuất các sản phẩm chất lượng (giống 
tiêu Bầu Mây, Hạt tiêu thành phẩm, vịt trời, các 
loại rau củ, hoa quả,…) theo các quy trình sản xuất 
an toàn; Hệ thống cửa hàng cung ứng vật tư nông 
nghiệp; Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thương 
Mại Du Lịch Bầu Mây có nhiệm vụ đóng gói, chế 
biến và phân phối sản phẩm ra thị trường hoặc 
cung ứng cho hệ thống nhà hàng trong chuỗi liên 
kết; Hệ thống văn phòng du lịch và nhà hàng có 
trách nhiệm tổ chức hoạt động thăm quan, du lịch 
trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực… tất cả nhằm 
mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
gắn với thương hiệu Bầu Mây. 

Nhờ có mô hình gắn kết bền vững như trên, 
thương hiệu Bầu Mây ngày càng được khẳng định, 
phát triển và không ngừng vươn xa, đồng thời mở 
rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm ra thị trường 

quốc tế, nhất là những thị trường khó tính như 
Nhật Bản, Mỹ, EU.

Thành quả ngoài sự mong đợi:
Công ty cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du 

lịch Bầu Mây đóng vai trò điều phối hiệu quả hoạt 
động trong “Hệ sinh thái Bầu Mây”. Là doanh 
nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có Hồ tiêu Bầu Mây 
đạt chứng nhận quốc tế GlobalG.A.P (vào tháng 
12/2017). Sản phẩm Hồ tiêu Bầu Mây đã khẳng 
định được tên tuổi của mình (thông qua chất 
lượng, giá trị) trong lĩnh vực sản xuất hồ tiêu trên 
cả nước. Không những thế, trong năm 2018, Công 
ty đã xuất khẩu 300 tấn hồ tiêu đi một số quốc gia 
như Mỹ, Nhật Bản, EU với mức gấp nhiều lần so 
với giá bán trong nước và được khách hàng quốc 
tế đánh giá rất cao, điều này cho thấy tín hiệu tích 
cực và triển vọng cho hồ tiêu của Việt Nam đối với 
thị trường khó tính. Ngoài sản phẩm hồ tiêu đóng 
gói, công ty đã đầu tư dây chuyền công nghệ chế 
biến, đóng gói, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm và thuê các đơn vị tư vấn uy tín 
trong nước trong việc triển khai chiến lược chuẩn 
hóa và đa dạng hóa sản phẩm gắn với xây dựng và 
phát triển thương hiệu Bầu Mây. Nhờ đó mà thời 
gian gần đây, công ty đã ra mắt nhiều dòng sản 
phẩm mới, phù hợp tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn 
trong nước và quốc tế như: Tiêu xanh muối, Bột 
tiêu đen, Bột tiêu đỏ, Các loại nước chấm… cùng 
với việc cung cấp các sản phẩm thô và sản phẩm 
chế biến. Dự kiến, trong năm 2018 công ty sẽ cung 
cấp ra thị trường khoảng 10 triệu đơn vị sản phẩm 
nông nghiệp các loại, với tổng doanh thu khoảng 
50 tỷ đồng. 

Trong nhiều năm liền, thương hiệu Bầu Mây và 

Anh Lâm Ngọc Nhâm huấn luyện đàn vịt trời
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cá nhân anh Lâm Ngọc Nhâm đã nhận được nhiều 
giải thưởng cao quý do Chính phủ, Nhà nước và 
các tổ chức uy tín trao tặng vì sự cống hiến và nỗ 
lực vì mục tiêu mang lại giá trị cho kinh tế - xã hội 
như: Chứng nhận đạt chuẩn quốc tế  Global.G.A.P, 
Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 
Chứng nhận đạt danh hiệu sản phẩm Nông nghiệp 
tiêu biểu các năm là 2014, 2015, 2016.  

Các giải thưởng, bằng khen đã đạt được: Cúp 
sao thần nông cho mùa bội thu năm 2016, Giải 
thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2015, 2017, 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN & PT Nông thôn 
các năm 2014, 2016, Bằng khen của Chủ tịch Uy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015, 
Giấy khen của Liên Minh HTX Việt Nam năm 
2018.

Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội
Không chỉ thành công trong hoạt động sản xuất 

– kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế của 
huyện Xuyên Mộc, giải quyết công ăn việc làm 
cho khoảng 100 lao động. Công ty còn tích cực 
tham gia các hoạt động từ thiện cho người nghèo 
như: Tặng quà cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó 
khăn, các trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ,.. tổ 
chức chương trình từ thiện trong 1 năm liền khám 
chữa bệnh và cấp thuốc đông y miễn phí cho người 

nghèo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa… việc làm 
này vừa thể hiện tấm lòng cao cả của đội ngũ lãnh 
đạo, cán bộ của công ty, vừa tạo sức hút, tăng tính 
lan tỏa cộng đồng cho hoạt động thiện nguyện 
khác trên địa bàn.

Theo anh Lâm Ngọc Nhâm chia sẻ: “Trong thời 
gian tới, Công ty cổ phần Nông nghiệp Thương 
Mại Du Lịch Bầu Mây tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh việc xây 
dựng chuỗi giá trị hàng hóa nhằm mục tiêu nâng 
cao chất lượng, giá trị sản phẩm, giải quyết công 
ăn việc làm cho lao động để từ đó góp phần phát 
triển nền nông nghiệp bền vững, giá trị cao và 
mang lại nhiều đóng góp cho xã hội.

 N.T.T, N.V.B

Công ty CP Nông nghiệp Thương Mại Du 
Lịch Bầu Mây 

Địa chỉ: Ấp phú Lộc, xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên 
Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 0962.152.257
Email: baumay2015@gmail.com.
Mặt hàng sản xuất: Hoài Sơn, Tiêu đỏ, Tiêu đen, 

Các sản phẩm từ tiêu, Vịt trời.
Chứng nhận sản phẩm: GlobalG.A.P. 
Thị trường: Nội địa, Mỹ, Nhật bản, EU,…

Côn Đảo là một quần đảo ở ngoài khơi 
bờ biển Nam Bộ và là huyện trực thuộc 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nơi đây là một 

ngư trường lớn của hàng ngàn tàu thuyền các tỉnh 
duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ tập trung khai 
thác, đánh bắt hải sản. Biển Côn Đảo là vùng nước 
khá sâu nên hải sản rất đa dạng, phong phú và có 
giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, sản phẩm chế biến 
từ hải sản cũng rất phong phú. Riêng nói đến mực 
và cá thu đã có đến 3 sản phẩm khác nhau phục 

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 
MỰC MỘT NẮNG VÀ 

CÁ THU MỘT NẮNG CÔN ĐẢO
|| Nguyễn Thị Tuyết 
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

vụ sở thích đa dạng của người tiêu dùng như sản 
phẩm tươi sống hoặc được đông lạnh nếu chuyển 
đi xa, sản phẩm được phơi khô và sản phẩm chỉ 
cần phơi nắng trong một ngày, gọi là sản phẩm 
một nắng. Mực một nắng và cá thu một nắng là sản 
phẩm được rất nhiều người ưa chuộng. Khi được 
phơi qua một nắng, mực và cá thu đã hấp thụ được 
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một lượng nhiệt, thông qua ánh nắng mặt trời, vừa 
đủ để làm gia tăng hương và vị của 2 loại sản phẩm 
này. Người tiêu dùng khi sử dụng cá thu hay mực 
một nắng đều cảm nhận có những nét đặc trưng 
riêng của nó.

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, rất nhiều 
địa phương đã sản xuất mực 01 nắng và cá thu 
một nắng như Bình Thuận, Cà Mau. Tuy nhiên, 
kết quả phân tích của Viện Công nghệ sinh học và 
thực phẩm – Đại học Công nghiệp TP.HCM cho 
thấy sản phẩm mực một nắng Côn Đảo, cá thu một 
nắng Côn Đảo có chất lượng vượt trội hơn.

Điều kiện về chất lượng sản phẩm mang Nhãn 
hiệu chứng nhận Mực một nắng và Cá thu một 
nắng Côn Đảo.

* Mực một nắng Côn Đảo
- Tiêu chuẩn cảm quan

Tên chỉ 
tiêu

Yêu cầu

Màu Màu trắng ngà

Mùi
Mùi hương thơm đặc trưng của sản phẩm mực, 
không có mùi lạ

Vị
Vị ngọt đậm đặc trưng của sản phẩm, không có 
vị lạ

Trạng 
thái

Sạch nội tạng, thân mực dẻo, nguyên vẹn, 
phẳng, không dính tay, tỷ lệ rụng đầu không 
quá 5% khối lượng

Tạp 
chất

Không có cát sạn, tỷ lệ con mực có vết mực đen 
không quá 10% khối lượng mực

- Tiêu chuẩn hóa học 
Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu

1
Hàm ẩm không lớn hơn, tính bằng phần 
trăm khối lượng

70

2
Hàm lượng muối (NaCl) không lớn hơn, 
tính bằng phần trăm

1,0

- Chỉ tiêu vi sinh:
Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu

1 E.coli, CFU/g, không lớn hơn 10²

2 Salmonella, CFU/25g Không được có
- Phụ gia thực phẩm: Chỉ được phép sử dụng các 

loại phụ gia thực phẩm theo quy định hiện hành.
- Quy trình sản xuất phải tuân theo Quy phạm 

thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản 
TCVN (7265-2015).

* Cá thu một nắng Côn Đảo

- Tiêu chuẩn cảm quan
Tên chỉ tiêu Yêu cầu

Màu Màu trắng sữa đến vàng nâu nhạt

Mùi
Mùi thơm đặc trưng của sản phẩm, không 
có mùi lạ

Vị Vị ngọt đậm, béo, không có vị lạ

Trạng thái
Cơ thịt săn chắc, thớ thịt phẳng liên kết, 
không có các đốm, các vết lạ

Tạp chất Không có

- Tiêu chuẩn hóa học 
Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu

1
Hàm ẩm không lớn hơn, tính bằng phần 
trăm khối lượng

70

2
Hàm lượng muối (NaCl) không lớn hơn, 
tính bằng phần trăm

1,0

- Chỉ tiêu vi sinh:
Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu

1 E.coli, CFU/g, không lớn hơn 10²

2 Salmonella, CFU/25g Không được có
- Phụ gia thực phẩm: Chỉ được phép sử dụng các 

loại phụ gia thực phẩm theo quy định hiện hành.
- Quy trình sản xuất phải tuân theo Quy phạm 

thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản 
TCVN (7265-2015).

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản 
phẩm Mực một nắng và Cá thu một nắng Côn 
Đảo

Ngày 23/9/2014, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành 
Quyết định số 2025/QĐ-UBND về việc phê duyệt 
và thực hiện Đề án “Xây dựng, phát triển và quảng 
bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc 
sản của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014 - 2020”. Thực 
hiện Quyết định số 2025/QĐ-UBND, UBND tỉnh 
BR-VT đã giao cho các cơ quan chuyên môn của 
tỉnh chủ trì việc xây dựng các nhãn hiệu tập thể, 
nhãn hiệu chứng nhận cho các hàng hóa là đặc sản 
của địa phương. Trong 02 năm qua, Sở Khoa học 
- Công nghệ tỉnh BR-VT đã phối hợp với UBND 
huyện Côn Đảo, Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
AGL và Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm – 
Đại học Công nghiệp TP.HCM tiến hành thực hiện 
Dự án xây dựng, phát triển và quảng bá Nhãn hiệu 
chứng nhận cho sản phẩm “Mực một nắng Côn 
Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”.                                                 

Quá trình xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Mực 
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một nắng Côn Đảo và Cá thu một nắng Côn Đảo 
được thực hiện đáp ứng 02 yêu cầu cơ bản: một là 
phải xuất phát từ chính điều kiện thực tế của địa 
phương, hai là, đảm bảo về mặt pháp lý. 

Ngày 17/10/2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết 
định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 
289462 cho Nhãn hiệu chứng nhận “Mực một 
nắng Côn Đảo”, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu số 289461 cho Nhãn hiệu chứng nhận “Cá thu 
một nắng Côn Đảo”. Sau khi được cấp Giấy chứng 
nhận, UBND huyện Côn Đảo – với tư cách là chủ 
sở hữu các Nhãn hiệu chứng nhận đã tiến hành ban 
hành các quy chế, quy trình, nhằm khai thác và 
sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận một cách có hiệu 
quả trên thực tiễn. Đồng thời, UBND cũng đã phối 
hợp với Công Ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL và 
Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm tổ chức 
các buổi hội thảo, tập huấn nhằm phổ biến các quy 
trình, quy chế, mô hình quản lý Nhãn hiệu chứng 
nhận đến các hộ khai thác, sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm mực và cá thu một nắng cũng như các 
tổ chức, cá nhân quan tâm nhằm lấy ý kiến đóng 
góp và phổ biến các nội dung quan trọng trong quá 
trình khai thác, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận.

Lợi ích của việc bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận 
Mực một nắng và cá thu một nắng Côn Đảo

Chiều 5-12 tại Côn Đảo, Cục Sở hữu trí tuệ cùng 
các ngành, cơ quan chức năng đã trao chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu mực và cá thu một nắng Côn 
Đảo cho UBND huyện Côn Đảo. Đồng thời, sáng 
ngày 27/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả 

thực hiện Dự án “Xây dựng, phát triển và quảng 
bá nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Mực một 
nắng Côn Đảo và Cá thu một nắng Côn Đảo”. 

Nhãn hiệu chứng nhận Mực một nắng Côn Đảo 
và Cá thu một nắng Côn Đảo được bảo hộ có ý 
nghĩa thực tiễn rất lớn, mang lại uy tín và lợi ích 
kinh tế thiết thực cho các chủ thể sản xuất, kinh 
doanh; Đảm bảo cho người tiêu dùng được sử 
dụng sản phẩm mực và cá thu một nắng đúng chất 
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo công ăn việc 
làm cho người lao động tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thành công nhãn hiệu 
chứng nhận Mực một nắng và Cá thu một nắng 
còn góp phần giảm thiểu tình trạng hàng giả, hàng 
nhái từ đó giúp ổn định và mở rộng thị trường tiêu 
thụ. Gia tăng giá bán của sản phẩm mang Nhãn 
hiệu chứng nhận không chỉ giới hạn chủ yếu trong 
phạm vi của huyện Côn Đảo và tỉnh BR-VT và đặc 
biệt, có thể mở rộng đến nhiều địa bàn trên toàn 
lãnh thổ Việt Nam, không chỉ ở các chợ, cửa hàng 
nhỏ lẻ mà có thể phát triển trong hệ thống siêu thị; 
không chỉ giới hạn ở lượng mua đơn lẻ cá nhân mà 
có thể phát triển thành hệ thống phân phối; không 
chỉ giới hạn trong nước mà có thể xuất khẩu ra thị 
trường quốc tế. Đồng thời, xây dựng, quản lý và 
phát triển thành công Nhãn hiệu chứng nhận cho 
sản phẩm “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu 
một nắng Côn Đảo” góp phần đưa hai sản phẩm 
này trở thành sản phẩm du lịch của huyện Côn Đảo 
nói riêng và của tỉnh BR-VT nói chung, từ đó nâng 
cao hình ảnh cho địa phương.

N.T.T

Sản phẩm cá thu 01 nắng Côn Đảo Sản phẩm mực 01 nắng Côn Đảo
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Ngày 05/12, tại Trung tâm Văn hoá học 
tập cộng đồng xã An Ngãi, UBND huyện 
Long Điền đã tổ chức Lễ công bố “Công 

nhận nghề truyền thống sản xuất Muối huyện 
Long Điền”. Tham dự buổi Lễ, về phía tỉnh có ông 
Nguyễn Tiến Bảy – Chi cục trưởng Chi cục Phát 
triển Nông thôn tỉnh; về phía huyện có ông Võ Văn 
Dũng – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; ông Trần 
Quang Vinh – PCT Hội đồng nhân dân huyện; ông 
Trần Kim Phúc – PCT UBND huyện cùng đại diện 
các Sở ban ngành thuộc tỉnh, các phòng ban thuộc 
huyện và các hộ sản xuất muối trên địa bàn huyện.

Quá trình hình thành và phát triển
Nghề muối của huyện Long Điền được hình 

thành và phát triển đến nay đã hơn 160 năm. Với 
điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu phù hợp 
cho việc sản xuất muối, huyện Long Điền hiện có 
khoảng 402,2 ha đất làm muối, tập trung chủ yếu 
tại xã An Ngãi: 234,5 ha và Thị trấn Long Điền: 
167,7 ha. Sản lượng muối bình quân của huyện 
Long Điền giai đoạn 2004 – 2017 đạt 29.659 tấn/
năm. Bình quân trên 01 ha, diêm dân thu được 
khoảng 44,6 triệu đồng (muối truyền thống) và 
104,6 triệu đồng (muối trải bạt). Mặc dù có năng 
suất và giá bán cao hơn muối truyền thống nhưng 
do chi phí đầu tư khá cao nên hiện nay toàn huyện 
chỉ có khoảng 35 ha sản xuất muối trải bạt (trên 
402,2 ha muối toàn huyện, chiếm 8,7%).

Hiện nay, quy trình sản xuất muối của phần lớn 
diêm dân thị trấn Long Điền và xã An Ngãi vẫn 
theo phương thức truyền thống, sử dụng sức lao 
động và kinh nghiệm là chính để làm nghề. Bên 
cạnh đó có một số hộ đã áp dụng cơ – điện khí hoá 
vào sản xuất (đưa nước vào ô phơi bằng sa quạt 
gió và máy bơm), sử dụng con lăn làm nền đất, 
cào muối bằng máy và vận chuyển muối bằng xe 
đẩy, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhân công và 
tăng thêm lợi nhuận. Bên cạnh đó, việc ứng dụng 
công nghệ bạt lót để sản xuất muối sạch với năng 
suất và giá bán cao hơn muối truyền thống đã mở 

NGHỀ TRUYỀN THỐNG SẢN XUẤT 
MUỐI – HUYỆN LONG ĐIỀN

|| Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

ra cách nhìn mới về nghề muối.
Quy trình sản xuất muối
Vào đầu vụ sản xuất muối (khoảng từ tháng 9 

đến tháng 10 âm lịch), diêm dân sẽ sửa và đắp lại 
bờ đùng, đắp chum bờ và mặt bờ cho kỹ để giữ 
nước, sau đó dùng trang tước kéo bùn trong ô kết 
tinh ra, thực hiện dằn nện, lăn lu mặt ruộng cho 
cứng chắc rồi phơi ô kết tinh cho khô mặt (giai 
đoạn này kéo dài khoảng 05 ngày). Tiếp đó, diêm 
dân sẽ đem nước vào ruộng nhiều lần cho đến khi 
mực nước trong ô kết tinh vào khoảng 30ml thì 
không cần châm thêm nước nữa mà để nắng gió 
cho muối kết tinh, đóng thành hột (giai đoạn này 
kéo dài khoảng 7- 10 ngày). Muối đã kết tinh sẽ 
được cào lên cho ráo nước và đẩy lên nền ruộng 
cho khô, vận chuyển vào kho chứa hoặc bán cho 
thương lái ngay tại ruộng. Quy trình cứ tiếp tục hết 
lứa muối này tới lứa muối khác cho đến tháng 3, 
tháng 4 âm lịch năm sau thì kết thúc niên vụ muối.

Lợi ích của việc công nhận nghề truyền thống 
sản xuất Muối huyện Long Điền

Ngày 05/12, tại Trung tâm Văn hoá học tập cộng 
đồng xã An Ngãi, UBND huyện Long Điền đã tổ 
chức Lễ công bố “Công nhận nghề truyền thống 
sản xuất Muối huyện Long Điền”. Việc công nhận 
nghề truyền thống sẽ giúp bảo tồn và phát triển bền 
vững nghề “sản xuất muối” của huyện Long Điền, 
phù hợp với định hướng phát triển nghề và thực tế 
của địa phương gắn với du lịch, khuyến khích và 
tạo điều kiện để diêm dân an tâm sản xuất muối, 
giúp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho 
người dân.

Tại buổi lễ, ông Văng Vĩnh Huy – PTP Nội vụ 
Huyện Long Điền đã công bố quyết định số 2516/
QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về 
việc công nhận nghề truyền thống sản xuất Muối 
huyện Long Điền. Theo đó, Nghề sản xuất Muối 
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huyện Long Điền được hưởng các chính sách 
ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo 
quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 
12/4/2018 của Chính Phủ và các chính sách có liên 
quan. Đây được xem là việc làm có ý nghĩa hết 
sức quan trọng cho việc phát huy giá trị văn hóa 
của người Long Điền nói riêng, Bà Rịa – Vũng 
Tàu nói chung.

Phương hướng, mục tiêu phát triển nghề
Để bảo tồn và phát triển nghề muối một cách 

bền vững, trong thời gian tới huyện Long Điền cần 
triển khai một số giải pháp như: 

- Tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất, HTX 
Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản và Sản xuất muối Chợ 
Bến cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh 
doanh trên địa bàn Thị trấn Long Điền và xã An 
Ngãi liên kết với nhau trong việc đầu tư sản xuất 
và mở rộng thị trường tiêu thụ muối.

- Phối hợp các sở, ngành tỉnh đẩy mạnh công tác 
xúc tiến thương mại, tăng cường công tác thông 

tin thị trường về giá cả muối, tích cực quảng bá 
thương hiệu “muối Bà Rịa” và nghề muối truyền 
thống của huyện Long Điền.

- Ưu tiên triển khai các dự án khuyến nông đầu tư 
cho nghề muối, lồng ghép các mô hình nuôi thuỷ 
sản trên ruộng muối vào mùa mưa để tạo thêm thu 
nhập cho diêm dân.

Năm 2013, sản phẩm muối của tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu (trong đó có muối của huyện Long 
Điền) đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học 
và Công nghệ) quyết định công nhận Nhãn hiệu 
chứng nhận cho sản phẩm “Muối Bà Rịa” (Quyết 
định số 40166/QĐ-SHTT ngày 24/7/2013). Việc 
cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Muối Bà 
Rịa” đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá 
sản phẩm đến rộng rãi người tiêu dùng. Đồng thời 
giúp người tiêu dùng nắm rõ để nhận biết thương 
hiệu muối, góp phần bảo đảm việc kiểm soát chất 
lượng, xúc tiến thương mại có hiệu quả...

M.H.Y

Lễ công bố công nhận nghề truyền thống sản xuất muối huyện Long Điền
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Một số những cột mốc quan trọng trong 
sử sách, được đánh dấu qua những năm 
Hợi và ghi lại theo thứ tự thời gian, sẽ 

nhắc lại cho chúng ta những sự kiện mặc dù có thể 
bạn đã biết, nhưng chắc chắn vẫn còn tạo được 
những gợi nhớ ngạc nhiên và thú vị về lịch sử Việt 
Nam.

• Năm Đinh Hợi - 214 trước CN: Tần Thuỷ 
Hoàng sai tướng là Đồ Thư đem quân đi lấy đất 
Bách Việt và Âu Lạc, chia làm ba quận: Nam Hải 
(Quảng Đông), Quế Lâm (Quảng Tây) và Tượng 
Quận (miền Bắc Việt Nam).

• Kỷ Hợi - 39: Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai 
chị em con Lạc Tường ở huyện Mê Linh. Trưng 
Nhị là người dũng mãnh, có sức khoẻ, mưu trí. 
Nợ nước thù nhà năm Kỷ Hợi - 39, bà Trưng Trắc 
cùng với em Trưng Nhị chuẩn bị lực lượng để sang 
đầu năm 40 phất cờ khởi nghĩa. Cờ nghĩa của hai 
bà phất lên, nhân dân khắp nơi nô nức hưởng ứng. 
Sau gần một năm nổi dậy chiến đấu liên tục, nhân 
dân Âu Lạc dưới sự lãnh đạo của hai bà Trưng đã 
giành được độc lập cho đất nước.                                             

• Năm Quý Hợi - 514: quân Lâm Ấp sang phá 
quận Nhật Nam. Ông Lý Bôn (sau là Lý Nam Đế) 
sai tướng Phạm Tu đánh đuổi được giặc Lâm Ấp.

• Quí Hợi - 543: Đầu năm 543, nhà Lương tổ 
chức cuộc tấn công đàn áp nghĩa quân Lý Bí (còn 
gọi là Lý Bôn) lần thứ 2. Nghĩa quân chủ động 
đánh địch ở Hợp Phố. Quân địch mười phần chết 
đến bảy - tám phần. Tướng địch bị giết gần hết. 

NHỮNG NĂM HỢI ĐÁNG NHỚ TRONG 
LỊCH SỬ

|| Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Mùa Xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý 
Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, đặt kinh đô 
gần cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). 

• Năm Kỷ Hợi - 939: Sau chiến thắng Bạch 
Đằng Giang lịch sử, Ngô Quyền xưng vương đóng 
đô ở Cổ Loa, mở đầu thời kỳ phát triển của quốc 
gia phong kiến độc lập và lớn lên nhanh chóng của 
dân tộc Việt Nam.

• Năm Tân Hợi - 951: đời Hậu Ngô Vương, 
Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn và Thiên Sách 
Vương Ngô Xương Ngập đem quân đánh Đinh Bộ 
Lĩnh ở Hoa Lư nhưng thất bại.

• Quí Hợi - 1179: Tô Hiến Thành giúp vua Cao 
Tông trị nước, đến năm Kỷ Hợi (1179) thì mất. 
Ông là một người có tài thao lược, thờ vua trung 
thành cho nên người đời sau ví ông với Gia Cát 
Lượng bên Tàu.   

• Năm Ất Hợi - 1275: Trần Thánh Tông cự tuyệt 
sứ nhà Nguyên về việc đòi đặt quan giám trị tại 
nước ta.

• Năm Đinh Hợi - 1287: Mùa Xuân năm Đinh 
Hợi (1287) nhà Nguyên kén lấy 7 vạn quân, 500 
chiếc thuyền, 6 nghìn quân Vân Nam, và 1,5 vạn 
quân ở 4 châu khác sang xâm lược nước Đại Việt. 
Quân và dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Hưng 
Đạo vương, tháng 3 năm 1288 thắng lớn ở Bạch 
Đằng giang.

Hai Bà Trưng cưỡi voi cầm quân đánh giặc.



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 39 

VĂN NGHỆ XUÂN KỶ HỢI <<

• Năm Tân Hợi - 1311: vua Trần Anh Tông sang 
đánh Chiêm Thành, bắt được Chế Chí đem về 
An Nam, phong cho em là Chế Đà A Bà làm vua 
Chiêm Thành.

• Năm Đinh Hợi - 1407: nhà Hồ mất về tay quân 
Minh. Tồn tại được hai đời vua (Hồ Quý Ly và Hồ 
Hán Thương) kéo dài được 7 năm.

• Năm Kỷ Hợi - 1419: Bình Định Vương Lê Lợi 
đánh lấy đồn Nga Lạc (Thanh Hóa) giết tướng giặc 
Minh là Nguyễn Sao.

• Năm Kỷ Hợi - 
1479: Vua Thái Tông 
sai Ngô Sĩ Liên biên 
soạn “Đại Việt sử ký 
toàn thư” chia làm 2 
bản. Một bản kể từ 
Hồng Bàng Thị cho 
đến thập nhị Sứ Quân 
có 5 quyển. Một 
bản kể từ Đinh Tiên 
Hoàng cho đến Lê 
Thái Tổ có 10 quyển. 

• Cũng trong năm Kỷ Hợi - 1479, có tù trưởng 
xứ Bồn Man làm phản, xui người Lão Qua (người 
Lào) đem quân quấy nhiễu miền Tây nước ta. Vua 
Thánh Tông sai quan Thái uý Lê Thọ Vực, cùng 
với các tướng Công Lộ, Lê Đình Ngạn, Lê Lộng 
và Lê Nhân Hiếu đem 5 đạo quân từ Nghệ An, 
Thanh Hoá sang đánh đuổi quân Lão Qua đến 
sông Kim Sa, quân ta toàn thắng.

• Năm Quý Hợi - 1503: Sách Cương mục ghi 
người Việt Nam chế tạo được thuỷ xã, một loại xe 
nước đưa vào đồng ruộng chống hạn, phát triển 
sản xuất.

• Năm Đinh Hợi - 1527: Mặc Đăng Dung bắt các 
quan nhà Lê thảo chiếu truyền ngôi cho nhà Mạc, 
và cướp ngôi nhà Lê, đặt niên hiệu là Minh Đức.

• Năm Kỷ Hợi - 1599: vua Lê Thế Tông mất. 
Tịnh Tùng lập hoàng tử Duy Tân lên làm vua, tức 
vua Lê Kính Tông. 

• Năm Tân Hợi - 1611: Nguyễn Hoàng đánh 
Chiêm, lập ra phủ Phú Yên.

• Năm Quý Hợi - 1623: Tháng 8 năm Quý Hợi 
(1623), Trịnh Tráng đánh tan quân Kính Hoan ở 
Gia Lâm, rước vua Lê trở lại kinh đô. Mùa Đông 
năm đó, vua Lê phong Nguyên suý thống quốc 
chính thanh Đô vương cho Trịnh Tráng.

• Năm Quý Hợi - 1643: Nguyễn Hữu Cầu, tức 
quận He, giết được quan Thuỷ đạo đốc binh là 
Trịnh Bảng, tướng của chúa Trịnh Doanh.

• Năm Đinh Hợi - 1667: Trịnh Doanh mất, con là 
Trịnh Sâm lên ngôi chúa.

• Năm Ất Hợi - 1695: chúa Nguyễn Phúc Chu 
bắt đầu mở khoa thi ở Phủ Chúa.

• Năm Tân Hợi - 1729: quân Chân Lạp sang 
cướp phá ở hạt Gia Định.

• Năm Ất Hợi - 1755: vua Chân Lạp là Nặc 
Nguyên thông sứ với chúa Trịnh ngoài Bắc để lập 
mưu đánh chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Khoát 
sai Nguyễn Cư Trinh đánh đuổi Nặc Nguyên ra 
khỏi thành Nam Vang.

• Năm Ất Hợi - 1755: nước Tiêm La (tức Thái 
Lan) sai sứ sang xin đừng đánh thuế các thuyền 
buôn Tiêm La ở đất chúa Nguyễn. Chúa nói rằng 
đó là quốc lệ, không bỏ được.

• Năm Đinh Hợi - 1767: Trịnh Doanh mất con, 
Trịnh Sâm lên làm chúa.      

• Năm Tân Hợi - 1791: năm sinh của hoàng tử 
Đàm, tức vua Minh Mạng.

• Năm Ất Hợi - 1815: Gia Long cho ban hành 
Bộ luật “Quốc triều hình luật”, gồm 22 quyển với 
398 điều.  

• Năm Đinh Hợi - 1827: tức năm Minh Mạng thứ 
8. Quân khởi nghĩa Phan Bá Vành đánh lấy phủ 
Thiên Trường và phủ Kiến Xương.

• Năm Kỷ Hợi - 1839: Là năm Minh Mệnh thứ 
20, vua Thánh Tổ định lương bổng đồng niên và 
tiền xuân phục của các quan viên.    

• Năm Quý Hợi - 1863: Trương Định, một lãnh 
tụ nổi tiếng đứng đầu cuộc kháng chiến chống 
Pháp của nhân dân Nam Bộ thời cận đại, gửi thư 
cho Bonard đòi ba tỉnh miền Đông.

• Năm Ất Hợi - 1875: tức năm Tự Đức thứ 28. 
Bắt được tướng Cờ vàng Hoàng Sùng Anh, quân 
Cờ vàng tan từ đó.

• Năm Ất Hợi - 1875: Pháp sai Rheinart làm 
khâm sứ Huế.

• Năm Đinh Hợi - 1887: Cuộc khởi nghĩa Ba 
Đình tiếp tục chống Pháp. Căn cứ Bãi Sậy của khởi 
nghĩa Nguyễn Thiện Thuật bắt đầu hình thành. 
Toàn quyền Constant nhận chức tại Sài Gòn.

• Năm Đinh Hợi - 1887: Hoàng Kế Viêm thừa 
lệnh vua Đồng Khánh ra Quảng Bình dụ nghĩa 
quân Lê Trực về hàng Pháp, nhưng không được 
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và phải triệt về.
• Năm Tân Hợi - 1911: Người thanh niên Nguyễn 

Tất Thành (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) xuống tàu 
Latusơ Trêvin tại Bến Nhà Rồng (Sài Gòn), ra đi 
tìm đường cứu nước.

• Năm Quý Hợi - 1923: Tháng 6/1923, Nguyễn 
Ái Quốc rời nước Pháp sang Liên Xô (cũ) dự hội 
nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Ban chấp 
hành. Cũng trong năm này, thành lập Tâm Tâm xã 
tại Quảng Châu (Trung Quốc) - một tổ chức yêu 
nước của nước ta.    

• Năm Ất Hợi - 1935: Đại hội Đảng ta lần thứ 
nhất mở ra một tương lai rực rỡ cho cách mạng 
Việt Nam.

• Năm Đinh Hợi - 1947: Quân và dân ta mở 
chiến dịch Thu Đông Việt Bắc, trải qua 75 ngày 
đêm chiến đấu dũng cảm, quân ta đã loại khỏi 
vòng chiến đấu hơn 6.000 quân địch, hạ 16 máy 
bay, 11 tàu chiến ca nô. Với chiến thắng Việt Bắc, 
quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn chiến lược 
“đánh nhanh thắng nhanh” của địch, buộc chúng 
chuyển sang đánh lâu dài với ta.     

• Năm Kỷ Hợi - 1959: Tháng 1/1959, Đảng ta 
tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (khoá 
2) quyết định một vấn đề quan trọng của đất 
nước: “Chuyển Cách mạng miền Nam từ đấu tranh 
chính trị sang đấu tranh vũ trang”, mở đầu là phong 
trào Đồng khởi năm 1959-1960. Đây là một bước 
ngoặt quan trọng của Cách mạng miền  Nam.  

• Ngày 9/5, chính quyền Ngô Đình Diệm - nguỵ 
quyền Sài Gòn - thông qua đạo luật 10-59, một đạo 
luật đàn áp đẫm máu những người Cách mạng ở 
miền Nam. Ngày 19/5, tuyến đường vận tải chiến 
lược 559 (đường mòn Hồ Chí Minh) được thành 
lập. Đây là một con đường huyền thoại, chi viện 
sức người, sức của, góp phần to lớn giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước.   

• Năm Tân Hợi - 1971: Quân và dân ta chiến 
thắng đường 9 Nam Lào, đập tan hoàn toàn ý đồ 
của địch đánh ra miền Bắc, hậu phương lớn của 
miền Nam.

• Ất Hợi - 1995: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà, nay là Cộng hoà xã hôị chủ nghĩa Việt Nam, 
tròn 50 tuổi.   

• Năm Đinh Hợi - 2007: Việt Nam trở thành 
thành viên thứ 150 của WTO đã đánh dấu một 
bước quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, một sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, 
xã hội, khẳng định vị thế đất nước ta, dân tộc ta với 
cộng đồng quốc tế, là một minh chứng hùng hồn 
về quyết tâm và nghị lực của nhân dân ta xây dựng 
một quốc gia độc lập, tự chủ, ổn định, xứng đáng 
là một trong những nền kinh tế phát triển năng 
động, sẵn sàng thực hiện các cam kết chung với 
cộng đồng quốc tế.

M.H.Y 

Tàu Latouche Treville, con tàu đã đưa người thanh niên 
yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. 

(Ảnh tư liệu)

Bác Hồ cùng các chiến sĩ cách mạng tại căn cứ địa Việt Bắc

Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy và Bộ trưởng Thương mại 
Trương Đình Tuyển trong lễ ký kết các văn kiện cho 

Việt Nam gia nhập WTO
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Dù mang hình ảnh chú heo ham hưởng 
thụ và ít thông minh nhưng năm Hợi lại 
thường mang lại cho người nào sinh trong 

năm một đặc tính là hòa nhã, yêu hòa bình, đôi khi 
rất đột phá và táo bạo. Tuy nhiên, thái cực của tính 
tình hòa nhã lại là sự nhu nhược. Những đặc điểm 
trên có thể nhận thấy qua một số chính trị gia ở giai 
đoạn cận hiện đại.

Thomas Jefferson (1743 – 1826) Quý Hợi: Đa 
tài, quyến rũ

Thomas Jefferson, 
Ngoại trưởng đầu tiên 
và Tổng thống thứ ba 
của Hoa Kỳ, là một 
trong những chính trị 
gia có hầu hết các đặc 
tính tích cực tiêu biểu 
của các chính trị gia 
tuổi Hợi: đa tài, được 
nhiều người yêu mến, 
có tầm nhìn xa trông 
rộng và đi lên từ hậu 
trường của một “vĩ 
nhân” khác. Ông là 
tác giả của “Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ”, một văn 
bản kiểu mẫu mà các chính trị gia trong các thế kỷ 
sau luôn “vời đến” khi họ viết tuyên ngôn độc lập 
cho nước mình hoặc Hiến chương cho 1 tổ chức 
quốc tế. Không chỉ là nhà chính trị học, luật học 
và ngoại giao, ông còn là nhà nông học, kiến trúc 
sư, nhà văn… Cũng do sự cuốn hút quần chúng 
của ông mà người Mỹ gọi ông một cách chơi chữ 
là “Man of the People” (cả man và people trong 
tiếng anh cùng có nghĩa là “con người”). Trong 
những thế hệ sau của Đảng Cộng hòa, cũng xuất 
hiện những chính trị gia tuổi Hợi có nhiều tài lẻ 
được người dân Mỹ ủng hộ rộng rãi, trong đó phải 
kể đến cố Tổng thống Ronald Reagan và Thống 
đốc bang California kiêm tài tử điện ảnh Arnold 
Schwarzenegger.

Andrew Jackson (1767 – 1845) Đinh Hợi: 

NĂM HỢI VÀ NHỮNG CHÍNH TRỊ GIA 
TUỔI HỢI

|| Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Kiên trì, sáng tạo, đột phá
Andrew Johnson, Tổng thống thứ 7 của Mỹ, cầm 

quyền từ năm 1767-1845 là người theo đuổi những 
ý tưởng táo bạo về cải cách như hiện đại hóa Đảng 
Dân chủ, thúc đẩy mở rộng nước Mỹ về phía Tây... 
Trong đó, tài chính – ngân hàng là lĩnh vực cải 
tổ táo bạo nhất. Dù vấp phải sự chống đối kịch 
liệt của giới tài phiệt, Andrew Johnson sau nhiều 
nỗ lực cũng đã tách được chức năng thương mại 
ra khỏi ngân hàng quốc gia của Mỹ khi đó, biến 
ngân hàng quốc gia thành công cụ tài chính của 
nhà nước. Giai đoạn Andrew Johnson cầm quyền 
là thời kỳ đầu tiên và duy nhất kể từ trước đến nay 
Mỹ không phải nợ nước ngoài.

Shimon Perez (1923-2016) Quý Hợi: Người 
đứng sau hậu trường

Khi nói tới 
Shimon Perez, 
chính trị gia 
gạo cội từng 
giữ nhiều chức 
vụ trong Chính 
quyền Israel, 
người ta nghĩ 
tới một nhân 
vật có tư tưởng 
ôn hòa, từng được trao giải Nobel hòa bình. Tuy 
nhiên, trong cả quãng đời hoạt động chính trị của 
mình, ông chỉ nổi bật trong “hậu trường” của người 
khác, trong đó phải kể đến cố Thủ tướng Rabin 
người bạn thân, cũng là người cạnh tranh lớn nhất 
của Perez trong Công đảng. Ông từng hai lần thua 
sát nút Rabin trong bầu cử nội bộ Công Đảng, sau 
đó được ông này chỉ định làm Phó Thủ tướng. Tuy 
nhiên, chính ông là người đã giúp cho bạn mình 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vào cuối đời hoạt động 
chính trị, ông lại tìm được “chủ nhân” mới theo 
đuổi con đường hòa bình là cựu Thủ tướng Ariel 
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Sharon.  
James Buchana (1791 – 1868) Tân Hợi: Nhu 

nhược, yếu đuối
James Buchana, Tổng 

thống Hoa Kỳ thứ 15, 
bị đánh giá là một trong 
những nhà lãnh đạo 
Hoa Kỳ nhu nhược và 
kém cỏi nhất trong lịch 
sử. Việc ông được Đảng 
Dân chủ đề cử làm ứng 
cử viên Tổng thống 
cũng là bất ngờ, xuất 
phát từ tình hình rối ren 
trong nội bộ Đảng Dân 
chủ cũng như do tình 
hình đấu tranh về vấn đề buôn bán nô lệ giữa 2 
nhóm bang miền Bắc và miền Nam. Các học giả 
cho rằng 2 phe đều bỏ phiếu cho ông vì họ nghĩ có 
thể lợi dụng ông. Trong diễn văn nhậm chức, ông 
đã nói ngay là ông không chủ định làm Tổng thống 
và sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ 2. Sự nhu nhược 
của ông, trông chờ vào sự thỏa hiệp của các bang 
miền Nam là một trong những nhân tố khiến Mỹ 
rơi vào cuộc nội chiến 1861 – 1865. 

Gloria Arroyo (1947) Đinh Hợi: Luống cuống 
trong nguy biến

Tổng thống 
P h i l i p p i n e s 
Gloria Arroyo 
cũng là một 
ví dụ về chính 
khách tuổi Hợi 
đi lên từ “hậu 
trường” của 
người khác, 
cụ thể là cựu 
Tổng thống 
Joseph Estrada. 
Tuy nhiên, ấn tượng của người ta về đất nước 
Philippines kể từ khi bà Arroyo cầm quyền lại là 
tình trạng mất ổn định. Chính phủ và cá nhân bà 
nhiều lần mất điểm trước công chúng vì những 
chính sách “tiền hậu bất nhất”. Tiêu biểu là việc bà 
đưa ra “chính sách kinh tế lễ hội”, cho phép tăng 
ngày nghỉ để kích cầu. Tuy nhiên, mỗi khi đến dịp 
lễ, doanh nghiệp và người dân không biết trước có 

được nghỉ hay không, nghỉ đến bao giờ do Chính 
phủ không có thông báo. Bên cạnh đó còn là việc 
bà tuyên bố không ra tranh cử lần 2, nhưng rồi lại 
“hoãn kế hoạch nghỉ hưu” để sau đó thắng cử một 
cách đầy tranh cãi. 

Lý Quang Diệu (1923-2015) Quý Hợi: Tầm 
nhìn của vĩ nhân

Lý Quang Diệu, 
nguyên Thủ tướng 
và từng là Bộ 
trưởng Cố vấn 
Singapore, là một 
trong những người 
đứng đầu chính 
phủ lâu nhất trong 
lịch sử chính trị 
thế giới (31 năm, 
1959 – 1990). Tuy 
nhiên, đây không 
phải là điều vĩ đại 
nhất khi người ta 
nghĩ về ông mà là ông có tầm nhìn “của một vĩ 
nhân” khi xây dựng thành công một đất nước đoàn 
kết, phát triển dù Singapore là một quốc gia đa sắc 
tộc, không có bản sắc văn hóa chung, ít tài nguyên 
và lãnh thổ nhỏ hẹp. Để làm được điều đó, Lý 
Quang Diệu vừa khuyến khích các nhóm sắc tộc 
gìn giữ bản sắc của mình, vừa đề ra những chuẩn 
văn hóa chung, được bảo đảm bằng luật pháp để 
đoàn kết toàn dân tộc. Điển hình là việc những 
năm đầu độc lập, ông ngăn cản người Cơ đốc giáo 
truyền đạo cho người gốc Malay theo đạo Hồi; 
đồng thời, ông lại dùng các biện pháp mềm để các 
nhóm người Hoa quên đi phương ngữ của mình 
mà thay vào đó nói tiếng Hoa phổ thông; đỉnh cao 
của việc gắn kết văn hóa là việc Singapore chọn 
tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức bên cạnh tiếng 
nói của các sắc tộc như tiếng Malay, Hoa, Tamil. 
Về mặt kinh tế, Singapore, từ thời Lý Quang Diệu 
cầm quyền, đã là nước đang phát triển, tiên phong 
trong việc mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, tăng 
cường tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ trong nền 
kinh tế; một mô hình mà hàng thập kỷ sau, nhiều 
nước đang phát triển khác mới bắt đầu thực hiện.

N.T.T
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VĂN NGHỆ XUÂN KỶ HỢI <<

Nàng xuân bẽn lẽn đến ngồi 

Ấp e chiều gió nắng trôi theo về 

Nửa hoàng hôn ở triền đê 

Nửa màu chờ đợi đón lề bình minh 

Bãi dài ngan ngát nụ xinh 

Rạo rực cựa mình nới rộng càn khôn 

Đường làng rộn rã cô thôn 

Nam thanh tú đón gối hồn vào mây 

Một vòng tay nối vòng tay 

Nhạc xuân ve vuốt đắp xây duyên nồng 

Quên rồi cái rét gió đông 

Những bóng cô phòng mộng ướp đầy hoa 

Ó ... o... hòa tiếng sơn ca 

Bướm ong quấn quýt mặn mà nào hơn 

Vọng vang tiếng hát điệu đờn 

Ấm êm câu chúc sau hơn trước nhiều 

Nửa mơ nửa thực là phiêu 

Nửa sinh thành kính nửa chiều cùng em! 

LD (10/1/2019)

@ Lê Dân

BÊN LỀ CHỜ XUÂN 
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10 PHÁT MINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HAY NHẤT 
NĂM 2018

Từ viên thuốc được lập trình cho đến điện thoại có 
thể chụp hàng triệu hình trong một giây, dưới đây 

là 10 trong số các cải tiến, phát minh công nghệ độc 
lạ nhất năm 2018.

1. Khớp thần kinh nhân tạo

Một khớp thần kinh (synapse) điện tử có thể truyền 
dữ liệu nhanh hơn hàng triệu lần so với khớp thần 
kinh trong não người có thể được dùng để xây dựng 
mạng lưới thần kinh nhân tạo (ANN). ANN là hệ thống 
máy tính dựa trên cấu trúc và chức năng của mạng 
lưới nơ-ron sinh học. Bản thân mạng nơ-ron không 
phải thuật toán mà là khung để nhiều thuật toán máy 
học khác nhau cùng làm việc, xử lý dữ liệu đầu vào 
phức tạp.

2. Thuốc chống lão hóa

Thử nghiệm lâm sàng về loại thuốc tên là chất ức 
chế mTOR (mTOR inhibitor) cho ra kết quả là thuốc đã 
sẵn sàng tăng cường hệ thống miễn dịch của người 
cao tuổi, có khả năng giúp họ kéo dài tuổi thọ. Hiện 
một thử nghiệm khác đang được tiến hành là thử 
nghiệm senolytic, thuốc loại bỏ các tế bào lão hóa 
khiến cơ thể già đi.

3. Máy bay điện không có bộ phận chuyển động
Thay vì cánh quạt, động cơ, máy bay do giới nghiên 

cứu Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chế tạo sử 
dụng cơ chế thúc đẩy tên “electroaerodynamic”. Điện 
trường cao áp sản sinh các ion và tăng tốc chúng, tạo 
ra “luồng gió ion” đẩy máy bay về phía trước.

4. Tính toán DNA cho thuốc được lập trình

Hệ thống DNA mới có thể giải mã các tế bào xung 
hóa để báo hiệu rằng chúng bị tổn thương hoặc bị 
tấn công. Xây dựng loại DNA này vào các viên thuốc 
có thể giúp viên thuốc giải phóng dược chất khi phát 
hiện đúng tín hiệu cần thuốc. Từ đó, thuốc nhắm 
được mục tiêu vào chỗ nhiễm trùng.

5. Giao tiếp não - não theo nhóm

Một nhóm nhà nghiên cứu chế tạo thiết bị liên lạc 
giữa não bộ với nhau hồi năm 2015 giờ đã mở rộng 
công nghệ để dùng được cho ba người, mở đường 
cho viễn cảnh các nhóm lớn hơn trực tiếp truyền suy 
nghĩ từ não bộ cho nhau.
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6. “Nhìn” xuyên tường bằng Wi-Fi

Điện thoại thông minh bình thường có thể được 
dùng để theo dõi một người ở bên kia bức tường 
bằng cách phát hiện chuyển động của họ làm biến 
dạng bất cứ tín hiệu Wi-Fi nào trong khu vực ra sao.

7. Bảo mật thông tin liên lạc lượng tử thông qua 
vệ tinh

Mật mã lượng tử không thể phá vỡ được dùng để 
mã hóa cầu truyền hình, video giữa Trung Quốc và Áo. 
Đây là một trong những điểm cho thấy Trung Quốc 
đang dẫn đầu thế giới về mặt phát triển các kỹ thuật 
truyền thông lượng tử.

8. Điện thoại chụp được 1 triệu hình mỗi giây

Đây là cách tiện lợi để xử lý dữ liệu từ camera điện 
thoại di động có thể cho ra nhiều khung hình từ một 

lần phơi sáng. Nó tăng tốc độ khung hình lên nhanh 
đến mức 1 megahertz dù chỉ có màu đen và trắng.

9. Thiết bị điện tử ăn được

Các mạch điện tử dùng một lần được in trên giấy có 
thể được hòa tan, chẳng hạn như hình xăm tạm thời, 
một ngày nào đó có thể được thêm vào thực phẩm 
hoặc thuốc để giúp theo dõi sức khỏe con người.

10. Giày boot tạo ra điện

Mỗi bước đi của người mang giày này sẽ nén dòng 
thủy ngân qua lại thông qua thiết bị được gắn ở gót 
chân, từ đó tạo ra dòng điện. Dòng điện này có thể 
đủ để cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị liên lạc 
nhỏ.

Nguồn: Vietq.vn
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TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC

VINH DANH 28 CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM SÁNG 
TẠO, TIÊU BIỂU NĂM 2018

Tại lễ trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc 
năm 2018 diễn ra tối 16/12 có 28 công trình, sản 

phẩm tiêu biểu đã được vinh danh.
Đây là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chức,nhằm tôn vinh, khen 
thưởng các đoàn viên, thanh niên có các công trình, 
đề tài, sản phẩm sáng tạo, tiêu biểu được áp dụng 
trong học tập, công tác, lao động sản xuất.

Tại lễ tuyên dương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh đã trao giải cho 28 công trình, sản phẩm sáng 
tạo tiêu biểu xuất sắc. Đây là các công trình tiêu 
biểu, được lựa chọn từ 255 hồ sơ đề cử của 57 tỉnh, 
thành đoàn, đoàn trực thuộc. Trong đó, có một số 
công trình, sản phẩm nổi bật, như: “Bộ phao cứu sinh 
thông minh” của học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Kiệt 
Sơn, Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; “Hệ thống cảnh báo lũ lụt, 
sạt lở đất” của nhóm học sinh lớp 10 chuyên toán, 
Trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Ninh Bình; công trình 
“Hệ thống quản lý chất lượng  hoạt động đấu tranh 
của lực lượng 47 trên mạng internet” của nhóm tác 
giả đến từ Bộ Quốc phòng…

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Quốc hội 
Phùng Quốc Hiển hoan nghênh và biểu dương các 
công trình, sản phẩm được trao giải thưởng; đồng 
thời khẳng định, qua từng năm, các sáng tạo ngày 
càng nhiều hơn, đa dạng hơn, độc đáo hơn và có tính 
ứng dụng cao hơn.

“Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho 
thanh niên; chú trọng phát huy vai trò của thế hệ trẻ; 
khuyến khích, cổ vũ thanh niên có ước mơ, hoài bão 
làm chủ khoa học, công nghệ”, Phó Chủ tịch Quốc hội 
nhấn mạnh. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cho 
rằng, phong trào tuổi trẻ sáng tạo cần được triển khai 
hiệu quả hơn nữa trong các đối tượng, lĩnh vực, thực 
sự trở thành sân chơi khơi nguồn sáng tạo của tuổi 
trẻ; hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, đưa phát minh 
của thanh niên ứng dụng vào thực tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, qua từng năm, 
các sáng tạo ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, độc 
đáo và có tính ứng dụng cao hơn. Đảng và Nhà nước 
luôn quan tâm,chăm lo cho thanh niên, trong đó phát 
huy vai trò của thế hệ trẻ luôn được chú trọng, thể 
hiện trong nhiều văn kiện, chủ trương của đất nước; 
khuyến khích, cổ vũ thanh niên ước mơ, hoài bão làm 
chủ khoa học, công nghệ. Trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế sâu rộng, thách thức của cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0, Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” cần 
phải được triển khai hiệu quả hơn nữa trong các đối 
tượng, lĩnh vực, thực sự trở thành sân chơi khơi nguồn 

sáng tạo của tuổi trẻ; hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, 
đưa phát minh của thanh niên ứng dụng vào thực tế, 
tạo cơ hội giao lưu cho tuổi trẻ, cập nhật kiến thức 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Năm 2018, Ban tổ chức Giải thưởng đã nhận được 
255 hồ sơ đề cử của 57 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực 
thuộc. Độ tuổi trung bình của tác giả các công trình, 
sản phẩm sáng tạo là 25,5 tuổi (độ tuổi trung bình 
thấp hơn hàng năm do mở rộng độ tuổi tác giả là 
thiếu niên, nhi đồng). Độ tuổi cao nhất là 35 tuổi (sinh 
năm 1983), độ tuổi thấp nhất là 09 tuổi (sinh năm 
2009).

Căn cứ hồ sơ của các Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực 
thuộc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội 
đồng bình chọn và chọn ra 28 công trình, sản phẩm 
sáng tạo tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương, khen 
thưởng. Trong đó, lĩnh vực kỹ thuật có 12 sản phẩm, 
công trình sáng tạo (chiếm 42,85%); Lĩnh vực công 
nghệ thông tin có 6 sản phẩm, công trình sáng tạo 
(chiếm 21,43%); Lĩnh vực Tự động hóa 4 sản phẩm, 
công trình sáng tạo (chiếm 14,29%); Lĩnh vực y tế, môi 
trường 2 sản phẩm, công trình sáng tạo (chiếm 7,14 
%); Lĩnh vực an ninh - quốc phòng: 04 sản phẩm, công 
trình sáng tạo (chiếm 14,29%).

Các công trình, sản phẩm được tuyên dương 
năm 2018 có chất lượng khá đồng đều, đa dạng 
trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: Tự động 
hóa, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ 
thuật ứng dụng, Kỹ thuật điện, Quốc phòng - An 
ninh, Công nghệ thông tin, Y tế, Môi trường...   
Đây là các công trình, sản phẩm đã được ứng dụng 
vào thực tế học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, 
tập huấn - chiến đấu, được đánh giá cao, có tính thực 
tiễn, có khả năng áp dụng hiệu quả vào đời sống kinh 
tế - xã hội.

Nguồn: vietq.vn

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao bằng khen cho 
các cá nhân đạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2018.
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BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “TRÍ TUỆ NHÂN 
TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU ỨNG DỤNG TRONG 
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG”

Sáng ngày 11/12, tại thành phố Vũng Tàu, Sở Khoa 
học và Công nghệ đã tổ chức Buổi nói chuyện 

chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu ứng 
dụng trong sản xuất và đời sống” nhằm cập nhật 
các kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ 
liệu trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số cũng như 
những xu hướng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong 
lĩnh vực y tế, điện tử, Logistics, giao thông, giáo dục, 
nông nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng khác của Việt 
Nam nói chung và tỉnh nói riêng. Qua đó giúp cho các 
tổ chức, doanh nghiệp, viện trường, trí thức trẻ, người 
dân trong tỉnh hiểu rõ và nâng cao nhận thức hơn về 
AI, khoa học dữ liệu cũng như ứng dụng của AI trong 
quản lý, sản xuất và đời sống. 

Tham dự buổi nói chuyện chuyên đề có ông Mai 
Thanh Quang - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ; GS. 
TS Hồ Tú Bảo - Viện John von Neumann (JVN), Đại học 
Quốc gia Tp. HCM và Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán 
(VIASM); TS. Nguyễn Tuấn Hoa - Trưởng nhóm chuyên 
gia tư vấn độc lập; Ths. Đỗ Văn Long - Giám Đốc Chiến 
Lược Vùng Infinity Blockchain Labs và các nhà khoa 
học trong và ngoài tỉnh liên quan. Cùng hơn 170 đại 
biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ 
chức, viện, trường đại học – cao đẳng, doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh. 

Phát biểu khai mạc, ông Mai Thanh Quang cho biết, 
nguồn nhân lực và công nghệ là một trong các yếu 
tố quan trọng quyết định đến sự cạnh tranh, nếu 
chúng ta có nguồn nhân lực mạnh tiếp cận kịp thời 
những công nghệ tốt sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát 
triển ngày càng mạnh. Trong thời gian qua, trên địa 
bàn tỉnh cũng đã tổ chức rất nhiều diễn đàn, hội nghị 
để nói về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tuy 

nhiên chỉ mang tính khái quát chung về những cơ hội 
và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cuộc cách 
mạng cũng thể hiện được một số ứng dụng và công 
nghệ mang tính chất tiêu biểu như trí tuệ nhân tạo 
(AI), khoa học dữ liệu, công nghệ Blockchain, thực tế 
ảo, internet vạn vật,… ông cũng hi vọng rằng qua 
buổi nói chuyện báo cáo chuyên đề này các đơn vị tổ 
chức, cá nhân sẽ hiểu thêm và tiếp cận thêm những 
ứng dụng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư có thể áp dụng vào thực tế tốt hơn. 

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, các đại biểu được 
nghe GS.TSKH. Hồ Tú Bảo giới thiệu về “Trí tuệ nhân 
tạo và khoa học dữ liệu: Chìa khoá của thời chuyển 
đổi số”. GS.TSKH Hồ Tú Bảo chia sẻ các khái niệm cốt 
lõi của trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, những lĩnh 
vực đang tạo nên cuộc cách mạng số hóa; chiến lược 
của các quốc gia và thảo luận hướng đi phù hợp cho 
Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số. Có thể nói, 
tiến bộ của khoa học đã cho phép con người dần số 
hóa được hầu hết mọi thực thể trên thế giới, và từ 
đó kết nối các phiên bản số của chúng trong không 
gian internet, hay còn gọi là Internet Of Things (IoT) 
- Mạng lưới vạn vật kết nối bởi Internet. Khoa học dữ 
liệu đóng vai trò “bộ não” trong quá trình phân tích 
các dữ liệu cung cấp bởi không gian số kể trên, từ đó 
đưa ra quyết định điều hành các hoạt động trong thế 
giới thực bằng trí thông minh nhân tạo. Giáo sư nhấn 
mạnh rằng khoa học dữ liệu chính là “chìa khóa thời 
công nghệ số”. Do đó, để không bị tụt lại phía sau, 
mục tiêu gần nhất của Việt Nam nói chung và BR-VT 
nói riêng nên chú trọng xây dựng và phát triển cơ sở 
hạ tầng dữ liệu, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân lực, 
đặc biệt là lực lượng chuyên gia “tinh nhuệ” có khả 
năng làm chủ lượng thông tin khổng lồ này.

 Tiếp sau đó là phần giới thiệu của TS. Nguyễn Tuấn 
Hoa về nội dung những ý kiến đóng góp ứng dụng 
công nghệ số ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và công nghệ 
Blockchain và những tiềm năng ứng dụng tại Việt 
Nam do Ths. Đỗ Văn Long trình bày. 

Nguồn: Nguyễn Tuyết

CẢI THIỆN MẢNG XANH CHO BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BR-VT là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp và 
du lịch. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ cây xanh trong 

các KCN, khu đô thị, du lịch… còn thấp. Do đó, trồng 
những loại cây xanh đặc trưng và phù hợp với điều 
kiện khí hậu, thổ nhưỡng của BR-VT là việc làm cần 
thiết để cải thiện “mảng xanh” cho địa phương.
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TỶ LỆ CÂY XANH CÒN THẤP
Thông tư 48/2011/TT-BTNMT ngày 28-12-2011 của 

Bộ TN-MT quy định, tỷ lệ diện tích đất được trồng cây, 
vườn hoa, sân cỏ trong hàng rào khu công nghệ cao 
(KCNC), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp 
(CCN) tối thiểu phải bằng 10% tổng diện tích của 
toàn bộ KCNC, KCN và CCN. Bên cạnh đó, Quy chuẩn 
01/QCVN của Bộ Xây dựng cũng quy định diện tích 
đất cây xanh trong khuôn viên nhà máy tối thiểu 20% 
tổng diện tích đất xây dựng.

Theo Thạc sĩ Vũ Thị Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu và dịch vụ sinh vật cảnh Việt Nam, hiện 
nay, nhiều KCN trên địa bàn tỉnh được quy hoạch 
không bảo đảm diện tích cây xanh và xử lý chất thải 
nên ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người 
dân. Trên thực tế, tỷ lệ cây xanh tại nhiều KCN rất 
thấp, thậm chí nhiều khu vực không có cây xanh 
cách ly giữa nhà máy sản xuất với khu dân cư, dẫn 
đến nhiều hộ dân sống gần KCN phải hứng chịu khói 
bụi và tiếng ồn từ hoạt động sản xuất công nghiệp.

Không chỉ các KCN có tỷ lệ cây thấp, việc phát 
triển đô thị theo xu hướng “bê tông hóa” như hiện 
nay cũng khiến BR-VT thiếu hụt những mảng xanh 
cần thiết. Theo Sở KH-CN, tỉnh BR-VT hiện có khoảng 
140.000 cây xanh các loại, phân bố ở hầu hết các 
tuyến đường, công viên, những điểm công cộng, các 
công sở thuộc 8 huyện, thành phố. Công tác đầu tư 
xây dựng và phát triển mảng xanh đô thị luôn được 
tỉnh BR-VT quan tâm, coi đó là một tiêu chuẩn của 
việc xây dựng môi trường sống trong lành cho đô thị 
biển BR-VT. Tuy nhiên, do cây xanh chưa được quy 
hoạch một cách bài bản và phân bố hợp lý nên mảng 
xanh đô thị tại BR-VT vẫn chưa phát huy hiệu quả. 
Một số tuyến đường, khu vực công cộng đang trồng 
những cây chưa phù hợp với khí hậu và cảnh quan. 
Một số tuyến đường ven biển từ Vũng Tàu đến Bình 
Châu dù rất đẹp nhưng không có những loại cây phù 
hợp với khí hậu miền biển và tạo ra điểm nhấn cho 
địa phương nhằm thu hút khách du lịch. Song song 
đó, các khu du lịch, các khách sạn hiện nay phần lớn 
mới chỉ chú trọng đầu tư phòng ốc, dịch vụ chứ chưa 
quan tâm đến việc cải thiện mảng xanh.

TĂNG ĐỘ CHE PHỦ CỦA RỪNG LÊN 10%
“Thử nghiệm một số giống cây xanh chịu mặn ven 

biển”, “Nghiên cứu sưu tập và gieo ươm một số loài 
cây gỗ bản địa quý của BR-VT” và “Nghiên cứu tuyển 
chọn một số loài cây thích hợp tạo cảnh quan cho 

Núi Lớn - Núi Nhỏ, TP. Vũng Tàu” là 3 đề tài nghiên 
cứu khoa học đã được Sở KH-CN thông qua và hiện 
đang được ứng dụng có hiệu quả tại BR-VT. Các đề 
tài này đã góp phần làm đa dạng sinh học cho vùng 
ven biển BR-VT trước điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Từ những đề tài này, nhóm nghiên cứu thuộc Hội 
Sinh vật cảnh tỉnh đã xây dựng vườn ươm, tạo cây 
giống các loài đạt qui cách, phẩm chất cho trồng 
rừng, trồng vườn từ các loài cây gỗ bản địa như: Cẩm 
lai Bà Rịa, vên vên, dầu cát, dầu song nàng... Ngoài ra, 
nhóm nghiên cứu đã tìm ra giống cỏ lông heo có khả 
năng chống chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt 
ở Bãi Sau, vừa tạo thành thảm phủ đất trống, làm đẹp 
cảnh quan vừa chống cát bay. “Nghiên cứu tuyển 
chọn một số loài cây thích hợp tạo cảnh quan cho 
Núi Lớn – Núi Nhỏ” với các loài cây trồng phủ xanh 
phổ biến như: keo lá tràm, keo tai tượng, bằng lăng, 
tếch, muồng đen, lim xẹt, gõ mật, giáng hương... đã 
che bớt những khiếm khuyết của các vách núi.

Bà Lê Thị Nga, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh cho 
biết, hiện nay địa phương đã thử nghiệm thành công 
nhiều giống cây có khả năng chịu mặn ven biển như: 
chiêu liêu, cẩm liên, cẩm lai Bà Rịa, vên vên, sến mù... 
Đặc biệt, Sở KH-CN và Hội Sinh vật cảnh đã xây dựng 
đề án “1 triệu cây xanh” giai đoạn 2018-2022 nhằm 
ứng dụng rộng rãi 3 đề tài đã được nghiên cứu, bảo 
vệ môi trường của tỉnh, giảm thiểu ô nhiễm khí thải, 
tái tạo hệ sinh thái cây trồng ở các KCN, khu du lịch, 
khu đô thị… phấn đấu làm tăng độ che phủ của rừng 
lên đến 10%.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn


