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Cùng với các hoạt động trong cả nước thiết thực chào mừng Ngày khoa học 
và công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5, nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành 
tựu khoa học và công nghệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; 
biểu dương, tôn vinh đội ngũ hoạt động khoa học và công nghệ. Ở địa phương, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến, áp dụng rộng rãi các thành tựu KH&CN vào sản 
xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến các 
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN nhằm nâng cao nhận 
thức của toàn xã hội trong phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế, với nhiều hình thức phong phú.

Nhân dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin trân 
trọng gửi tới quý độc giả Đặc san Thông tin KH&CN số chào mừng Ngày KH&CN 
Việt Nam 18/5, giới thiệu tổng quan các hoạt động KH&CN của địa phương, một 
số kết quả nghiên cứu cũng như các hoạt động tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN, 
các tài năng trẻ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN, phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2017, thay mặt cho Ban Biên tập 
Đặc san Thông tin KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tôi xin gửi lời chúc mừng 
tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoạt động trong các 
lĩnh vực KH&CN của địa phương luôn phát huy niềm đam mê sáng tạo, phấn đấu 
để có nhiều thành tựu KH&CN đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh năm 2017 và những năm sau.

Chúc Quý độc giả thật nhiều sức khỏe và thành công!
Tổng biên tập

ThS. MAI THANH QUANG
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Nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam (18/5/2017), Đặc san Thông tin 
Khoa học và Công nghệ điểm lại những 

kết quả chủ yếu trong hoạt động khoa học của tỉnh 
trong thời gian qua và định hướng sắp tới.  

Xác định vai trò khoa học và công nghệ 
(KH&CN) là động lực để phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc, các kỳ Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xem phát 
triển KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng và xuyên suốt nhằm thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu đã đề ra. 

Sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 
01/11/2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết 
số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 
20-NQ/TW được ban hành, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết 
số 20-NQ/TU, chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên 
truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ, tạo sự thống 
nhất về nhận thức và hành động trong triển khai 
thực hiện.

Ngày 09/12/2013, Tỉnh uỷ đã ban hành Kế 
hoạch hành động số 83-KH/TU thực hiện Nghị 
quyết 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội 
nhập quốc tế. Mục tiêu của kế hoạch là đẩy mạnh 
phát triển KH&CN, trong đó ưu tiên, tập trung đưa 
công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất 
và đời sống để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 

NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU 
TRONG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

HÀNH ĐỘNG 83/KH-TU CỦA TỈNH ỦY 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU VỀ HOẠT ĐỘNG 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
KS. Nguyễn Kim Trường 
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ BR-VT

- xã hội trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng 
Bà Rịa - Vũng Tàu thành một tỉnh công nghiệp và 
cảng biển theo hướng hiện đại đã đề ra trong Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V.

Trên cơ sở 19 nhiệm vụ, giải pháp được đề ra 
trong Kế hoạch hành động số 83-KH/TU, trong 
đó có 10 nhiệm vụ giao cho Sở Khoa học và Công 
nghệ chủ trì, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 về 
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động số 83-
KH/TU ngày 09/12/2013 của Tỉnh ủy.

Tổng cộng có 40 nhiệm vụ và giải pháp trên các 
lĩnh vực được đề ra trong Quyết định số 721/QĐ-
UBND như sau:

+ Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án 
ứng dụng tiến bộ KHCN: 22 nhiệm vụ/giải pháp;

+ Phát triển các hoạt động sở hữu trí tuệ, thông 
tin KHCN, quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất 
lượng: 04 nhiệm vụ/giải pháp;

+ Đổi mới về cơ chế tài chính, đầu tư cho KHCN: 
07 nhiệm vụ/giải pháp;

+ Phát triển nguồn nhân lực KHCN: 04 nhiệm 
vụ/giải pháp;

+ Hợp tác trong nước và quốc tế về KHCN: 01 
nhiệm vụ/giải pháp;

+ Phổ biến và tuyên truyền về Nghị quyết số 20-
NQ/TW và Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy: 02 
nhiệm vụ/giải pháp.

Sau khi được ban hành, công tác tuyên truyền, 
phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW 
và Kế hoạch hành động số 83-KH/TU ngày 
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09/12/2013 của Tỉnh ủy được triển khai tích cực 
để Kế hoạch hành động đi vào đời sống. Ngoài 
việc tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết cho 
các cán bộ chủ chốt, công tác tuyên truyền nhằm 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy 
đảng, chính quyền thực hiện các chủ trương của 
Đảng, nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển 
KH&CN gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương được thực hiện 
thường xuyên, liên tục thông qua việc triển khai 
các văn bản chỉ đạo đến các cấp, các ngành và phổ 
biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, 
đài phát thanh truyền hình tỉnh...).

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao theo chức 
năng và nhiệm vụ của mình, các sở ban ngành, địa 
phương đã tích cực chủ động thực hiện, bám sát 
Kế hoạch của tỉnh, đồng thời có sự phối hợp để 
triển khai có hiệu quả chương trình đề ra.

Sau gần 5 năm triển khai Kế hoạch hành động 
số 83, đã thu được những kết quả nổi bật trên các 
lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã 
đặt ra. Sau đây điểm lại những kết quả kết quả nổi 
bật trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành 
động số 83-KH/TU.

Nhờ đổi mới trong công tác quản lý khoa học, 
ngành KH&CN có điều kiện thực hiện hiệu quả 
chức năng tham mưu trong việc cụ thể hóa các chủ 
trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về KH&CN, phù hợp với thực 
tiễn của tỉnh; các đề tài, dự án được triển khai ngày 
càng bám sát nhu cầu thực tiễn và mang tính ứng 
dụng cao; trong đó, tỷ lệ các đề tài, dự án do địa 
phương chủ động đề ra nhằm giải quyết những vấn 
đề đang được quan tâm tại địa phương ngày càng 
tăng. Việc chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ 
KH&CN vào sản xuất được chú trọng hơn, đã xây 
dựng được nhiều mô hình ứng dụng KH&CN có 
hiệu quả được người dân áp dụng và nhân rộng tại 
các huyện, xã. Hầu hết các nhiệm vụ ở nội dung 
này là xây dựng các chương trình, đề án ứng dụng  
tiến bộ KH&CN do các ngành thực hiện và đang 
triển khai đưa vào thực tế, cụ thể là:

- Xây dựng dự án Đầu tư khu và các vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.

- Thực hiện đề tài An toàn vệ sinh thực phẩm 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Xây dựng đề án Mở rộng áp dụng tiêu chuẩn 

VietGAP trong nuôi trồng thủy sản; đề án Ứng 
dụng công nghệ bảo quản, chế biến thủy sản sau 
thu hoạch giai đoạn 2015 - 2020.

- Xây dựng đề án bảo tồn gen các loài động, thực 
vật quý, hiếm tại tỉnh giai đoạn 2014 - 2020.

- Xây dựng Đề án xử lý chất thải rắn bằng công 
nghệ đốt sau năm 2015; thu hút Dự án đầu tư ứng 
dụng công nghệ tái chế để xử lý bụi lò của các nhà 
máy thép.

- Xây dựng Đề án chống xói lở bờ biển giai đoạn 
2014 - 2020, Đề án ứng dụng công nghệ tiên tiến 
để phòng, chống ao xoáy tại các bãi biển du lịch 
của tỉnh.

- Thực hiện đề tài nghiên cứu phát triển các loại 
hình du lịch làng nghề, tại gia và du lịch biển trên 
địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Đề án triển khai hệ thống quản lý 
giao thông thông minh tại tỉnh giai đoạn 2014 - 
2020.

- Xây dựng Đề án ứng dụng năng lượng mặt trời, 
đèn Led chiếu sáng tại các khu vực, công trình 
công cộng giai đoạn 2014 - 2020; thu hút Dự án 
sử dụng năng lượng gió phát điện tại Côn Đảo.

- Thực hiện Đề tài khảo sát, đánh giá thực trạng 
và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển hệ 
thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Chương trình ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý, dạy và học giai đoạn 2014 
- 2020.

- Thực hiện Đề tài nghiên cứu ứng dụng nhằm 
nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề tại 
tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch hoàn thiện việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

Khảo sát lắp đặt trạm năng lượng mặt trời tại Côn Đảo



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI             

4 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

chính và phần mềm Văn phòng điện tử tại các cơ 
quan nhà nước; tổ chức các cuộc họp trực tuyến 
giữa tỉnh với các huyện, thành phố.

Phần lớn các nhiệm vụ đã hoàn thành theo đúng 
kế hoạch đề ra và có tác động hiệu quả đến đời 
sống và sản xuất của người dân, góp phần thúc đẩy 
các hoạt động KH&CN phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. 

Kể từ khi ban hành Kế hoạch 83-KH/TU đến 
nay, nhận thức về vai trò quan trọng của việc ứng 
dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống của cán bộ 
cũng như các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ 
rệt. Những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong Kế 
hoạch số 83-KH/TU được Sở Khoa học và Công 
nghệ và các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện, 
triển khai tích cực, đạt kết quả tốt, bám sát mục 
tiêu đề ra.   

Từ khi triển khai Kế hoạch 83-KH/TU của Tỉnh 
ủy, một số vấn đề bức xúc trong quá trình phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh như ô nhiễm môi 
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao 
thông, xói lở bờ biển… đã được đưa vào nhiệm vụ 
KH&CN để giải quyết. Công tác nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN có chuyển biến tích cực. Việc quản 
lý đề tài, dự án đều gắn với địa chỉ ứng dụng thực 
tế; số lượng đề tài, dự án hàng năm tăng lên. 

Đến nay hầu hết các đề tài, dự án KH&CN đề 
ra trong Kế hoạch hành động số 83-KH/TU của 
Tỉnh ủy đã được triển khai và hoàn thành; việc 
tuyển chọn đề tài được thực hiện theo hình thức 
đặt hàng, gắn với địa chỉ tiếp nhận, ứng dụng sau 
nghiên cứu. 

Hoạt động quản lý, đổi mới và chuyển giao công 
nghệ được quan tâm, tăng cường; đã xúc tiến xây 
dựng Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát 
triển công nghiệp chất lượng cao, công nghiệp hỗ 
trợ và xây dựng Đề án thành lập Khu công nghiệp 
công nghệ cao. Việc chuyển giao công nghệ gắn 
với các dự án đầu tư vào tỉnh được kiểm soát chặt 
chẽ theo hướng thu hút những dự án công nghệ 
hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng, thân thiện với môi 
trường, có sức cạnh tranh và lan tỏa; đã triển khai 
Kế hoạch đánh giá trình độ công nghệ của một số 
ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được tăng cường, 
đẩy mạnh, tăng về số lượng và lĩnh vực hỗ trợ. Qua 

03 năm, 2014 - 2016, đã hỗ trợ gần 300 Doanh 
nghiệp với kinh phí 12 tỷ, trong đó, kinh phí đối 
ứng của Doanh nghiệp: 130 tỷ (tỷ lệ hỗ trợ chiếm 
10%). Hàng năm, có hàng trăm lượt doanh nghiệp 
tham gia Chương trình, góp phần nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Đã tổ chức thành công cuộc thi Ý tưởng KH&CN 
lần thứ I tại tỉnh với 42 giải pháp đạt giải và hiện 
đang triển khai cuộc thi Ý tưởng KH&CN lần thứ 
II, qua đó phát hiện kịp thời những ý tưởng mới, 
sáng tạo để phục vụ sản xuất và đời sống. Nhằm 
thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, UBND tỉnh đã 
ban hành và triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.  

Hoạt động sở hữu trí tuệ từng bước đi vào chiều 
sâu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; đã triển khai Đề 
án xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu 
đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014 - 2020 (theo 
Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 
của UBND tỉnh) như muối Bà Rịa, nhãn xuồng 
cơm vàng, rượu Hòa Long, bánh khọt Vũng Tàu. 
Công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng giai 
đoạn 2015-2020 càng gắn với bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.

Cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động 
KH&CN từng bước được đổi mới theo cơ chế cấp 
phát kinh phí, bảo đảm các hoạt động tài trợ, cho 
vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng 
lực KH&CN từ Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh; 
việc sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp thành lập và sử dụng quỹ hiệu 

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Ý tưởng KH&CN 
tỉnh BR-VT lần 1 năm 2015
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quả vào hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới 
công nghệ. Triển khai quản lý sử dụng kinh phí 
theo hướng đẩy mạnh khoán chi, tăng tính tự chủ 
cho các cơ quan quản lý tài chính, các tổ chức 
chủ trì, các chủ nhiệm nhiệm vụ, đáp ứng được sự 
mong đợi của các tổ chức KH&CN cũng như các 
nhà khoa học, trên cơ sở của Thông tư Liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ban hành ngày 22 
tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa 
học và Công nghệ.

Các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của 
Trạm Ứng dụng Côn Đảo, Trung tâm Thông tin và 
Thống kê KH&CN, Trạm quan trắc và cảnh báo 
phóng xạ, các Trung tâm, Chi cục quản lý, kiểm 
nghiệm tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
và các cơ sở giáo dục, dạy nghề của tỉnh giai đoạn 
2015 - 2020 được thực hiện; đã triển khai thủ tục 
đầu tư xây dựng ban đầu đối với dự án Khu khoa 
học và công nghệ biển.

Công tác thông tin KH&CN có chuyển biến và 
được đẩy mạnh hơn, đã triển khai xây dựng Sàn 
giao dịch công nghệ trực tuyến; tiềm lực thông 
tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu KH&CN phục vụ các 
mục tiêu theo quy hoạch phát triển của địa phương 
ngày càng được tăng cường, hoàn thiện, cơ bản 
đáp ứng các yêu cầu về trao đổi, cung cấp thông 
tin, tư liệu về các thành tựu KH&CN mới trong và 
ngoài nước. Đã tổ chức thành công sự kiện “Trình 
diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam 
Bộ năm 2015” tại tỉnh.

Các ứng dụng khác từ các ngành theo xu hướng 
của cách mạng công nghiệp 4.0 đang được chú 
trọng triển khai như xây dựng bệnh viện thông 

minh, giao thông thông minh, đô thị thông minh… 
gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh 
cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân ngày càng thân thiện 
hơn, tốt hơn.  

Việc hợp tác về KH&CN được tăng cường hơn, 
có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả 
khả quan; đã triển khai ký kết hợp tác với Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học 
và Công nghệ); hợp tác với Hà Lan triển khai Dự 
án thí điểm công nghệ cảnh báo sớm dòng Rip/
Ao xoáy tại Bãi Sau - TP Vũng Tàu; hợp tác với 
Ixraen phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2777/
QĐ-UBND ngày 07/10/2016 về việc Ban hành Kế 
hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức KH&CN 
đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức 
KH&CN, doanh nghiệp ở nước ngoài giai đoạn 
2016 - 2020. 

Nhằm tăng cường chính sách đãi ngộ, khen 
thưởng đối với tác giả các công trình xuất sắc được 
công bố và ứng dụng, UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 1285/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 về Quy 
chế xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, trên cơ sở đó, việc tổ chức xét tặng Giải 
thưởng KH&CN lần thứ nhất đang triển khai để 
trao giải vào ngày 18 tháng 5.  

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục 
một số mặt còn hạn chế, đồng thời để phát triển 
đồng bộ, làm cho KH&CN thực sự là động lực 
quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, gắn với yêu cầu phát triển 
bền vững của tỉnh, góp phần phát triển Bà Rịa - 
Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng 
biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tạo ra bước 
phát triển mới trong công tác nghiên cứu ứng dụng 
KH&CN, tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các 
nội dung được đề ra trong Kế hoạch số 83-KH/
TU của Tỉnh ủy và ban hành Nghị quyết của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KH&CN của tỉnh 
đến năm 2020 nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn 
cấp bách đang đặt ra.

N.K.T

Đại biểu tham quan tại Hội nghị triển khai và phát động 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017
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Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những tỉnh 
thành trong cả nước sớm triển khai việc 
tổ chức Xét tặng Giải thưởng khoa học và 

công nghệ của địa phương. Thực hiện Nghị định 
số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ 
về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà 
nước và các giải thưởng khác về khoa học và công 
nghệ, ngày 25/5/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã 
ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND về Quy 
chế Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm mục đích tôn vinh 
tác giả của những công trình, cụm công trình khoa 
học và công nghệ có giá trị khoa học và thực tiễn 
cao, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh, hướng 
đến việc khuyến khích công tác nghiên cứu và ứng 
dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên 
tiến vào sản xuất và đời sống. Trong đó, đối tượng 
tham gia Giải thưởng là tác giả, đồng tác giả là 
người Việt Nam, người nước ngoài có công trình, 
cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc 
trên các lĩnh vực được công bố, ứng dụng hiệu quả 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1991 
trở lại đây phù hợp với các điều kiện đề ra tại Quy 
chế. 

1. Công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức Hội đồng 
xét thưởng các cấp

Thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Thể lệ 
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu lần thứ nhất – năm 2016, từ tháng 8 năm 
2016, công tác tổ chức xét tặng giải thưởng tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt đầu chính thức được 
triển khai. 

Đây là lần đầu tiên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển 

khai việc tổ chức Xét tặng Giải thưởng khoa học 
và công nghệ tỉnh, vì vậy, với chức năng là cơ quan 
thường trực của Hội đồng Giải thưởng Khoa học 
và Công nghệ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã 
tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn các tác giả và cơ quan chủ trì đăng 
ký tham gia xét tặng Giải thưởng để Giải thưởng 
được phổ biến và có sức lan toả sâu rộng đến với 
các tổ chức và cá nhân, đồng thời triển khai hướng 
dẫn trực tiếp việc bổ sung, hoàn thiện các thủ tục 
hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng liên quan theo 
đúng thủ tục, quy trình của Quy chế.

Từ năm 1991 đến nay, số lượng các công trình 
có sử dụng ngân sách nhà nước dành cho khoa học 
và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ trực 
tiếp quản lý là khoảng hơn 400 đề tài, dự án, trong 
đó có những đề tài khoa học, dự án sản xuất thử 
nghiệm có giá trị cao về khoa học và thực tiễn. 
Ngoài ra, còn có các công trình của doanh nghiệp, 
các sở ban ngành khác có giá trị. Tuy nhiên, vì một 
số lý do khách quan và chủ quan, một số tác giả 
của các công trình đã không đăng ký làm hồ sơ xét 
tặng giải thưởng theo quy định. Bên cạnh đó, một 
số công trình có tác động lớn đến sự phát triển của 
Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng đã đạt các giải thưởng 
các cấp cao hơn về khoa học và công nghệ của 
Bộ, ngành và Trung ương nên không thể tham gia 
Giải thưởng khoa học và công nghệ của tỉnh theo 
Quy chế.

Được sự hướng dẫn của cơ quan Thường trực 
Hội đồng giải thưởng tỉnh, các tác giả công trình 
và cơ quan chủ trì đã tiến hành tổ chức họp Hội 
đồng xét tặng cấp cơ sở theo Quy chế. Sở Khoa 
học và Công nghệ nhận được 26 hồ sơ công trình 

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU 
LẦN THỨ NHẤT – MỘT SỐ CÔNG 

TRÌNH TIÊU BIỂU
|| TS. Đỗ Quỳnh Nga  
PTP Quản lý KH&CN - Sở KH&CN tỉnh BR-VT
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hợp lệ tham gia Giải thưởng. Đây là những công 
trình phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế, xã 
hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu bao gồm cả những công trình sử dụng ngân 
sách nhà nước và không sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc nhiều lĩnh vực Khoa học với ba loại 
hình: Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát 
triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ, 
tập trung ở các lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật – công 
nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nông nghiệp, 
Y – Dược. Thành phần tác giả các công trình tham 
gia Giải thưởng đa dạng gồm các nhà khoa học, 
doanh nhân, nhà quản lý, giáo viên, nông dân,… 
hiện đang sinh sống và công tác không chỉ trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mà còn ở các 
địa phương khác (thành phố Hồ Chí Minh, Hà 
Nội,...). Có nhiều công trình đã được ra đời từ rất 
sớm (năm 1993), mặt khác cũng có nhiều công 
trình mới hoàn thành và triển khai ứng dụng trong 
những năm gần đây. 

Trên cơ sở 26 hồ sơ công trình do các Hội đồng 
Giải thưởng cấp cơ sở đề nghị xét tặng, Sở Khoa 
học và Công nghệ đã tổ chức 10 Hội đồng chuyên 
ngành cấp tỉnh. Thành viên các Hội đồng chuyên 
ngành là những chuyên gia khoa học uy tín, có 
trình độ chuyên môn sâu về các lĩnh vực chuyên 
ngành ở các viện, trường, trung tâm nghiên cứu 
lớn (phần lớn đến từ thành phố Hồ Chí Minh và 
một số ở Bà Rịa – Vũng Tàu), các nhà quản lý và 
đại diện các đơn vị ứng dụng công trình tại địa 
phương.

Để thẩm định tính xác thực của hồ sơ và tìm 
hiểu rõ hơn giá trị thực tiễn cũng như hiệu quả ứng 
dụng của các công trình, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã khảo sát tiền trạm, sau đó, đồng thời tổ 
chức cho các thành viên Hội đồng chuyên ngành 
khảo sát thực tế nhằm phục vụ cho việc đánh giá 
về các công trình tham gia Giải thưởng được chính 
xác, toàn diện. Kết quả đánh giá của các Hội đồng 
chuyên ngành là cơ sở tham khảo, mang tính chất 
tư vấn cho Hội đồng cấp Tỉnh trong việc lựa chọn 
các công trình xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị xét 
thưởng.

Căn cứ vào tiêu chí giá trị khoa học và công nghệ 
và giá trị thực tiễn của từng công trình, hội đồng 

Giải thưởng các cấp đã có quá trình làm việc, đánh 
giá nghiêm túc, công tâm đối với các hồ sơ tham 
gia Giải thưởng, nhằm lựa chọn những công trình 
xứng đáng nhất, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu 
chuẩn của Quy chế để trao Giải thưởng. Kết quả, 
có 14 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng 
khoa học và công nghệ tỉnh lần thứ nhất. 

2. Một số công trình tiêu biểu đạt giải thưởng 
khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
lần thứ nhất

Những công trình được trao tặng giải thưởng là 
những công trình có giá trị khoa học và công nghệ, 
giá trị thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực đối với 
sự phát triển của tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về lâu dài, 
hoặc đáp ứng các yêu cầu thực tiễn bức thiết của 
địa phương tại một thời điểm nhất định. Sau đây 
là một số công trình tiêu biểu được Ủy ban Nhân 
dân tỉnh trao giải trong đợt xét tặng Giải thưởng 
lần thứ nhất.

Cụm công trình Nghiên cứu ứng dụng phòng 
chống sét cho Xuyên Mộc và Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu do các tác giả Nguyễn Xuân Anh, Trần 
Duy Tâm Thanh thực hiện là công trình đầu tiên 
đánh giá về hoạt động dông sét một cách chi tiết 
tại địa phương (về quy luật hoạt động và cơ chế, 
mật độ hoạt động và sự phân bố dông sét tại hai 
huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc - vốn là hai địa bàn 
trước đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng của 
nạn dông sét và hầu hết các khu dân cư ở đây chưa 
có hệ thống chống sét). Trên cơ sở kết quả nghiên 
cứu, tác giả đã đề xuất được các giải pháp phòng 
chống sét nhằm giảm nhẹ hậu quả thiên tai do dông 
sét gây ra. Công trình đã chỉ rõ những tính năng kỹ 
thuật không đảm bảo và tốn nhiều kinh phí của các 
hệ thống chống sét theo nguyên lý phát xạ sớm, 
đang được sử dụng tại thời điểm thực hiện công 
trình (hệ thống kim thu sét), đưa ra những khuyến 
cáo kịp thời giúp người dân, cơ quan, cơ sở sản 
xuất…trên địa bàn tránh được những sai lầm trong 
đầu tư và xác định được vị trí lắp đặt trụ chống sét; 
đề xuất mô hình chống sét có giá thành thấp, bảo 
đảm hiệu quả chống sét cho nhân dân và nâng cao 
nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, phòng 
chống dông sét. Công trình đã thiết kế và xây dựng 
được 4 mô hình chống sét thí điểm dựa trên những 



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI             

8 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

kiến thức mới nhất về phòng, chống sét. Trên cơ 
sở đó, đã nhân rộng thành công 100 mô hình trong 
tỉnh. Sau khi triển khai công trình, số lượng tai nạn 
do giông sét trên địa bàn đã giảm đáng kể. Với ưu 
điểm là giá thành thấp, hiệu quả, mô hình chống 
sét, khả năng nhân rộng của công trình lớn.

Công trình Nghiên cứu, thiết kế mô hình Súng, 
đạn thần công và phục dựng nghi thức bắn súng 
thần công do các tác giả Võ Quang Hùng, Đinh 
Văn Hạnh, Lê Đức Trí, Phan Lâm Hải thực hiện 
là công trình đầu tiên trong cả nước nghiên cứu 
chuyên sâu và toàn diện về súng thần công, chế 
tạo đạn cho súng (về yếu tố lịch sử và kỹ thuật 
quân sự) trên cả hai phương diện Khoa học Xã hội 
nhân văn lẫn Khoa học Kỹ thuật. Công trình đã 
nghiên cứu, thiết kế mô hình súng thần công mang 
những nét đặc trưng riêng của súng Thần công Bà 
Rịa – Vũng Tàu (Dựa trên thiết kế súng thần công 
triều Nguyễn nhưng không rập khuôn hoàn toàn 
mà chọn các yếu tố văn hóa Bà Rịa – Vũng Tàu 
để khắc đúc trên súng, tạo nên các hoa văn, chi tiết 
trang trí: Núi Lớn, Núi Nhỏ, núi Minh Đạm, núi 
Dinh, biển...); chế tạo được loại đạn mới cho súng 
thần công, bắn tạo ra khẩu hiệu và biểu tượng phục 
vụ lễ hội du lịch; phục dựng được nghi thức bắn 
súng thần công truyền thống trong lịch sử, đồng 
thời xây dựng được kịch bản bắn súng thần công. 
Công trình đã tạo nên sản phẩm mới, lạ, có tính 
hấp dẫn cao, mang đặc trưng riêng cho nền du lịch 
tỉnh nhà, góp phần bảo tồn và giới thiệu di sản, văn 
hoá, làm cho di sản văn hoá trở nên sống động, 
cuốn hút, đồng thời để bắn biểu diễn phục vụ các 
nhiệm vụ chính trị. Cho đến nay, Bà Rịa – Vũng 
Tàu là tỉnh duy nhất sử dụng sản phẩm súng thần 
công trong các lễ hội, sự kiện được tổ chức tại tỉnh.

Cụm công trình các thiết bị kỹ thuật công nghệ 
phục vụ công tác dịch vụ địa vật lý giếng khoan 
của các tác giả Nguyễn Xuân Quang, Dương Văn 
Thắng, Tạ Tương Hoan, Trần Đại Tính, Lê Mạnh 
Cường, Vũ Anh Đức bao gồm các thiết bị hoàn 
toàn mới, lần đầu tiên được thiết kế và chế tạo 
bằng nội lực trong nước, thay thế và khắc phục 
được một số hạn chế của các thiết bị nhập ngoại 
(so với  các thiết bị của Nga và Mỹ đang lưu hành 
trên thị trường). Công trình có giá trị về khoa học 

và công nghệ, có tính sáng tạo, tích hợp kỹ thuật 
công nghệ mới, mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

 Công trình xuất phát từ yêu cầu của đơn vị 
nhằm giải quyết vấn đề cụ thể, đồng thời đáp ứng 
được yêu cầu sản xuất của ngành dầu khí, gia tăng 
sản lượng khai thác và nâng cao hệ số thu hồi dầu, 
khắc phục các khó khăn, tồn đọng trong công việc 
sản xuất; giảm bớt áp lực đặt hàng nước ngoài và 
tiết kiệm chi phí mua sắm. Các sản phẩm thân 
thiện, an toàn, thuận tiện trong sử dụng, được ứng 
dụng trong hệ thống các xí nghiệp của Liên doanh 
Việt Nga Vietsovpetro; hàng trăm giếng khoan ở 
mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, mỏ Đại Hùng, mỏ Thỏ 
Trắng đã ứng dụng công trình…Công trình cũng 
đã được các công ty đa quốc gia sử dụng dịch vụ 
(công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí PVD 
Paker Hughes).

Công trình Nghiên cứu tình hình tật khúc xạ 
và đánh giá hiệu quả các giải pháp chăm sóc mắt 
học đường ở học sinh THCS tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu của các tác giả Nguyễn Viết Giáp, Hà Thanh 
Phương, Huỳnh Phương Ly đã cung cấp số liệu, 
phân tích khoa học về hiện trạng tật khúc xạ ở lứa 
tuổi học sinh cùng với các yếu tố liên quan đến 
tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả các giải pháp 
chăm sóc mắt học đường học sinh THCS trên địa 
bàn tỉnh. Đây là những nghiên cứu dịch tễ cơ bản, 
được thực hiện theo các thiết kế và tiêu chuẩn quốc 
tế, có giá trị về mặt khoa học. Công trình nghiên 
cứu có sự phối hợp của tổ chức y tế quốc tế. Các 

Đề tài “Nghiên cứu thiết kế mô hình súng thần công và 
phục dựng nghi thức bắn súng thần công ở tỉnh BR-VT”
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nghiên cứu cơ bản về tật khúc xạ và kiến thức, thái 
độ, hành vi chăm sóc mắt của học sinh đã được 
Ban chỉ đạo phòng chống mù loà tỉnh, lãnh đạo 
ngành y tế và ban quản lý dự án sử dụng để xây 
dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động, giải 
pháp tăng cường công tác chăm sóc mắt và phòng 
chống mù loà cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Đã có 
hàng chục ngàn học sinh được nâng cao kiến thức 
chăm sóc bảo vệ mắt, hàng ngàn học sinh được hỗ 
trợ kính đeo để tăng thị lực, nâng cao chất lượng 
thị giác, hàng ngàn cán bộ giáo viên và y tế trường 
học được nâng cao năng lực, kiến thức để tham 
gia hiệu quả vào mạng lưới chăm sóc học đường. 
Hiện nay, ngành Giáo dục, trong đó đặc biệt là 83 
trường THCS, một số trường tiểu học và THPT đã 
sử dụng các kết quả nghiên cứu để triển khai hiệu 
quả các hoạt động chăm sóc mắt học đường. Công 
trình còn có phạm vi ảnh hưởng trong cả nước: 
nhiều địa phương trong nước đã tham quan, học 
tập, ứng dụng các kết quả nghiên cứu tại BR-VT 
như: Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La, Bình Dương, 
Tiền Giang, Đồng Tháp,…

 Cụm công trình Nghiên cứu ứng dụng một số 
giống cây trồng mới nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng và giá trị kinh tế, góp phần tăng thu 
nhập cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu, thực hiện trong giai đoạn 1996-
2001 của các tác giả Lê Tuấn Quốc, Bùi Xuân 
Khôi, Phạm Thị Thúy Yến, Phạm Thị Chín đã 
giải quyết được những vấn đề bức thiết của ngành 
nông nghiệp địa phương trong thời điểm những 
năm 1990 - 2001. Cụm công trình đã sản xuất 
được giống bắp lai F1 (LVN 10) đạt yêu cầu về 
kỹ thuật, kinh tế do địa phương sản xuất; xây 
dựng được vùng sản xuất bắp lai thương phẩm 
của tỉnh, nhân rộng từ 2 ha bắp lai thành 77 ha 
trên các địa bàn lớn của tỉnh, góp phần đẩy nhanh 
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng trồng cây 
hàng năm của tỉnh, thay thế được giống ngô nhập 
ngoại, giá thành rẻ. Cụm công trình cũng đã tạo ra 
sự đa dạng nguồn gen trong việc chọn tạo giống, 
chọn tạo cây đầu dòng một số cây ăn quả chủ lực 
của tỉnh như nhãn xuồng, xoài, sầu riêng, bưởi da 
xanh, chôm chôm…; chuyển giao các giống cây 
đã được nhân giống để phục vụ sản xuất, sản xuất 

cây ghép nhóm cây ăn trái là xoài cát Hòa Lộc, Cát 
Chu, nhãn xuồng cơm vàng, chôm chôm nhãn, cây 
điều giống mới,… có năng suất cao, chất lượng 
tốt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu 
quả cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. Cụm công trình này có ý nghĩa 
trong việc tạo cơ sở cho việc phát triển các dự án 
tiếp theo sau này, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của 
địa phương tại thời điểm công trình triển khai thực 
hiện, mặt khác, một số kết quả vẫn phát huy hiệu 
quả cho đến thời điểm hiện nay.

Đây là những công trình được đánh giá là có tác 
động sâu sắc đến nhận thức và đời sống xã hội, 
góp phần xây dựng cơ chế, chính sách thuộc phạm 
vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc tạo ra 
được công nghệ mới, cao hơn công nghệ tương tự 
khác đang ứng dụng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 
giải quyết được các vấn đề công nghệ, góp phần 
đổi mới công nghệ hoặc tạo ra sản phẩm mới có 
giá trị kinh tế lớn, có khả năng nâng cao năng lực 
cạnh tranh của sản phẩm, của ngành kinh tế, mang 
lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội, 
phát triển quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế; 
bảo vệ môi trường hoặc ứng dụng thành công và 
sáng tạo công nghệ tiên tiến trong các công trình 
lớn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được áp dụng trên 
địa bàn tỉnh và có khả năng áp dụng ở phạm vi 
rộng,… 

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 04 năm 
ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngày 
18/5/2017), Giải thưởng khoa học và công nghệ 
lần thứ nhất của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là hoạt 
động để tôn vinh và ghi nhận công lao, thành tích 
của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức đã có nhiều 
đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đ.Q.N
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Ngày 13 và 14 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu  tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia 

học sinh trung học năm học 2016-2017 Khu vực 
phía Nam tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là sân 
chơi bổ ích nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy 
tư duy sáng tạo cho các em học sinh trung học, 
qua đó giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện 
kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà 
sáng chế trong tương lai.

Dự thi có 34 đơn vị, trong đó có 32 Sở Giáo 
dục và Đào tạo từ TP Đà Nẵng trở vào và 2 đơn 
vị là trường phổ thông trực thuộc ĐH quốc gia TP 
HCM và ĐH Sư phạm TP HCM. Với 217 dự án 
với 373 học sinh tham gia.

Kết quả: Có 17 giải toàn cuộc thi, bao gồm 03 giải 
nhất, 05 giải nhì và 09 giải Ba (Tỉnh BR-VT đoạt 
01 giải nhì và 01 giải Ba). Có 156 giải lĩnh vực, bao 
gồm 17 giải nhất, 19 giải nhì và 48 giải Ba và 72 
giải khuyến khích (Tỉnh BR-VT đoạt 03 giải nhất, 
01 giải nhì, 08 giải Ba và 04 giải khuyến khích).  

Chúng tôi xin nêu một dự án được xếp giải nhì 
giải lĩnh vực, đó là “Ghế hỗ trợ di chuyển dành 
cho người khuyết tật” của 02 học sinh: Lê Văn 
Hiếu, Đinh Hữu Thiên Ân, học sinh Trường THPT 
Nguyễn Du, huyện Châu Đức. Giáo viên hướng 
dẫn là NGUT, Ths Nguyễn Thị Thúy.

Để hỗ trợ cho người khuyết tật chân, trên thị 
trường đã có nhiều dòng sản phẩm như xe lăn, 
xe lăn thông minh, xe lăn điện, xe lăn điện thông 
minh… Nhưng đại đa số các sản phẩm đều cồng 
kềnh, kích thước lớn nên không đáp ứng được nhu 
cầu di chuyển linh hoạt cho người khuyết tật. Sản 
phẩm Ghế hỗ trợ di chuyển này sẽ phần nào đáp 
ứng được nhu cầu di chuyển trong không gian hẹp, 
leo được dốc thấp cho người khuyết tật, cũng vừa 
góp phần vào xây dựng xã hội văn minh tốt đẹp.

CUỘC THI KHOA HỌC VÀ 
KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH       

TRUNG HỌC KHU VỰC PHÍA NAM 
THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện (1)
|| KS. Nguyễn Kim Trường (2)
(1) Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh BR-VT
(2) PGĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Tính mới và sáng tạo của sản phẩm là: 
- Là sản phẩm hỗ trợ dùng kèm, chỉ là “GHẾ” 

nhưng các chức năng không thua kém các sản 
phẩm khác dùng trong di chuyển của người khuyết 
tật.

- Sản phẩm gọn, nhẹ, rẻ hơn nhiều lần so với 
xe lăn điện, xe lăn đa chức năng (10 – 20 lần), sử 
dụng Joystick để điều khiển “ghế” di chuyển linh 
hoạt trong không gian chật hẹp, có dốc thấp.

- Sử dụng cảm biến nhận tín hiệu khi người ngồi 
trên ghế té ngã, cảnh báo dung lượng pin.

 Về nguyên lí hoạt động 
- Khi xoay Joystickk, Joystick phát tín hiệu ở 

2 trục Ox và Oy, truyền đến vi điều khiển Tiva C 
123G. Motor driver nhận tín hiệu đã được xử lí từ 
vi điều khiển Tiva C 123G và phát xung cho động 
cơ hoạt động, điều khiển chuyển động rẽ trái hay 
rẽ phải. 

- Khi người ngồi trên ghế té ngã (góc nghiêng 
từ 30 độ trở lên), thì Vi điều khiển nhận tín hiệu 
từ cảm biến góc nghiêng MPU6050 phát xung cho 
còi hoạt động. 

- Vi điều khiển nhận điện áp từ nguồn pin thông 
qua cầu phân áp và điều khiển dãy Led hoạt động. 
Trường hợp điện áp pin dưới 11 V thì vi điều khiển 
sẽ phát xung điều khiển cảnh báo bằng tín hiệu âm 
thanh và đèn nhấp nháy.

- Khi nhấn Joystick, tín hiệu được truyền đến vi 
điều khiển, phát xung cho loa hoạt động.

- Sử dụng công tắc để đóng ngắt dòng điện điều 
khiển đèn LED.

- Vặn nút để điều khiển chiều cao của ghế.
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 So sánh với các sản phẩm đã có trên thị trường 
dùng trong di chuyển của người khuyết tật:

Kết quả: Ghế hỗ trợ di chuyển dành cho người 
khuyết tật mang tính thực tiễn và nhân văn góp 
phần đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, cải thiện và 
nâng cao chất lượng đời sống của người khuyết 
tật.

Sử dụng “Ghế hỗ trợ di chuyển” sẽ là phương 
tiện hỗ trợ người khuyết tật:

Điều khiển linh hoạt việc di chuyển của “Ghế” 
trong không gian hẹp, có dốc thấp; tải dưới 55 kg 
và di chuyển được với vận tốc 5-9 km/h; báo động 

bằng âm thanh khi người ngồi trên ghế té ngã; 
được trang bị hệ thống đèn Led, cảnh báo và hiển 
thị thông số pin của thiết bịvà dễ dàng mang theo 
để sử dụng khi cần thiết. 

N.N.N, N.K.T         

- Dòng điện từ Pin Lipo (12V) vào mạch hạ áp LM2596 chuyển 
thành điện áp 5V cung cấp cho vi điều khiển Tiva C 123G.

- Vi điều khiển Tiva C 123G đã được nạp chương trình sẵn, sẽ 
nhận tín hiệu từ các cảm biến (như cảm biến độ nghiêng, báo 
pin, joystick), điều khiển các bộ phận thực thi.

Nhằm cổ vũ và phát huy tinh thần sáng tạo, ghi nhận 
các thành tích mà các em học sinh trung học trên địa 
bàn tỉnh đã đạt được thông qua cuộc thi Khoa học Kỹ 
thuật cấp Quốc gia khu vực phía Nam năm 2017, nhân 
dịp chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
năm 2017 (18/5), Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 
trao giấy khen cho 19 em học sinh đoạt giải tại cuộc thi 
nhằm biểu dương tinh thần sáng tạo, có đóng góp tích 
cực và hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Dưới đây là danh sách các em học sinh trung học trên địa 
bàn tỉnh đã tham gia và đoạt giải tại cuộc thi. 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Lê Đình Nguyên Anh Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

2 Huỳnh Lâm Gia Bảo Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

3 Nguyễn Lê Kỳ Anh Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

4 Nguyễn Hoàng 
Thuận Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

5 Nguyễn Hồng Văn Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

6 Lê Văn Hiếu Học sinh THPT Nguyễn Du

7 Đinh Hữu Thiên Ân Học sinh THPT Nguyễn Du

8 Lâm Thanh Nghĩa Học sinh THPT Dương Bạch Mai

9 Đỗ Lê Thùy Trang Học sinh THCS Duy Tân, Thành phố 
Vũng Tàu

10 Hoàng Alihan Turan Học sinh THCS Duy Tân, Thành phố 
Vũng Tàu

11 Lê Lương Minh Mẫn Học sinh THPT Trần Văn Quan

12 Phạm Trần Hồng 
Phát Học sinh THPT Trần Văn Quan

13 Trần Thị Thanh Vi Học sinh THPT Vũng Tàu

14 Lê Lại Tuyết Trần Học sinh THPT Vũng Tàu

15 Nguyễn Tiến Hoàng Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

16 Nguyễn Văn Luân Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

17 Nguyễn Tiến Đạt Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

18 Bùi Quang Huy Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

19 Nguyễn Hoàng 
Quỳnh Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nguyên lí hoạt động 
của sản phẩm
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1. Tổng quan về tình hình triển khai xây dựng 
các công trình bảo vệ bờ cửa sông ven biển

Tính đến nay ở nước ta đã có những công trình 
bảo vệ bờ biển có tính khoa học cao đã xuất hiện, 
mang lại hiệu quả tốt như công trình kè đê biển 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre…; kè đê biển Gò 
Công bằng cấu kiện TSC-178 và cấu kiện bê tông 
đúc sẵn của Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão là 
những công trình vận dụng thành công các nguyên 
lý của khoa học – công nghệ trong bảo vệ bờ.

Về công nghệ gia cố mái đê, kè ở nước ta đã 
từng bước phát triển, với các dạng kết cấu điển 
hình qua các thời kỳ như: 

- Thời kỳ 1970÷1990, chủ yếu sử dụng hình thức 
gia cố mái bằng đá lát khan, đá xây chít mạch, bê 
tông bản lớn đúc sẵn.

- Thời kỳ từ 1990÷1995, đã ứng dụng khối bê 
tông đúc sẵn liên kết tạo mảng, đảm bảo độ bền 
cao hơn trước tác động của sóng gió. 

- Thời kỳ 1995 đến nay, công nghệ bảo vệ bờ 
sông, bờ biển đã có bước tiến mới do sự xuất hiện 
của nhiều khối cấu kiện bê tông đúc sẵn liên kết 
hai, ba chiều, lắp ghép tạo mảng chắc chắn. Những 
tác giả sáng chế ra khối cấu kiện bê tông tự chèn 
đang được ứng dụng rộng rãi dọc bờ biển nước ta 
(Phan Thiết, Gò Công, Cửa Tiểu v.v…) như: Phan 
Đức Tác, Nguyễn Anh Tiến. Các cấu kiện lắp ghép 
bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển của Công ty Thoát 
nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ứng dụng tại huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình.

Về xây dựng công trình tác động từ xa hay kết 
hợp nhằm giảm sóng, gây bồi, tạo bãi v.v… được 
ứng dụng chủ yếu ở vùng cửa sông ven biển, với 
các loại kết cấu điển hình như: 

- Hệ thống mỏ hàn bằng đá đổ ở Văn Lý, Hải 
Hậu, Nam Định, ở cửa sông Cái Phan Rang, Ninh 
Thuận, đoạn bờ biển Cần Giờ, Tp. HCM  v.v…

- Hệ thống mỏ hàn gây bồi giảm sóng bằng khối 

Hình 3: Bản đồ phân vùng đất chua mặn ở vùng ĐBSCL

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CỐT PHI KIM 
TRONG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU VÙNG ĐỒNG BẰNG 
SÔNG CỬU LONG 

|| TS. Hoàng Đức Thảo 
Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Thoát nước và Phát triển 
đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Haro, khối Tetrapot ở đoạn bờ biển Nam Định, bờ 
biển khu vực thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

- Hệ thống mỏ hàn hình chữ T, bằng đá đổ, bằng 
ống tròn tại Nam Định, Thái Bình;

Mấy năm gần đây, loại túi mềm đựng cát làm mỏ 
hàn đặt nghiêng hay song song với bờ biển để gây 
bồi, tạo bãi, giảm sóng, thay thế vật liệu đá đổ, ống 
tròn hoặc khối bê tông, đã được nhiều địa phương 
ứng dụng như: Tại Thừa Thiên Huế, Đồi Dương, 
Lộc An, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Gần đây năm 2012 khu vực cửa biển Nhà Mát - 
tỉnh Bạc Liêu được bảo vệ bằng 22 túi địa Geotube 
xen kít nhau thành hình dạng bán nguyệt nên có 
thể phá sóng bảo vệ bờ phía trong, tuy nhiên rất 
khó gây bồi tạo bãi để khôi phục rừng phòng hộ 
vì không có nguồn bùn, cát di chuyển vào. Ngoài 
ra do chưa có sự nghiên cứu hợp lý về kết cấu nên 
khi thi công cao trình của các túi địa Geotube cũng 
không đạt được chiều cao thiết kế.

Ngoài việc sử dụng giải pháp cứng, trồng cây 
ven biển là một giải pháp thân thiện với môi trường 
đã được Tổ chức hợp tác Đức (GIZ) tiến hành thí 
điểm ở vị trí bờ biển bị xói lở, bằng cách làm hàng 
rào bằng tre dạng chữ T nhằm giảm sóng, gây bồi 
tạo bãi để trồng cây chắn sóng. Giải pháp này đã 
được ứng dụng cho các khu vực xói lở ven biển 
thuộc các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng. 
Tuy vậy chỉ mới thành công ở khu vực chịu tác 
động của sóng không lớn, qua theo dõi khu vực 
Bạc Liêu, Sóc Trăng chỉ sau một hai năm hàng rào 
tre đã bị sóng phá hủy.

Như vậy có thể thấy công tác nghiên cứu và ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng 
công trình chỉnh trị bảo vệ bờ biển đã có những 
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1. Tổng quan về tình hình triển khai xây dựng 
các công trình bảo vệ bờ cửa sông ven biển

Tính đến nay ở nước ta đã có những công trình 
bảo vệ bờ biển có tính khoa học cao đã xuất hiện, 
mang lại hiệu quả tốt như công trình kè đê biển 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre…; kè đê biển Gò 
Công bằng cấu kiện TSC-178 và cấu kiện bê tông 
đúc sẵn của Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão là 
những công trình vận dụng thành công các nguyên 
lý của khoa học – công nghệ trong bảo vệ bờ.

Về công nghệ gia cố mái đê, kè ở nước ta đã 
từng bước phát triển, với các dạng kết cấu điển 
hình qua các thời kỳ như: 

- Thời kỳ 1970÷1990, chủ yếu sử dụng hình thức 
gia cố mái bằng đá lát khan, đá xây chít mạch, bê 
tông bản lớn đúc sẵn.

- Thời kỳ từ 1990÷1995, đã ứng dụng khối bê 
tông đúc sẵn liên kết tạo mảng, đảm bảo độ bền 
cao hơn trước tác động của sóng gió. 

- Thời kỳ 1995 đến nay, công nghệ bảo vệ bờ 
sông, bờ biển đã có bước tiến mới do sự xuất hiện 
của nhiều khối cấu kiện bê tông đúc sẵn liên kết 
hai, ba chiều, lắp ghép tạo mảng chắc chắn. Những 
tác giả sáng chế ra khối cấu kiện bê tông tự chèn 
đang được ứng dụng rộng rãi dọc bờ biển nước ta 
(Phan Thiết, Gò Công, Cửa Tiểu v.v…) như: Phan 
Đức Tác, Nguyễn Anh Tiến. Các cấu kiện lắp ghép 
bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển của Công ty Thoát 
nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ứng dụng tại huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình.

Về xây dựng công trình tác động từ xa hay kết 
hợp nhằm giảm sóng, gây bồi, tạo bãi v.v… được 
ứng dụng chủ yếu ở vùng cửa sông ven biển, với 
các loại kết cấu điển hình như: 

- Hệ thống mỏ hàn bằng đá đổ ở Văn Lý, Hải 
Hậu, Nam Định, ở cửa sông Cái Phan Rang, Ninh 
Thuận, đoạn bờ biển Cần Giờ, Tp. HCM  v.v…

- Hệ thống mỏ hàn gây bồi giảm sóng bằng khối 

Hình 3: Bản đồ phân vùng đất chua mặn ở vùng ĐBSCL

Hình 1 – Kè bảo vệ bờ biển Gò Công

bước tiến khích lệ. Tuy nhiên bên cạnh đó là không 
ít công trình bảo vệ bờ đã được xây dựng không 
mang lại hiệu quả, vẫn còn những tồn tại, bất cập. 
Nhiều công trình được thực hiện nhưng chưa được 
nghiên cứu đầy đủ, còn thiếu quy hoạch chỉnh trị 
tổng thể, bố trí kết cấu công trình chưa hợp lý, 
phạm vi bảo vệ công trình chưa đủ... Mặt khác, 
đối với khu vực bờ biển Nam bộ nghiên cứu giải 
pháp công trình chống xói lở, ngoài việc bảo vệ 
bờ biển một cách bền vững và hiệu quả, còn phải 
đảm bảo được duy trì và phát triển hệ sinh thái 
rừng ngập mặn ven biển, đây là vấn đề không đơn 
giản đặt ra hiện nay trong chiến lược phát triển, 
bảo vệ bờ biển Nam bộ. Trong thực tế đã có những 
câu hỏi đặt ra như phải chăng tình trạng xói lở bờ 
biển Nam bộ như hiện nay ngoài những tác động 
của các yếu tố tự nhiên như sóng, gió... còn do ảnh 
hưởng một phần không nhỏ của các công trình đê 
biển, các kênh đào, các hoạt động khai thác nuôi 
trồng thủy sản... đã làm thay đổi môi trường ven 
biển dẫn đến sự suy thoái của dải rừng ngập mặn 
ven biển (có tác dụng như một tấm lá chắn hữu 
hiệu trong giảm sóng ngăn ngừa xói lở). Vì vậy 
nghiên cứu làm rõ được nguyên nhân gây xói lở bờ 
biển, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn ven 
biển là hết sức cần thiết, làm cơ sở để đề xuất các 
giải pháp bảo vệ bờ phù hợp cho vùng ven biển 
Nam bộ.

Tóm lại, trong thời gian qua khoa học và kỹ thuật 
bảo vệ bờ đã đạt được những thành tựu nhất định, 
nhưng đến nay vẫn chưa có những tổng kết đánh 
giá một cách toàn diện, đúc rút các kinh nghiệm 
nhằm đưa ra các công trình mang lại hiệu quả cao 
cả về mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường, 
chưa có các phân tích xem xét hướng phát triển 
các loại công trình này để từ đó có định hướng 
cho các nhà thiết kế, thi công công trình, đây cũng 
chính là lý do của việc thực hiện đề tài này nhằm 
đề xuất được các giải pháp công nghệ chống sạt lở 
bờ biển phù hợp với điều kiện từng vùng cụ thể, 
vừa đảm bảo yêu cầu chống sạt lở một cách bền 
vững, vừa thân thiện với môi trường.

2. Về công nghệ xây dựng đê, kè biển tại Việt 
Nam

Tại Việt Nam hiện nay đang sử dụng một số 
công nghệ phổ biến và có nhiều đề tài nghiên cứu 
ứng dụng các công nghệ mới trong xây dựng đê, 

Hình 2 – Giải pháp gia cố bờ thảm cát
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kè biển; cụ thể:
- Vật liệu truyền thống: đá hộc, cọc cừ, tre, bè 

cây: các loại kết cấu truyền thống đang dần được 
thay thế bằng các giải pháp công nghệ hiện đại 
hơn.

- Bê tông cốt thép đổ tại chỗ: các cấu kiện chân 
khay bằng ống buy tròn, lục lăng; các khối bê tông 
dị hình gia cố chân khay, là kè mỏ hàn; các cấu 
kiện bê tông tự chèn gia cố mái kè, đê.

- Bê tông cốt thép (BTCT) đúc sẵn - Thùng 
chìm: hiện nay, tại Việt Nam đã có một số nghiên 
cứu về thùng chìm BTCT, là một trong những giải 
pháp đề xuất ý tưởng xây dựng tuyến đê biển từ 
Vũng Tàu đến Gò Công tuy nhiên các ứng dụng 
thực tế còn rất hạn chế, biện pháp thi công phức 
tạp chỉ phù hợp với điều kiện vùng biển có mực 
nước sâu.

- Cừ ván bê tông dự ứng lực; cừ ván bê tông 
dự ứng lực kết hợp cọc xiên, cọc neo: giải pháp 
công nghệ này được đánh giá cao, những năm gần 
đây đã có nhiều ứng dụng tại các công trình kè bờ 
sông như: kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhưng chưa 
phổ biến trong xây dựng các công trình kè biển 
do chi phí xây dựng cao, bị hạn chế về khả năng 
chống ăn mòn trong môi trường nước mặn do sử 
dụng cốt thép.

- Công nghệ bê tông tự lèn: một số nghiên cứu 
của các nhóm tác giả, trường đại học, đề tài nghiên 
cứu đề xuất ứng dụng bê tông tự lèn thực hiện đề 
tài cấp Bộ do PGS. TS Hoàng Phú Uyên làm chủ 
nhiệm: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo và thi công 
bê tông tự lèn trong xây dựng công trình thủy lợi”; 
Các nghiên cứu hiện nay còn hạn chế về ứng dụng 
tại các mô hình hay công trình thực tế. Ngoài ra 
Viện Thủy công nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
bê tông tự lèn thi công đập xà lan di động đã được 
cấp bằng độc quyền sáng chế. 

- Công nghệ bê tông đầm lăn: là loại công nghệ 
sử dụng bê tông không có độ sụt, được làm chặt 
bằng thiết bị rung lèn từ mặt ngoài (lu rung). Công 
nghệ này thích hợp sử dụng cho các công trình bê 
tông khối lớn, không cốt thép và hình dáng không 
phức tạp như lõi đập, mặt đường. Việc sử dụng 
hỗn hợp bê tông khô hơn (không có độ sụt) và đầm 
lèn bê tông bằng lu rung giúp cho thi công nhanh 
hơn, rẻ hơn so với dùng công nghệ thi công bê 
tông truyền thống. Hiện nay đã ứng dụng trong các 

công trình đập thủy điện với tỷ lệ 24 đập/ 300 đập 
RCC trên thế giới; một số các nghiên cứu RCC 
để xây dựng các công trình bảo vệ bờ nhưng chưa 
được kiểm chứng qua các công trình thí điểm.

- Công nghệ vật liệu mới gia cố đất nền yếu 
để xây dựng đê: giải pháp địa kỹ thuật hỗn 
hợp; neoweb; tấm bê tông bọc vải địa kỹ thuật; 
bấc thấm, giếng cát, cọc cát, trụ đất xi măng đã 
có nhiều nghiên cứu, chỉ dẫn kỹ thuật như đề tài 
nghiên cứu: Công nghệ xử lý nền và thi công đê, 
đập phá sóng trên nền đất yếu của PGS. TS Lê 
Xuân Roanh và đã có nhiều ứng dụng trong thực 
tiễn.

- Giải pháp mới: GS. Ngô Trí Viềng chủ nhiệm 
đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mới 
trong gia cố đê biển bằng phương pháp neo đất, 
sử dụng phụ gia Consolid và chống xói mòn lớp 
bảo vệ mái” mã số KC08-03/11-15 được Hội đồng 
nghiệm thu đánh giá cao, có nhiều triển vọng ứng 
dụng trong thực tiễn.

3. Tình hình sạt lở khu vực Đồng Bằng sông 
Cửu Long

Việt Nam là quốc gia biển với hơn 3000 km 
bờ biển - đây thực sự là tiềm năng to lớn để phát 
triển đa ngành như: giao thông thủy, du lịch, công 
nghiệp chế biến và nuôi trồng thủy sản…, tuy nhiên 
bên cạnh đó những tai họa do các yếu tố bất lợi từ 
thiên nhiên như: bão, lũ và biến đổi khí hậu gây ra 
cũng rất lớn. Đặc biệt là tình trạng xói lở bờ biển 
đã hạn chế rất nhiều đến quá trình phát triển kinh 
tế xã hội. Tình trạng sạt lở bờ biển xảy ra ở nhiều 
nơi làm nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị đổ xuống 
biển, sạt lở bờ biển nhiều nơi đã phủ nhận công 
lao của bao thế hệ cùng góp công sức, tiền bạc, 
thậm chí cả sinh mạng để xây nên tuyến đê biển 
khá kiên cố, chạy dọc theo chiều dài bờ biển nước 
ta, ví dụ những đoạn đê biển đang bị sạt lở khá 
nghiêm trọng như: Hải hậu, Hậu Lộc, Hòa Duân, 
Phước Thể, Đồi Dương, La Gi, Gò Công Đông, 
Phú Thạnh, Gành Hào v.v…. Có thể nói trong số 
những tồn tại về biển, sạt lở bờ biển đang là vấn đề 
vấn đề trung tâm, vấn đề bức xúc nhất của xã hội. 
Chính lẽ đó nhiều công trình nghiên cứu, nhiều 
công trình chỉnh trị, công trình bảo vệ bờ đã, đang 
được nghiên cứu và triển khai ứng dụng. 

Đối với vùng ven biển Nam bộ từ Tp.HCM 
đến Kiên Giang, là vùng đất thấp, với nhiều vùng 
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trũng, cao độ trung bình trong vùng chỉ khoảng từ 
0,5 – 1,0 m. Dọc theo bờ biển có nhiều bãi bồi, đa 
số là các bãi bồi ngập nước không thường xuyên. 
Vùng ven biển có các dải rừng ngập mặn, có tác 
dụng như tấm lá chắn bảo vệ trước các tác động 
bất lợi từ phía biển. Địa hình dải ven biển bị chia 
cắt thành nhiều khu vực bởi mạng lưới sông rạch 
chằng chịt, liên thông.

Vùng ven biển Nam bộ nằm trong vùng chịu ảnh 
hưởng mạnh của các tác động của tự nhiên, đặc 
biệt là ảnh hưởng của sự biến đổi khi hậu và nước 
biển dâng. 

Vùng cửa sông, ven biển có chế độ sóng, dòng 
chảy ven bờ bị ảnh hưởng và chịu sự chi phối của 
chế độ gió và chế độ dòng chảy sông. Chế độ gió 
có hai mùa chính: Gió mùa Đông Bắc thường bắt 
đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Gió có hướng 
chính là hướng Đông Bắc, vận tốc gió trung bình 
khoảng 9-11 m/s, lớn nhất đạt trên 20 m/s. Gió 
mùa Tây Nam thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo 
dài đến hết tháng 10, vận tốc gió lớn nhất khoảng 
10-12 m/s. Gió là yếu tố ngoại sinh chính tạo ra 
sóng, ngoài ra chế độ gió mùa nói trên cũng tạo ra 
các dòng hải lưu và dòng chảy ven bờ. Vào thời 
điểm có gió mùa mạnh, kết hợp với triều cường 
thường gây ra hiện tượng xói lở vùng ven biển.

So với cả nước vùng ven biển Nam bộ ít có các 
cơn bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực này. Tính đến 
cả những cơn bão đổ bộ vào khu vực lân cận thì 
chỉ có khoảng 16 cơn bão lớn, nhỏ trong khoảng 
thời gian từ năm 1950 đến nay. Tuy nhiên chỉ tính 
trong khoảng 15 năm gần đây đã có 7 cơn bão đổ 
vào vùng biển Nam bộ, trong đó có 2 cơn bão là 
bão Linda (năm 1997) và bão Durian (2006) có tốc 
độ khá mạnh và quỹ đạo di chuyển khá bất thường. 
Các cơn bão khi đổ vào bờ biển Nam bộ thường 
gây nên những thiệt hại nặng nề. Bão gây ra sóng 
lớn, gây xói và tàn phá các công trình ven biển và 
trên bờ. Sóng cao trùng hợp với triều cường gây ra 
vỡ đê biển trên diện rộng.. 

4. Vài nét về môi trường đất và nước ĐBSCL
Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện 

tích khoảng bốn triệu hecta. Nơi đây là vùng kinh tế 
trọng điểm và là vựa lúa lớn của cả nước. ĐBSCL 
có hai phía giáp biển với chiều dài hơn 700 km, địa 
hình bằng phẳng hơi thấp cùng hệ thống kênh rạch 
chằng chịt, nên diện tích nhiễm mặn có chiều rộng 

hàng chục kilomet.
Chế độ thủy văn vùng ven biển ĐBSCL chịu 

ảnh hưởng mạnh mẽ của thủy triều và chế độ mưa 
trong vùng. Thủy triều Biển Đông có biên độ lớn 
từ 2,5 ÷ 3,5 m. Vùng ĐBSCL chịu ảnh hưởng bởi 
Sông MêKông và chế độ mưa nội đồng với hai 
mùa khá rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

Đất ở ĐBSCL có một quá trình hình thành đặc 
biệt. Trong đất có các muối sulfat sắt, sulfat nhôm. 
Nhân dân Nam Bộ gọi nó là “đất phèn”. 

 Đất phèn chiếm hơn 40% ĐBSCL, tập trung ở 
Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên, Bán đảo 
Cà Mau. Đất nhiễm mặn chiếm gần 19% diện tích 
ĐBSCL. 

Với bờ biển dài, diện tích mặt nước chịu ảnh 
hưởng xâm nhập mặn ở ĐBSCL rất lớn, tập trung 
ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. 

Theo tài liệu khảo sát môi trường nước ở khu vực 
ĐBSCL do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 
độ mặn trung bình các năm từ 1985 đến 1990 ở 
Côn Đảo vào khoảng 29÷32,7 g/l. Độ mặn tại các 
cửa sông giáp biển giảm và còn khoảng 19÷30 g/l. 
Trên các kênh rạch ở ĐBSCL, độ mặn giảm dần 
khi vào sâu đất liền. Ở đây độ mặn thông thường 
khoảng 3÷10 g/l. 

5. Cơ chế ăn mòn bê tông cốt thép trong nước 
biển 

- Quá trình cacbonat hoá làm giảm nồng độ pH 
của bê tông theo thời gian, làm vỡ màng thụ động 
có tác dụng bảo vệ cốt thép, đẩy nhanh quá trình 
ăn mòn cốt thép dẫn đến phá huỷ kết cấu.

- Quá trình thấm ion SO42- vào bê tông, tương 
tác với các sản phẩm thuỷ hoá của xi măng tạo ra 
khoáng Ettringit trương nở thể tích gây phá huỷ 
kết cấu (Ăn mòn sunfát).

- Quá trình khuếch tán ôxy, ion Cl- và hơi ẩm 
vào bê tông trong điều kiện nhiệt độ không khí 
cao.

- Quá trình ăn mòn vi sinh vật, ăn mòn cơ học do 
sóng, ăn mòn rửa trôi.

6. Đặc điểm ăn mòn bê tông cốt thép 
Theo tài liệu khảo sát các công trình thuỷ lợi khu 

vực ĐBSCL do Viện KHTL miền Nam thực hiện 
trong 2 năm 1999-2000 trên các tỉnh thuộc khu 
vực môi trường nước có biểu hiện ăn mòn bê tông 
là Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc 
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Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Long An, Tiền Giang, 
An Giang, trong hơn 70 công trình đã điều tra 
khảo sát đều nhận thấy hầu hết các công trình có 
dấu hiệu bị ăn mòn.

Công trình bê tông cốt thép ở vùng mặn có biểu 
hiện ăn mòn chính như sau:

- Lớp bê tông bảo vệ có thể bị bong tróc do cốt 
thép bị ăn mòn

- Bề mặt bê tông khá nhẵn.
- Bề mặt bê tông xù xì, trơ đá dăm do lớp vữa xi 

măng rửa trôi
7. Các biện pháp bảo vệ ăn mòn bê tông cốt 

thép 
- Nâng cao độ đặc chắc cho bê tông: Tăng cường 

độ và giảm độ chống thấm cho bê tông bằng cách 
hạ thấp tỷ lệ N/X. Để giảm tỷ lệ N/X có thể sử 
dụng phụ gia giảm nước hoặc tăng lượng xi măng 
hay thêm phụ gia vô cơ hoạt tính như silicafume, 
xỉ lò cao, pozzolan, tro bay,…

- Chọn xi măng hợp lý: Chọn xi măng có thành 
phần khoáng hợp lý với môi trường nhằm hạn chế 
ăn mòn;

- Sơn phủ bề mặt bê tông;
- Bảo vệ cốt thép bằng sơn phủ trực tiếp trên bề 

mặt cốt thép, phương pháp điện hoá như phương 
pháp bảo vệ catốt, phụ gia ức chế ăn mòn cốt 
thép,…;

- Tăng chiều dày lớp bê tông bảo vệ
- Sử dụng cốt sợi polyme phân tán
- Vật liệu thanh polyme cốt sợi (GFRP) với tính 

năng chịu kéo cao hơn thép nhiều lần lại nhẹ và 
không bị ăn mòn xuất hiện tại Việt Nam để thay 
thế một phần thép trong kết cấu betong cốt thép 
cho ngành xây dựng, Cốt sợi Polyme mang lại 
nhiều ích lợi to lớn cho công trình xây dựng.

- Vật liệu Cốt sợi Polyme có đặc tính bền vững 
trong môi trường muối, axit và các chất ăn mòn 
khác, lại có tính năng chịu lực cao hơn thép, dễ 
tạo hình nên đã du nhập vào Việt Nam khoảng 15 
năm nay.

8. Ứng dụng tại Việt Nam
Tại Việt Nam hiện nay đang ngày càng có nhiều 

công ty triển khai sản xuất cốt FRP phục vụ cho 
xây dựng. Một vài công trình đã được triển khai 
thi công bằng cốt FRP như: Xây dựng công ty 99 
Bộ quốc phòng; XN xây lắp 1- Công ty KD phát 
triển nhà Hà Nội; Hệ thống 9 tầng của công ty Vi-

naconex 3; Tổng công ty viễn thông Quân Đội; Hệ 
thống của công ty X59 Bộ Quốc Phòng; Chung cư 
21 tầng số 96  Định Công; 

Công trình bảo vệ bờ:
+ Tại tỉnh Thái Bình: Dự án xây dựng thí điểm 

kè và nâng bãi trồng cây chắn sóng đê biển số 6 
đoạn từ K33+020 đến K35+760 xã Đông Minh và 
đê biển số 5 đoạn từ K22+300 đến K23+300 xã 
Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hạng 
mục: Kè với cao trình +1.80m, tổng chiều dài 4km.

+ Tại tỉnh Thái Bình: Dự án nắn tuyến đê biển 
số 8 từ K26+700- K31+700 kết hợp giao thông, 
huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình. Hạng mục: Kè 
với cao trình +2.50m, tổng chiều dài 4.7km.

+ Tại Thái Bình : Dự án Quảng trường Thái Bình 
xây dựng tượng đài Bác Hồ với nông dân, hạng 
mục: Hồ chứa nước với cao trình +0.5m, tổng 
chiều dài 464.4m 

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Bệnh viện 
Hồng Đức cơ sở II - Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh - 
Hạng mục: Kè bờ sông Sài Gòn, cao trình +1.86m, 
chiều dài xây dựng L=60m. Khởi công xây dựng 
vào ngày 16/11/2015.

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Nâng cấp, 
xây dựng đê biển Cần Giờ, H. Cần Giờ, TP. HCM. 
Hạng mục: Kè biển, cao trình thiết kế +4.20, tổng 
chiều dài 11km. (Tư vấn Viện KHTL Miền Nam 
lựa chọn công nghệ này đang đề xuất với Chủ đầu 
tư H. Cần Giờ)

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án Tiêu thoát 
nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – 
Bến Cát – rạch Nước Lên – Tổng chiều dài dự án 
32km. Hạng mục: Thí điểm kè bao tại Rạch Nước 
Lên với cao trình +2.20m, chiều dài 15m; cao trình 
đáy sông -4.00m. Hoàn thành vào ngày 2/12/2015.

9. Hình ảnh một số loại cốt sợi
- Tại Việt Nam, việc nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ vật liệu bê tông cốt phi kim nói chung và 
cốt GFRP để thay thế cốt thép có khả năng chống 
ăn mòn trong môi trường nước mặn đã được tiến 
hành từ khá lâu nhưng phần lớn là tập trung vào 
lĩnh vực xây dựng, chưa có sự đầu tư thỏa đáng 
cho các nghiên cứu cơ bản về ảnh hưởng của môi 
trường đến các chỉ tiêu cơ lý, nghiên cứu ứng 
dụng, triển khai thí điểm các công trình bảo vệ bờ 
biển, cửa sông cũng như bảo vệ bờ các dòng sông, 
kênh, rạch.



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 17 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

Do đó, việc triển khai đề tài nghiên cứu: “Ứng 
dụng giải pháp bê tông cốt phi kim nhằm tăng 
cường tính bền vững cho các công trình kè chắn 
sóng ven biển ở khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long dưới tác động của biến đổi khí hậu” là hết 
sức cần thiết và cấp bách.

Thuận lợi:
- Về đặc tính kỹ thuật: Cốt sợi GFRP, PP có tính 

bền kiềm, không hút nước và không bị ăn mòn; có 
độ bền kéo lớn hơn nhiều so với cốt thép; giúp bê 
tông giảm co ngót, giảm sự hình thành các loại vết 
nứt, gia tăng khả năng chống thấm, khả năng chịu 
kéo, nén; gia tăng độ bền cho bê tông. Đảm bảo 
khả năng bền vững cho kết cấu công trình có khả 
năng chống ăn mòn trong môi trường nước mặn; 
đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế 
giới.

- Việc nghiên cứu ứng dụng các loại cấu kiện bê 
tông cốt phi kim để xây dựng các công trình bảo vệ 
bờ biển, cửa sông tại Việt Nam hiện nay có nhiều 
thuận lợi do đã có nhiều Tiêu chuẩn nước ngoài 
để tham khảo, ngoài ra tại Việt Nam đã có một số 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11109:2015 Cốt com-
posit Polyme; TCVN 11110:2015 Cốt composit 
Polyme dùng trong kết cấu bê tông và địa kỹ thuật.

- Công nghệ Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, 
hồ và đê biển bằng bê tông cốt sợi phân tán của 
Busadco đã được nghiên cứu hoàn chỉnh, được Bộ 
Khoa học và Công nghệ thẩm định và cho phép 
ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc tại Giấy xác nhận 
số: 5184/BKHCN-GXNTĐ ngày 31/12/2015; Bộ 
Xây dựng có chủ trương xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia tại văn bản số 223/BXD-KHCN ngày 
21/4/2015.

Song song với việc hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn 
cấp Quốc gia, đây là thời điểm rất thích hợp để 
triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng vào thực 
tiễn.

Khó khăn:
Các tài liệu về nghiên cứu ứng dụng bê tông 

cốt phi kim để xây dựng các công trình bảo vệ bờ 
biển, cửa sông tại Việt Nam còn rất hạn chế; Vùng 
nghiên cứu rộng lớn với các điều kiện tự nhiên, khí 
tượng thủy văn phức tạp đòi hỏi cần phải có những 
nghiên cứu chuyên sâu, chuyên ngành và những 
cải tiến, sáng tạo.

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá trên và để 

Hình 4: Cốt sợi GFRP

Hình 5: Cốt sợi phân tán

đạt được mục tiêu, sản phẩm đã đề ra trong đề tài 
này sẽ tập trung thực hiện các nội dung chính như 
sau:

1. Tổng hợp đánh giá tình hình sạt lở, phân tích 
nguyên nhân, cơ chế sạt lở bờ biển, cửa sông khu 
vực các tỉnh ven biển ĐBSCL, nguy cơ gia tăng 
sạt lở do biến đổi khí hậu và khai thác nước thượng 
nguồn.

2. Tổng hợp và phân tích các ưu, nhược điểm 
về công nghệ xây dựng công trình bảo vệ bờ biển, 
cửa sông trên thế giới; ở Việt Nam nói chung và 
vùng ĐBSCL.

3. Khảo sát và phân tích thực nghiệm tại hiện 
trường ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường 
nước đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long như tính phèn (nồng độ pH, axit), chu trình 
khô-ướt, độ mặn, và nhiệt độ; và sự tương tác của 
chúng đến độ bền dài hạn của cốt GFRP theo thời 
gian.

4. Khảo sát và phân tích thực nghiệm tại hiện 
trường ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường 
nước đặc trưng của vùng ĐBSCL như tính phèn 
(nồng độ pH, axit), chu trình khô-ướt, độ mặn, và 
nhiệt độ; và sự tương tác của chúng đến ứng xử 
bám dính dài hạn của cốt GFRP với bê tông theo 
thời gian.

5. Nghiên cứu đề xuất một số dạng kết cấu, cấu 
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I. QUYỀN CHO THUÊ CÔNG CỘNG
Quyền cho thuê công cộng (Pulic Lending Right 

- PLR) đang hình thành và phát triển và được ứng 
dụng khác nhau tại một số quốc gia trên thế giới. 
Có hai khái niệm khác nhau về PLR[1]: 

QUYỀN CHO THUÊ CÔNG CỘNG 
VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHÂU ÂU 

TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ 
THỰC THI HỆ THỐNG QUYỀN 

CHO THUÊ CÔNG CỘNG
|| TS. Nguyễn Vân Anh
Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh BR-VT

Tóm tắt: Tại các nước Châu Âu, việc hình thành và 
phát triển Hệ thống quyền cho thuê công cộng (Public 
Lending Right)  đang là một trào lưu nhằm bù đắp cho 
các tác giả có tác phẩm được lưu giữ trong các thư viện 
công cộng. Từ đó hình thành một kênh nhằm phát triển 
văn hóa quốc gia. Bài viết sau đây giới thiệu về việc phát 
triển hệ thống PLR này, qua đó gợi suy cho việc phát 
triển mô hình này tại Việt Nam

Từ khóa: quyền cho thuê công cộng, PLR

1. Về mặt pháp lý, quyền cho thuê công cộng 
là một quyền của chủ sở hữu quyền tác giả đối 
với một tác phẩm được bảo hộ. Chủ sở hữu quyền 
tác giả cho phép hoặc cấm cho thuê công cộng tác 
phẩm của mình ở dạng hữu hình sau khi công việc 
hoàn tất và được chuyển đến cho cộng đồng. Việc 
cấp phép quyền PLR thông qua cấp quyền sử dụng 
và thanh toán thông qua tổ chức.   

2. Khái niệm thứ hai, đôi khi được mô tả, là 
dạng “quyền thù lao”, đó là quyền của một tác 
giả (không nhất thiết phải là chủ sở hữu quyền 

kiện bê tông cốt sợi hỗn hợp GFRP và sợi PP đúc 
sẵn phù hợp cho các công trình bảo vệ bờ biển, cửa 
sông ở khu vực ĐBSCL và chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

6. Khảo sát thực nghiệm ứng xử và khả năng 
chịu lực thực tế của một số cấu kiện bê tông cốt sợi 
hỗn hợp GFRP và sợi PP cơ bản (để xây dựng kè 
chắn sóng ven biển) và so sánh với BTCT.

7. Khảo sát thực nghiệm và đánh giá tác động 
môi trường (nước, độ ẩm, độ mặn) lên khả năng 
chịu lực của các cấu kiện bê tông cốt sợi hỗn hợp 
GFRP và sợi PP cơ bản theo thời gian (ngắn và 
dài hạn).

8. Ứng dụng triển khai thi công cấu kiện bê tông 
cốt sợi hỗn hợp GFRP và sợi PP đúc sẵn vào công 
trình bảo vệ bờ biển cụ thể tại ĐBSCL.

Tổng kết, đánh giá và xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy trình thiết kế, thi công (cấp cơ sở) cấu 
kiện bê tông cốt sợi hỗn hợp GFRP và sợi PP đúc 
sẵn cho công trình bảo vệ bờ biển vùng ĐBSCL.

Giải pháp công nghệ bê tông cốt sợi hỗn hợp 
GFRP và sợi PP thể hiện tính mới và tính sáng tạo, 
các thành tựu từ giải pháp công nghệ này góp phần 
thúc đẩy sự phát triển nghiên cứu khoa học thuộc 
lĩnh vực thủy lợi; đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu, 
ứng dụng; Mở ra nhiều hướng đi mới trong nghiên 
cứu, phát triển khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực 
thủy lợi thông qua hợp tác nghiên cứu, đào tạo, 
triển khai, ứng dụng với các tổ chức, cá nhân, các 
trường Đại học, Viện nghiên cứu...

Giải pháp này do Anh hùng lao động thời kỳ đổi 
mới Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch kiêm Tổng giám 
đốc Busadco là chủ nhiệm đề tài và nhận được 
giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật cụm công trình: “Xây dựng đồng bộ hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ 
môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với 
biến đổi khí hậu”.

H.Đ.T
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tác giả) được nhận tiền thù lao tác phẩm của mình 
đối với việc cho công chúng sử dụng miễn phí các 
tác phẩm của mình trong thư viện (cho thuê công 
cộng). Trong trường hợp một quốc gia đã lựa chọn 
quyền thù lao, họ thiết lập các tiêu chí riêng để 
thanh toán cho các tác giả đủ điều kiện. 

II. NGUỒN GỐC CỦA PLR
Nhu cầu đối với PLR bắt đầu từ thế kỷ 19, xuất 

phát từ các tác giả văn học, họ cho rằng họ đã mất 
đi thu nhập do sự sẵn có sách của họ trong hệ thống 
các thư viện công cộng. Vào tháng 9 năm 1883, 
một nghị quyết đòi thù lao đối với các hiệu sách 
công cộng đã được thông qua tại cuộc họp của Hội 
nhà văn Đức. Năm 1917, Thit Jensen một tác giả 
lớn của Đan Mạch công khai tuyên bố quyền cho 
thuê công cộng trong một bài phát biểu tại hội nghị 
thường niên của Hiệp hội thư viện Đan Mạch. Thư 
viện và nhà xuất bản phản đối ý tưởng này cho đến 
khi hệ thống PLR của Đan Mạch ra đời vào năm 
1946. Ý tưởng này lan tỏa đến các tác giả khác tại 
Châu Âu và các nơi khác trên thế giới. 

Ở thời điểm bài viết, có 53 quốc gia được biết là 
có quyền cho thuê công cộng [2], được ghi nhận 
trong Luật bản quyền của họ hoặc trong văn bản 
pháp luật khác. Trong đó, có 33 quốc gia đã thực 
hiện các bước tiếp theo của việc thiết lập hệ thống 
PLR (Hệ thống thực sự tồn tại, có nơi thanh toán 
được thực hiện, hoặc nơi có luật PLR và tài trợ đã 
cam kết). 29 quốc gia ở Châu Âu: Áo, Bỉ, Croatia, 
Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Quần 
đảo Faroe, Phần Lan, Pháp, Đức, Greenland, 
Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Liechtenstein, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, 
Na Uy, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, 
Thụy Điển và Vương quốc Anh. Các hệ thống làm 
việc khác ở Canada, Israel, New Zealand và Úc. 
Không có hệ thống PLR làm việc được nêu ở Mỹ, 
Nam Mỹ, châu Phi hoặc châu Á. Tuy nhiên trong 
hội nghị kỷ niệm 20 năm thiết lập hệ thống quyền 
cho thuê công cộng quốc tế được tổ chức tại Lahay 
năm 2015, Hồng Kông khẳng định sẽ nhanh chóng 
thiết lập hệ thống PLR, nếu công việc này thành 
công Hồng Kông sẽ trở thành vùng lãnh thổ đầu 
tiên ở Châu Á có hệ thống PLR [3]. 

Hệ thống PLR hiện có ở các nước Châu Âu, hỗ 
trợ về mặt tổ chức và kinh phí cho các tác giả, và 

được xem như một phương tiện để phát triển văn 
hóa dân tộc. Các tác giả ủng hộ PLR, coi đây là sự 
công nhận rất cần thiết và dài hạn của cộng đồng 
đối với nghệ thuật và văn hóa quốc gia. Nhờ đó, 
nhiều tác giả, thậm chí với một vài người nổi tiếng 
tạo được tài sản lớn từ công việc của họ, và họ đã 
có một cuộc sống ổn định. Ví dụ, tại xứ Wales: 
trong năm 2014, thực hiện thanh toán 6,20 pence 
(xu) cho mỗi khoản cho thuê. Nếu một tác giả có 
một cuốn sách đã được thuê 50.000 lần sẽ nhận 
được 50.000 x 6. 05 pence = £ 3025.  Một tác giả 
tại xứ Wales một năm được thanh toán tối đa là 
£6600 (bảng). Vào tháng Hai năm 2014, khoảng 
200 tác giả xứ Wales đủ điều kiện cho thanh toán 
tối đa [4]. 

Tại Canada, mô hình PLR được thiết lập từ năm 
1986, Canada là một trong 33 quốc gia có chương 
trình PLR hoạt động. Các chương trình này được 
thành lập để công nhận cho các tác giả và bồi 
thường cho việc sử dụng các tác phẩm của họ tại 
các thư viện công cộng. Một số tác giả đã tự thực 
hiện việc triển khai mô hình PLR và đã đạt được 
những thành công tài chính một cách đáng kể, thực 
hiện thông qua việc công bố các ebook cá nhân. 
Đây được xem như những lựa chọn khả thi. Tại 
Canada thanh toán 38,3 đô la cho mỗi cuốn sách 
trong thư viện, và tối đa là 2.681 đô la (năm 2008) 
cho bất kỳ tác giả trong một năm.

Trong liên minh Châu Âu, mặc dù tất cả các 
thành viên đã đưa Chỉ thị 92/100/EEC vào luật 
pháp nước mình. Nhưng khoảng 13 năm sau, một 
số lượng đáng kể các nước thành viên không thành 
lập hệ thống PLR hoạt động và trở thành đối tượng 
vi phạm thủ tục tố tụng của Ủy ban Châu Âu. Bỉ 
bị khởi tố trước Tòa án công lý Châu Âu (ECJ) và 
tiếp theo là Pháp, Ireland, Ý, Bồ Đào Nha và Tây 
Ban Nha vào tháng giêng năm 2004. Bỉ và Pháp 
hiện đang triển khai các hệ thống PLR nhằm tuân 
thủ quy định của Ủy ban. Ireland, Bồ Đào Nha, 
Tây Ban Nha, Ý và Luxembourg bị truy tố trước 
Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ), chỉ vì đơn giản là 
họ miễn trừ tất cả các tổ chức cho thuê công cộng. 
Hoặc như trường hợp của Ý hay Luxembourg, 
không đảm bảo rằng các tác giả được trả tiền công 
trong trường hợp cho thuê công cộng. Lập luận 
của Ủy ban là nếu một nước thành viên với các thư 
viện công cộng được thành lập đã miễn trừ cho 
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tất cả các thư viện công cộng việc thanh toán tiền 
công. Kết quả là, các quy định về PLR sẽ bị tước 
đi tính hiệu lực. Tình hình này sẽ trái với ý định 
của các nhà sáng lập trong việc cung cấp một PLR.

III. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 
PLR

Tất cả các nước, ngoại trừ Canada, Israel và 
New Zealand có hệ thống PLR được hậu thuẫn bởi 
luật pháp. Các hệ thống PLR thiết lập được hoạt 
động theo Luật bản quyền (copyright legislation), 
là một phần của việc nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho 
văn hóa, hoặc như là một quyền thù lao riêng biệt, 
hoặc là một cách tiếp cận tổng hợp của hệ thống 
PLR, việc cấp phép bản quyền có thể được thực 
hiện. Có sự khác nhau về triết lý và phương thức 
hoạt động, nhưng cả hai chung tính năng của các 
đề án thành lập là thực hiện việc thanh toán cho ít 
nhất là các tác giả đối với những quyển sách cho 
thuê và các hệ thống PLR được xem là hỗ trợ cho 
mục tiêu văn hóa. 

Khi quyền cho thuê được điều hành theo Luật 
bản quyền như ở Áo, Đức và Hà Lan, PLR được 
coi như quyền liên quan hoặc quyền lân cận. Ngoài 
ra, PLR hoạt động như là một hình thức trực tiếp 
của nhà nước hỗ trợ cho văn hóa. Ví dụ như các 
nước vùng Bắc Âu. Hệ thống PLR Vương quốc 
Anh, chỉ áp dụng cho các thư viện cho thuê công 
cộng. Đây là một quyền để thanh toán không phải 
là độc quyền. Do đó, tác giả có thể không cấm 
hoặc cấp giấy phép cho thuê các cuốn sách của 
họ. Hoạt động của hệ thống tương tự như ở Úc 
và Canada, việc quản lý PLR tại Anh là độc lập 
nhưng được tài trợ bởi Bộ Văn hóa. Trong khi tại 
Úc, nó là một phần của Bộ chịu trách nhiệm về 
nghệ thuật. Tại Canada và New Zealand nó nằm 
trong Hội đồng nghệ thuật. 

IV. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG PLR
Nói chung các khoản thanh toán thù lao và chi 

phí quản lý các đề án PLR được đáp ứng bởi chính 
quyền trực thuộc trung ương hoặc địa phương. 
Mỗi quốc gia tính toán thanh toán khác nhau. Và 
nói chung tỷ lệ thanh toán là khiêm tốn, đôi khi 
là mức trần tối đa cho tổng thể thù lao hàng năm. 
Mặc dù trong hệ thống (ví dụ trong EU) tiền thù 
lao là dành cho việc sử dụng cho các công việc. 

Nhiều hệ thống thực sự là thanh toán trên cơ sở 
tác phẩm của tác giả được mượn, hoặc cách khác 
thanh toán được thực hiện cho số bản được tổ chức 
trong kho thư viện, hoặc số lượng người sử dụng 
đăng ký với thư viện, hoặc tài trợ trực tiếp.

Một số quỹ PLR cũng cung cấp lương hưu, bảo 
hiểm y tế, học bổng và trợ cấp khẩn cấp cho tác 
giả, hoặc ưu đãi khác để hỗ trợ cho tác giả.

Đề án PLR có tiêu chí riêng của họ về những 
người có thể hội đủ điều kiện thanh toán. Thông 
thường tác giả cần đăng ký để nhận thù lao PLR và 
cần phải là công dân hoặc cư trú dài hạn tại quốc 
gia đó. 

Một số chương trình PLR hạn chế việc thanh 
toán PLR để hỗ trợ cho văn học bằng ngôn ngữ 
quốc gia của họ. Ví dụ như các nước vùng Bắc Âu. 
Mục đích là để khuyến khích văn học mới bằng 
ngôn ngữ quốc gia đó. Như vậy, đã ngăn cản phần 
lớn các khoản thanh toán PLR cho các tác giả bằng 
ngôn ngữ nước ngoài (hầu như bằng tiếng Anh). 
Tuy nhiên, Ủy ban Châu Âu nghi ngờ về tính hợp 
pháp của các tiêu chí cho PLR áp dụng ở Đan 
Mạch và Phần Lan (chỉ hỗ trợ cho các tác phẩm 
xuất bản bằng ngôn ngữ quốc gia họ); Anh, Thụy 
Điển (chỉ cấp cho tác giả trong nước) và đã chính 
thức yêu cầu các nước thành viên cung cấp thông 
tin về phân biệt đối xử gián tiếp trong việc phải trả 
thù lao cho tác giả.

Một số đề án PLR không chỉ là trả thù lao đối 
với cuốn sách cho thuê, ví dụ hệ thống PLR của 
Hà Lan. Các khoản thanh toán PLR bao gồm các 
khoản cho thuê các đĩa thu âm thanh, phương tiện 
nghe nhìn và các tác phẩm nghệ thuật. Đề án ở Úc 
đang xem xét cả sách nói. 

V. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PLR
Việc quản lý PLR rất khác nhau giữa các quốc 

gia, nhưng tất cả các đề án hiện có công nhận 
những nguyên tắc là quyền trả thù lao cho việc 
sử dụng tác phẩm của các tác giả trong các thư 
viện tiếp cận với công chúng và việc sử dụng các 
quỹ này còn hướng đến mục tiêu để củng cố nền 
văn hóa thực tại của quốc gia. Như hầu hết các hệ 
thống hiện đang có, nhà nước cung cấp tài trợ trả 
thù lao cho các chủ thể quyền. 

Trong một số quốc gia, hoạt động của PLR rất 
tốt cho thư viện. Để đạt được điều này, vai trò của 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 21 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

cán bộ thư viện rất quan trọng. Họ cung cấp các 
dữ liệu về thuê cuốn sách, số lượng người sử dụng 
đăng ký để các quản trị viên PLR hoặc người cấp 
phép để cho phép thanh toán. Hoạt động của họ 
là cần thiết để tạo và duy trì tốt hoạt động của hệ 
thống PLR. Khi cán bộ thư viện đã tích cực với 
PLR và đã đưa ra những cơ hội tạo ra sự thành 
công của mối quan hệ hợp tác giữa tác giả và cơ 
quan quản lý PLR. Khi hệ thống hoạt động suôn 
sẻ, cả họ và tác giả sẽ gặt hái những lợi ích. Không 
chỉ các tác giả công khai hỗ trợ thư viện nhiều hơn, 
dữ liệu thống kê từ hệ thống PLR đưa ra những 
bằng chứng về sự thu hút giới truyền thông, sự chú 
ý của công chúng, công bố các tác giả cho thuê 
nhiều nhất, giúp tăng số lượng người đọc đến với 
thư viện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kinh nghiệm tích cực 
của hệ thống PLR hiện có, bất cứ khi nào hệ thống 
PLR mới hình thành. Ở đó, luôn có những rủi ro 
mà các thư viện truy cập công khai có thể gặp phải 
là áp lực về ngân sách. Đơn giản, họ không đủ trả 
tiền, ngân sách eo hẹp, ngân sách thư viện không 
thể rút quyền công dân đối với truy cập miễn phí 
đến thư viện trong khu vực công cũng như là giảm 
bớt chất lượng và sự đa dạng của dịch vụ đến mức 
làm suy yếu mục đích và sự tồn tại của nó. 

VI. TƯƠNG LAI CỦA PLR
Mô hình PLR đang phát triển trên toàn cầu, và 

có thể được WIPO xem xét trong thời gian tới. Có 
những câu hỏi cho rằng liệu cần thiết tồn tại vai trò 
của hệ thống PLR trong thời đại số hóa ngày càng 
tăng. Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng 
xét trong bối cảnh hiện nay, cuốn sách trong hình 
thái vật chất sẽ vẫn hình thức giao tiếp thân thiện 
và thuận tiện sử dụng cho việc đọc và sẽ tiếp tục 
có sẵn trong thư viện để truy cập công khai (có 
thể ở các định dạng như đa phương tiện hữu hình 
như tác phẩm là phim hay máy hát), do đó PLR 
có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong thời gian 
tới. Nếu PLR cải cách thâm nhập vào tác phẩm kỹ 
thuật số, các cán bộ thư viện sẽ phải không ngừng 
cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động để đảm bảo 
rằng cách thức đó đáp ứng với tất cả sản phẩm kỹ 
thuật số.

Ủy ban Châu Âu cho rằng: Vai trò của cả thị 
trường truyền thông và thư viện đang trải qua 

những sự thay đổi sâu sắc. Thư viện công cộng 
đang không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và 
đang khai thác lĩnh vực mới trong việc cho thuê 
công cộng với tất cả các sản phẩm truyền thông 
với sự giúp đỡ mới của môi trường kỹ thuật số. Sự 
phát triển này được giám sát chặt chẽ bởi các chủ 
thể quyền, nhà xuất bản, cộng đồng về văn hóa và 
các nhà hoạch định chính sách. Trên tinh thần đó, 
việc kiểm soát các hoạt động cho thuê công cộng 
và quan sát sự phát triển công nghệ mới của các 
cơ sở cho thuê công cộng tiếp tục được thực hiện, 
nhằm đánh giá sự cần thiết để tăng cường hơn nữa 
cho lĩnh vực này.

VII. MỘT SỐ GỢI SUY CHO VIỆT NAM
Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, quyền tác 

giả là một trong các hình thức bảo hộ các tác phẩm 
trong đó có các tác phẩm phi hư cấu. Hiện nay, để 
bảo vệ quyền tác giả do tác giả tự bảo vệ, thông 
qua nhà xuất bản hoặc Trung tâm Quyền tác giả 
văn học Việt Nam. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền 
tác giả là một vấn đề khó khăn và phức tạp. Các 
hoạt động xâm phạm quyền diễn ra rất phổ biến, 
không kiểm soát. Bản thân người sử dụng đều 
không biết là mình đang vi phạm. Việc sao chép 
toàn bộ một tác phẩm dưới hình thức pho tô coppy 
hoặc hình thức sao chép điện tử thường xuyên diễn 
ra, gây ảnh hưởng rất lớn cho các tác phẩm phi hư 
cấu, nhưng chưa có giải pháp bảo vệ. Tác giả của 
tác phẩm phi hư cấu hầu như chỉ nhận được một 
lần khi công bố tác phẩm dưới hình thức nhuận bút 
cùng một số tiền thù lao của  nhà xuất bản, hoặc 
tạp chí qua mỗi lần in ấn. Rất nhiều các công trình 
khoa học của các chủ nhiệm đề tài, các nghiên cứu 
sinh được lưu trữ tại các thư viện công cộng trong 
nước, một số thư viện thực hiện bán trực tuyến 
(online)  các công trình công bố của các tác giả, 
nhưng bản thân các tác giả không hề nhận bất cứ 
một khoản thù lao nào. Với xu thế hội nhập quốc 
tế hiện nay, vấn đề hình thành các PLR tại các thư 
viện công cộng đặc biệt các thư viện tại các trường 
đại học ở Việt Nam nên sớm được triển khai để 
hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho các tác giả nhằm 
duy trì và phát triển các tác phẩm sáng tạo tại Việt 
Nam.

N.V.A
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Thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) 
là nơi diễn ra các giao dịch mua bán các sản 
phẩm KH&CN, như bản quyền, patent, bí 

quyết, sáng kiến và các dịch vụ liên quan đến hoạt 
động KH&CN,… Thị trường KH&CN có 5 yếu 
tố cơ bản để hình thành bao gồm: Khung pháp lý 
cho các giao dịch trên thị trường, bên mua, bên 
bán, cơ sở hình thành giá cả và các hoạt động hỗ 
trợ dịch vụ xúc tác giữa người mua và người bán. 
Hiện nay thị trường KH&CN ở Việt Nam mới mở 
những bước ban đầu với lượng giao dịch ít và chỉ 
tập trung ở một số trung tâm kinh tế lớn như Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng,…

Về phía nhà nước, hành lang pháp lý cho hoạt 
động của thị trường KH&CN đã được hình thành, 
các quy định pháp lý cho hoạt động chuyển giao 
công nghệ đã được thiết lập. Các quy định về bảo 
hộ quyền sở hữu cũng được điều chỉnh tương đối 
phù hợp với những quy định trong luật pháp quốc 
tế. Hình thức hợp đồng về trao đổi sản phẩm và 
dịch vụ KH&CN giữa các cơ quan nghiên cứu 
khoa học với các tổ chức khác và với doanh nghiệp 
đã được công nhận ngay từ đầu những năm 1980 
và hiện nay đã trở nên phổ biến. Ngày 8/11/2013, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
2075/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển 
thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, 
trong đó khẳng định thị trường KH&CN là một bộ 
phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong 
việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, 
đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực KH&CN 
quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Theo Quyết định, từ nay đến 2020 sẽ 
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tăng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và 
dịch vụ KH&CN trên thị trường hằng năm bình 
quân không dưới 15%; Thiết lập mạng lưới sàn 
giao dịch công nghệ kèm theo: hệ thống tổ chức 
dịch vụ KH&CN hỗ trợ,…

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm hỗ trợ và thúc 
đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường gắn kết 
nghiên cứu khoa học với sản xuất, kinh doanh; 
tạo môi trường uy tín, tin cậy kết nối trực tiếp 
giao dịch công nghệ giữa các doanh nghiệp với 
nhau, giữa các doanh nghiệp với các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu cung, cầu công nghệ và với các 
chuyên gia tư vấn; từng bước thúc đẩy phát triển 
thị trường KH&CN địa phương. Năm 2015, Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Sở 
Khoa học và Công nghệ triển khai và vận hành 
Sàn giao dịch công nghệ (SDGCN) trực tuyến của 
tỉnh, đến nay toàn bộ các công cụ quản lý sàn đã cơ 
bản hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm 
từ ngày 18/5/2016. Khởi đầu đã có 712 nhà cung 
cấp với trên 2.500 sản phẩm chào bán và chào 
mua, 182 tổ chức và chuyên gia tư vấn đăng ký 
tham gia sàn... Mặc dù trong giai đoạn vận hành 
thử nghiệm, nhưng nhiều doanh nghiệp, tổ chức 
và cá nhân trong và ngoài nước đã quan tâm vào 
xem các dịch vụ và giao dịch trên SGDCN trực 
tuyến tỉnh BR-VT, đến nay đã có 201 giao dịch 
trên các gian hàng thành viên và trên 57.442 lượt 
truy cập, riêng 3 tháng đầu năm 2017 đã có 11.720 
lượt truy cập.
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SGDCN trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bước 
đầu hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
trên địa bàn tỉnh tiếp cận và làm quen dần với một 
loại hình kinh doanh mới, hiện đại đó là thương 
mại điện tử - một xu hướng kinh doanh phổ biến 
hiện nay trên Internet. Ngoài ra, SGDCN trực 
tuyến còn góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển 
giao công nghệ hiện đại từ nước ngoài. Là cơ hội 
để đối tác nước ngoài có thể tìm kiếm, đẩy mạnh 
cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam. Theo nhận 
định của các chuyên gia về KH&CN, các đơn vị, 
doanh nghiệp tham gia SGDCN trực tuyến sẽ tiết 
kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian trong các 
hoạt động quảng bá, tiếp thị, chi phí đi lại, liên 
lạc... góp phần giảm giá thành, tăng lợi nhuận sản 
phẩm cho các DN tham gia SGDCN trực tuyến. 
Hệ thống SGDCN trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu được xây dựng và hoạt động theo mô hình 
B2B (Business to Business); sản phẩm giao dịch 
trên sàn phải đáp ứng tiêu chí về công nghệ, máy 
móc thiết bị trên cơ sở danh mục công nghệ được 

phép chuyển giao và khuyến khích chuyển giao 
theo quy định của pháp luật. 

Khi lên sàn giao dịch, người sử dụng sẽ có công 
cụ, tiện ích giúp bên cung và bên cầu trực tiếp kết 
nối với nhau giao dịch một cách nhanh chóng, 
thuận tiện. Các bên tham gia được bảo đảm cung 
cấp thông tin về công nghệ chào bán và tìm mua 
một cách trung thực, khách quan, đồng thời sẽ 
bảo đảm các quyền lợi chính đáng của mỗi bên. 
SGDCN trực tuyến của tỉnh sẽ từng bước gắn kết 
với các SGDCN trực tuyến trong nước với hình 
thức chia sẻ thông tin về nguồn cung công nghệ, 
thiết bị, kết quả nghiên cứu khoa học và sáng chế 
trong tỉnh, trong nước, nước ngoài và nguồn cầu 
công nghệ, đồng thời với việc chia sẻ mạng lưới 
thành viên phía cung, phía cầu…

SGDCN trực tuyến của tỉnh đi vào hoạt động, 
là một trong những yếu tố để hỗ trợ hình thành và 
phát triển thị trường KH&CN của địa phương.  
     P.N.V

Vận hành sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tại trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI             

24 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Những năm gần đây, phong trào khởi 
nghiệp ở nước ta đang có xu hướng nở rộ. 
Số lượng các vườn ươm, cơ sở hỗ trợ khởi 

nghiệp ngày một gia tăng. Năm 2015 là năm đầu 
tiên tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng 
tạo Việt Nam (Techfest) tại Việt Nam, với quy mô 
gần 1.000 người, khoảng 50 nhà đầu tư trong và 
ngoài nước đã đến dự, tham gia hoạt động kết nối 
giữa nhà đầu tư và các nhóm khởi nghiệp. Sau 
khi kết thúc, Techfest 2015 đã có sự kết nối và 
các khoản đầu tư tương đối lớn, có những doanh 
nghiệp đã thu hút được đầu tư hàng triệu USD.

Techfest có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra 
một ngày hội, một sự kiện có thương hiệu quốc 
tế nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp 
cận với khách hàng tiềm năng, các nhà đầu tư, các 
chuyên gia đầu ngành về công nghệ, tổ chức hỗ trợ 
khởi nghiệp, truyền thông trong nước và quốc tế. 

Sau Techfest 2015, hoạt động khởi nghiệp đã 
lớn mạnh, dần đi vào thực chất. Chính phủ cũng 
đã quyết định chọn năm 2016 là năm khởi nghiệp 
Quốc gia. Đồng thời, nhằm tạo lập môi trường 
thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành 
và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng 
tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí 
tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, ngày 
18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
quyết định số 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia đến năm 2025”. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 
2025 sẽ hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển 600 doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh 
nghiệp tham gia Đề án kêu gọi được vốn đầu tư từ 
các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và 
sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 
tỷ đồng.

Không nằm ngoài mục tiêu trên, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BR-VT) xác định tinh thần khởi nghiệp 
và đổi mới sáng tạo là yếu tố cốt lõi tạo nên thành 
công của các doanh nghiệp ngày nay. Để triển 

PHÁT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG KHỞI 
NGHIỆP TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

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

khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án 
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và 
tình hình thực tiễn của địa phương, UBND tỉnh đã 
có Quyết định số 3380/QĐ-UBND về “Kế hoạch 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020”. Theo đó, 
trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển 
ít nhất 200 dự án và 50 DN khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo.

 Đồng thời, nhằm phát động phong trào khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo trong doanh nhân trẻ, 
sinh viên, thanh niên, người lao động và nâng cao 
nhận thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong 
các sở, ban, ngành, cộng đồng khởi nghiệp trên địa 
bàn tỉnh BR-VT, ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại 
Trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT đã diễn ra Hội 
nghị phát động khởi nghiệp tỉnh BR-VT năm 2017 
do ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương 
Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ 
trì phát động.

Hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn 500 đại 
biểu là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN 
như Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN, Cục công tác phía Nam; đại diện lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành 
phố; đại diện các hội, đoàn thể, câu lạc bộ, doanh 
nghiệp, doanh nhân, đoàn viên thanh niên và đặc 
biệt là các em sinh viên năm cuối tại các trường 
đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, khởi nghiệp 
là bước đi cần thiết của một đất nước nói chung 
và địa phương nói riêng, vì đây chính là nhân tố, 
là động lực quan trọng tạo ra nguồn lực cho sự 
phát triển. Nhận thức được vấn đề này, cùng với 
cả nước, BR-VT đang triển khai đồng bộ nhiều 
giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, tạo sự lan tỏa 
hoạt động này trong toàn xã hội. Tỉnh cam kết sẽ 
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Tại Hội nghị Phát động khởi nghiệp tỉnh BR-VT năm 2017, ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN đã phát động 
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017. Đối tượng tham gia dự thi là những cá nhân, nhóm cá nhân 
và tổ chức, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai 
thác tài sản trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến 
triển khai trên địa bàn tỉnh BR-VT. Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia một hay nhiều 
ý tưởng, dự án dự thi.

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của tỉnh (công 
nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên website của Sở KH&CN tỉnh BR-VT: www.sokhcn.baria-
vungtau.gov.vn. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 15/9/2017.

tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp với ý 
tưởng đổi mới sáng tạo, có hàm lượng chất xám 
cao.

Đồng thời, tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh 
cũng đã nêu các định hướng phát triển của tỉnh 
trong thời gian tới nhằm gợi mở cho các doanh 
nhân, các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên nắm 
bắt và có ý tưởng về khởi nghiệp như: về công 
nghiệp, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lãnh đạo 
tỉnh kỳ vọng các doanh nhân, các bạn đoàn viên 
thanh niên và sinh viên phải mạnh mẽ, tự tin hơn 
trong thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, phát huy 
tinh thần đổi mới sáng tạo, kiên trì bền bỉ thực 
hiện mục tiêu. Về phía UBND tỉnh, cần quan tâm 
chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng 
nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp trong xã hội 

và cộng đồng; thành lập Trung tâm Ươm tạo và 
Hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng và ban hành chính 
sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, chỉ đạo đưa nội 
dung khởi nghiệp và chương trình đào tạo của các 
trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn 
tỉnh, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm ươm 
mầm, khơi dậy các ý tưởng kinh doanh, tư duy 
nghiên cứu, sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Trong quy hoạch phát triển vùng Đông Nam Bộ, 
BR-VT có rất nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, 
đây chính là môi trường, điều kiện sản sinh ra 
những ý tưởng mới, sáng tạo mới, tạo thêm nguồn 
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần 
xây dựng BR-VT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, 
cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch như 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề 
ra.

M.H.Y

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
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Bánh khọt là một món ăn quen thuộc của 
người dân Nam Bộ, một món ăn dân giã 
được nhiều người ưa thích và cũng là một 

nét văn hoá ẩm thực rất đặc trưng của người Việt 
Nam. Nhưng đã nhắc đến thứ đặc sản này, không ai 
là không nhắc đến “BÁNH KHỌT VŨNG TÀU”. 
Đây cũng là một trong những món ăn đặc sản của 
xứ biển Vũng Tàu mang một hương vị riêng đậm 
chất dân dã được mọi người ưa thích từ dân địa 
phương cho đến cả du khách trong nước và quốc tế. 

Theo những người gắn bó lâu năm với nghề làm 
bánh khọt, nguồn gốc của loại bánh này xuất phát 
từ bánh căn của vùng Bình Thuận, Ninh Thuận, 
Khánh Hòa. Khi người dân di cư vào vùng đất mới 
đã mang theo món ăn truyền thống của cha ông 
rồi dần thay đổi cách làm, hương vị cho phù hợp 
với nguồn nguyên liệu, phong vị của người bản 
địa. Còn cái tên bánh “khọt”, theo giải thích của 
nhiều người là do khi đổ bánh, để lóc bánh ra khỏi 
khuôn, người ta phải dùng muỗng khẩy lên, khi 
muỗng va chạm vào thành khuôn phát ra tiếng kêu 
“khọt khọt”, tên gọi của bánh cũng bắt đầu từ ấy. 
Nhưng cũng có cách lý giải tên bánh theo một ý 
nghĩa khác. Đó là ngày xưa, những người nghèo, 
cơ cực, không đủ tiền ăn cao lương mỹ vị mà chỉ 
ăn loại bánh làm toàn bằng bột chứ không có thịt 
thà gì. Vì vậy, người ta đặt tên cho loại bánh ấy là 
“khộp”, nghĩa là nghèo khổ (theo từ cổ). Lâu dần, 
cái tên “khộp” ấy được đọc trại thành “khọt”.

Bánh ở đây khi mang ra có độ giòn giòn, cuốn 
một miếng bánh giòn rụm với cải xanh, thêm vài 
lá diếp cá, rau thơm và chấm với nước mắm chua 
ngọt vừa phải bạn sẽ cảm nhận được một sự hòa 
quyện tuyệt vời giữa vị ngọt của nhân, béo của 
nước cốt dừa, bùi của bột gạo dẻo, man mát của 
các loại rau sống. Ở bánh khọt Vũng Tàu, bạn còn 
có thể thưởng thức bánh khọt với nhiều loại nhân 
phong phú như sò điệp, thịt bằm, tôm, chả cá… 
với nhiều hương vị khác nhau. Vì là món ăn dân dã 
nên cách làm bánh khọt cũng khá đơn giản: Gạo 
đem ngâm nước khoảng 2-3 tiếng cho hơi mềm, 

XÂY DỰNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ - 
BÁNH KHỌT VŨNG TÀU

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

Bánh khọt - món ăn quen thuộc của người dân Vũng Tàu

sau đó đem xay, ủ qua đêm, khi chế biến hòa bột 
gạo với nước cốt dừa, trứng gà, hành lá xắt nhỏ, 
bột nghệ... Khuôn bánh khọt bắc lên bếp cho nóng, 
tráng một lớp dầu mỏng rồi đổ bột vào đợi bánh 
gần chín cho tôm lên trên mặt bánh, đậy nắp khuôn 
lại và đợi đến khi bánh chín cho một ít dầu vào 
để dễ lấy bánh khỏi khuôn. Ngoài món bánh khọt 
được đổ theo cách truyền thống sử dụng nguyên 
liệu chính từ gạo, để thay đổi khẩu vị, màu sắc cho 
bánh nhiều hàng quán cải tiến cách làm bánh, có 
bánh đậu xanh, bánh chay, nhân cũng đủ loại theo 
sở thích của khách hàng. Trước đây, món ăn này 
chủ yếu được các bà, các mẹ làm vào những ngày 
nghỉ, các dịp gia đình sum họp tạo không khí quây 
quần, vui tươi, đầm ấm vì mọi người cùng giúp 
nhau xay bột, nhặt rau, đổ bánh… sau đó thưởng 
thức hương vị món ăn để nhớ về quê hương bản 
xứ. Thời gian lâu dần, món ăn ấy không còn là 
riêng của những người dân xứ Nam Trung bộ mà 
trở thành món ăn chung được cư dân bản địa ưa 
thích. Lâu dần, quá trình phát triển du lịch mạnh 
mẽ của TP.Vũng Tàu đã tạo điều kiện thuận lợi 
giúp bánh khọt đến dần với du khách và trở thành 
món ăn danh tiếng của địa phương. 

Ngày nay, đến Vũng Tàu, du khách dễ dàng tìm 
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thấy món bánh khọt từ quán cóc bình dân đến nhà 
hàng cao cấp. Tuy nhiên, dù quán ăn bình dân hay 
nhà hàng sang trọng thì người làm bánh khọt vẫn 
giữ cách làm cũng như hương vị đặc trưng riêng 
để rồi một lần nếm thử sẽ thật khó quên và lòng 
sẽ hẹn lòng lần sau trở lại Vũng Tàu phải tìm đến 
thưởng thức món ăn đạt kỷ lục châu Á. Với đặc 
trưng riêng của mình, bánh khọt Vũng Tàu không 
chỉ nổi tiếng trong nước mà còn đạt được nhiều 
danh hiệu do tổ chức nước ngoài bình chọn, chẳng 
hạn như: Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận bánh 
khọt Vũng Tàu là một trong 12 món ăn của Việt 
Nam đặc sắc nhất châu Á năm 2011; là 1 trong 
10 món ăn ngon Việt Nam công nhận và xác lập 
kỷ lục năm 2012; Top các món ngon nhất thế giới 
trong cuộc bình chọn tại hội Ẩm thực Đường phố 
Quốc tế diễn ra ở Singapore 2013. Sản phẩm bánh 
khọt đã có từ vài thập kỷ trước. Tại Vũng Tàu hiện 
nay có rất nhiều quán bán bánh khọt xuất hiện ở 
khắp nơi. Không chỉ dừng lại trong phạm vi tỉnh, 
Bánh Khọt Vũng Tàu còn xuất hiện ở nhiều tỉnh 
thành khác như Hồ Chí Minh, Hà Nội… với cái 
tên “BÁNH KHỌT VŨNG TÀU”. Như vậy, bánh 
khọt gần như đã gắn chặt với tên địa danh Vũng 
Tàu và là đặc sản mà bất cứ du khách nào khi đến 
Vũng Tàu cũng muốn thưởng thức. Mặc dù chưa 
chiếm tỷ trọng chủ yếu nhưng Bánh Khọt đã góp 
một phần không nhỏ đối với kinh tế của người dân 
Vũng Tàu cũng như thu hút phát triển du lịch tại 
tỉnh. Các quán bánh khọt nổi tiếng ở đây góp phần 
nâng cao giá trị của bánh khọt Vũng Tàu phải kể 
đến là: Bánh Khọt Gốc Vũ Sữa, Bánh Khọt Cô Ba 
Vũng Tàu, Bánh Khọt Cây Sung, Quán Cây Tre, 
Bánh Khọt 82, Bánh Khọt Gốc Cây Đa,…

Đồng thời, Bánh khọt Vũng Tàu cũng vừa được 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) công bố quyết 
định và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
“Bánh khọt Vũng Tàu” cho Hợp tác xã Bánh khọt 
Vũng Tàu. Theo đó, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu 
tập thể “Bánh khọt Vũng Tàu” được Cục Sở hữu 
tí tuệ cấp ngày 17/1/2017 cho Hợp tác xã Bánh 
khọt Vũng Tàu, tại địa chỉ 207, đường Võ Thị Sáu, 
phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Văn 
bằng bảo hộ trên có hiệu lực 10 năm kể từ ngày 
nộp đơn (17/6/2016) và có 12 cơ sở trên địa bàn 
thành phố Vũng Tàu được phép sử dụng nhãn hiệu 
tập thể (Bảng 1). Sự kiện này không chỉ giúp bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, 
các cơ sở cũng như các hộ kinh doanh cá thể sản 
xuất, chế biến và kinh doanh bánh khọt tại tỉnh 
trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, chống các 
hành vi xâm phạm quyền liên quan đến nhãn hiệu 
tập thể mà còn góp phần bảo đảm đời sống cho 
người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh 
tế, xã hội, văn hoá cho tỉnh, phát triển ngành nghề 
truyền thống của địa phương, là bước đệm quan 
trọng để đưa ẩm thực Vũng Tàu vươn ra thị trường 
trong nước và quốc tế.

N.T.T
Danh sách 12 cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

STT Tên Địa chỉ
1 Phạm Thị Hiền 56 Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu.
2 Đoàn Thị Loan 67 Bà Triệu, phường 4, thành phố Vũng Tàu
3 Dư Thị Xuân Nga 19 Hoàng Hoa Thám, phường 3, thành phố 

Vũng Tàu
4 Nguyễn Thị Xuân 

Dung
19 Hoàng Hoa Thám, phường 3, thành phố 
Vũng Tàu.

5 Lưu Thị Thanh Trâm 195/5/24 Hoàng Văn Thụ, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu.

6 Phạm Thị Kiều 59 Bà Triệu, phường 4, thành phố Vũng Tàu.
7 Nguyễn Thị Hòa 14 Nguyễn Trường Tộ, phường 2, thành phố 

Vũng Tàu.
8 Nguyễn Thị Minh 

Diện
164/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, 
thành phố Vũng Tàu.

9 Phạm Ngọc Hưng 14 Hoàng Hoa Thám, phường 3, thành phố 
Vũng Tàu.

10 Trần Thị Thu Thủy 48/37 Nguyễn Trường Tộ, phường 2, thành 
phố Vũng Tàu.

11 Phạm Đức Dục 201/2 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu
12 Trần Thị Hương B1102 Lakeside khu đô thị Chí Linh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Với mục tiêu thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và khai 
thác nhãn hiệu tập thể “BÁNH KHỌT VŨNG TÀU” nhằm 
nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm BÁNH KHỌT 
mang nhãn hiệu tập thể trên thị trường. Năm 2014, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã thành lập hội đồng tư vấn 
chuyên ngành xác định nhiệm vụ, tham mưu Ủy ban 
Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các đề tài, dự 
án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh 
năm 2014, trong đó có đề tài “Xác lập, quản lý và khai 
thác nhãn hiệu tập thể Bánh khọt Vũng Tàu của tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu”. Sở đã tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ và ký kết hợp đồng triển khai thực hiện đề tài 
trên với Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Trường 
Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo hợp 
đồng số 01/HĐ-SKHCN ngày 06/02/2015. Trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ, Sở theo dõi, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn của hơp đồng. 
Đến nay, đang triển khai giai đoạn cuối của hợp đồng, cơ 
quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài đang hoàn tất các thủ 
tục để chuẩn bị nghiệm thu chính thức đề tài.
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Nhãn Xuồng Cơm Vàng (XCV) là loại cây 
ăn trái đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Hiện nay có khá nhiều giống XCV 

nổi tiếng được biết đến ở Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-
VT) như: Xuồng cơm ráo, Xuồng cơm trắng, 
Xuồng bao công, Xuồng bánh xe,... Tuy nhiên, 
giống nhãn XCV được phổ biến rộng rãi hiện nay 
xuất phát từ cây nhãn của Ông Phan Văn Tư (Tư 
Trệt) ở Phường 11, Thành phố Vũng Tàu tham gia 
hội thi cây nhãn giống tốt tổ chức tại Trung tâm 
Giống cây ăn quả Long Định ngày 13 tháng 8 năm 
1997 với ký hiệu là VT20XCV. Cây nhãn này có 
phẩm chất ngon nên đạt giải nhất và đã được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận 
và cho phép đưa vào sản xuất theo Quyết định số: 
2767/QĐ-NN-KHCN ngày 29 tháng 10 năm 1997. 
Nhãn XCV BR-VT đã được Cục Sở hữu Trí tuệ 
cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa 
ngày 15/9/2006 và mới đây tổ chức kỷ lục Việt 
Nam đã chính thức xác lập và công bố Top 50 đặc 
sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 31. Nhãn xuồng 
cơm vàng (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nhãn XCV được xác định là cây ăn trái đặc sản 
quý hiếm của tỉnh BR-VT với những tính chất, 
chất lượng đặc thù (khác biệt) so với các loại nhãn 
XCV của các tỉnh khác. Qua điều tra, hiện nay 
ở Vũng Tàu nhà vườn phát hiện ra nhiều giống 
nhãn XCV có phẩm chất ngon, rất được ưa chuộng 
và bán giá rất cao như nhãn XCV “bắp cải” của 
ông Bảy Lập, XCV Hai Duyệt, XCV bao công,… 
Giống nhãn XCV bắp cải của ông Bảy Lập có đặc 
điểm là thịt trái xếp thành nhiều lớp như bắp cải, 
dẻ, chặt, cơm dày, ngọt thanh nhưng nhược điểm 
là nếu chăm sóc không đạt yêu cầu thì cơm trái 
phát triển không hoàn toàn. Giống nhãn XCV Hai 
Duyệt có thịt trái rất dày, cơm dẻ, ráo, ngọt thanh. 
Giống nhãn XCV trồng ở huyện Xuyên Mộc chủ 
yếu là giống nhãn XCV của ông Tư Chệt ghép trên 
gốc nhãn tiêu Da Bò.

Theo kết quả nghiên cứu của Đề tài: “Xác lập 

XÁC LẬP QUYỀN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 
CHO NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
|| Nguyễn Tiến Bảy
|| Vũ Ngọc Đăng
|| Nguyễn Anh Quốc
Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh BR-VT

quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Nhãn Xuồng 
Cơm Vàng tỉnh BR-VT” thì Nhãn XCV trồng ở 
tỉnh BR-VT có độ Brix và đường tổng số thấp 
nhưng hàm lượng đường khử và vitamin C cao 
hơn so với nhãn XCV trồng ở các tỉnh Tiền Giang, 
Bến Tre và Vĩnh Long. Vì vậy, nhãn XCV ở tỉnh 
BR-VT có vị ngọt “thanh” chứ không ngọt gắt như 
nhãn XCV trồng ở các nơi khác. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, hàm lượng vitamin C của nhãn XCV 
BRVT là 541,6 mg/kg, cao hơn nhiều so với nhãn 
XCV của Vĩnh Long (452,6 mg/kg), Bến Tre 
(460,7 mg/kg), Tiền Giang (455,8 mg/kg).

Hàm lượng các chất can-xi, ma-nhê, sắt, phospho 
và kali tổng số trong trái nhãn XCV BR-VT đều 
cao hơn trong trái nhãn XCV trồng ở Vĩnh Long, 
Bến Tre và Tiền Giang. So sánh với thành phần 
chất khoáng trong thịt trái nhãn được ghi nhận bởi 
Paull và Duarte (2011) cho thấy Nhãn XCV BR-
VT có hàm lượng chất sắt và photpho gần bằng 
(3 mg/kg so với 4 mg/kg; 273 mg/kg so với 360 

Hình ảnh: cây nhãn tổ tại vườn ông Tư trệt, 
phường 11 Tp. Vũng tàu



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 29 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

mg/kg), can-xi gần bằng 50% (37 mg/kg so với 90 
mg/kg) nhưng hàm lượng kali thì cao hơn (2.971 
mg/kg so với 1.700 mg/kg). Như vậy, trong điều 
kiện đất đai và khí hậu tại tỉnh BR-VT, nhãn XCV 
có thành phần các chất dinh dưỡng cao hơn nhãn 
XCV trồng ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, 
đặc biệt là kali có hàm lượng cao hơn 1,5 lần so 
với một số giống nhãn trên thế giới.

Mặc dù khối lượng trái khác biệt không có ý 
nghĩa so với trái nhãn trồng ở Vĩnh Long và Bến 
Tre nhưng trái nhãn XCV BR-VT có chiều cao 
và đường kính trái lớn, thịt trái rất dày (>6 mm) 
và có khối lượng thịt (>11,61 g) lớn hơn so với 
nhãn XCV ở Vĩnh Long và Bến Tre, trong khi 
khối lượng hạt và hàm lượng nước trong thịt trái 
tương đối giống nhau, khác biệt không có ý nghĩa 
giữa các vùng. Như vậy, nhãn XCV BR-VT có đặc 
trưng là trái lớn, cơm dày, thịt trái, tỷ lệ thịt trái 
nhiều và vỏ có hơi dày so với nhãn XCV ở các tỉnh 
Đồng bằng Sông Cửu Long.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những đặc 
thù về tính chất, chất lượng của NXCV Bà Rịa - 
Vũng Tàu có được là do các điều kiện tự nhiên, 
khí hậu mang lại. Nhãn XCV ở Bà Rịa - Vũng Tàu 
được trồng chủ yếu trên đất xám và giồng cát ven 
biển với điều kiện khí hậu với mùa khô dài hơn 6 
tháng đã tạo nên tính đặc thù của nhãn XCV Vũng 
Tàu so với các địa phương khác. 

Đất trồng nhãn XCV ở tỉnh BR-VT với thành 
phần cơ giới chủ yếu là đất cát, có EC thấp, hàm 
lượng Ca và Mg cao nhưng nhôm trao đổi thấp 
là điều kiện cho cây nhãn phát triển tốt, cho năng 
suất và phẩm chất cao, đặc thù so với các vùng 
trồng nhãn khác. Mặt khác, Nhãn XCV thu hoạch 
tháng 8-9, là những tháng có lượng mưa lớn như 
ở tỉnh BR-VT ẩm độ không khí thấp sẽ làm giảm 
sự gây hại của của bệnh thối trái và thịt trái sẽ ráo 
hơn.

Tóm lại, điều kiện thời tiết ở tỉnh BR-VT rất 
thích hợp cho nhãn XCV sinh trưởng và ra hoa 
nhưng độ ẩm không khí thấp trong thời gian phát 
triển trái và thu hoạch hạn chế được sự gây hại của 
sâu bệnh nhất là thối trái và tạo điều kiện cho cơm 
trái nhãn được ráo hơn.

Qua những kết quả nghiên cứu đặc thù về điều 
kiện khí hậu, đất đai và đặc thù về hình thái và 
phẩm chất trái nhãn XCV BR-VT của Đề tài có 

thể kết luận, mùa khô kéo dài gần 6 tháng, lượng 
mưa trung bình tương đối, độ ẩm không khí thấp 
trong thời gian thu hoạch tạo nên điều kiện đặc thù 
cho cây nhãn XCV Bà Rịa - Vũng Tàu. Đất trồng 
nhãn XCV BR-VT thuộc loại đất xám và đất cát, 
độc chất nhôm và na tri thấp nhưng hàm lượng 
can-xi, ma-nhê cao, đặc biệt tỷ lệ Ca/Mg cao (>5) 
rất thích hợp cho sự phát triển của cây nhãn. Trái 
nhãn XCV BR-VT có kích thước lớn, vỏ trái hơi 
dày, thịt trái rất dày (>6mm), khối lượng lớn, tỷ 
lệ ăn được cao (>60%), hàm lượng chất khoáng 
như can-xi, ma-nhê, phospho, kali và sắt cao; hàm 
lượng đường khử cao và vitamin C cao làm cho 
trái nhãn XCV BR-VT có đặc thù về kích thước 
và phẩm chất. Đó chính là những lý do khiến nhãn 
xuồng cơm vàng của BR-VT nổi tiếng khắp nơi 
trong cả nước. Hi vọng rằng, sau khi xác lập quyền 
chỉ dẫn địa lý, sản phẩm nhãn xuồng cơm vàng sẽ 
vươn xa hơn nữa và góp phần vào phát triển kinh 
tế, du lịch địa phương và nâng cao thu nhập cho 
người nông dân.

N.T.B, V.N.Đ, N.A.Q 

Năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-
VT đã thành lập hội đồng tư vấn chuyên ngành 
xác định nhiệm vụ, tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 
31 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu về việc phê duyệt Danh mục các đề 
tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ tỉnh năm 2013, trong đó có đề tài 
“Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm 
nhãn Xuồng Cơm vàng Bà Rịa – Vũng Tàu”. Sở 
đã tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm 
vụ và ký kết hợp đồng triển khai thực hiện đề 
tài trên với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu theo hợp đồng số 67/2013/ 
SKHCN- HĐ ngày 24/12/2013. Đồng thời, trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở theo dõi, kiểm 
tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm 
vụ theo từng giai đoạn của hơp đồng. Đến nay, 
đang triển khai giai đoạn cuối của hợp đồng, 
cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài đang hoàn 
tất các thủ tục để chuẩn bị nghiệm thu chính 
thức đề tài.
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I. NHỮNG TÁC HẠI CHỦ YẾU CỦA ĐỘC 
TỐ NẤM MỐC (MYCOTOXIN)

Nấm mốc (nấm sợi) được xem “vừa là bạn vừa là 
thù”. Nấm mốc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 
vực như trong công nghiệp chế biến thực phẩm 
dùng để sản xuất tương, chao, xì dầu, miso,…; 
các loại acid hữu cơ như acid citric, acid oxalic, 
các enzyme thực phẩm như protease, pectinase, 
amylase. Trong y học, nấm mốc được dùng 
để sản xuất các loại kháng sinh như penicillin, 
cephalosporin, griseofulvin,… và các vitamin 
nhóm B. Trong nông nghiệp, nấm mốc dùng để 
sản xuất các chất kích thích tăng trưởng kéo dài 
ngọn, lá, rễ cho cây trồng như gibberellin, auxin; 
các chế phẩm phân bón hữu cơ, phân vi sinh giúp 
tăng độ màu mỡ, cải tạo đất hoặc đóng vai trò là 
những thiên địch để chống lại côn trùng. 

Tuy nhiên bên cạnh những ứng dụng tích cực, 
thì đa số nấm mốc gây thiệt hại rất lớn về mặt kinh 
tế và sức khỏe cho con người, vật nuôi vì chúng 
sản sinh ra độc tố, gọi tên là độc tố nấm mốc 
(mycotoxin). Đến nay, người ta biết hơn 10.000 
loài nấm mốc, trong số đó có hơn 50 loài sản 
sinh độc tố mycotoxin. Hiện nay có hơn 300 loại 
mycotoxin, tuy nhiên con số thực có thể lên đến 
hàng ngàn (Waldroup, 1997; Cole và Cox, 1981; 
CAST, 2003).

Trên toàn thế giới không có khu vực nào tránh 
khỏi tác hại của mycotoxin gây ra. Theo số liệu của 
Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) thì khoảng 
25% tổng số lượng ngũ cốc nhiễm mycotoxin. Tại 
Thái Lan, Indonesia và Philippin tổng chi phí hàng 
năm dành cho việc loại trừ aflatoxin trong bắp và 
đậu phộng khoảng 290 triệu USD. Ngay cả ở khu 
vực Châu Âu, khi thực hiện những quy định gắt 
gao về việc quản lý nấm mốc thì ước tính sự thiệt 
hại kinh tế do mycotoxin gây ra có thể mất mát lên 
hơn 1,4 tỷ USD cho những công ty Mỹ (nhiều nhất 
cho các nhà chăn nuôi, sản xuất thức ăn gia súc và 
thực phẩm cho con người). 

Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc 
tế (CAC) và tất cả các quốc gia đều đưa ra qui 

ĐỘC TỐ NẤM MỐC VÀ VẤN ĐỀ 
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

|| ThS. Trần Thị Duyên
Viện Kỹ thuật và Kinh tế biển - Trường Đại học BR-VT

định nghiêm ngặt về mức độ nhiễm độc tố nấm 
mốc trong thực phẩm người và thức ăn gia súc, 
nhưng việc loại trừ hoàn toàn chúng là điều không 
thể, nhất là điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Châu 
Á. Một điều hết sức nan giải là độc tố nấm mốc 
(mycotoxin) là những chất độc hóa học rất bền 
vững với nhiệt độ, axit, kể cả ánh sáng mặt trời vì 
thế khó để hủy bỏ được chúng. 

Các nhóm độc tố nấm mốc được tìm thấy nhiều 
trên ngũ cốc: gạo, lúa mạch, lúa mỳ, bột mỳ, cao 
lương, ớt, hạt tiêu, cà phê, bắp, táo, dâu, đào, lê, 
mận,… và các loại hạt của cây có dầu: hạt hướng 
dương, hạt đậu phộng, đậu nành (Bảng 1).

Bảng 1. Một số loài nấm mốc, độc tố của chúng 
và hướng tác động

Loài nấm mốc Tên độc tố Tác động của độc tố 
lên cơ thể

Aspergillus flavus
A s p e r g i l l u s 
parasiticus

Aflatoxin (Aflatoxin 
B1, G1, B2, G2,…)

Viêm gan, ung thư gan và 
thoái hóa mỡ gan

A s p e r g i l l u s 
ochraceus Ochratoxins Độc hại gan, thận

F u s a r i u m 
graminearum 

Trichothecenes Độc hại tế bào, rối loạn tiêu 
hóa, suy giảm hệ thống 
miễn dịch

F u s a r i u m 
moniliform Axit fusaric

Hạ thấp áp lực máu, thay 
đổi hóa học thần kinh ở 
não

Fusarium nivale D e ox y n i v a l e n o l 
(DON) Gây nôn mửa (Vomiting)

Fusarium roseum Zearalenone (F2-
toxin) Giảm khả năng sinh sản

P e n i c i l l i u m 
patulum Patulin Gây ung thư và độc hại tế 

bào thần kinh

P e n i c i l l i u m 
citrinum Citrinin Hoại tử thận

P e n i c i l l i u m 
cyclopium Axit penicillic Ung thư gan, thận
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Độc tố nấm mốc gây ra những tác hại rất lớn 
và hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể con người và 
động vật. Nhiều loài độc tố nấm mốc khi nhiễm 
vào cơ thể nó liên kết với DNA ở vị trí có chứa 
gốc kiềm Guanin (Kevin Liu, 2000) gây rối loạn 
sự phân chia tế bào, là tác nhân gây ung thư gan 
như Aflatoxin. Tùy theo mức độ nhiễm ít hay 
nhiều, tích lũy lâu hay nhanh mà bệnh tích trên 
gan diễn biến khác nhau, hay thận bị sưng to làm 
khó khăn cho việc bài thải chất độc ra khỏi cơ thể. 
Mycotoxin còn bào mòn niêm mạc của ống tiêu 
hóa do lớp niêm mạc bị chết bong ra, khô lại thành 
màng làm cản trở vận chuyển thức ăn đi trong ống 
tiêu hóa, giảm khả năng tiêu hóa dinh dưỡng trong 
thức ăn. Thậm chí aflatoxin gắn được với protein 
enzyme và làm ức chế enzyme tiêu hóa, giảm hấp 
thu thức ăn; gây viêm loét xoang miệng, ống tiêu 
hóa. Ngoài ra, nhiều loại độc tố mốc còn làm hư 
hại cấu trúc da, giảm khả năng sinh sản, gây khô 
thai, sẩy thai,… Khi nhiễm độc tố nấm mốc thì 
sức đề kháng của cơ thể con người bị giảm sút do 
ức chế sự hình thành kháng thể, từ đó làm giảm 
thấp hiệu quả của việc chủng ngừa vaccin, dễ cảm 
nhiễm bệnh tật.

II. QUÁ TRÌNH NHIỄM ĐỘC TỐ NẤM MỐC 
VÀO THỰC PHẨM

Độc tố nấm là các chất chuyển hóa phát sinh 
trong quá trình phát triển của các loại nấm mốc. 
Sự có mặt của độc tố nấm mốc trong ngũ cốc và 
thức ăn chăn nuôi đã trở thành mối quan tâm đối 
với sức khỏe vật nuôi, và sức khỏe con người do 
tiêu thụ thực phẩm không an toàn. 

Nấm mốc có thể nhiễm ở ngoài đồng trước và 
trong giai đoạn thu hoạch ngũ cốc. Nhiễm trong 
kho, silo trong quá trình bảo quản lương thực do 
không kiểm soát độ ẩm  thích hợp (độ ẩm ngũ cốc 
trên 14% đã đem dự trữ) cũng như chất lượng kho 
bảo quản không đảm bảo quy chuẩn. Mycotoxin 
có thể nhiễm vào thực phẩm để dành trong gia 
đình (bánh tráng, bánh mỳ, bánh trung thu,.. lưu 
lại thời gian lâu mới ăn). Nhiễm gián tiếp-chuyển 
mycotoxin từ các sản phẩm chăn nuôi để làm thực 
phẩm cho con người: thịt, gan, trứng, sữa,... Bò 
sữa, gà đẻ trứng, cá, tôm… ăn thức ăn có nhiễm 
độc tố nấm mốc thì trong sữa, thịt, trứng của chúng 
cũng chứa lượng nhỏ mycotoxin. Vì vậy, cần tuân 

thủ quy trình nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt nông 
sản theo tiêu chuẩn GAP, sẽ đảm bảo thực phẩm 
an toàn cho con người. Sạch ở trang trại chăn nuôi 
thì sẽ sạch trên bàn ăn của con người. 

 Hiểu biết về nấm mốc, về độc tố và những tác 
hại của chúng để có những biện pháp phòng chống, 
bảo vệ vật nuôi và con người là rất cần thiết.

TTD
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Hình 1. Khuẩn lạc 2 loài nấm mốc độc 
Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus

Hình 2. Một số bệnh tích trên con người (viêm da, viêm giác 
mạc, vẩy nến da, viêm bạch cầu não tủy) do nhiễm độc tố 

nấm mốc Fusarium và Aspergillus 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thời gian vừa qua, các cơ quan quản lý nhà 

nước, các tổ chức KH&CN, các viện, trường cũng 
như các doanh nghiệp đã có nhiều hình thức nhằm 
thúc đẩy thị trường công nghệ cũng như xúc tiến 
thương mại các sản phẩm công nghệ vào thực tiễn 
như: tổ chức và tham gia các Chợ công nghệ và 
thiết bị quy mô vùng hoặc quốc gia (Techmart), 
tổ chức các diễn đàn, hội nghị, chương trình giới 
thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới.

Để hình thành một nơi giao dịch sản phẩm công 
nghệ cố định, thường xuyên mà vẫn hội tụ được tất 
cả các công việc cần phải chuẩn bị cho Techmart 
mà không bị hạn chế về không gian và thời gian 
thật sự là cần thiết. Xây dựng Sàn giao dịch công 
nghệ (SGDCN) trực tuyến tại địa phương là lựa 
chọn tối ưu, là xu hướng mới và hiệu quả trong 
việc thúc đẩy thị trường công nghệ địa phương 
phát triển, sẽ tạo ra môi trường trực tuyến cho các 
tổ chức KH&CN, doanh nghiệp có cơ hội giao 
tiếp với nhau, thực hiện các giao dịch vào bất cứ 
thời điểm nào. Các đơn vị, doanh nghiệp dù có 
quy mô lớn, nhỏ khác nhau cũng có thể giao dịch 
công nghệ tại SGDCN trực tuyến mà không cần 
phải chờ đến các kỳ Techmart, vẫn có thể tiếp cận 
với đối tác và khách hàng thường xuyên. Để thành 
công trong việc xây dựng SGDCN trực tuyến, 
giải pháp quan trọng nhất là phân tích, thiết kế hệ 
thống thông tin.

II. MỤC TIÊU
Xây dựng báo cáo Phân tích, thiết kế hệ thống 

thông tin chuẩn, phục vụ lập trình, xây dựng thành 
công Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến. 

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
- Xác định yêu cầu: là bước xác định chính xác 

các yêu cầu đặt ra cho phần mềm sẽ xây dựng.
- Phân tích: Mô tả lại hiện trạng thực tế thông 

qua các mô hình xử lý nhằm hình thành nội dung 

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HÌNH THÀNH 
SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ 

TRỰC TUYẾN
|| ThS. Phạm Ngọc Vũ
GĐ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BR-VT

và cách thức thực hiện.
Thu thập thông tin: từ văn bản, sách báo, internet, 

khảo sát, điều tra,..
Xử lý thông tin: tổng hợp, phân tích dữ liệu (có 

thể biểu hiện bằng sơ đồ, biểu đồ,.…);
Thảo luận giữa các thành viên trong nhóm để 

giải quyết các vấn đề;
Xây dựng sản phẩm: tập hợp các kết quả thành 

một sản phẩm cuối cùng. 
- Thiết kế: Thiết kế các thành phần chức năng và 

cơ sở dữ liệu của phần mềm.

IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Qua quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế hệ 

thống với phương pháp thực hiện trên, chúng tôi 
đã xây dựng hoàn chỉnh giải pháp gồm các chức 
năng chính như sau:

1. Chức năng tìm kiếm
Bao gồm công cụ tìm kiếm nhanh và tìm kiếm 

nâng cao được đặt trên trang chủ trang web, và 
các trang trong. Tìm kiếm nhanh theo từ khóa 
và xuất xứ đối với sản phẩm chào bán, sản phẩm 
chào mua, nhà cung cấp và chuyên gia tư vấn. Tìm 
kiếm nâng cao theo cụm từ chính xác hoặc theo từ 
khóa kết hợp với bộ lọc. Tìm kiếm nâng cao theo 
từ khóa kết hợp với các tiêu chí: sản phẩm, nhà 
cung cấp, tìm mua. Có chức năng gợi ý từ khóa để 
người dùng lựa chọn khi tìm kiếm.

2. Chức năng sản phẩm chào bán
Bao gồm CSDL thông tin về các công nghệ, thiết 

bị, dây chuyền, máy móc của các nhà cung cấp, 
đang có nhu cầu chào bán sản phẩm được trưng 
bày theo từng lĩnh vực, xuất xứ, loại hình thành 
viên, thời gian cập nhật tới người mua trên thị 
trường.

Hệ thống này giúp cho người truy cập, người 
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mua tiếp cận các thông tin về sản phẩm cần tìm. 
Doanh nghiệp cập nhật thông tin về sản phẩm chào 
bán.

Trang thông tin chi tiết về một sản phẩm chào 
bán bao gồm: tên sản phẩm cần bán, thông tin chi 
tiết về yêu cầu, đơn vị chào bán, các công cụ gửi 
yêu cầu liên hệ, tìm kiếm, xem các tin chào bán 
cùng loại, gửi yêu cầu tìm mua.

Lưu đồ:

Các tác nhân tham gia hệ thống:
Thành viên/nhà cung cấp:
- Cập nhật thông tin sản phẩm chào bán (đăng, 

sửa, xóa) sản phẩm
- Xem sản phẩm chào bán
- Xem các liên hệ của người mua về các sản 

phẩm đang chào bán
Người quản trị:
- Tạo mới sản phẩm chào bán
- Quản lý danh mục sản phẩm chào mua, quốc 

gia, lĩnh vực hoạt động, ngoại tệ, hình thức kinh 
doanh, chức vụ

- Duyệt sản phẩm chào bán (sửa, xóa, tạm treo, 
kích hoạt, sản phẩm hiển thị trên trang chủ)

- Xem, hiển thị sản phẩm chào bán
- Báo cáo, thống kê các sản phẩm chào bán theo 

các tiêu chí
- Tìm kiếm các sản phẩm chào bán
- Kết xuất file các báo cáo thống kê sản phẩm 

chào bán
Khách hàng, người dùng:
- Xem sản phẩm chào bán, chào bán cùng loại
- Tìm kiếm các sản phẩm chào bán
- Liên hệ, giao dịch với người bán

3. Chức năng sản phẩm chào mua
Thông tin chào mua: Đây là nhu cầu tìm kiếm 

nhà cung cấp, người bán của khách hàng đang 
cần tìm mua các công nghệ - thiết bị. Thông tin 
tìm mua do người dùng, khách hàng là người mua 
đăng tải, được hiển thị ở trang tìm mua theo lĩnh 
vực, ngành nghề ứng dụng, thời gian cập nhật và 
xuất xứ khác nhau.

Doanh nghiệp/khách hàng cập nhật chào mua 
lên hệ thống.

Bao gồm: chào mua và chào mua nhanh: Chào 
mua dành cho thành viên là nhà cung cấp đã đăng 
ký tham gia trên sàn. Chào mua nhanh dành cho 
người dùng muốn đăng nhanh các thông tin cần 
tìm mua mà không cần phải đăng ký.

Các thông tin chào mua và chào mua nhanh sẽ 
thông qua một hệ thống kiểm duyệt (hậu kiểm) 
được hiển thị trên sàn. Cơ chế hiển thị sản phẩm 
chào mua theo cơ chế ưu tiên thành viên trả phí và 
thời gian cập nhật mới nhất.

Lưu đồ: 

Cơ chế tiếp cận thông tin chào mua: Chỉ thành 
viên mới được xem thông tin chào mua một cách 
đầy đủ (bao gồm cả thông tin và phần liên hệ). Khi 
xem thông tin liên hệ của chào mua sẽ được phân 
cấp theo quyền của người xem, thành viên vàng: 
xem được ngay lập tức sau khi thông tin được đẩy 
lên hệ thống, thành viên free, xem được sau 10 
ngày, người dùng phải đăng ký và đăng nhập là 
thành viên thì mới xem được thông tin người mua 
đăng tải.

Trang thông tin chi tiết về một sản phẩm chào 
mua bao gồm: tên sản phẩm cần mua, thông tin chi 
tiết về yêu cầu, đơn vị chào mua, các công cụ gửi 
yêu cầu liên hệ, tìm kiếm, xem các tin chào mua 
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cùng loại, gửi yêu cầu tìm mua.
4. Chức năng Nhà cung cấp

Diễn giải: 
- Thành viên/nhà cung cấp, người dùng đăng 

nhập thông tin tài khoản. 
- Hệ thống phân loại tự động mức độ nhà cung 

cấp theo các tiêu chí định sẵn. 
- Nhà cung cấp tổ chức thông tin của đơn vị 

mình theo quyền được gắn và công bố trên sàn 
giao dịch.

Nhà cung cấp là các tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp bán, chuyển giao, xúc tiến thương mại các 
sản phẩm khoa học, công nghệ - thiết bị. 

- Nhà cung cấp trên sàn được chia thành 02 loại:
+ Nhà cung cấp vàng (cơ chế thu phí): cung cấp 

nhiều tiện ích nhất và được hỗ trợ tốt nhất.
+ Nhà cung cấp miễn phí: Được cung cấp các 

tiện ích cơ bản.
5. Chức năng chuyên gia tư vấn
Chuyên gia đăng ký tài khoản và giới thiệu về 

chuyên gia và các dự án đang cần chuyên gia trên 
Sàn theo từng lĩnh vực khác nhau. Hệ thống này 
cho phép giúp người truy cập và các thành viên 
đang có nhu cầu tìm kiếm chuyên gia và kết nối 
với họ.

Hệ thống cho phép các chuyên gia tự đăng ký, 
cập nhật và liên hệ ngay trên Sàn

Chuyên gia tự cập nhật thông tin giới thiệu và 
các thông tin về dự án đang cần chuyên gia trên 
Sàn. Các thông tin về chuyên gia sẽ thông qua một 
hệ thống kiểm duyệt (hậu kiểm) được trưng bày 
trên mạng. 

Cơ chế hiển thị thông tin về chuyên gia theo thời 
gian cập nhật mới nhất. 

Cơ chế tiếp cận thông tin chuyên gia: chỉ thành 

viên vàng mới được tiếp cận thông tin liên hệ về 
chuyên gia

Danh mục lĩnh vực tư vấn: Danh mục các lĩnh 
vực tư vấn phù hợp với các lĩnh vực phát triển 
trọng điểm của tỉnh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lưu đồ: 

6. Chức năng đăng ký thành viên
Thành viên là nhà cung cấp tham gia chào bán 

công nghệ - thiết bị phải đăng ký làm thành viên 
trên hệ thống.

Lưu đồ:

Khi tham gia hệ thống, các thành viên, các cá 
nhân, người sử dụng hệ thống, đều phải thông qua 
thể lệ đăng ký của hệ thống. Hệ thống ghi lại và 
quản lý các thông tin đăng ký này. Bao gồm đăng 
ký thành viên nhà cung cấp, đăng ký thành viên 
người mua.

7. Chức năng quản trị hệ thống
Phân hệ quản trị giúp điều hành, quản trị hệ 

thống gồm các thành phần sau:
- Quản trị các thông số hệ thống
- Quản lý người dùng
- Quản lý nội dung thông tin
- Quản lý diễn đàn
- Công cụ thống kê, báo cáo và các công cụ khác
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Biểu đồ hoạt động:

V. KẾT LUẬN 
Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống thông tin đã 

hoàn thành, thiết kế đầy đủ các chức năng làm căn 
cứ lập trình, triển khai thực hiện xây dựng thành 
công Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu và đã được công bố thử nghiệm 
trên mạng Internet vào đầu tháng 5/2016, tại địa 
chỉ: http://bavutex.baria-vungtau.gov.vn và http://
bavutex.vn. Qua quá trình vận hành, hệ thống ổn 

định, quản trị dễ dàng, thuận lợi; giải pháp này 
là cơ sở, nền tảng để mở rộng, nâng cấp cho ứng 
dụng của Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến sau 
này. 

VI. KHUYẾN NGHỊ 
Để Sàn giao dịch công nghệ hoạt động thành 

công, ngoài giải pháp về kỹ thuật, trong thời gian 
tới cần tăng cường công tác tuyên truyền Sàn giao 
dịch công nghệ trực tuyến trên các báo, đài phát 
thanh tuyền hình, tuyên truyền đến các cơ quan 
đơn vị, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được 
biết, tham gia vào giao dịch trên Sàn, thực hiện 
trao đổi, giới thiệu, xúc tiến các hoạt động thương 
mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ, các sáng chế, giải pháp hữu ích, 
công nghệ, thiết bị,…; từng bước hỗ trợ phát triển 
thị trường KH&CN địa phương, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

P.N.V

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA 
CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI 
QUÁ TRÌNH ĂN MÒN KIM LOẠI 

TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ QUYỂN 
TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

|| Huỳnh Trọng Kim
Viện Kĩ thuật – Kinh tế biển - Trường Đại học BR-VT

Tóm tắt: Quá trình ăn mòn kim loại trong môi 
trường khí quyển biển, ven biển như thành phố 
Vũng Tàu diễn ra với tốc độ nhanh và cơ chế phức 
tạp. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ trung 
bình năm luôn ở mức cao (27oC); độ ẩm tương 
đối luôn lớn hơn 80%, thời gian mưa kéo dài 
và lượng mưa ở mức cao (1500 mm/năm); hàm 
lượng các ion Cl-, SO2 là các yếu tố ảnh hưởng 
chính tới quá trình và tốc độ ăn mòn kim loại tại 
thành phố Vũng Tàu.

Từ khóa: Ăn mòn, Kim loại, Ăn mòn kim loại 
trong môi trường khí quyển.

Abstract: The rate of metal corrosion is fast with 
a complex mechanism at the coastal Vung Tau city 
under the sea atmosphere. The main environmental 
factors that have an effect on the metal corrosion at 
Vung Tau city are: high average temperature (27oC); 
high humidity (>80%), long raining season with a 
high intensity (1500 mm/year); the concentration of 
ion Cl-, SO2

Key words: Corrosion, metal, atmospheric 
corrosion of metal
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thành phố Vũng Tàu nằm ở ven biển Đông 

Nam Bộ với 42 km bờ biển bao quanh, có kiểu 
khí hậu nhiệt đới gió mùa, đặc trưng là nhiệt độ, 
độ ẩm tương đối ở mức cao, tổng lượng mưa lớn, 
đồng thời thành phố có khoảng 42 km bờ biển bao 
quanh. Những điều kiện kể trên đã tạo thuận lợi 
cho quá trình ăn mòn vật liệu kim loại trong khí 
quyển diễn ra với tốc độ nhanh [6]. Nhiều công 
trình nghiên cứu đánh giá về tốc độ ăn mòn kim 
loại trong môi trường khí quyển được Viện Khoa 
học Vật liệu (Viện KH&CN Việt Nam) tiến hành 
tại thành phố Vũng Tàu cho thấy thành phố là nơi 
có mức độ ăn mòn khá cao, cụ thể là Thép Cacbon 
205,7 g/m2/năm, Kẽm phun 30,645g/m2/năm, 
Đồng 33,850 g/m2/năm [2]. Tuy nhiên các nghiên 
cứu chỉ đánh giá và xếp loại mức độ ăn mòn mà 
chưa phân tích tác động của các yếu tố môi trường 
như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm,… có ảnh hưởng 
như thế nào tới quá trình ăn mòn vật liệu kim loại 
trong khí quyển tại thành phố.

Bài viết này sẽ làm rõ sự tác động của yếu tố môi 
trường đến quá trình ăn mòn kim loại trong khí 
quyển tại thành phố Vũng Tàu.

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Phương pháp được chúng tôi sử dụng để đánh giá 

là phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương 
pháp luận 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tiến hành 
thu thập dữ liệu về các yếu tố môi trường có ảnh 
hưởng tới quá trình ăn mòn kim loại trong môi 
trường khí quyển. Sau đó tiến hành phân tích so 
sánh các số liệu và tài liệu với nhau.

- Phương pháp luận: Sau khi đã thu thập và phân 
tích chúng tôi tiến hành sử dụng phương pháp luận 
để đưa ra đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố 
môi trường đến quá trình ăn mòn kim loại trong 
khí quyển tại thành phố Vũng Tàu trên cơ sở các 
số liệu và tài liệu đã nghiên cứu.

III. NỘI DUNG
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ăn mòn khí 

quyển kim loại tại thành phố Vũng Tàu
Ăn mòn kim loại trong môi trường khí quyển gọi 

tắt là ăn mòn khí quyển (AMKQ) là sự suy giảm 
các tính năng hoặc phá hủy vật liệu kim loại dưới 

tác động của các yếu tố môi trường khí quyển như 
nhiệt độ, độ ẩm, tạp chất có trong khí quyển,...[3]. 
Trong môi trường khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt 
Nam nói chung và thành phố Vũng Tàu nói riêng 
thì quá trình AMKQ diễn ra với tốc độ nhanh và 
cơ chế phức tạp. Theo nhiều đánh giá trước đó cho 
thấy trong môi trường khí hậu nhiệt đới (đặc biệt 
là nhiệt đới biển) thì tốc độ ăn mòn các kim loại 
như: Thép lớn gấp 4-5 lần, Đồng, Kẽm lớn gấp 2-3 
lần so với các vùng khí hậu xa biển [4]. Theo số 
liệu nghiên cứu của Viện Khoa học Vật liệu, đánh 
giá về tốc độ ăn mòn trên 3 kim loại chính: Thép 
cacbon, Kẽm và Đồng tại thành phố Vũng Tàu sau 
một năm thử nghiệm cho thấy thành phố có tốc độ 
AMKQ tương đối cao [2].

Theo như kiến nghị của tác giả Lê Thị Hồng 
Liên thì vấn đề AMKQ có ảnh hưởng rất lớn của 
các yếu tố môi trường như nhiệt độ; độ ẩm không 
khí; chế độ mưa, các Ion Cl- và SO2,… Vì thế để 
đánh giá quá trình AMKL trong môi trường khí 
quyển thì cần phải đánh giá sự ảnh hưởng của các 
yếu tố này tới quá trình AMKQ [2].

* Nhiệt độ không khí
Đối với quá trình AMKQ, nhiệt độ là yếu tố ảnh 

hưởng phức tạp và có tác động hai chiều. Nhiệt 
độ vừa là yếu tố làm gia tăng vừa làm suy giảm 
tốc độ AMKQ. Sự gia tăng của nhiệt độ không khí 
sẽ làm tăng tốc độ của các phản ứng điện hóa và 
quá trình khuyếch tán, tuy nhiên khi nhiệt độ lên 
cao sẽ làm giảm quá trình hòa tan của Oxy và các 
loại khí gây ăn mòn khác lên kim loại từ đó làm 
giảm tốc độ ăn mòn [3]. Nền nhiệt độ tại thành phố 

Vật liệu Tổn hao ăn mòn 
(g/m2/năm)

Phân loại 
ISO

Thép Cacbon 205,77 C3

Kẽm nhúng nóng 20,97 C4

Kẽm phun 30,645 C4

Đồng 33,850 C4

Kết quả đánh giá theo 
ISO 9223

Bảng 1: Tốc độ ăn mòn kim loại tại TP. Vũng Tàu sau năm đầu 
thử nghiệm do Viện Khoa học Vật liệu tiến hành.
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Vũng Tàu luôn nằm ở mức cao với nhiệt độ trung 
bình hàng năm là 27°C, tháng thấp nhất khoảng 
24,8°C, tháng cao nhất khoảng 28,6°C và số giờ 
nắng cao (2400 giờ/năm) [6]. Với nền nhiệt độ cao 
mà thành phố Vũng Tàu nhận được trong năm thì 
quá trình AMKQ sẽ luôn xảy ra. Dựa theo nghiên 
cứu của Tidblad khi phân tích sự ảnh hưởng của 
nhiệt độ tới tốc độ ăn mòn và so sánh với nền nhiệt 
độ không khí của thành phố cho thấy mức nhiệt độ 
tại thành phố không phải là khoảng nhiệt độ thích 
hợp để quá trình ăn mòn diễn ra với gia tốc cực 
đại, tuy nhiên nếu nhiệt độ của thành phố tăng cao 
thì tốc độ ăn mòn sẽ hạ xuống mức thấp.

* Độ ẩm tương đối
Quá trình AMKQ chỉ xảy ra khi có một lượng 

ẩm hình thành trên bề mặt kim loại, lượng ẩm này 
tạo thành một màng ẩm hấp thụ hoặc màng ẩm 
pha, với độ ẩm tương đối của không khí trên 80% 
thì quá trình ăn mòn khí quyển sẽ xảy ra [3]. 

Thành phố Vũng Tàu thuộc vùng khí hậu nhiệt 
đới gió mùa, một năm chia hai mùa rõ rệt với đặc 
trưng chính là khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều, độ ẩm 
tương đối ghi nhận hàng năm lớn hơn 80% (giao 
động từ 80-85%) [2]. Với mức độ ẩm này sẽ giúp 
hình thành nên lớp màng ẩm trên bề mặt kim loại, 
lớp màng ẩm hình thành trên bề mặt kim loại có 
thể là màng ẩm hấp phụ hoặc màng nước nhìn thấy 
(mưa, sương). Khi vượt qua giới hạn, lớp nước 
hấp phụ bắt đầu tác dụng như lớp điện dịch thì khi 
đó tốc độ ăn mòn sẽ tăng theo chiều tăng của lớp 
màng ẩm. Bên cạnh đó lớp màng ẩm được hình 
thành còn có vai trò dẫn điện, hòa tan các chất xâm 
thực từ không khí (muối biển, SOx, NOx, H2S...) 
làm đẩy mạnh tốc độ AMKQ.

* Ảnh hưởng của chế độ mưa

Do ảnh hưởng của khí hậu gió mùa nên lượng 
mưa ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu tương đối 
lớn, lượng mưa trung bình năm khoảng 1500mm, 
mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 
10 năm sau [6], với lượng mưa ở mức cao đã góp 
phần tạo nên lớp màng dung dịch trên bề mặt kim 
loại tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ăn mòn 
xảy ra với tốc độ nhanh. Cùng với lượng mưa lớn 
là tần suất mưa và mùa mưa kéo dài tại thành phố 
Vũng Tàu sẽ làm bong tróc lớp phủ bảo vệ trên bề 
mặt làm suy giảm tính năng các vật liệu bảo vệ vì 
thế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ăn mòn 
diễn ra với tốc độ nhanh. Đều này cũng đã được 
chứng minh qua một số nghiên cứu về ăn mòn thép 
cacbon thực hiện tại Digha Ấn Độ [5]. 

* Các tạp chất khí quyển - tốc độ sa lắng tại 
Ion Cl- và SO2

Trong khí quyển biển, ven biển như thành phố 
Vũng Tàu, ion Cl- là tác nhân chủ yếu gây ăn 
mòn, vì thế quá trình AMKQ tại thành phố sẽ cao 
hơn nhiều so với trong đất liền. Sự sa lắng của ion 
Cl- được quyết định bởi các yếu tố như vị trí địa lí, 
điều kiện địa hình, khoảng cách bờ biển và hướng 
gió [3]. Tại Việt Nam các số liệu nghiên cứu trước 
đó cũng cho thấy tốc độ ăn mòn kim loại ở các 
trạm ven biển đều cao hơn vài lần so với các trạm 
trong đất liền [4]. Qua phân tích vị trí địa lí cho 
thấy thành phố Vũng Tàu có diện tích hẹp ngang, 
cả thành phố hướng ra biển và được bao bọc cả 
ba hướng là biển, với đặc điểm địa hình của thành 
phố thì hàm lượng ion Cl- từ biển là tương đối lớn. 
Cùng với đó là hoạt động của gió mùa Đông Bắc 
từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và gió mùa Tây 
Nam từ tháng 5 đến tháng 12, thổi trực tiếp từ biển 
vào đất liền mang theo lượng muối lớn sẽ làm gia 
tăng hàm lượng Cl- trong không khí, đây chính là 
nguyên nhân góp phần đẩy nhanh tốc độ ăn mòn. 
Nghiên cứu của Bùi Văn Thảo thực hiện tại Nha 
Trang cũng đã cho rằng ảnh hưởng của gió mùa 
Đông Bắc là nguyên nhân làm tăng lượng Cl- trong 
khí quyển [1].

Khí SO2 là những khí thải công nghiệp và gây ra 
ăn mòn khí quyển. Khí SO2 hòa tan trong lớp màng 
ẩm, bị oxi hóa tạo nên môi trường axit (pH < 4,5) 
làm tăng tốc độ quá trình ăn mòn kim loại, đặc biệt 
là với Nhôm, hợp kim Nhôm và Kẽm. Tại thành 
phố Vũng Tàu thì hàm lượng SO2 không đáng kể 

Hình 1: Sự phụ thuộc của tốc độ ăn mòn kim loại 
vào nhiệt độ không khí [4].
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Hình 2: Chế độ gió thổi vào thành phố Vũng Tàu

chỉ chiếm lượng nhỏ, do trên địa bàn thành phố 
không có khu công nghiệp nào xả thải nhiều khí 
SO2 ra môi trường với lượng lớn. Lượng SO2 ghi 
nhận tại thành phố Vũng Tàu 3,23mg/m2/ngày, 
theo thang đánh giá ISO 9223 thì lượng này xếp 
loại P0 (mức thấp nhất) [2]. Tuy nhiên trong những 
năm gần đây thì lượng SO2 phát thải ra môi trường 
ngày càng nhiều từ các khu công nghiệp lân cận 
thành phố (Phú Mỹ, Mỹ Xuân,…) sẽ đưa lượng 
SO2 và lượng các khí bẩn từ các khu công nghiệp 
lân cận sẽ phát tán về thành phố góp phần làm gia 
tăng tốc độ AMKL tại thành phố lênh mức cao. 

IV. KẾT LUẬN
Tại thành phố Vũng Tàu quá trình AMKQ diễn 

ra rất phức tạp. Sau khi đánh giá các thông số môi 
trường như nhiệt độ; độ ẩm không khí; chế độ 
mưa, các tạp chất khí quyển - tốc độ sa lắng tại Ion 
Cl- và SO2 cho thấy các yếu tố này đều ảnh hưởng 
đến tốc độ AMKQ tại thành phố.

- Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27°C thì quá 
trình ăn mòn luôn diễn ra tuy nhiên đây không phải 
là nhiệt độ thích hợp để quá trình AMKQ diễn ra 
với tốc độ cực đại.

- Độ ẩm tương đối của không khí trên 80% đã 
tạo nên lớp màng ẩm trên bề mặt không khí điều 
này đã thúc đẩy quá trình AMKQ diễn ra với tốc 
độ nhanh. 

- Lượng mưa hằng năm tại thành phố Vũng Tàu 
tương đối lớn, lượng mưa trung bình ghi nhận 
hàng năm khoảng 1500mm và thời gian mưa kéo 
dài đã làm gia tăng mức độ ẩm trên bề mặt kim 
loại, đồng thời tần suất và lượng mưa cũng đã làm 
bong tróc nhiều lớp phủ bảo vệ.  

- Do vị trí địa lí đặc biệt có diện tích hẹp ngang, 
cả thành phố hướng ra biển và được bao bọc cả ba 
hướng là biển đã góp phần làm gia tăng hàm lượng 
ion Cl- trong không khí. Hàm lượng khí SO2 của 
thành phố đạt mức thấp nhưng vẫn góp phần thúc 
đẩy quá trình AMKQ diễn ra. Hàm lượng ion Cl-, 
khí SO2 trong không khí bị chi phối bởi chế độ gió 
mùa đông bắc và gió mùa tây nam.

Như vậy với kết quả đánh giá đã phần nào giải 
thích được tác động của các yếu tố môi trường tới 
quá trình AMKQ tại thành phố Vũng Tàu. Vì thế 
để hạn chế quá trình AMKQ tại thành phố Vũng 
Tàu thì cần có biện pháp ngăn ngừa, bảo vệ hợp lí 
nhằm tránh ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố môi 
trường đến vật liệu kim loại góp phần đảm bảo 
tính kinh tế và môi trường.
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Tóm tắt: Quần thể Trai tai tượng vảy (Tridacna 
squamosa Lamarck, 1819) được khảo sát và 
nghiên cứu về mật độ phân bố, di dời phục vụ 
công tác bảo tồn ở Côn Đảo. Loài này có thể bắt 
gặp ở độ sâu từ 3 - 20m ở các vùng rạn san hô. 
Kết quả khảo sát được 99 cá thể trong đó có 90 
cá thể được di dời tập trung ở 03 khu vực hòn 
Bảy Cạnh, Đầm Tre và hòn Tre Lớn và 9 cá thể 
khác giữ nguyên hiện trạng.

Từ khóa: Trai tai tượng vảy, Tridacna squamosa, 
bảo tồn, Vườn quốc gia, Côn Đảo

I. MỞ ĐẦU
Côn Đảo là quần đảo nằm về hướng Đông Nam 

thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là một trung tâm 
bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng của 
quốc gia và quốc tế. Trong số các loài sinh vật 
biển quý hiếm thì giống Trai tai tượng (Tridacna) 
được đánh giá là tương đương với 2 vùng nổi tiếng 
của thế giới như đảo Polillo của Philippines và 
Orphesus của Úc. Đặc biệt, Trai tai tượng vảy - 
Tridacna squamosa Lamarck, 1819 là nguồn gen 
quý hiếm của khu vực và giữ vai trò quan trọng 
trong hệ sinh thái rạn san hô, bảo vệ môi trường, 
có giá trị về dinh dưỡng, mỹ nghệ và kinh tế cao.

Theo báo cáo về hạn ngạch xuất khẩu mẫu vật 
sống của các loài thuộc nhóm Tridacna trong Phụ 
lục của Công ước CITES trong 2 năm (2009 - 
2010) đối với loài Tridacna maxima là 2.898 mẫu 
vật và loài Tridacna squamosa là 3.900 mẫu vật. 
Những con số này đã nói lên hồi chuông báo động 
để Chính phủ thực hiện những hành động khẩn cấp 
nhằm bảo vệ đa dạng sinh học.

Loài Trai tai tượng vảy trước đây phân bố rất 
phổ biến ở vùng biển Côn Đảo. Tuy nhiên, trong 
thời gian qua diễn biến đa dạng sinh học (ĐDSH) 
luôn có sự biến đổi liên quan đến các sự cố từ tự 
nhiên và các hoạt động của con người đã làm nguồn 
tài nguyên này nói riêng và ĐDSH biển nói chung 
bị suy giảm đáng kể. Sự ảnh hưởng của bão Linda 

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT DI DỜI 
TRAI TAI TƯỢNG VẢY  PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC BẢO TỒN TẠI CÔN ĐẢO
|| Nguyễn Đức Thắng 
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

vào ngày 02 tháng 11 năm 1997, đã tác động đến 
hàng ngàn ha diện tích biển, một số rạn san hô bị 
phá hủy hoàn toàn sau bão, từ đó làm ảnh hưởng 
không nhỏ tới sự phân bố của loài này.

II.  PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
2.1. Thời gian khảo sát
 Loài Tridacna squamosa Lamarck, 1819 được 

khảo sát di dời và theo dõi quá trình phát triển 
trong khu khoanh nuôi phục hồi liên tục từ tháng 
11 năm 2014 đến tháng 7 năm 2015. 

2.2. Địa điểm khảo sát 
Phạm vi khảo sát được thực hiện trong hợp phần 

bảo tồn biển, thuộc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (hình 1)

2.3. Phương pháp thu mẫu
* Lặn khảo sát 

Sử dụng thiết bị lặn SCUBA, máy chụp hình, 
định vị, tàu vận chuyển chở các thợ lặn trong quá 
trình thực hiện lặn khảo sát di dời.

Hình 1. Bản đồ và tọa độ khu vực bảo tồn Trai tai tượng vảy
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* Phương pháp thực hiện
Chọn thời gian vào lúc thời tiết biển êm, sau khi 

xác định các vị trí, tàu vận chuyển người và thiết 
bị lặn đến khu vực làm việc. 3 thợ lặn tìm và bắt cá 
thể Trai tai tượng vảy, ghi nhận các đặc tính sinh 
học của loài, tiến hành xác định vị trí cư trú của 
chúng bằng cách buộc phao làm dấu, cho phao nổi 
lên trên mặt nước, công việc cứ tiếp tục như vậy 
cho đến khi nguồn cung cấp oxi trong bình nén khí 
hết thì lên tàu nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc lặn tiếp 
theo. Việc lặn tìm và di dời liên tục như vậy trong 
thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 7/2015.

Cá thể Trai tai tượng vảy được đưa lên tàu cho 
vào thau nhựa có đựng sẵn nước biển. Số Trai tai 
tượng này được chuyển về khu phục hồi. Trong 
quá trình vận chuyển tiến hành đo kích thước dài, 
rộng, cân trọng lượng và mang xuống khu khoanh 
nuôi phục hồi, đóng số thứ tự từng cá thể để theo 
dõi sự sinh trưởng và phát triển. Thời gian từ lúc 
lặn đến khi di dời về các khu khoanh nuôi phục hồi 
không quá 3h.

* Lựa chọn lập trạm khoanh nuôi phục hồi
- Khu khoanh nuôi phục hồi hòn Bảy Cạnh 

(Hình 1): tọa độ X(m)=0382598; Y(m)= 0958267, 
100m2 độ sâu khi chiều cao 6m, khi chiều thấp 4m, 
nền đáy chủ yếu là san hô cành, khối và một số loài 
san hô khác. Độ dốc đáy tương đối bằng phẳng, 
dòng chảy thấp hướng Đông Nam, các loài sinh 
vật biển xung quanh khu khoanh nuôi sinh trưởng 
phát triển tốt và nằm trong khu phục hồi sinh thái.

- Khu khoanh nuôi phục hồi hòn Tre Lớn 
(Hình 1): tọa độ X(m)=0367842; Y=(m) 0963285, 
100m2 độ sâu khi chiều cao 7m, khi chiều thấp 5m, 
nền đáy san hô tảng, san hô khối và san hô cành. 
Độ dốc nền đáy tương đối bằng phẳng, dòng chảy 
hướng Tây Bắc, các loài sinh vật biển xung quanh 
khu khoanh nuôi sinh trưởng phát triển tốt và nằm 
trong khu phục hồi sinh thái.

- Khu khoanh nuôi phục hồi Đầm Tre (Hình 
1): tọa độ X(m) = 0379688; Y(m) = 0967651, 
100m2, độ sâu khi chiều cao 6m, khi chiều thấp 
4m, nền đáy chủ yếu là san hô tảng và san hô cành, 
có độ dốc; giữa rạn san hô có vùng trũng cát nhưng 
không đáng kể, dòng chảy hướng Đông Bắc, các 
loài sinh vật biển xung quanh khu khoanh nuôi 
đang sinh trưởng phát triển tốt và nằm trong khu 
phục hồi sinh thái được bảo vệ nghiêm ngặt. 

III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ DI DỜI 
3.1. Kết quả lặn khảo sát và di dời Trai tai 

tượng về trạm khoanh nuôi
Những cá thể được ghi nhận trong quá trình 

khảo sát để di dời đều nằm trên nền rạn san hô.  
Những cá thể từ 25 cm trở xuống chân tơ đang 
bám chắc vào nền rạn san hô, các cá thể từ 30 cm 
trở lên chân tơ hầu như bị thoái hóa và chỉ bám nhẹ 
trên nền san hô. Trai tai tượng vảy đa số nằm trên 
san hô dạng cành, dạng nấm, dạng phiến. Trong 
quá trình tiến hành khảo sát không bắt gặp cá thể 
Trai tai tượng vảy nào nằm trên nền đáy cát. Điểm 
đáng chú ý ở đây là nếu khu vực nào có rạn san hô 
đa dạng về màu sắc thì những cá thể Trai tai tượng 
vảy cũng có màu sắc tương tự như màu rạn san hô.

3.2. Kết quả nghiên cứu đặc điểm phân bố 
của Trai tai tượng vảy tại Côn Đảo

Trai tai tượng vảy thuộc: ngành Thân mềm - 
Mollusca; lớp hai mảnh vỏ - Bivalvia; phân lớp - 
Heterodonta; bộ ngao - Veneroida; họ trai tai tượng 
- Tridacnidae; giống Trai tai tượng -  Tridacna; 
Loài Trai tai tượng vảy - Tridacna squamosa 
Lamarck, 1819.

- Hình thái: chiều dài vỏ có thể đạt 41cm, cân 
đối; 4 - 6 gân dọc cách đều nhau, hai vỏ ăn khớp 
nhau khi khép lại, lỗ sinh sợi tơ có thể thay đổi 
theo kích thước, ở các cá thể có kích thước lớn 
tuyến sinh sợi tơ tiêu biến, rìa thịt kéo dài qua khỏi 
vỏ, khe hút nước có đai, các xúc tua lớn và nhiều. 
Mặt trong vỏ màu trắng sứ, mặt khớp dài, vỏ có 1 
răng giữa và 2 răng bên phía sau, Mép lỗ tơ chân 
có một số gờ cắt ngang, dạng răng cưa. Màng áo 
có các đường vân chạy song song với nhiều màu 
sắc khác nhau như màu nâu, xanh, vàng. [1] (hình 
3 a,b).

Phân bố ở độ sâu từ 3 - 20m ở các vùng rạn san 
hô, chúng thường nằm trên nền đáy rạn san hô, ánh 
sáng từ bình thường đến mạnh và có thể chịu đựng 
cường độ ánh sáng rộng, dòng chảy thấp đến bình 
thường. Thức ăn là vật tự dưỡng sơ cấp. 

Dinh dưỡng: Hầu hết các loài thuộc họ 
Tridacnidae đều có 2 hình thức dinh dưỡng chủ yếu 
là: Tự dưỡng thông qua ăn lọc các mảnh vụn hữu 
cơ ngoài môi trường nước và Cộng sinh với một 
số loài tảo quang hợp sống bám trên phần màng áo 
nhô ra ngoài vỏ để lấy nguồn dinh dưỡng nuôi cơ 
thể [1]. Các loài tảo này quang hợp tạo ra đường, 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 41 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

Hình 2. Số cá thể Trai tai tượng vảy bắt gặp và 
di dời về trạm phục hồi

axit amin, axit béo, sau đó một phần dinh dưỡng 
này sẽ được phóng trực tiếp vào mạch máu của trai 
tai tượng và qua màng tế bào của tảo. Chính vì thế, 
trai tai tượng chỉ cần nuôi trong môi trường nước 
sạch và đủ ánh sáng Mặt trời là chúng có thể sinh 
trưởng, phát triển bình thường [1]. 

- Sinh học - sinh sản: Trai tai tượng là loài lưỡng 
tính, tính đực chín trước. Đầu tiên chúng phát triển 
như là một cá thể đực trong khoảng từ 3-10 năm 
đầu tuỳ loài, sau đó tuyến sinh dục phát triển thành 
hai bộ phận là tinh sào chứa tinh và buồng trứng 
chứa trứng trong cùng một cơ thể. Trong quá trình 
sinh sản, tinh trùng luôn luôn phóng ra trước kèm 
với việc tiết ra các hợp chất truyền đạt nhằm kích 
thích các cá thể khác gần đó tham gia phóng trứng, 
sau đó trứng của chính cá thể đó mới được phóng 
ra sau nhờ chất dẫn dụ của các cá thể khác gần đó. 
Với cơ chế như vậy, Trai tai tượng đã tránh được 
hiện tượng trứng được thụ tinh của cùng một cá 
thể. Sức sinh sản của Trai tai tượng rất cao. Sức 
sinh sản tuyệt đối của chúng có thể dao động từ 
hàng triệu trứng [1].

- Vòng đời: Trai tai tượng thuộc loại thụ tinh 
ngoài, trứng và tinh được thải ra ngoài và quá trình 
thụ tinh xảy ra ở trong môi trường nước. Sau khi 
thụ tinh, trứng có đường kính khoảng 100µm. Sau 
khoảng 10-12 giờ từ thời điểm thụ tinh trứng sẽ nở 
thành ấu trùng Trochophora có lông mao. Ấu trùng 
Trochophora dinh dưỡng bằng hình thức ăn lọc và 
phát triển dần sang giai đoạn ấu trùng Veliger, có 
chiều dài vỏ đạt kích cỡ khoảng 160µm mất khoảng 
2 ngày sau khi thụ tinh. Sau khoảng 12 tháng, con 
giống đạt kích thước trung bình khoảng 2-5 cm. 
Trong giai đoạn biến thái, lông mao và mô Velar 
mất dần và hình thành dần mối quan hệ cộng sinh 
với tảo quang hợp để nuôi cơ thể. Đầu tiên, tốc độ 
sinh trưởng của Trai tai tượng chậm, sau khoảng 
01 năm chúng phát triển nhanh dần và lại chậm 
dần khi chúng chuẩn bị đến giai đoạn thành thục 
sinh dục. Loài T. squamosa Lamarck, 1819  trải 
qua 3 giai đoạn chính: con non (chiều dài trung 
bình <100mm), thành thục sinh dục (có tuyến sinh 
dục, tính đực hình thành trước), chiều dài trung bình 
trong khoảng 100-200mm và giai đoạn thành thục 
lưỡng tính (đực + cái) để tham gia sinh sản có 
chiều dài trung bình >200mm (Braley, 1992) [5]. 

 Bảng 1. Số cá thể Trai tai tượng vảy khảo sát 
và di dời về các trạm phục hồi

Địa điểm khảo sát di 
dời

Diện tích 
khảo sát

Số cá 
thể bắt 

gặp

Số cá 
thể di 

dời

Số cá 
thể 

không 
di dời

Khu vực biển Ông Cường 
- Bãi Xoài 8.000m2 01 01 0

Khu vực vùng biển Đầm 
tre 12.000m2 08 07 01

Khu vực vùng biển Hòn 
Cau 8.000m2 05 05 0

Khu vực  vùng biển Bãi 
Bờ Đập - Bãi Giông - Nhà 
Kho

4.000m2 02 02 0

Khu vực vùng biển Bãi 
Dương 12.000m2 06 05 01

Khu vực vùng biển Bông 
lan 8.000m2 02 02 0

Khu vực Cát Lớn - Xi 
Măng 16.000m2 08 07 01

Khu vực Vịnh Côn Sơn 8.000m2 01 01 0

Khu vực vùng biển Hòn 
Tài 12.000m2 04 04 0

Khu vực Hòn Vung - Hòn 
Bà 12.000m2 04 03 01

Khu vực Ông Câu - Bãi 
Sạn 8.000m2 03 03 0

Khu vực Ông Đụng - Đất 
Thắm 12.000m2 11 10 01

Khu vực Hòn Tre Nhỏ 16.000m2 32 30 02

Khu vực Hòn Tre Lớn 16.000m2 12 10 02

Khu vực mũi Chim 8000m2 0 0 0

Tổng cộng 160.000 
m2 99 90 09
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Hình 3. a) Trai tai tượng vảy khi di dời lỗ chân tơ gần như 
không còn; 

b) Trai tai tượng phục hồi tốt tại trạm bảo tồn Hòn Tre

Trong quá trình khảo sát di dời Trai tai tượng, 
chúng tôi nhận thấy những cá thể kích thước nhỏ 
(chiều dài < 20cm), chúng có chân tơ phát triển 
mạnh bám chắc vào nền đáy san hô để tránh cho 
cá thể không bị nghiêng ngả khi có sóng lớn hay 
dòng chảy mạnh. Với những cá thể này việc di dời 
gặp nhiều khó khăn; những cá thể > 25 cm trở lên 
trọng lượng và kích thước lớn dần nên chân tơ dần 
tiêu biến, có những cá thể không còn chân tơ bám 
vào nền đáy mà chỉ nằm trên nền san hô nên rất 
thuận lợi cho việc di dời và tỷ lệ sống cao.

IV. KẾT LUẬN
Công tác nghiên cứu, di dời và phục hồi quần thể 

Trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa Lamarck, 
1819) tại 03 khu khoanh nuôi là hòn Bảy Cạnh, 
Đầm Tre và hòn Tre Lớn tại Côn Đảo khá thành 
công, với tỉ lệ sống tới 99,67%. Nghiên cứu này 
bước đầu đã thành công nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi để từng bước phục hồi lại nguồn lợi loài trai tai 
tượng Vảy. 

N.Đ.T



TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 43 

CHẾ TẠO THÀNH CÔNG TUABIN GIÓ KHÔNG CÁNH 
QUẠT

Công ty Vortex (Tây Ban Nha) đã chế tạo thành 
công loại tuabin gió không cánh quạt để tạo ra điện 
năng theo cách hoàn toàn mới. Đây hứa hẹn sẽ là 
nguồn cung cấp nguồn điện sạch trong tương lai.

Theo Mashable, 
Vortex đã có ý tưởng 
cực kỳ táo bạo: Sử 
dụng  tuabin gió 
không cánh quạt để 
tạo ra điện năng. 
Những cọc  tuabin 
Vortex Bladeness  sẽ 
hoạt động theo nguyên lý dao động lắc lư khi gió tác 
động vào. Máy phát điện của Vortex hoạt động rất 
êm, không có cánh quạt nên rất an toàn đối với các 
loài chim.

Vortex cho biết họ sử dụng các nam châm để điều 
chỉnh tuabin, mục đích là để nhận được nhiều lượng 
gió nhất có thể dù gió đang ở cấp độ nào. Khi cọc 
tuabin này bắt đầu lắc lư, bộ giao điện được đặt bên 
trong sẽ đóng vai trò biến đổi động năng thành điện 
năng.

Theo Vortex, việc sản xuất tuabin này sẽ rẻ hơn 40% 
so với kiểu tuabin gió truyền thống. Nguyên nhân cắt 
giảm chi phí phần lớn xuất phát từ công tác bảo trì. 
Do tuabin của Vortex không có bộ phận truyền động 
hay bánh răngnên nó có thể hoạt động trong thời 
gian dài mà không cần phải bôi trơn định kỳ. Thiết kế 
đơn giản cũng giúp giảm một nửa chi phí sản xuất so 
với tuabin gió truyền thống (những cánh quạt khổng 
lồ thường đắt tiền).

Nguồn: vnreview

TẠO RA VẬT LIỆU TỪ TÍNH CAO ĐỂ CẢI THIỆN CÁC 
CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH

Nhóm nghiên cứu do GS. Ian Manners tại trường 
Hóa học thuộc Đại học Bristol dẫn đầu, đã mở ra một 
con đường dễ dàng tạo ra vật liệu có tính chất từ tính 
cao để cung cấp những cải tiến cơ bản hiệu suất của 
các công nghệ máy tính hiện nay.

Polyme hoặc nhựa có đặc trưng là các nguyên tử 
kim loại nằm trong cấu trúc của chúng. Đây là trọng 
tâm của nhiều nghiên cứu trong những thập kỷ qua. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy nó được ứng dụng 
trong các vật liệu tự phục hồi, công nghệ quang điện 
và lưu trữ thông tin. Phức hệ kim loại thường được 
gọi là metallocene cũng đã được đưa vào trong vật 
liệu polime, thường bằng cách sử dụng sắt.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học 

Bristol cùng với các cộng sự tại trường Đại học Oxford 
đã tạo ra một loại polyme trong đó niken được đưa 
vào cấu trúc, mang lại cho vật liệu tính chất từ tính 
cao và màu xanh sáng.

Rebecca Musgrave, đồng tác giả nghiên cứu cho 
rằng: “Đáng chú ý, chúng tôi cũng có khả năng tạo 
ra và phá hủy polyme từ tính động này chỉ bằng 
cách sử dụng những thay đổi nhiệt độ (thông qua 
một quá trình gọi là khử trùng hợp). Hầu hết vật liệu 
có tính chất từ tính vừa không tan hoặc khó xử lý và 
loại polyme niken này là một ví dụ hiếm có về một 
polyme từ tính hòa tan, dễ xử lý và tiếp cận”.

Các tính chất điện tử và từ tính thú vị của polyme 
này sẽ tiếp tục được khám phá với mục đích làm cho 
vật liệu từ tính cao được sử dụng trong các ứng dụng 
lưu trữ dữ liệu, chìa khóa để cải thiện hiệu suất của 
các công nghệ máy tính hiện nay.

Nguồn:  vista.gov.vn

PHÁT MINH PIN DÙNG ĐƯỢC 10 NĂM KHÔNG 
PHẢI SẠC

Các nhà nghiên 
cứu của Đại học 
Harvard, Mỹ vừa phát 
triển thành công kỹ 
thuật pin mới có thể 
duy trì năng lượng 
suốt 10 năm mà 
không phải sạc.

Ngoài ưu thế về không phải sạc pin, pin mới có 
thể sử dụng trong rất nhiều năm mà không cần bảo 
dưỡng.

Công nghệ năng lượng mới được gọi là  «pin 
luồng», tận dụng quá trình trao đổi ion giữa hai điện 
cực để tạo ra dòng điện. Loại pin này khá cơ động và 
có nhiều ứng dụng khác nhau nhưng lại yêu cầu phải 
bảo dưỡng thường xuyên.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã tìm ra giải pháp 
khiến loại pin này ổn định, không cần bảo dưỡng và 
không bị suy giảm năng lượng theo thời gian.

Thử nghiệm cho thấy, pin chỉ mất 1% năng lượng 
sau 1.000 lần sạc đầy. Đây là tỉ lệ vô cùng thấp so với 
pin lithium ion hiện nay, vốn đã bắt đầu suy giảm 
tuổi thọ cũng như khả năng lưu trữ năng lượng chỉ 
sau vài trăm lần sạc đầy. Ngay cả Apple cũng coi pin 
của MacBook sẽ “vô dụng” sau 1.000 vòng sạc.

Hiện các nhà nghiên cứu chưa hướng tới việc sử 
dụng «pin luồng» cho thiết bị di động. Thay vào đó, 
nó sẽ được dùng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời 
và điện gió.

Nguồn:  Vietnamnet

Thử nghiệm cho thấy, pin chỉ mất 1% 
năng lượng sau 1.000 lần sạc đầy.
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SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ VI TẢO

Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ 
Tokyo đã xác định được các acyltransferases 

axit lysophosphatidic độc đáo như là các enzym 
chủ chốt để tổng hợp nên triacylglycerol từ tảo 
Nannochloropsis chứa dầu, nhờ đó đã phát hiện ra 
cơ chế sản xuất nhiên liệu sinh học từ vi tảo.

Trong xã hội hiện đại, sản xuất năng lượng phụ 
thuộc rất nhiều vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, dẫn 
đến ô nhiễm môi trường và làm cạn kiệt nguồn tài 
nguyên không tái tạo. Các sinh vật quang hợp như 
thực vật và tảo xanh có thể biến đổi CO2 trong khí 
quyển thành các phân tử lưu trữ cacbon, đặc biệt là 
các loại dầu như triacylglycerol (TAG), có thể được sử 
dụng như nhiên liệu sinh học. Trong bối cảnh này, 
tảo có lợi thế cung cấp hàm lượng dầu cao và tăng 
trưởng trong các môi trường khắc nghiệt, bao gồm 
độ mặn, nhiệt độ, hoặc độ pH cao.

 Nannochloropsis là một chi của vi tảo có thể tích 
lũy TAG lên đến 50% trọng lượng khô; tuy nhiên, các 
cơ chế về đặc điểm chứa dầu của chúng vẫn đang là 
một bí ẩn.

Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Tokyo 
do Giáo sư Hiroyuki Ohta dẫn đầu đã giải quyết vấn 
đề này bằng cách nghiên cứu sự chuyển hóa lipid ở 
Nannochloropsis oceanica. TAG được tổng hợp trong 
quá trình extraplastidic Kennedy thông qua quá trình 
bổ sung theo tuần tự ba nhóm chức gốc acyl béo 
thành khung glycerol. Trong số các enzym tham gia, 
các nhà khoa học tập trung vào bốn acyltransferases 
axit lysophosphatidic (LPAT 1-4) chịu trách nhiệm bổ 
sung các axit béo ở vị trí 2.

Các LPAT được dán nhãn huỳnh quang và vị trí của 
chúng trong tế bào được quan sát bằng kính hiển 
vi đồng tiêu. Trong khi LPAT1 và LPAT2 thể hiện kiểu 
định vị ER điển hình, thì LPAT3 và LPAT4 được nhận 
thấy ở vòng ngoài của các giọt lipid (LD), mà có thể 
do sự hiện diện của các phần kỵ nước dài (30-40 đơn 
phân) trong cấu trúc của chúng, cho phép neo giữ 
vào bề mặt LD.

 Dựa trên kết quả này, các nhà khoa học cho rằng, 
trong sự quá trình tạo thành LD, LPAT2 chủ yếu tham 
gia vào quá trình tổng hợp TAG ban đầu trong ER, 

LPAT3 và LPAT4 định vị trên bề mặt LD ở ngoại vi và 
đóng góp vào quá trình phát triển hơn nữa của LD. 
Nghiên cứu của giáo sư Ohta và các đồng nghiệp 
là bằng chứng trực tiếp về đặc tính chứa dầu của 
Nannochloropsis được hỗ trợ bởi các LPAT ở vòng 
ngoài của LD.

Nguồn:  vista.gov.vn

TÌM RA KHÁNG SINH TIÊU DIỆT ĐƯỢC SIÊU VI 
KHUẨN KHÁNG THUỐC

Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí 
Scientific Report cho hay các nhà khoa học đã 

tìm ra được loại kháng sinh siêu mạnh, có khả năng 
phát triển để tiêu diệt các vi khuẩn kháng kháng sinh 
chỉ trong vài phút.

Các nhà khoa học gần đây đang lên tiếng cảnh báo 
mạnh mẽ về tình trạng kháng kháng sinh ở người. Họ 
thậm chí còn dự đoán rằng tình trạng kháng kháng 
sinh ở người khiến chúng ta bất lực trước những căn 
bệnh truyền nhiễm, dẫn tới cái chết không tránh 
khỏi. Số lượng người chết vì kháng kháng sinh còn 
có thể nhiều hơn là người chết vì ung thư.

  Tuy nhiên, tương lai u ám này có thể sẽ không 
xảy ra bởi gần đây, các nhà khoa học thuộc Đại học 
London, Anh đã tìm ra được một loại thuốc có thể tấn 
công “đủ mạnh” vào vi khuẩn.

  Họ tiến hành nghiên cứu một loại thuốc kháng 
sinh mạnh có tên vancomycin - thuốc thường được 
dùng như là giải pháp cuối cùng cho các bệnh nhân 
mắc bệnh (tụ cầu vàng kháng Methicillin gây nhiễm 
trùng xương, khớp, đường máu, van tim và phổi) và 
một biến thể của thuốc này có tên gọi oritavancin.

 Tiến sĩ Joseph Ndieyira - Đại học London, Anh - cho 
hay: “Kháng sinh cần phải khóa chặt các tế bào của vi 
khuẩn để tiêu diệt chúng. Kháng sinh có “chìa khóa” 
vừa với các “ổ khóa” trên bề mặt tế bào, để từ đó xâm 
nhập vào tế bào vi khuẩn” và tiêu diệt chúng.

 “Khi vi khuẩn kháng thuốc, nó thay đổi các “ổ khóa” 
và vì thế “chìa khóa” không vừa ổ. Tuy vậy, chúng tôi 
phát hiện ra rằng một số loại kháng sinh vẫn có thể 
“tác động” vào ổ khóa, cho phép chúng khóa và tiêu 
diệt các vi khuẩn” - bà Ndieyira nói.

 Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã sử dụng 
những phương tiện hiện đại nhất để đo đạc lực mà 
thuốc tác động vào tế bào của vi khuẩn kháng thuốc.

 Họ phát hiện ra rằng 2 loại thuốc kháng sinh có 
cơ chế hoạt động hoàn toàn khác nhau. Vancomycin 
cản trở các quá trình hoạt động quan trọng của vi 
khuẩn khiến nó chết trong khi đó oritavancin tỏ ra uy 
lực và “chết chóc” hơn nhiều.

Nguồn:  khoahoc&phattrien
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SẼ CÓ NHIỀU SỰ KIỆN CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN 
VIỆT NAM 18/5

Theo thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý 
I/2017 của Bộ KH&CN (5/4/2017), trong thời gian 

tới, gắn với sự kiện Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 sẽ 
có nhiều hoạt động được tổ chức như: Lễ trao Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu; Hội nghị giao ban KH&CN các 
tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên; Hội thảo các Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
KH&CN… Một số hoạt động lớn khác theo kế hoạch 
cũng được Bộ tập trung thực hiện trong quý II như: 
Hội nghị Ủy ban KH&CN ASEAN lần thứ 72 (COST-72); 
Hội nghị quan chức cấp cao APEC SOM2 (nhóm đối 
tác chính sách KH&CN và đổi mới APEC-PPSTI-10)…

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Công Tạc cũng đã tổng kết khái quát về các hoạt 
động nổi bật của Bộ trong quý I/2017. 

Thứ trưởng Phạm Công Tạc và đại diện lãnh đạo 
các đơn vị thuộc Bộ cũng đã dành phần lớn thời gian 
của buổi họp báo để trả lời trực tiếp những vấn đề 
mà các nhà báo quan tâm như việc triển khai Đề án 
“Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025”, vai trò của Bộ KH&CN trước 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quản lý xăng 
dầu, sở hữu trí tuệ...

Nguồn: khoahocvacongnghevietnam

LỄ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP 

Tối 3.4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác 
giữa Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Đài truyền 

hình Việt Nam để triển khai Chương trình truyền hình 
“Quốc gia khởi nghiệp”. Chương trình sẽ phát sóng vào 
lúc 20h10 thứ 6 và phát lại lúc 15h30 chiều thứ bảy hàng 
tuần trên VTV1.

Mục tiêu của chương trình nhằm truyền tải thông điệp 
của Chính phủ và các bộ ngành về quốc gia khởi nghiệp, 
trong đó có việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 
tới cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp trên toàn 
quốc; Tạo diễn đàn để những doanh nghiệp khởi nghiệp 
nói lên vấn đề của họ, đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung 
kiến nghị, đề xuất và phản biện chính sách. Những mô 
hình khởi nghiệp hay sẽ được giới thiệu để nhân rộng 
tinh thần khởi nghiệp; đồng thời phân tích những 
nguyên nhân thất bại, từ đó, biến thất bại thành động lực 
tái khởi nghiệp. 

Đồng hành cùng Talkshow “Quốc gia khởi nghiệp” sẽ 
là điểm hẹn cà phê khởi nghiệp. Chương trình phát sóng 
vào 6h30 mỗi sáng trong chương trình Chào buổi sáng 
trên VTV1. Đây sẽ là điểm hẹn để các bạn trẻ, những 
người khởi nghiệp chia sẻ những ý tưởng khởi nghiệp và 
mô hình kinh doanh mới mẻ của mình, đồng thời bình 

luận những trào lưu kinh doanh mới của thế giới. 
Theo số liệu công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

Phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ, trong Quý 
I/2017, cả nước có thêm 26.478 doanh nghiệp thành 
lập mới, con số cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. 
Trước đó, năm 2016 ghi nhận con số kỷ lục Doanh nghiệp 
thành lập mới: 110.100 doanh nghiệp, mức cao nhất từ 
trước đến nay và cũng là lần đầu tiên Việt Nam có hơn 
100 nghìn Doanh nghiệp thành lập mới trong một năm. 
Đó chính là kết quả của tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ 
mà Chính phủ đã phát động kể từ đầu năm 2016.

Theo truyenthongkhoahoc.vn

LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP VÀ PHIÊN 
HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ngày 13/03/2017, tại Hà Nội, Ủy ban thường vụ 
Quốc hội tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành 

lập và Phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học. 
Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội được thành lập theo Nghị quyết số 349/NQ-
UBTVQH14 ngày 28/02/2017 do Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành. Hội đồng có 
nhiệm vụ giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc 
chỉ đạo xây dựng và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện 
chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và công 
nghệ, điều hòa, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc 
hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và 
Văn phòng Quốc hội.

 Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội có Thường trực Hội đồng, gồm: Chủ tịch Hội 
đồng, các Phó Chủ tích Hội đồng và các Ủy viên khác 
do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Thường trực Hội 
đồng có nhiệm vụ giải quyết các công việc có liên 
quan giữa các phiên họp của Hội đồng. Các thành 
viên thường trực Hội đồng thực hiện theo sự phân 
công của Chủ tịch Hội đồng hoặc một Phó Chủ tịch 
Hội đuồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

 Tại Phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tiến sỹ Nguyễn Đình 
Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học đã trình bày 
Tờ trình của Viện Nghiên cứu lập pháp về Danh mục 
nhiệm vụ khoa học 2017 - 2018, định hướng nhiệm 
vụ khoa học 2018 - 2019. Cũng tại Phiên họp, Tiến sỹ 
Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội 
đồng đã cùng các đại biểu cho ý kiến về Danh mục 
nhiệm vụ khoa học 2017 - 2018, định hướng nhiệm 
vụ khoa học 2018 – 2019.

Nguồn:  most.gov.vn
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TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ 
GIỚI THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

Nhận lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng 
giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 

Francis Gurry sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ 
ngày 21 đến 23/03/2017.

Đây là cơ hội để Việt 
Nam thúc đẩy quan 
hệ song phương 
với WIPO đồng thời 
tranh thủ sự trợ giúp 
của WIPO trong các 
vấn đề về sở hữu trí 
tuệ. Chuyến thăm lần 
này càng có ý nghĩa 
đặc biệt hơn trong 
bối cảnh Chính phủ 
đang chỉ đạo đẩy mạnh lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong 
thời gian tới, để sở hữu trí tuệ thực sự là động lực cho 
đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Tổng 
giám đốc Francis Gurry đã tham dự một số hoạt động 
như: tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc chung 
của 02 Hội thảo quốc tế về Chỉ số sáng tạo toàn cầu 
(GII) và Hội thảo về Dự án IP-Hub về thương mại hóa 
tài sản trí tuệ; thăm và làm việc tại Cục Sở hữu trí tuệ, 
Bộ Khoa học và Công nghệ; có buổi nói chuyện với 
sinh viên tại Trường đại học Ngoại thương về chủ đề 
của Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2017 “Sáng tạo - 
Cải thiện cuộc sống”.

Đặc biệt, Tổng giám đốc tham dự Lễ ký kết Thỏa 
thuận hợp tác giữa WIPO và Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc xây dựng Chiến lược quốc gia về sở hữu 
trí tuệ dành cho Việt Nam. Sau khi Thỏa thuận được 
ký kết, các chuyên gia quốc tế của WIPO sẽ sang Việt 
Nam để cùng phối hợp với nhóm chuyên gia trong 
nước khảo sát về thực trạng của sở hữu trí tuệ tại Việt 
Nam, thảo luận và xây dựng các định hướng chiến 
lược về sở hữu trí tuệ, hoàn thiện dự thảo, trình Chính 
phủ trong năm 2017.

WIPO là một tổ chức chuyên môn của Liên hợp 
quốc, được xem như một diễn đàn toàn cầu về các 
dịch vụ, chính sách, thông tin và hợp tác về sở hữu trí 
tuệ, đặc biệt là, WIPO có những hoạt động hợp tác đa 
dạng với các nước thành viên, các tổ chức liên chính 
phủ, phi chính phủ, nhằm mục đích hỗ trợ, thúc đẩy 
bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo động lực 
phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời giải quyết những 
vấn đề chung của thế giới.

Kể từ khi gia nhập WIPO năm 1976, Việt Nam nhận 
được sự giúp đỡ quý báu của WIPO trong việc xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí 
tuệ, đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ. Có 
thể khẳng định WIPO là đối tác đầu tiên và quan 
trọng nhất trong hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ 
của Việt Nam.

Nguồn:  vietq.vn

LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP VÀ PHIÊN 
HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ngày 13/03/2017, tại Hà Nội, Ủy ban thường vụ 
Quốc hội tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành 

lập và Phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học. 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công 
Tạc đã tới và tham dự buổi Lễ.

Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội được thành lập theo Nghị quyết số 349/NQ-
UBTVQH14 ngày 28/02/2017 do Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành. Hội đồng có 
nhiệm vụ giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc 
chỉ đạo xây dựng và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện 
chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và công 
nghệ, điều hòa, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc 
hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và 
Văn phòng Quốc hội.

 Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội có Thường trực Hội đồng, gồm: Chủ tịch Hội 
đồng, các Phó Chủ tích Hội đồng và các Ủy viên khác 
do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Thường trực Hội 
đồng có nhiệm vụ giải quyết các công việc có liên 
quan giữa các phiên họp của Hội đồng. Các thành 
viên thường trực Hội đồng thực hiện theo sự phân 
công của Chủ tịch Hội đồng hoặc một Phó Chủ tịch 
Hội đuồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

 Tại Phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tiến sỹ Nguyễn Đình 
Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học đã trình bày 
Tờ trình của Viện Nghiên cứu lập pháp về Danh mục 
nhiệm vụ khoa học 2017 - 2018, định hướng nhiệm 
vụ khoa học 2018 - 2019. Cũng tại Phiên họp, Tiến sỹ 
Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội 
đồng đã cùng các đại biểu cho ý kiến về Danh mục 
nhiệm vụ khoa học 2017 - 2018, định hướng nhiệm 
vụ khoa học 2018 – 2019.

Nguồn:  most.gov.vn

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới (WIPO) 

Francis Gurry
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PHÁT ĐỘNG CUỘC THI Ý TƯỞNG TỈNH BÀ RỊA – 
VŨNG TÀU LẦN THỨ II NĂM 2016 - 2017

Nhằm khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng 
tạo, thúc đẩy chuyển giao các kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ, hình thành nên 
những nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương, được 
sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, từ năm 2015, Sở KH&CN đã phối hợp với Liên 
đoàn lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan 
liên quan tổ chức Cuộc thi Ý tưởng KH&CN tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu lần thứ I (Cuộc thi).  

Cuộc thi được tổ chức trên cơ sở kế thừa những 
thành công và kinh nghiệm của các Cuộc thi thí 
điểm trước đây tại Sở KH&CN và Trường Đại học Bà 
Rịa - Vũng Tàu trong năm 2014. Tuy nhiên, so với các 
Cuộc thi thí điểm trước đây, đối tượng và lĩnh vực dự 
thi đa dạng, phong phú hơn. Đối tượng dự thi bao 
gồm mọi cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và 
nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang thường 
trú hợp pháp tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, 
thành phần dân tộc, nghề nghiệp. Lĩnh vực dự thi 
gồm các Ý tưởng thuộc mọi lĩnh vực nhằm giải quyết 
yêu cầu thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển KH&CN 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ý tưởng KH&CN dự thi (Ý 
tưởng) là kết quả sáng tạo của tác giả có thể là giải 
pháp hoàn thiện (có khả năng ứng dụng được ngay) 
hoặc chưa hoàn thiện (cần tiếp tục nghiên cứu để có 
thể ứng dụng hoặc mở rộng phạm vi và khả năng 
ứng dụng), nhưng không xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ của tổ chức, cá nhân khác. Ý tưởng được xem xét, 
đánh giá để trao giải là đề xuất có tính mới, tính khả 
thi và có khả năng mang lại lợi ích.

Cuộc thi lần thứ I đã thu hút đông đảo mọi tầng 
lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
tham gia dự thi. Tới thời điểm kết thúc nhận hồ sơ dự 
thi, Ban Tổ chức đã nhận được tổng cộng 386 hồ sơ 
tham gia dự thi của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 
cá nhân trong và ngoài tỉnh, gồm cả cá nhân trong 
nước và người nước ngoài. Một số đơn vị đã tích cực 
vận động nhiều giải pháp tham gia như: Y tế (196 giải 
pháp); Đại học BR - VT (88 giải pháp); Sở Khoa học và 
Công nghệ (24 giải pháp).

Ban Tổ chức đã thành lập 17 Hội đồng chấm thi 
gồm các nhà khoa học, nhà quản lý có chuyên môn, 
nghiệp vụ, trình độ cao có uy tín trong và ngoài tỉnh 
tham gia. Quá trình chấm thi, Hội đồng Giám khảo 
đã chọn được 42 giải pháp có tính mới, khả năng áp 
dụng và hiệu quả tốt nhất xem xét trao giải. Trên cơ 
sở kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo. Ban 

Tổ chức đã quyết định trao 6 giải nhất; 6 giải nhì; 14 
giải ba; 16 giải khuyến khích.

Các Ý tưởng KH&CN đoạt giải đều thể hiện sự khát 
khao đối với sự đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao 
chất lượng công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh có 
ý nghĩa thiết thực đối với công cuộc phát triển kinh 
tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ý tưởng đoạt 
giải chiếm đa số là các giải pháp thuộc lĩnh vực kỹ 
thuật (32/42 giải pháp đoạt giải). Trong đó có nhiều 
giải pháp hoàn thiện, có tính mới cao, có khả năng 
đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế hoặc giải pháp 
hữu ích.

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được từ 
Cuộc thi ý tưởng KH&CN lần thứ I, ngày 01/01/2017, 
Sở KH&CN tiếp tục phát động Cuộc thi Ý tưởng tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 – 2017 dành 
cho các cá nhân trong và ngoài tỉnh, các cá nhân là 
người nước ngoài đang thường trú hợp pháp tại Việt 
Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, 
nghề nghiệp đều có quyền tham dự Cuộc thi. 

Cuộc thi lần này gồm 5 lĩnh vực: Ý tưởng về bảo vệ 
môi trường; Ý tưởng về an toàn giao thông; Ý tưởng 
về an toàn thực phẩm; Ý tưởng về phát triển du lịch; Ý 
tưởng về cải cách hành chính. Giải thưởng bao gồm: 
05 giải Nhất, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 10 Giải 
nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 15 giải Ba, mỗi 
giải trị giá 7.000.000 đồng và 25 giải  Khuyến khích, 
mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, trình bày bằng Tiếng việt, 
rõ ràng, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao 
gồm: Phiếu đăng ký dự thi; Thuyết minh ý tưởng. 
Mẫu hồ sơ dự thi và mọi thông tin về Cuộc thi được 
đăng trên website của Sở KH&CN tỉnh BR-VT: http://
sokhcn.baria-vungtau.gov.vn.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 01/01/2017 
đến hết ngày 31/8/2017. Hồ sơ được gửi trực tiếp 
hoặc gửi qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Sở 
KH&CN tỉnh BR-VT, số 198 đường Bạch Đằng, Phường 
Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT .

Nguồn: Sở KH&CN
 

HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI ỨNG DỤNG TIẾN BỘ 
KH&CN VÙNG ĐBSCL VÀ ĐÔNG NAM BỘ NĂM 
2017

Ngày 7-4, tại TP.Vũng Tàu, Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ Bộ KH&CN phối hợp với Sở 

KH&CN tỉnh BR-VT tổ chức hội nghị giao ban khối 
ứng dụng KH&CN vùng đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) và Đông Nam bộ (ĐNB) năm 2017. Tham dự 
hội nghị có: ông Phạm Thế Dũng - Phó Cục trưởng 
Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; ông Vương 
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Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam 
(Bộ KH&CN); Ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN 
tỉnh BR-VT cùng đại diện lãnh đạo các Sở KH&CN, lãnh 
đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (TTUDTB 
KH&CN) vùng ĐBSCL và ĐNB.

Khối ứng dụng KH&CN vùng ĐBSCL được thành 
lập từ tháng 10-2014, có mục tiêu là đẩy mạnh việc 
liên kết giữa các trung tâm hoạt động cùng lĩnh vực, 
xây dựng mối quan hệ hợp tác trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm thực tiễn của các đơn vị vùng ĐBSCL.

Tại hội nghị giao ban lần này, các đại biểu đã thảo 
luận về kế hoạch hoạt động của khối năm 2017. Theo 
đó, từ nay đến cuối năm 2017, các đơn vị trực thuộc 
khối sẽ đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng công nghệ, 
quy trình công nghệ phù hợp với thực tế sản xuất tại 
địa phương; nâng cao năng suất, chất lượng, năng 
lực và khả năng cạnh tranh của sản phẩm KH&CN.

Ngoài ra hội nghị còn diễn ra chương trình ký kết 
hợp tác giữa đại diện TTUDTB KH&CN Cần Thơ và 
TTUDTB KH&CN Vĩnh Long trong công tác triển khai 
hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN.

NGHIỆM THU DỰ ÁN: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG 
THANH LONG RUỘT ĐỎ THEO HƯỚNG VIETGAP 
TẠI XÃ BƯNG RIỀNG, H.XUYÊN MỘC, TỈNH BR-VT”

Sáng ngày 22/3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn nghiệm 

thu dự án: “Xây dựng mô hình trồng Thanh Long ruột 
đỏ theo hướng VietGap tại xã Bưng Riềng, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT” do ThS. Phạm Tấn Phước làm 
chủ nhiệm; Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ 
quan chủ trì. Ông Đặng Sơn Hải - Phó GĐ Sở KH&CN 
chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Mục tiêu của dự án là nhằm ứng dụng triển khai 
thành công mô hình trồng Thanh long ruột đỏ theo 
hướng VietGAP tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên mộc, 
góp phần chuyển đổi cây trồng, tăng thu nhập, nâng 
cao đời sống và nâng cao trình độ sản xuất của nông 

dân. Đây là mô hình nhân rộng kết quả triển khai dự 
án sản xuất thử nghiệm trồng Thanh long ruột đỏ 
đã được áp dụng thành công trên địa bàn xã Bông 
Trang, huyện Xuyên Mộc trước đây. Đối tượng hưởng 
lợi trực tiếp từ dự án là 05 hộ dân tham gia góp đất 
sản xuất, với tổng diện tích là 02 ha (4000 m2/hộ).

  Bưng Riềng là một xã có nhiều tiềm năng phát 
triển cây Thanh long ruột đỏ. Đến nay, xã Bưng Riềng 
có khoảng 20 ha đất được canh tác Thanh long ruột 
đỏ và cho thu nhập từ 400-500 triệu đồng/ha/năm. 
Đây cũng là loại cây ăn quả chủ lực được ngành nông 
nghiệp định hướng phát triển và là giống Thanh long 
được ưa chuộng, có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh 
trên thị trường trong và ngoài nước.

  Sau 3 năm triển khai, mô hình trồng mới Thanh 
long ruột đỏ theo hướng VietGap nêu trên đã được 
thực hiện thành công, mang lại kết quả tích cực. Một 
đội ngũ nông dân được huấn luyện về quy trình canh 
tác Thanh long ruột đỏ theo hướng VietGAP, gồm 
05 người trong dự án và hơn 40 người ngoài dự án. 
Bên cạnh đó, đã thành lập được tổ hợp tác để hỗ trợ 
nhau trong sản xuất. Đặc biêt, sản phẩm đã bán được 
với giá rất cao (loại 1 từ 15.000 - 70.000đ/kg, loại 2 
từ 8.000 – 40.000đ/kg), có đầu ra ổn định trong suốt 
thời gian qua. Sản lượng dự án đạt được là 47,78 
tấn/20 tấn chỉ tiêu đề ra, cao hơn so với một số cây 
trồng có giá trị kinh tế cao tại địa phương như tiêu, 
nhãn, cao su…

 Đây là dự án mang tính ứng dụng thực tiễn và có 
khả năng triển khai trên quy mô lớn. Tuy nhiên, để 
tạo thuận lợi cho công tác tham khảo, nghiên cứu, 
chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì đã được đề nghị 
rút ra những bài học kinh nghiệm trên cơ sở xem xét, 
phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đối với kết 
quả triển khai dự án. Hội đồng đã thống nhất đánh 
giá và đồng ý nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.

Nguồn: Sở KH&CN


