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Với vị trí, vai trò quan trọng của KH&CN đối với quá trình phát triển toàn diện, 
hoạt động truyền thông KH&CN giúp truyền tải các kết quả nghiên cứu, ứng dụng 
vào đời sống; cập nhật thông tin, thành tựu mới và nâng cao kiến thức về KH&CN 
cho người dân. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam nói chung và tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường 
trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát 
triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam 
ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên 
thế giới.

Hưởng ứng ngày KH&CN Việt Nam 18/5, 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; tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối, cơ chế chính sách phát 
triển KH&CN đến cộng đồng xã hội; một số kết quả nghiên cứu cũng như các hoạt 
động tôn vinh biểu dương các nhà khoa học, các công trình nghiên cứu có giá trị để 
khẳng định hiệu quả của KH&CN trong sản xuất và đời sống. Đưa đến công chúng 
hoạt động KH&CN của các Bộ ngành, địa phương, các cá nhân và tổ chức KH&CN 
nhằm thúc đẩy các ứng dụng KH&CN.

Nhân dịp kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam năm 2018, 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 sẽ 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 trong thời gian tới sẽ có sự thay đổi bứt phá, thực sự là động lực quan trọng 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

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

Tổng Biên tập
ThS. Mai Thanh Quang
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Tháng 5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng 
cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) để Việt Nam 
chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp 
thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời 
giảm thiểu những tác động tiêu cực của CMCN 
4.0 đem lại.Với vai trò  được giao là cơ quan đầu 
mối thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã triển khai tới các bộ, ngành, địa 
phương để làm rõ cơ hội và thách thức đối với 
từng lĩnh vực, khu vực của Việt Nam, qua đó đề 
xuất những phương án ứng xử phù hợp trong năm 
2018 và điều chỉnh chiến lược, lựa chọn phát triển 
các sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến 
lược theo xu hướng của cuộc CMCN 4.0.

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 
trên địa bàn tỉnh BR-VT, thời gian qua hoạt động 
khoa học và công nghệ đã diễn ra với nhiều hoạt 
động phong phú, điểm lại một số sự kiện đáng chú 
ý như sau:

- Ngày 18/5/2017 tại Long Hải - tỉnh BR-VT đã 
diễn ra Hội thảo “Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 dưới góc nhìn của nhà khoa học, quản lý và kinh 
tế” do Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ 
quốc gia tổ chức. Một trong những vấn đề được 
các nhà khoa học tại hội thảo nhấn mạnh là hiện 
trạng mất cân đối trong lực lượng nguồn nhân lực 
đuợc đào tạo hiện nay là tỷ lệ kỹ sư (các ngành kỹ 
thuật như công nghệ thông tin) còn thấp so với yêu 
cầu; đồng thời chiến lược thu hút nguồn nhân lực 
chất lượng cao của các nước EU và các nước phát 
triển khác ở Châu Á như Singapore có thể tạo ra 
sự thiếu hụt lao động chất lượng cao ở Việt Nam. 
Từ đó, chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện Luật 
lao động và tiền lương nhằm thu hút lao động chất 
lượng cao, bảo vệ người lao động trước sự phát 
triển của Robot, trí tuệ nhân tạo (AI).     

- Ngày 18/7/2017, CLB Tri Thức (thuộc Liên 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÂN LỰC 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BR-VT 

TRƯỚC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
|| Nguyễn Kim Trường
Sở Khoa học và Công nghệ BR-VT

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh BR-VT) 
tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 - tầm nhìn chiến lược phát 
triển công nghệ cao và công nghệ tự động hóa thế 
giới, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và BR-
VT”. Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Đinh Văn 
Nhã, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ 
Đông Á khuyến cáo để tham gia có hiệu quả vào 
CMCN 4.0, các cơ quan, tổ chức, DN trên địa bàn 
tỉnh BR-VT cần phải giải quyết tốt 3 vấn đề gồm: 
công nghệ; kinh nghiệm điều hành, quản lý theo 
chuỗi; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Ngày 07/8/2017 tại Trung tâm hội nghị của 
tỉnh, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã có buổi nói chuyện 
với trí thức và SVHS của tỉnh về khoa học và đổi 
mới sáng tạo trong bối cảnh đang diễn ra CMCN 
4.0.

- Sáng 12/01/2018, tại TP. Vũng Tàu, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh 
ủy BR-VT tổ chức hội thảo khoa học xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông 
Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách 
mạng công nghiệp 4.0. 

- Ngày 29/3/2018, tại khu Resort INTOURCO, 
Vũng Tàu đã diễn ra Hội thảo “Phát triển du lịch 
trong Cách mạng công nghiệp 4.0” do Trường Đại 
học Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị tổ chức chính.

Một số hoạt động khác như hội thảo về nông 
nghiệp 4.0 phục vụ việc triển khai Đề án 04-ĐA/
TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 tầm 
nhìn 2025, hay xây dựng đề án giao thông thông 
minh, giáo dục thông minh, xây dựng kế hoạch 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh được 
tiến hành nhằm tăng cường năng lực tiếp cận 
CMCN 4.0. Nhiệm vụ trọng tâm cho thành công 
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của những nhiệm vụ này là vấn đề phát triển nhân 
lực khoa học và công nghệ của tỉnh.  

Theo báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản 
xuất trong tương lai “Readiness for the Future 
of Production Report 2018” do Diễn đàn kinh tế 
thế giới (WEF) mới công bố, trong tổng số 100 
quốc gia được đánh giá, Việt Nam thuộc nhóm các 
quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0… 
Các yếu tố về phát triển nguồn nhân lực và đổi 
mới sáng tạo công nghệ - liên quan trực tiếp đến 
quá trình chuẩn bị cho CMCN 4.0 của Việt Nam 
đều có điểm số thấp. Cụ thể: Việt Nam chỉ xếp thứ 
70/100 về nguồn nhân lực, trong đó các chỉ số về 
lao động có chuyên môn cao, chất lượng đại học 
lần lượt xếp thứ 81/100 và 75/100; Việt Nam chỉ 
xếp hạng 90/100 về công nghệ và đổi mới sáng tạo 
(Technology& Innovation), trong đó, hạng 92/100 
về công nghệ nền (Technology Platform), hạng 
77/100 về năng lực sáng tạo (1).

Trong bối cảnh chung về nhân lực trước CMCN 
4.0, vấn đề nhân lực khoa học và công nghệ của 
tỉnh cần được xem xét đánh giá cụ thể để có chính 
sách đào tạo, sử dụng, thu hút phù hợp và kịp thời.

- Theo kết quả điều tra năm 2016, tính đến thời 
điểm 31/12/2016 trên địa bàn tỉnh BR-VT tổng số 
có trình độ đại học trở lên khoảng 60.000 người , 
trong đó 1.818 người có trình độ sau đại học, trong 
số này có 5 tiến sĩ khoa học và 115 tiến sĩ, 1.457 
thạc sĩ và 241 chuyên khoa cấp I và cấp II (2). Tỷ lệ 
số người có trình độ sau đại học của tỉnh là 1,65 ‰ 
tức là trên 1 vạn dân có 16 người có trình độ sau 
đại học, tỷ lệ này khá cao so với tỷ lệ chung của cả 
nước (là 1,12‰)

- Tính riêng số nhân lực ngành khoa học và công 
nghệ toàn tỉnh trong các tổ chức khoa học và công 
nghệ, thống kê đến 31/12/2017 có 1.589 người có 
trình độ từ cao đẳng và đại học trở lên, trong đó 
nữ có 758 người (3), trong đó: Giáo sư: 03 người 
(chiếm 0,19%); Phó Giáo sư: 05 người (chiếm 
0,31%), trong đó nữ: 01 người; Tiến sĩ: 77 người 
(chiếm 4,84%), trong đó nữ: 18 người (1,13%); 
Thạc sĩ: 493 người (chiếm 31,03%), trong đó nữ: 
215 người (13,53%); Đại học: 920 người (chiếm 
57,50%), trong đó nữ: 485 người (30,52%); Cao 
đẳng: 99 người (chiếm 6,23%), trong đó nữ: 40 
người (2,52%). Thống kê theo theo lĩnh vực đào 
tạo: Khoa học tự nhiên: 124 người (chiếm 7,80%); 

Khoa học kỹ thuật và công nghệ 460 người (chiếm 
28,95 %); Khoa học y, dược 456 người (chiếm 
28,69%); Khoa học nông nghiệp: 81 người (chiếm 
5,10%); Khoa học xã hội và nhân văn: 424 người 
(chiếm 26,68%); Khác: 44 người (chiếm 2,76%). 

Theo các nhà nghiên cứu về CMCN 4.0, những 
nhân tố của CMCN 4.0 đặc biệt là các công nghệ 
mới không chỉ tác động về sản xuất, mà còn ảnh 
hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, lao động, việc 
làm, an ninh, chính trị...; Những nền tảng công 
nghệ, dễ dàng sử dụng với các điện thoại thông 
minh, tập hợp con người, tài sản, và dữ liệu - do đó 
tạo ra những cách thức tiêu thụ hàng hóa và dịch 
vụ hoàn toàn mới; các công ty có cơ hội đưa sản 
xuất về lại nước mình, giành lại công việc từ các 
nước có giá nhân công thấp; CMCN 4.0 là dựa trên 
nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công 
nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương 
thức sản xuất; những công nghệ đang và sẽ có tác 
động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh 
học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động 
hóa, người máy,... 

Các chuyên gia của OECD khuyến nghị các 
nước đang phát triển như Việt Nam cần đầu tư 
cho khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, 
tạo môi trường kinh doanh năng động để thúc đẩy 
lan tỏa công nghệ, cải cách thị trường lao động, 
tiền lương, hệ thống giáo dục - đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực và việc làm để thích ứng với biến 
đổi nhanh của công nghệ và sự phát triển của 
CMCN mới.  

Những đặc điểm trên gợi ý cho một số đề xuất 
đối với  việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
khoa học và công nghệ trình độ cao của tỉnh trong 
bối cảnh CMCN 4.0 như sau:

Nằm trong vùng Đông Nam bộ có tốc độ phát 
triển công nghiệp và đô thị hóa rất nhanh, nên để 
đáp ứng tốt về lao động cho doanh nghiệp tỉnh cần 
vừa cải thiện chất lượng lao động tại chỗ, vừa phải 
có kế hoạch đảm bảo ổn định cho lao động nhập 
cư/di cư đến địa phương về nhà ở, điều kiện học 
tập nâng cao tay nghề, chăm sóc sức khỏe… Chú 
trọng đào tạo nghề chuyên sâu cho lao động của 
doanh nghiệp, đề cao vai trò của doanh nghiệp 
trong việc nâng cao chất lượng lao động của địa 
phương. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo ở các cấp và các ngành. Xây dựng 
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và thực hiện chương trình hỗ trợ nâng cao năng 
lực hội nhập đón nhận CMCN 4.0 cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh.

Sử dụng, khai thác hiệu quả năng lực của các 
ứng viên được tỉnh đào tạo trong Chương trình đào 
tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-
2015, tiếp tục có hình thức gửi đi đào tạo nhân lực 
trình độ cao về khoa học và công nghệ ở các nước 
có nền khoa học và công nghệ tiên tiến như Mỹ, 
Nga, Nhật Bản…  

Song song với vấn đề con người, cần tăng cường 
thẩm định công nghệ dự án đầu tư vào tỉnh để 
tránh công nghệ cũ, sử dụng nhiều lao động cũng 
như năng lượng và gây ô nhiễm môi trường. Đồng 
thời, xây dựng một chính sách hợp tác để phát triển 
khoa học công nghệ, đặc biệt là tăng cường sự gắn 
kết giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, các tổ 
chức công nghệ như các trường đại học, các viện 
nghiên cứu để đảm bảo phát huy tối đa chất xám 
trong xã hội.

Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ, các tổ chức đăng ký hoạt động 
khoa học và công nghệ, hình thành các tổ chức 
thị trường trung gian nhằm phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và vùng. 
Hoạt động của các doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ sẽ là nơi thu hút, đào tạo, sử dụng lực lượng 
nhân lực khoa học công nghệ hiệu quả nhất trong 
CMCN 4.0. 

Về giáo dục, tăng cường quảng bá để nâng cao 
nhận thức lớp trẻ về khoa học và công nghệ, về 
nghề kỹ thuật, hướng sinh vào các ngành STEM 
từ nhỏ, bắt đầu từ cấp mẫu giáo bằng các phương 
thức giảng dạy phù hợp như câu lạc bộ robots.  

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất 
lượng cao là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất 
lượng phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, năng lực 
đào tạo nghề của tỉnh đạt còn thấp ở cả hai loại 
hình đào tạo ngắn hạn và dài hạn.Trong khi đó quá 
trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề ra 
ở Bà Rịa-Vũng Tàu, đều đòi hỏi rất nhiều cán bộ 
quản lý và người lao động có kiến thức nền tảng 
về công nghệ và tay nghề cao. Để tạo nguồn nhân 
lực khoa học học và công nghệ cho quá trình phát 
triển trong giai đoạn tới, đề xuất tỉnh thực hiện một 
số giải pháp sau:

Triển khai thực hiện và hoàn thành tốt Quy 

hoạch phát triển nhân lực tại Quyết định 358/QĐ-
UBND ngày 01/3/2012, Kế hoạch phát triển nhân 
lực ngành Khoa học và Công nghệ tại Quyết định 
2616/QĐ-UBND ngày 26/11/2014, Kế hoạch đào 
tạo và bồi dưỡng 1000 doanh nhân và các kế hoạch 
đào tạo nhân lực trình độ cao khác của tỉnh.

Đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác 
trong đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết 
giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, từng bước 
thực hiện đào tạo theo yêu cầu và địa chỉ, nhằm 
đảm bảo cho lao động đào tạo ra được sử dụng 
đúng với chương trình đã đào tạo.

Để phát triển lực lượng lao động tại chỗ được 
đào tạo về khoa học kỹ thuật, cần xác định nhu 
cầu lao động nông thôn cần chuyển dịch sang lao 
động phi nông nghiệp để xây dựng kế hoạch đào 
tạo nguồn nhân lực cho tất cả các ngành như: công 
nghiệp, nông nghiệp, du lịch, hậu cần cảng… và 
các chương trình phối hợp đào tạo giữa tỉnh và 
các trường đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của các 
doanh nghiệp thông qua các dự án sản xuất.

Tăng cường liên kết đào tạo nghề với các cơ sở 
đào tạo của TP Hồ Chi Minh và các địa phương có 
thế mạnh. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công nhân 
kỹ thuật, lao động có trình độ cho nhu cầu của các 
ngành công nghiệp chủ lực như: công nghiệp cơ 
khí chế tạo, Cơ điện tử, khuôn mẫu, công nghiệp 
hóa chất,…

Tranh thủ các nguồn tài trợ của nước ngoài về 
vốn, chuyên gia kỹ thuật hoặc từ chuyển giao công 
nghệ qua các dự án FDI vào tỉnh để đào tạo thợ 
bậc cao. 

Tiếp tục đầu tư đồng bộ, nâng cấp các trường 
dạy nghề hiện có của tỉnh như Cao đẳng nghề, Cao 
đẳng du lịch, Cao đẳng dầu khí,...với các trang 
thiết bị hiện đại. Khuyến khích các trường đại học, 
trường nghề liên kết với doanh nghiệp đào tạo theo 
địa chỉ, đưa sinh viên, học viên đến thực tập tại 
doanh nghiệp để giúp việc đào tạo nghề sát với 
thực tế khai thác thiết bị công nghệ trong thực tế 
sản xuất.   

Tích cực đào tạo nguồn nhân lực có khả năng 
từng bước nắm vững công nghệ thông tin, an ninh 
mạng và những công nghệ đột phá như trí tuệ nhân 
tạo, robot, Internet kết nối mọi thứ (IoT), công 
nghệ in 3D...Chương trình đào tạo này cần gắn với 
đào tạo kỹ năng thực tế tại trường cao đẳng nghề, 
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đại học Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng thời sớm đưa 
nội dung đào tạo này vào chương trình phân ban 
hướng nghiệp cho học sinh phổ thông của tỉnh. 

Nghị quyết số 20 về “Phát triển KH&CN phục 
vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế”, trong đó có nhiều nội dung quan 
trọng liên quan đến phát triển đội ngũ trí thức, đội 
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nhất là số có trình độ 
cao về khoa học và công nghệ như cần “xây dựng 
và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng 
dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; 
tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để đội 
ngũ cán bộ KH&CN phát triển bằng tài năng và 
hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng 
tạo của mình”.

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, Luật Khoa 
học và Công nghệ (sửa đổi) xác định sự cần thiết 

[1] http://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/WEF-Viet-Nam-khong-thuoc-nhom-cac-nuoc-san-sang-cho-
CMCN-4-11235.

[2] Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh BR-VT  (2017), Đề án Quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh BR-
VT trong sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

[3] Báo cáo Thống kê nhân lực khoa học và công nghệ do Trung tâm Thông tin và Thống kê thuộc Sở KH&CN 
thực hiện.

xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với cán 
bộ KH&CN đầu ngành, cán bộ KH&CN được giao 
nhiệm vụ chủ trì các nhiệm vụ quan trọng của quốc 
gia và cán bộ KH&CN trẻ tài năng. 

Tầm quan trọng và định hướng phát triển nhân 
lực khoa học và công nghệ của tỉnh đã khẳng định 
trong Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/7/2017 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về phát triển 
KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2025 với nội dung “Xây dựng 
đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến 
năm 2020, trong đó có nhân lực khoa học và công 
nghệ”. Với tầm nhìn như vậy, vấn đề nhân lực 
khoa học và công nghệ trong thời gian tới sẽ phát 
triển đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa-hiện đại hóa của BR-VT.

N.K.T

Với tâm huyết và nhãn quan chính trị của 
một người suốt đời hết lòng, hết sức phục 
vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ 

nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm trong 
bản “Di chúc” những tình cảm, lời căn dặn vô 
cùng quý báu. “Di Chúc” của Người đã trở thành 
bản chỉ dẫn về những công việc vô cùng hệ trọng 
có tính định hướng cho sự phát triển của đất nước. 
Một phần quan trọng trong đó là những chỉ dẫn về 
chính sách xã hội.

Trước hết là những chỉ dẫn về chính sách với 
người có công. Sinh thời, Hồ Chí Minh đã rất 
quan tâm tới công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm 
sóc những người có công với cách mạng. Người 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG 

“DI CHÚC”
|| Hoàng Văn Quang 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

thường nhắc nhở “thương binh, bệnh binh, gia 
đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người 
có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn 
phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu 
và giúp đỡ họ”(1). Với tình cảm và lòng tri ân đó, 
trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Đối với những 
người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu 
của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh 
niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào 
phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên 
ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích 
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hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực 
cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, cần xây dựng vườn 
hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của 
các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước 
cho nhân dân ta. 

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt 
sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính 
quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công việc 
làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét(2). 
Quán triệt phương châm “việc gì lợi cho dân, ta 
phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết 
sức tránh” (3), Hồ Chí Minh chỉ rõ đối với những 
người có công với cách mạng, Đảng, Nhà nước 
và nhân dân có trách nhiệm đảm bảo cuộc sống 
yên ổn cho họ. Dù có khó khăn cũng “phải tìm 
mọi cách làm” tức là phải tìm ra biện pháp, cách 
thức hay nói khái quát hơn là cần có và thực hiện 
hiệu quả những chủ trương, chính sách đúng đắn 
để  đem lại cuộc sống ấm no cho những người có 
công với cách mạng.

Tiếp theo là những chỉ dẫn về những việc cần làm 
đối với các đối tượng khác như: phụ nữ, “những 
nạn nhân của chế độ cũ”, đoàn viên và thanh niên, 
nhân dân lao động. Đối với mỗi đối tượng cụ thể, 
Người xác định những đặc điểm của họ đồng thời 
chỉ rõ những việc Đảng và Chính phủ cần thực 
hiện để giúp đỡ họ. 

Đối với phụ nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 
định tiếp nối truyền thống cách mạng trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta 
đã góp  phần xứng đáng trong chiến đấu và trong 
sản xuất. Chính vì lẽ đó, Đảng, Nhà nước và toàn 
thể nhân dân cần có sự quan tâm đối với phụ nữ 
thông qua những việc làm cụ thể. Đó là “Đảng và 
Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi 
dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều 
phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc 
lãnh đạo”(4). Như vậy công tác, chính sách đối với 
phụ nữ là  một phần quan trọng trong hệ thống 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, 
cụ thể hóa quan điểm “Đảng và Chính phủ đề ra 
chính sách, phái cán bộ về hướng dẫn, thế là giúp 
đỡ. Nhưng đó là phụ. Lực lượng nhân dân tổ chức 
nhau lại là chính. Không nên ỷ lại, mà phải tự 
lực cánh sinh”(5). Hồ Chí Minh cũng khẳng định 
để các kế hoạch, chính sách đối với phụ nữ được 
thực hiện một cách có hiệu quả thì “Bản thân phụ 

nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách 
mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ 
nữ”. 

 Đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, 
như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu, v.v., thì 
Nhà nước phải dùng vừa giáo dục vừa phải dùng 
pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những 
người lao động lương thiện. Điều đó có nghĩa là 
một chính sách, cụ thể là trong lĩnh vực giữ gìn trật 
tự xã hội chỉ có thể có được hiệu quả thực sự, bền 
vững khi kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục và sử 
dụng sức mạnh của luật pháp.

Đối với đoàn viên, thanh niên, Người khẳng 
định “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, 
mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại 
khó khăn, có chí tiến thủ”(6). Rất quan tâm tới thế 
hệ tương lai của nước nhà, trăn trở với những suy 
tư, mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với 
họ, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Đảng cần phải 
chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào 
tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội 
chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Như vậy đối 
với công tác thanh niên cần chăm lo giáo dục, rèn 
luyện về cả tài và đức, cả hồng và chuyên để họ 
phát triển, hoàn thiện bản thân một cách toàn diện, 
xứng đáng là “mùa xuân của đất nước”. Người 
nhấn mạnh “bồi dưỡng thế hệ chách mạng cho đời 
sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Đối với nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ rõ “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi 
cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian 
khổ bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc 
lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, 
nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần 
cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo 
Đảng, rất trung thành với Đảng”. Và vì vậy, Người 
khẳng định Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để 
phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng 
nâng cao đời sống của nhân dân.

Bên cạnh chỉ dẫn những việc làm, chính sách đối 
với từng đối tượng, tầng lớp trong xã hội, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh còn đề cập đến những công việc thiết 
thực trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Sớm nhận thức rõ vai trò của các chính sách y tế 
nhằm chăm sóc sức khỏe cho mọi người và khẳng 
định rằng “Sức khỏe của cán bộ và nhân dân được 
bảo đảm thì tinh thần càng hăng hái. Tinh thần và 
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sức khỏe đầy đủ thì kháng chiến càng nhiều thắng 
lợi, kiến quốc càng mau thành công”(7). Trước lúc 
đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tếp tục căn dặn 
“phát triển công tác vệ sinh, y tế”. Điều đó có nghĩa 
là trên nền tảng của những kết quả đã đạt được tiếp 
tục thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công 
tác chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
căn dặn cần có chủ trương, chính sách “Sửa đổi 
chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của 
nhân dân”. Đó là lời chỉ dẫn ý nghĩa cho việc 
hoạch định và thực thi những chính sách giáo dục 
gắn lý luận với thực tiễn, học với hành. 

Những tư tưởng, lý luận được kết tinh trong Di 
chúc của Người đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành 
kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước ta trong việc 
hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối, 
chính sách nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thấm nhuần tư tưởng và lời căn dặn của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh rằng “đầu tiên là công việc đối 
với con người”, những năm qua Đảng và Nhà 
nước ta đã đề ra những chủ trương, hoạch định và 
thực hiện nhiều chính sách xã hội thiết thực, hiệu 
quả nhằm hướng tới hoàn thành tốt mục tiêu vì 
con người.

Đối với vai trò của khoa học, kỹ thuật Hồ Chí 
Minh đã có sự phân tích và đưa ra những quan 
điểm hết sức cơ bản và đúng đắn, Người nói: 
“Đi đường, ai cũng muốn mau tới đích. Chúng 
ta làm cách mạng, cũng muốn mau tới thắng lợi 
cuối cùng. Con đường của chúng ta đi qua thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu tiến lên thành một nước công 
nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có khoa học, kỹ 
thuật tiên tiến. Chỉ có đi theo con đường ấy, nước 
ta mới vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu 
và xây dựng cơ sở vững chắc cho sự nghiệp thống 
nhất Tổ quốc”. Như vậy, vai trò của khoa học, 
kỹ thuật được Hồ Chí Minh khẳng định có tính 
then chốt trong việc đưa nhân dân ta nhanh chóng 
“vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu”, và 
đó là con đường duy nhất đưa nước ta từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu thành một nước có nền công 
- nông nghiệp hiện đại. Vì vậy, theo Người, phải 
tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phải 
nhanh chóng và mạnh dạn áp dụng những thành 

tựu khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, phục 
vụ đời sống.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học, kỹ 
thuật trong tình hình mới, nhằm khắc phục những 
yếu kém trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công 
nghệ, Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, Đảng ta đã 
ra Nghị quyết về Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
nghiên cứu khoa học, công nghệ và Khẳng định 
khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào 
tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng 
nhất để phát triển đất nước. Vì thế, phải tiếp tục đổi 
mới mạnh mẽ và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, 
cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ, coi đây 
là khâu đột phá. Đồng thời, xác định nguồn nhân 
lực cán bộ khoa học công nghệ là nhân tố quyết 
định đối với phát triển khoa học và công nghệ.

Tiếp nối truyển thống “uống nước nhớ nguồn”, 
cụ thể hóa những lời căn dặn, chỉ dẫn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về những việc cần làm đối với các 
anh hùng, liệt sĩ, thương binh và thân nhân của họ, 
những năm qua chính sách đối với người có công 
đã trở thành một trong những chính sách quan 
trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh 
mục tiêu quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ các chính 
sách đối với người có công đã ngày càng chú ý tới 
hiệu quả của việc tạo điều kiện thuận lợi để các đối 
tượng thuộc diện hưởng chính sách tự nỗ lực vươn 
lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh 
phúc. Đồng thời công tác xã hội hóa chính sách 
đối với người có công cũng ngày càng được phát 
triển và đạt được nhiều thành quả tích cực. Song 
song với các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước, 
các phong trào như: “đền ơn đáp nghĩa”, “uống 
nước nhớ nguồn” đã được xây dựng và phát triển 
trong các tầng lớp nhân dân, trở thành một nét đẹp 
văn hóa, mang tính nhân văn sâu sắc.

Các tổ chức đoàn, hội của đoàn viên, thanh niên 
và phụ nữ đã luôn giữ vững những phẩm chất tốt 
đẹp như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định. 
Cùng với việc nghiêm chỉnh chấp hành các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từng 
đơn vị, tập thể, cá nhân phụ nữ và các đoàn viên, 
thanh niên đã nỗ lực không ngừng, phát huy tinh 
thần “tự lực cánh sinh” theo lời Người căn dặn, 
xây dựng đoàn, hội vững mạnh, góp phần to lớn và 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ 
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Chí Minh về chính sách giáo dục nói chung, lời 
nhắn nhủ có tính định hướng sâu sắc về giáo dục 
trong Di chúc của Người nói riêng, những năm 
vừa qua giáo dục và đào tạo luôn được coi là quốc 
sách hàng đầu và chính sách xã hội trên lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo luôn được chú trọng phát triển 
và hoàn thiện. Không chỉ giải quyết các vấn đề về 
cơ sở, vật chất kĩ thuật phục vụ cho nhu cầu đào 
tạo ngày càng tiến bộ và hiện đại; có chế độ ưu 
đãi, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, 
tập thể nỗ lực vượt bậc, đóng góp tích cực cho sự 
nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà… mà chính 
sách xã hội về giáo dục còn ngày càng được tập 
trung hoàn thiện theo hướng đổi mới, thiết thực, 
hiệu quả nhằm hiện thực hóa lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là “sửa đổi chế độ giáo dục cho phù 
hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân”.

Bên cạnh đó, các chính xã hội trên các lĩnh vực 
như: y tế, trật tự xã hội, lao động việc làm v.v.. 
ngày càng được Đảng và Nhà nước ta tiếp tục xây 
dựng, hoàn thiện trên cơ sở vận dụng sáng tạo tư 
tưởng Hồ Chí Minh nói chung và những chỉ dẫn cô 
đọng, quý báu trong Di chúc của Người nói riêng.

Từ những phân tích trên, chúng ta phần nào thấy 

được ý nghĩa, giá trị vô cùng quý giá trong Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với những tư 
tưởng, lý luận, tình cảm được kết tinh một cách 
sâu sắc, những chỉ dẫn của Người về chính sách 
xã hội có vị trí, vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước 
hiện nay. Di chúc của Người đã trở thành bản phác 
thảo, minh họa đầy đủ, toàn diện bức tranh về hệ 
thống chính sách xã hội ở nước ta một cách khoa 
học nhất, cách mạng nhất. Đó là nền tảng, là cơ 
sở để chúng ta xây dựng, hoàn thiện và thực hiện 
một cách có hiệu quả hệ thống chính sách xã hội 
nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng 
đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh.

H.V.Q

TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1) Sđd, Tập 1, tr 372
(2), (4), (6) Sđd, Tập 15, tr 612, tr 616
(3) Sđd, Tập 4, tr 65
(5) Sđd, Tập 10, tr 310
(7) Sđd, Tập 8, tr 154

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HỢP TÁC 
QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG 
TRÌNH

Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ 
(KH&CN) là giải pháp quan trọng để góp phần 
đưa KH&CN Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu nói riêng sớm đạt trình độ quốc tế 
và được xác định là một động lực thúc đẩy các 
hoạt động KH&CN nước ta, nhằm khai thác có 
hiệu quả thành tựu KH&CN của thế giới, thu hút 

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ 
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BR-VT ĐẾN NĂM 2020, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

|| TS. Bùi Huy Chích
Sở KH&CN tỉnh BR-VT

nguồn lực và công nghệ nước ngoài để nâng cao 
và phát triển trình độ KH&CN; góp phần bảo vệ 
môi trường, phát triển tiềm lực KH&CN, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ với giá trị 
gia tăng cao phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an 
ninh - quốc phòng và từng bước hội nhập nền kinh 
tế tri thức của thế giới.
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Trong thời gian qua, hợp tác quốc tế về KH&CN 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những kết 
quả quan trọng bước đầu, cụ thể:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký kết văn bản ghi 
nhớ, thỏa thuận hợp tác với một số địa phương, 
tổ chức nước ngoài như Vùng Veneto (Ý) về lĩnh 
vực cảng biển, du lịch, chế biến thực phẩm, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thành phố Padang 
(Indonesia) về đánh bắt, chế biến, đóng tàu trong 
lĩnh vực hải sản; thành phố Brest (Pháp) về mô 
hình Công viên Khoa học biển, ..v.v;

- Một số dự án hợp tác quốc tế đã được triển 
khai trên địa bàn tỉnh như dự án tăng cường năng 
lực cho các cơ quan quản lý môi trường (SEMA) 
do Thụy Điển tài trợ; quản lý tổng hợp dải ven 
bờ (VNICZM) do Hà Lan tài trợ; thí điểm chống 
xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm Stabiplage 
tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ với Công ty Espace 
Pur (Cộng hòa Pháp); hợp tác với Viện nghiên cứu 
Tổng hợp Mizuho (Nhật Bản) trong nghiên cứu 
về hình thành cụm liên kết ngành và dự án cảng 
trung chuyển thân thiện với môi trường; phối hợp 
với Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Cơ quan Phát 
triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) về bảo tồn và 
sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển và ven 
biển Côn Đảo; ..v.v

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn 
tỉnh hợp tác với tổ chức nước ngoài để nâng cao 
chất lượng đào tạo như Trường Cao đẳng Nghề 
(nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ) hợp 
tác với Tổ chức JICA, các Công ty của Nhật Bản 
về hỗ trợ chương trình đào tạo nghề và chuyên gia 
lĩnh vực khuôn mẫu, cắt gọt kim loại; Trường Đại 
học Bà Rịa - Vũng Tàu hợp tác trao đổi sinh viên 
một năm với các Trường Đại học Kyoai Gakuen 
(Nhật Bản), Gwangju, Dongshin (Hàn Quốc); mời 
chuyên gia từ các tổ chức như: JICA (Nhật Bản), 
KOICA (Hàn Quốc), Fulbright (Mỹ) về giảng dạy 
các môn chuyên ngành tại Trường, tổ chức các hội 
thảo khoa học quốc tế về công nghệ cảm ngữ cảnh 
ICCASA (2015), nông nghiệp thông minh (2016), 
Công nghệ thực phẩm ASEAN Food (2017);…

Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong hợp 
tác quốc tế về KH&CN của tỉnh còn hạn chế, chưa 
tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu 
phát triển của tỉnh, cụ thể:

- Hiệu quả triển khai thực hiện các văn bản thỏa 

thuận, ký kết hợp tác với các địa phương, tổ chức 
nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN chưa cao, chủ 
yếu dừng lại ở việc viếng thăm lẫn nhau, học tập, 
chia sẻ kinh nghiệm và tham dự các Hội thảo quốc 
tế do hai bên tổ chức;

- Hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN của tỉnh 
còn ít, chưa có nhiều dự án hợp tác trong nghiên 
cứu, điều tra cơ bản làm cơ sở, định hướng phục 
vụ phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh; giải quyết 
những vấn đề đang là thách thức, khó khăn liên 
quan đến KH&CN của tỉnh;

- Các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp chưa 
quan tâm đúng mức trong việc tiến hành các hoạt 
động hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ với các tổ chức, doanh nghiệp nước 
ngoài; số lượng các doanh nghiệp thực hiện hợp 
đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài không 
nhiều, chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp FDI. 
Hoạt động chuyển giao công nghệ ở doanh nghiệp 
thường thông qua các dự án đầu tư, có rất ít doanh 
nghiệp đầu tư nghiên cứu, làm chủ và đổi mới 
công nghệ;

- Hợp tác trong đào tạo, nâng cao năng lực, trình 
độ nhân lực KH&CN của tỉnh còn khá ít và chưa 
đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, chưa có nhiều 
chính sách thu hút, khuyến khích các nhà khoa 
học, chuyên gia nước ngoài, tổ chức quốc tế tham 
gia hoạt động KH&CN tại tỉnh;

- Hợp tác về thông tin, kết nối và khai thác thông 
tin KH&CN trên các mạng thông tin quốc tế chưa 
được chú trọng, hiệu quả không cao; các Hội thảo 
quốc tế về KH&CN được tổ chức còn ít, chưa 
tương xứng với nhu cầu của tỉnh;

- Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phải đối 
mặt với những vấn đề thách thức cần đối tác giải 
quyết như: ô nhiễm môi trường, xói lở bờ biển, ao 
xoáy tại các bãi tắm, biến đổi khí hậu, an toàn thực 
phẩm.... Đồng thời, việc ứng dụng thành tựu khoa 
học phục vụ nhu cầu về phát triển công nghiệp hỗ 
trợ, công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, dịch vụ 
du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng 
đang là yêu cầu cấp thiết. Trong khi đó, tiềm lực 
KH&CN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung 
còn hạn chế. Vì vậy, để giải quyết những thách 
thức này hợp tác quốc tế là xu hướng tất yếu. Các 
hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN của tỉnh 
hiện nay đang được lồng ghép hoặc nằm rải rác 
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trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và các đoàn ra khảo sát, tìm kiếm công 
nghệ nên chưa bảo đảm được tính đồng bộ về giải 
pháp và chiến lược lâu dài.

Vì vậy, để từng bước khắc phục những tồn tại 
nêu trên, tạo chủ động trong hợp tác quốc tế về 
KH&CN, hướng KH&CN tham gia giải quyết 
các vấn đề đang là thách thức của tỉnh, đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về phát 
triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ 
cao, cảng biển, dịch vụ du lịch, nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao. Đồng thời, tạo khâu đột phá 
trong phát triển KH&CN của tỉnh, ngày 8 tháng 5 
năm 2018 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban 
hành Chương trình hợp tác quốc tế về KH&CN 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2025 kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-
UBND. 

II. VỀ MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình hợp tác quốc tế về KH&CN tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2025 với mục tiêu nhằm:

- Nâng cao tiềm lực KH&CN, trình độ quản lý 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thúc đẩy sản xuất phát triển, đặc biệt các lĩnh 
vực trọng tâm của tỉnh, gồm: công nghiệp hỗ trợ, 
cảng biển, dịch vụ du lịch, nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao và các lĩnh vực quan trọng khác 
như: ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng 
sinh học, xây dựng đô thị thông minh…

- Giải quyết các vấn đề đang là thách thức về 
KH&CN đặt ra đối với tỉnh như: tình trạng bồi lấp, 
xói lở bờ biển, ao xoáy tại các bãi tắm, tình trạng ô 
nhiễm môi trường từ hoạt động chế biến thủy sản, 
v.v.., phục vụ lợi ích cho người dân và cộng đồng.

III. VỀ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC 
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Theo Chương trình ban hành kèm Quyết định 
trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ triển khai đồng bộ 
các giải pháp hợp tác quốc tế, trong đó tập trung 
vào 3 nội dung và giải pháp chính: 

1) Hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ. 

2) Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 
KH&CN.

3) Hợp tác về trao đổi thông tin KH&CN.

IV. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để bảo đảm triển khai Chương trình đạt hiệu quả 

cao và đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã giao cụ thể trách nhiệm cho các Sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan như sau:

1) Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Chỉ đạo thực hiện các công việc và nhiệm vụ 
được phân công tại phụ lục ban hành kèm theo 
Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 
của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện và 
kịp thời bổ sung các chương trình hợp tác quốc tế 
về KH&CN cụ thể, thiết thực và có tính khả thi 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh; báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng 
mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Huy động thêm nguồn ngoài ngân sách, kết 
hợp với nguồn từ ngân sách địa phương và hỗ 
trợ từ ngân sách trung ương. Đồng thời cần lồng 
ghép, phối hợp giữa các chương trình, nhiệm vụ 
KH&CN với các chương trình, nhiệm vụ khác của 
ngành, địa phương, để tập trung nguồn lực cho 
Chương trình.

- Có giải pháp huy động hợp pháp nguồn tiếp 
nhận tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ khác từ tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước.

- Định kỳ hàng năm, gửi báo cáo đánh giá 
tình hình triển khai thực hiện hợp tác quốc tế về 
KH&CN về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng 
hợp.

2) Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh 
có kế hoạch tăng cường công tác thông tin tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức trong xã hội về vai trò, 
những tác động của hoạt động hợp tác quốc tế về 
KH&CN đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3) Giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan 
đầu mối, theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm 
vụ, tổng hợp, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo triển khai Chương trình.

B.H.C 
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Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu 
từ năm 2015 và được khởi nguồn từ Đức. 
Được đánh giá là vượt ra khỏi quy mô 

công xưởng, doanh nghiệp khi vạn vật được kết 
nối Internet (Internet of Thinhs-IoT). Về thực chất 
IoT là một liên mạng, trong đó các máy móc và 
thiết bị của công xưởng được kết nối với nhau 
thông qua Internet. Các cảm biến (sensor) cũng 
đồng thời được lắp đặt để thu dữ liệu. Nhờ vậy, các 
máy móc, thiết bị có thể “giao tiếp” với nhau mà 
không cần tới sự có mặt của con người. Các doanh 
nghiệp sản xuất chi tiết được kết nối với các doanh 
nghiệp lắp ráp, các doanh nghiệp vận chuyển và 
các cửa hàng phân phối - tiêu thụ, tạo thành một 
thể thống nhất.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ dần dần kết 
thúc thời đại sản xuất dây chuyền chuyên một sản 
phẩm với số lượng lớn, chuyển sang sản xuất dây 
chuyền hàng loạt sản phẩm đơn chiếc theo nhu cầu 
riêng của khách hàng. Khi đó, các cơ sở sản xuất 
chỉ cập nhật phần mềm xác định mẫu sản phẩm, 
những thiết bị trong sản xuất cũng chỉ cập nhật 
phần mềm để thêm tính năng mà không thay đổi 
chi tiết hay bộ phận. 

Trong đời sống xã hội, cách mạng công nghiệp 
4.0 có các đặc trưng chủ yếu sau:

 Một là, Internet ngày càng phổ biến: Internet 
sẽ truyền thông tin theo kiểu kết nối chuyển gói 
dữ liệu (Packet switching) dựa trên giao thức liên 
mạng (giao thức IP), nhờ đó mọi người đều có thể 
đọc báo, truy cập online, lướt Facebook, theo dõi 
sự kiện kinh tế, chính trị, thể thao…, tra cứu tư 
liệu, mua bán qua mạng, tự chữa bệnh, tự học…

   Hai là, các cảm biến nhỏ, mạnh, giá thành 
rẻ: Các sensor là những thiết bị điện tử cảm nhận 
những biến đổi từ môi trường bên ngoài thành 
những tín hiệu điện để điều khiển thiết bị khác. 
Những hiểu biết cũ về quá trình điều khiển không 
thể đáp ứng với những yêu cầu của hệ thống làm 
việc nhờ sự kết nối rộng lớn những cảm biến; từ đó 

SUY NGHĨ VỀ CUỘC 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGƯỜI LỚN                                      
|| Nguyễn Ngọc Nguyện
Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

con người có sự hiểu biết nhanh nhạy và sâu rộng 
về những thay đổi của môi trường bên ngoài như 
ánh sáng, nhiệt, âm thanh, tốc độ, vân tay…

Ba là, trí tuệ nhân tạo: Trí tuệ nhân tạo hay trí 
thông minh nhân tạo còn được dùng bằng thuật 
ngữ “máy thông minh”, giúp con người có cách 
ứng xử, sự học hỏi và khả năng thích ứng nhanh 
với những biến đổi. Máy thông minh sẽ được sử 
dụng ở mọi lĩnh vực hoạt động như chữa bệnh, 
giao dịch mua bán, nhận dạng chữ viết và vân tay, 
học tập online, nấu ăn, sản xuất tự động…

Bốn là, máy họ: Đó là hệ thống các máy tính có 
khả năng học, nó giúp con người giải quyết nhiều 
công việc như phân loại các thư điện tử, tự động 
sắp xếp thư mục, thống kê…

Những đặc trưng nói trên cho thấy, việc học tập 
của con người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ học 
vấn, mọi nghề nghiệp khác nhau đều phải được 
đặt lại theo một chiến lược đào tạo khác. Cách học 
cũ đã quá lạc hậu. Nếu chậm đổi mới thì chúng ta 
sẽ tụt hậu so với các quốc gia tiếp cận nhanh và sử 
dụng hiệu quả những thành tựu và lợi ích từ cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0. 

Vậy vấn đề học tập của người lớn ở nước ta hiện 
nay trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?
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Một là, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền 
kinh tế tri thức, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và hội nhập; Đảng và Nhà nước 
chủ trương xây dựng xã hội học tập, thực hiện việc 
học suốt đời đối với mọi công chức, viên chức, 
người lao động trên các lĩnh vực sản xuất (ngày 
09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng 
xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020”). Cùng với 
việc phát triển của hệ thống giáo dục ban đầu (còn 
gọi là giáo dục chính quy) dành cho thế hệ trẻ từ 
giáo dục mầm non đến đại học, hệ thống giáo dục 
tiếp tục (còn gọi là giáo dục không chính quy) 
được mở ra cho người lớn học tập. Các Trung tâm 
học tập cộng đồng, nhà văn hóa, thư viện, câu lạc 
bộ… là nơi để người lớn đến học tập, làm việc. 
Hàng năm, ở nước ta, số người lớn đến học ở các 
cơ sở giáo dục không chính quy khoảng 20 triệu 
lượt người/năm (đạt khoảng 20% số người lớn đi 
học). Mặt khác, hầu hết người lớn học tập thường 
xuyên theo phương thức “cần gì học nấy” nên việc 
học đáp ứng nhu cầu hàng ngày thì tốt, nhưng yêu 
cầu nâng cao học vấn thì còn hạn chế.

Hai là, nhìn chung, số người lớn tham gia học 
tập chủ yếu là nông dân, lao động ở nông thôn. Số 
công nhân vừa học vừa làm không nhiều, nhất là 
doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Việc học tập 
của công chức và viên chức có chuyển biến nhưng 
chưa rõ nét, nhất là học ngoại ngữ (không ít cán 
bộ, công chức có bằng cấp về ngoại ngữ nhưng 
không độc lập sử dụng được). Khá nhiều cán bộ 
có bằng đại học nhưng khả năng vận dụng kiến 
thức, phát huy ảnh hưởng chuyên môn còn hạn 
chế, trình độ chưa thật sự tương xứng với văn bằng 
được cấp. Việc đào tạo của các trường đại học, cao 
đẳng chưa gắn với yêu cầu sử dụng của xã hội nên 
học sinh, sinh viên ra trường không xin được việc 
làm hay việc làm không phù hợp với chuyên môn 
đào tạo còn phổ biến.

Trước tình hình học tập của người lớn như vậy, 
xin nêu một vài kiến nghị như sau: 

- Cần triển khai mạnh mẽ, nghiêm túc Quyết 
định số 89/QĐ-TTg về  Xây dựng xã hội học tập 
giai đoạn 2012-2020. Đảng cần chỉ đạo các cấp 
chính quyền từ cơ sở tới trung ương có chương 
trình, kế Hoạch xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy 
người lớn tham gia học tập suốt đời dưới mọi hình 

thức để tiếp cận được với xu thế phát triển của 
cách mạng công nghiệp 4.0. Bởi không học tập 
suốt đời thì không thể làm việc trong thế giới kết 
nối IoT ngày càng đa dạng và phức tạp.

- Để chuẩn bị cho những cán bộ, công chức, kỹ 
sư, người lao động… trong tương lai, hệ thống các 
trường đại học, cao đẳng, trường nghề nhất thiết 
phải có chương trình giáo dục STEM để trang bị 
cho người học những kiến thức và kỹ năng cần 
thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ và toán. Các kiến thức và kỹ năng này 
phải được lồng ghép, tích hợp và hỗ trợ cho nhau, 
giúp người học nắm được nguyên lý và có năng 
lực thực hành tạo ra trong cuộc sống hàng ngày.

- Dù chương trình dạy nghề ngắn hạn đến các 
chương trình chuyển giao khoa học, công nghệ sản 
xuất… cho người lớn, thì tinh thần hướng nghiệp, 
khởi nghiệp và phát triển năng lực sáng tạo việc 
làm đều không thể thiếu được.

- Việc học tập thường xuyên của người lớn cần 
đa dạng hóa các chương trình, các trình độ… Cần 
đặc biệt chú ý là ở chương trình nào thì học vấn 
đại học cũng cần được lồng ghép, để người lớn 
luôn tiếp cận với học vấn đại học (dưới hình thức 
dễ hiểu, có thể tiếp thu được và ứng dụng có hiệu 
quả). Bên cạnh trung tâm học tập cộng đồng nên 
có các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng cộng 
đồng dành cho người lớn; không định hướng bằng 
cấp, có sự hỗ trợ của các trường đại học. Những 
người cao tuổi cũng là đối tượng giáo dục đại học 
tại cộng đồng bởi nhiều người nghỉ hưu vẫn có thể 
tiếp tục phát triển tiềm lực của họ.

- Đối với người lớn là cán bộ quản lý, công chức, 
viên chức, phụ trách các đoàn thể, tổ chức xã hội… 
cũng cần có chương trình học tập thường xuyên để 
xóa mù những kỹ năng cần thiết như kỹ năng sử 
dụng máy tính, kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, 
kỹ năng tự học để nâng cao trình độ học vấn và 
chuyên môn - nghề nghiệp, kỹ năng sống gắn kết 
với nhân dân trong cộng đồng, với cán bộ, nhân 
viên trong cùng đơn vị công tác… Quan trọng hơn 
cả là tinh thần, thái độ, ý thức HỌC DÂN như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy. 

N.N.N
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Dự án “Sản xuất Đèn LED công suất lớn 
cho khai thác hải sản” là dự án đã đạt giải 
Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng 

tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017. Sáng lập dự 
án khởi nghiệp này là anh Trần Thái Sơn, Giảng 
viên Khoa Cơ khí của trường Đại học Bà Rịa – 
Vũng Tàu. Vừa là giảng viên, vừa là sáng lập và 
điều hành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, anh là 
điển hình thành công của việc thương mại hóa sản 
phẩm nghiên cứu trong trường đại học. Cùng trò 
chuyện với anh Trần Thái Sơn để hiểu thêm về con 
đường khởi nghiệp của anh.

PV: Chào anh Sơn, anh có thể chia sẻ về xuất 
phát sự ra đời của dự án Đèn LED là như thế 
nào?

Trước khi bắt đầu dự án đến với dự án đèn LED, 
tôi cùng với nhóm cộng sự là một số Giảng viên 
trong khoa tại Đại học BR-VT đã khởi nghiệp với 
dự án máy lọc nước biển được một vài năm. Sau 
nhiều lần làm việc với bà con ngư dân trên các 
thuyền cá, tôi thường xuyên được bà con hỏi về kỹ 
thuật về đèn để thu hút cá. Họ gặp rất nhiều vấn 
đề thực tế mà các sản phẩm hệ thống đèn hiện tại 
không giải quyết được, như về khối lượng, kích 
thước, vấn đề tiêu thụ điện năng. Từ đó sau gần 
2 năm tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm, sản phẩm 
đèn LED SOLTEC đã ra đời. Đến nay sau hơn 1 
năm đưa vào thực tế vận hành và cải tiến kỹ thuật, 
sản phẩm đã dần được hoàn thiện được chấp nhận 
rộng rãi. Công ty TNHH Marisol chính thức thành 
lập vào tháng 1 năm 2018. Hiện tại chúng tôi đã 
cho vận hành nhà xưởng mới để mở rộng sản xuất, 
đồng thời quy trình sản xuất và vận hành cũng 
được hoàn thiện. 

PV: Những ưu điểm của đèn LED SOLTEC 
do Marisol sản xuất là gì?

Tàu cá nói chung phải chống chịu nhiều điều 
kiện khắc nghiệt. Mặt khác nhiên liệu cũng là 
một vấn đề khi chi phí cho việc chiếu sáng có thể 
chiếm tới 50% phí khai thác. Hệ thống đèn cho tàu 
cá phải gọn nhẹ, tiết kiệm điện và bền vững với 
môi trường biển. 

KHỞI NGHIỆP TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN 
CỨU Ở TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ThS. Trần Thị Thắm Ngọc
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Điểm đặc biệt trong dự án đèn LED là sử dụng 
kỹ thuật tản cưỡng bức bằng nước biển, trong khi 
các đèn thông thường chỉ tản nhiệt bằng khí. Điều 
này tạo điều kiện cho việc tối ưu hóa kích thước 
và số lượng đèn. Hệ thống chiếu sáng đèn LED 
của Marisol có thể giúp tiết kiệm đến 60% chi phí 
năng lượng, và trên tổng thể chi phí đánh bắt có 
thể tiết kiệm đến 30%. Ngoài ra giá bán của bóng 
đèn cũng giảm thấp nhất có thể, chúng tôi chỉ giữ 
một phần lợi nhuận biên rất thấp.

PV: Những khó khăn gặp phải trong quá 
trình phát triển dự án và làm sao anh vượt qua 
được?

Để đạt những kết quả này chúng tôi cũng đã trải 
qua rất nhiều khó khăn như các sự cố về kỹ thuật 
do môi trường biển phức tạp, khó khăn tìm hiểu 
các thủ tục thương mại để nhập nguyên liệu do 
chúng tôi là đơn vị rất nhỏ. Rồi khó khăn về vốn 
sản xuất, khó khăn làm sao để người dân tin tưởng 
và sử dụng.

Thành quả hiện tại là nhờ đam mê và tâm huyết 
và sự kiên trì của các anh em trong dự án. Chúng 
tôi tập hợp đội ngũ các anh em rất giỏi về kỹ thuật 
và làm việc rất ăn ý với nhau. Chính đam mê khi 
nhìn thấy những sản phẩm của mình có tác động 

Ngày 6/4/2018, Sở KHCN đã tham mưu UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị “Kết nối nguồn lực thúc đẩy 
phát triển khởi nghiệp tỉnh BR – VT” và Hội nghị 
“Phát triển các dự án khởi nghiệp và giới thiệu các 
Chính sách về KH&CN hỗ trợ khởi nghiệp”.

Năm 2018, Sở KH&CN sẽ chủ trì triển khai Kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018, trong đó sẽ triển khai 
các chương trình ươm tạo tăng tốc khởi nghiệp, 
xây dựng mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư tại địa 
phương, đưa vào hoạt động văn phòng thúc đẩy 
khởi nghiệp, xây dựng chính sách hỗ trợ khởi 
nghiệp và triển khai Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018 cùng nhiều hoạt 
động hỗ trợ cho khởi nghiệp khác.
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tới đời sống của người dân đã tạo động lực cho 
chúng tôi bước tiếp khó khăn. 

PV: Các sản phẩm của anh là kết quả nghiên 
cứu từ trong trường Đại học?

Đúng vậy. Cả hai sản phẩm đèn LED và máy lọc 
nước biển là xuất phát từ kết quả nghiên cứu trong 
trường đại học. Sản phẩm máy lọc nước biển xuất 
dự án được nghiên cứu hoàn thiện bởi tôi và cộng 
sự đều là giảng viên tại Khoa Cơ khí, Điện - Điện 
tử trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án này 
cũng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo hình 
thức hỗ trợ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc 
gia do Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì và tôi 
là chủ nhiệm. Khi thành lập Doanh nghiệp, dự án 
cũng được trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đầu 
tư 20% vốn. Còn sản phẩm đèn LED cũng xuất 
phát từ đề tài nghiên cứu cấp trường tại Đại học 
Bà Rịa - Vũng Tàu.

PV: Bằng cách nào mà sản phẩm mới của anh 
có thể tiếp cận được thị trường?

Cùng nhờ từ sản phẩm máy lọc nước biển mà 
chúng tôi đã có 500 khách hàng từ Bắc vào Nam. 
Nhờ vậy chúng tôi có lợi thế ban đầu trong việc 
tiếp cận thị trường trong nước. Tuy nhiên với một 
dự án còn trẻ, để có được khách hàng, chúng tôi 
phải nỗ lực hết sức để được khách hàng tin tưởng. 
Khách hàng được lắp đặt và dùng sản phẩm, chỉ 
khi nào vận hành tốt và khách hàng hài lòng thì 
mới thu tiền. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là 
kinh doanh bền vững, tạo ra sản phẩm tốt nhất và 
vòng đời sản phẩm dài.

Hiện tại khách hàng của Marisol chủ yếu tại 3 
tỉnh là Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình 
Thuận, phản hồi của khách hàng là hệ thống đèn 
LED của Marisol có hiệu quả đánh bắt cao và tiết 
kiệm nhiều chi phí cho họ.

PV: Người ta thường nói khởi nghiệp thì cần 
tìm những người có kỹ năng bổ sung cho nhau 
để phát triển dự án. Nhưng về đội của anh thì 
toàn là các anh làm kỹ thuật. Điều này có gây 
khó khăn gì cho anh không?

Thực tế mặc dù đều là về kỹ thuật nhưng mỗi 
người có một thiên hướng khác nhau. Ví dụ như 
tôi mạnh về kinh doanh và phát triển thị trường. 
Về tài chính chúng tôi đang sử dụng gói tư vấn 
quản trị tài chính từ V-CFO được tài trợ từ Cuộc 
thi vừa rồi và đang triển khai rất tốt.

PV: Anh có thể chia sẻ về trải nghiệm của anh 
về Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 mà anh đã tham 
gia không?

Đạt giải Nhì trong Cuộc thi là kết quả khiến cả 
đội đều rất vui. Trong quá trình tham dự Cuộc thi 
tôi đã được tham gia các chương trình huấn luyện 
do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Đã tham 
gia nhiều chương trình về đào tạo khởi nghiệp 
nhưng các Chương trình trong Cuộc thi mang lại 
rất nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực cho chúng 
tôi để hoàn thiện và trình bày dự án.

PV: Sau Cuộc thi, dự án của anh đang có 
những tiến triển như thế nào?

Sau Cuộc thi, Chúng tôi cũng tham gia Chương 
trình ươm tạo tăng tốc khởi nghiệp của Quỹ Khởi 
nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. Sắp tới tôi cũng có dự định tham gia các 
chương trình hỗ trợ về khởi nghiệp của Sở Khoa 
học và Công nghệ.

PV: Định hướng của anh cho các dự án hiện 
tại?

Công ty về máy lọc nước đang phát triển ổn 
định. Đối với dự án đèn LED dự định phát triển 
như dự án startup thực sự do quy mô thị trường là 
rất lớn. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng thị trường 
và thu thập thêm các dữ liệu để cải tiến hoàn thiện 
sản phẩm. Trong thời gian tới, dự án này sẽ cần 
vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư để phát triển 
tại thị trường nước ngoài. Để đáp ứng Tôi cũng 
đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ để tự động 
hóa sản xuất và tăng quy mô lên từ 1.500 đèn/năm 
lên 10.000-100.000 chiếc/năm. Ngoài ra tôi cũng 
đang phát triển một dự án khác về công nghệ xử lý 
nước thải cho ra nước sinh hoạt đạt chuẩn A với sự 
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hướng dẫn của giáo sư của tôi lúc còn làm thạc sỹ 
tại Đức và là chuyên gia đầu ngành về xử lý nước 
thải tại Đức.

PV: Cả hai công ty về máy lọc nước biển và 
đèn LED cho tàu cá hiện đều phát triển rất tốt. 
Có vẻ như anh đã khởi nghiệp thành công ngay 
từ lần đầu tiên?

(Cười) Thực ra tôi cũng đã từng khởi nghiệp và 
thất bại trước đó. Lúc còn là sinh viên năm cuối 
ở Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, tôi cũng đã 
vay mượn tiền bạn bè làm trung tâm đào tạo kỹ 
thuật có rất đông nhân lực và kết quả là thất bại 
và nợ một khoản tiền khá lớn. Hồi đó không giống 
như bây giờ, chúng tôi hoàn toàn không hiểu gì về 
quản trị tài chính, hoàn toàn không theo dõi được 
chi phí, tài sản ở đâu cả. Năm 2011 tôi được tham 
gia chương trình Bootcamp về khởi nghiệp đầu 
tiên ở Việt Nam do VYE tổ chức, sau đó mới thấy 
được sự nếu nắm được các kiến thức cơ bản khi 
khởi nghiệp thì có lẽ đã tránh được các thất bại đó. 
Cả dự án máy lọc nước sau này, nếu chúng tôi tiếp 
cận các kiến thức khởi nghiệp sớm hơn thì có lẽ dự 
án đã phát triển nhanh hơn rất nhiều.

PV: Anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới các 

Nhắc đến miền Bắc có rượu nếp nổi tiếng, 
lên Tây Bắc có rượu táo Mèo thơm ngon, 
vào tới Bình Định có rượu Bàu Đá, trước 

khi bắt đầu hành trình du lịch miền Tây thì gặp 
rượu Gò Đen Long An trứ danh, ghé đến vùng đảo 
ngọc được thưởng thức rượu sim Phú Quốc và khá 
đặc biệt khi đến BR-VT không thể bỏ qua rượu 
Hòa Long. Là một trong những món quà khá phổ 
biến trong danh sách đặc sản Vũng Tàu mà nhiều 
du khách lựa chọn mỗi khi có dịp đến tham quan 
nghỉ dưỡng ở thành phố biển Vũng Tàu nổi tiếng.

Theo những người dân sống lâu năm ở xã Hòa 
Long, TP. Bà Rịa, nghề nấu rượu Hòa Long có từ 
thập niên 60 của thế kỷ 20, được lưu giữ lại qua 
nhiều thế hệ với những bí quyết rất riêng và cho 
đến nay vị ngon nồng nàn của nó vẫn còn lan tỏa 

XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 
RƯỢU HÒA LONG

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

bạn trẻ đang hoặc có ý định khởi nghiệp?
Thứ nhất đối với các bạn đã có ý tưởng sản phẩm 

thì cần phải đi vào thực tế và kiểm tra ý tưởng càng 
sớm càng tốt. Nếu chỉ ngồi trên bàn làm việc và 
suy nghĩ về khách hàng thì sẽ không ra được mà 
bạn cần có sản phẩm cơ bản nào đó, đưa khách 
hàng dùng thử, lấy phải hồi của họ. Chính làm việc 
với khách hàng sẽ dạy cho bạn biết phải làm gì 
tiếp theo.

Đối với các bạn chưa có ý tưởng nào cả, thì cũng 
đi vào thực tế, tìm hiểu vấn đề nào mình muốn giải 
quyết, từ đó tìm ra các giải pháp. Bạn có thể tìm 
kiếm người nào đó ngang tầm có thể đi cùng bạn. 
Các bạn cũng đừng bao giờ lo lắng về việc mất 
ý tưởng hay lo lắng về ý tưởng không tốt. Một ý 
tưởng ban đầu sẽ trải qua hành trình dài và thay 
đổi rất nhiều để đi đến một sản phẩm nào đó.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ là vô cùng quan trọng. 
Chính bản thân Sơn có được ngày hôm nay tất cả 
đều nhờ bạn bè, nhờ người đồng hành. Sơn luôn 
quan trọng về xây dựng đội ngũ mạnh và gắn kết 
và luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống cho 
các anh em.

T.T.T.N
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mạnh mẽ. Ban đầu chỉ vài hộ, lâu dần được phát 
triển, lưu giữ qua nhiều thế hệ với những bí quyết 
rất riêng và dần trở thành nghề đặc trưng của xã, 
tạo nên nét văn hóa riêng ở Hòa Long. Để nấu 
được rượu ngon người ta phải chọn gạo ngon còn 
nguyên cám, nấu cơm rượu bằng nồi đất, thành 
cơm nguội vừa và trộn men rượu đều sau đó ủ men 
trong chum sành, buộc chặt miệng chum bằng bao 
bố. Thời gian ủ chừng 3 ngày đêm, sau đó được 
pha nước lạnh rồi chưng cất. Nồi để chưng cất 
rượu cũng phải là nồi đất nung. Rượu đế Hòa Long 
có vị nồng rất đặc trưng mà người thưởng thức hay 
nhận xét là “uống đến đâu biết đến đó”. Hương vị 
đặc biệt ấy hình thành bởi bí quyết chọn nguyên 
liệu, bí quyết chưng cất và nguồn nước ngọt của 
vùng đất Hòa Long đã khiến hương vị của rượu 
thêm nồng nàn thơm ngon hơn. Theo UBND xã 
Hòa Long, hiện nay, xã Hòa Long có khoảng 70 hộ 
dân nấu rượu, có những hộ mỗi ngày nấu khoảng 
500-600 lít. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu 
trong tỉnh, các hộ sản xuất tiêu thụ thông qua các 
thương lái, đại lý rượu, quán ăn và một số người 
buôn bán nhỏ lẻ.

Dự án xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn 
hiệu tập thể cho sản phẩm Rượu Hòa Long đã được 
UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 10/2015 và được 
thực hiện trong 20 tháng, quản lý dự án là Sở Khọc 
và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với mục 
tiêu xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể Rượu 
Hòa Long, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho 
sản phẩm mang tính truyền thống của địa phương, 
nâng cao đời sống người dân vùng sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm, đồng thời chống các hành vi xâm 
phạm quyền. Cuối tháng 8-2016, nghề nấu rượu 
Hòa Long được UBND tỉnh cấp bằng công nhận là 
nghề truyền thống. Đây là bước quan trọng trong 
việc khôi phục, phát triển làng nghề.

Ngoài việc được công nhận làng nghề truyền 
thống, năm 2017, Hợp tác xã Hòa Thành đã được 
Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký độc 
quyền nhãn hiệu rượu Hòa Long. Đây là niềm vui 
chung cho những người nấu rượu của xã, bởi đã 
mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đảm bảo chất lượng 
sản phẩm và quảng bá thương hiệu ra bên ngoài. 
Đến với làng nấu rượu Hòa Long du khách không 
chỉ được tìm hiểu về quy trình phức tạp và nghiêm 
ngặt để tạo nên những bình rượu ngon, mà tại đây 

Ông Trần Giang Khuê - Phụ trách Văn phòng 
đại diện Cục Sở hữu trí tuệ 

tại thành phố Hồ Chí Minh lên trao bằng bảo 
hộ nhãn hiệu tập thể cho HTX Hòa Thành

du khách còn có thể mua những bình rượu thơm 
ngon giá cả phải chăng về làm quà cho người thân 
và bạn bè. Làng nấu rượu Hòa Long chắc chắn là 
một trải nghiệm tuyệt vời với những vị khách yêu 
thích tìm hiểu về những giá trị truyền thống.

Ngày 22/3/2018, tại Ủy ban nhân dân xã Hòa 
Long – Tp Bà Rịa, Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh phối hợp với Ban chủ nhiệm Hợp tác xã dịch 
vụ nông nghiệp Hòa Thành, xã Hòa Long tổ chức 
lễ công bố trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
“Rượu Hòa Long” cho Hợp tác xã Hòa Thành. Văn 
bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu Hòa Long” 
được Cục Sở hữu tí tuệ cấp ngày 05/02/2018 cho 
Hợp tác xã Hòa Thành, tại địa chỉ ấp Nam, xã Hòa 
Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Văn bằng bảo hộ trên có hiệu lực 10 năm kể từ 
ngày nộp đơn (15/9/2016) và có 7 cơ sở trên địa 
bàn xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa được phép sử 
dụng nhãn hiệu tập thể. Do đó việc xác lập bảo hộ 
nhãn hiệu tập thể cho “Rượu Hòa Long” sẽ 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 Rượu Hòa Long tại 
tỉnh trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, chống 
các hành vi xâm phạm quyền liên quan đến nhãn 
hiệu tập thể. Đồng thời 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 cũng như nâng 
cao giá trị thị trường tiêu thụ cho Rượu Hòa Long.

N.T.T
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Thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết 
yếu cho sự tồn tại của con người. Ngày nay, 
cùng với sự phát triển của xã hội, sự hiểu 

biết và đời sống ngày càng cao, các yêu cầu của 
người tiêu dùng đối với thực phẩm cũng có sự thay 
đổi đáng kể. Các tiêu chỉ cần thiết cho 1 loại thực 
phẩm không chỉ là ngon, bổ, rẻ mà còn phải là an 
toàn. Hiện nay, vấn đề an toàn trong tiêu dùng thực 
phẩm là vấn đề được quan tâm hàng đầu của người 
tiêu dùng nói chung và các bà nội trợ nói riêng, 
từ thành thị đến nông thôn, từ già đến trẻ. Bởi vì, 
người tiêu dùng đã ý thức được tầm quan trọng và 
ảnh hưởng của vấn đề an toàn thực phẩm đến sức 
khỏe của mình.

Song song với sự thay đổi này, khuynh hướng 
tiêu dùng và sản xuất thực phẩm hiện nay cũng có 
nhiều thay đổi. Do người phụ nữ hiện nay không 
chỉ đóng vai trò nội trợ, họ còn phải đi làm và tham 
gia các công tác xã hội khác, nên thời gian giành 
cho vấn đề nấu nướng ngày càng ít đi, khuynh 
hướng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc chế 
biến tối thiểu ngày càng tăng.

Nắm bắt tâm lý và khuynh hướng đó, ngành 
Công nghiệp Thực phẩm phát triển mạnh mẽ với 
sự đa dạng về chủng loại hàng hóa, chất lượng, 
giá cả, quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu 
dùng. Một trong những vấn đề cần lưu ý khi sản 
xuất thực phẩm quy mô lớn là thời gian lưu trữ và 
tiêu thụ sản phẩm dài hơn. Để làm được điều đó, 
việc sử dụng các chất bảo quản thực phẩm là điều 
bắt buộc. 

Chất bảo quản là chất được thêm vào thực phẩm 
để ngăn ngừa, hạn chế, hoặc làm chậm sự thối 
rửa, hư hỏng của thực phẩm. Chất bảo quản thông 
thường có 2 loại: chất bảo quản tự nhiên và chất 
bảo quản hóa học tổng hợp. 

Đa phần, các cơ sở sản xuất thực phẩm đều 
sử dụng các chất bảo quản hóa học tổng hợp 
(Potassium sorbate, acid sorbic, sodium benzoate, 

SỬ DỤNG CAO CHIẾT TỪ CỦ CẢI 
TRẮNG (Raphanus sativus L.) LÀM CHẤT 

BẢO QUẢN THỰC PHẨM TỰ NHIÊN
Phạm Thị Kim Ngọc
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

acid benzoic) do giá thành rẻ, dễ tìm. Cần chú ý 
rằng một số chất nhất định được sử dụng ở một 
mức độ cho phép hoàn toàn không gây hại cho 
người tiêu dùng. Bộ Y tế đã có danh mục quy 
định các loại chất được phép sử dụng và giới hạn, 
chủng loại v.v... rất cụ thể. Nhưng trong thực tế, rất 
nhiều nhà sản xuất vì không trang bị quy trình sản 
xuất đủ đáp ứng, nguyên liệu không tốt, sản phẩm 
làm ra tiêu thụ chậm v.v... đã lạm dụng các chất 
bảo quản để kéo dài thời gian chờ phân phối trên 
thị trường. Vì vậy, chúng lại trở nên vô cùng nguy 
hiểm cho người tiêu dùng.

Những hóa chất tự nhiên (ví dụ như catechin 
từ trà xanh, nisin…) ngoài việc bảo quản tốt thực 
phẩm còn có tác dụng lưu giữ hương vị, màu 
sắc, dưỡng chất…, ít ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người nên được các chuyên gia dinh dưỡng 
khuyên dùng. 

Những nghiên cứu gần đây cho thấy dịch chiết 
từ củ cải trắng có tác dụng ức chế sự phát triển 
của một số loại vi khuẩn gây bệnh: Samonella 
typhi, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 
P.aeruginosa và nấm mốc Aspergillus flavus, 
chống oxi hóa và khử các gốc tự do.

Rosa M.P. Gutierrez và Rosalinda L.Perez 
(2004) đã nghiên cứu về thành phần các hợp chất 
có mặt trong củ cải trắng gồm: alkaloid và các hợp 
chất có nitơ, coumarin, enzyme, glucosinolate, 
các acid hữu cơ, các hợp chất phenol... Nghiên 
cứu cũng đã khẳng định nước ép từ củ cải trắng 
có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn 
G+, G- và nhiều loại nấm (E. Coli, Pseudomonas 
pyocyaneus, Salmonella typhi, Bacillus subtilis, 
Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae 
và Fusarium culmorum...) do sự tồn tại của các 
peptide giàu cystein Rs-AFP1 và Rs-AFP2, các 



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

18 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

protein RAP-1 (6,1 kDa) và RAP-2 (6,2 kDa), acid 
cafeic, acid ferulic, p-hydroxybenzoic acid. Ngoài 
ra, cũng theo công bố này, củ cải còn có hoạt tính 
miễn dịch, chống oxi hóa, chống ung thư, kháng 
virus ...

Hirotaka Katsuzaki và cộng sự (2004) đã có 
nghiên cứu so sánh hoạt tính chống oxi hóa của 
dịch chiết củ cải trắng bằng nước nóng và nước 
ở nhiệt độ bình thường. Kết quả thực nghiệm cho 
thấy rằng hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết củ 
cải trắng bằng nước nóng cao hơn dịch chiết bằng 
nước ở nhiệt độ bình thường. Hợp chất chống oxi 
hóa được phân lập và xác định là L-tryptophan. 
Khi tiến hành nghiên cứu trên gan chuột thì 
L-tryptophan chuyển hóa thành 5-hydroxyl 
tryptophan. 

Narisa Kamkaen và cộng sự (2010) đã nghiên 
cứu về khả năng ức chế enzyme tyrosinase của 
16 loại rau khác nhau ở Thái Lan, bao gồm củ 
cải trắng. Mẫu rau được rửa sạch, cắt nhỏ, xay 
nhuyễn. Quá trình trích ly được thực hiện với 
các dung môi hexan, ethyl acetate, methanol và 
propylen glycol 50% với tỉ lệ nguyên liệu: dung 
môi là 1:4, trích ly bằng phương pháp ngâm dầm 
ở nhiệt độ phòng trong 12 giờ. Dịch sau trích ly 
được lọc loại bỏ bã. Pha loãng 5 lần dịch sau lọc 
để có dung dịch mẫu phân tích. Khả năng ức chế 
Tyrosinase từ nấm được xác định bằng cách cho 
vào ống nghiệm 20µl tyrosinase 1000U/ml, 20µl 
dung dịch đệm phosphate 0,1 M (pH 6,8), 100µl 
dịch mẫu và 20µl dung dịch L-DOPA 0,85mM. Ủ 
ở 250C trong 10 phút rồi đo độ hấp thu ở 475nm. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch chiết hexan, 
ethyl acetate, methanol và propylen glycol 50% 
của củ cải trắng ức chế tyrosinase từ nấm ở các 
mức lần lượt là 38,43; 68,73; 53,51 và 88,50%. 

R. Jakmatakul và cộng sự (2009) đã so sánh khả 
năng ức chế tyrosinase và hoạt tính chống oxi hóa 
của dịch chiết methanol và nước ép từ củ cải trắng 
Thái Lan lạnh đông chậm nhằm xác định tiềm 
năng làm trắng da và chống lão hóa trong các ứng 
dụng mỹ phẩm. Kết quả nghiên cứu công bố cho 
thấy nước ép từ củ cải lạnh đông chậm có hàm 
lượng các hợp chất phenolic, flavonoid và acis 
ascorbic cao hơn trong dịch chiết methanol, khả 
năng khử các gốc tự do (DPPH, superoxide, oxi 
đơn) và ức chế tyrosinase của nước ép cũng cao 

hơn so với dịch chiết methanol. Nghiên cứu cũng 
đã xác định được giá trị IC50 cho khả năng ức chế 
tyrosinase của dịch chiết methanol là 9,62 mg/ml 
và và của nước ép là 3,09 mg/ml. Do đó, tác giả 
cũng đề nghị về việc xem xét hướng nghiên cứu sử 
dụng R.sativus vào công nghệ mỹ phẩm dưỡng da.  

Syed Sultan Beevi và cộng sự (2010) khảo sát 
thành phần các hợp chất polyphenol, khả năng 
chống oxi hóa và khử gốc tự do của lá và củ cải 
trắng Raphanus sativus L. Lá và củ được tách 
riêng, rửa sạch, sấy khô và xay thành bột mịn, bảo 
quản ở -200C đến khi phân tích. Bột sau đó được 
trích ly với các dung môi tinh khiết (methanol, 
chloroform, acetone, ethyl acetate và hexan) 3 lần, 
mỗi lần 24 giờ ở nhiệt độ phòng, tỉ lệ nguyên liệu 
và dung môi là 1:40 (g/ml). Dịch trích ly sau đó 
được gom lại, cô giảm áp ở 400C thu cắn, cắn hòa 
tan lại vào methanol để dùng làm mẫu phân tích 
xác định thành phần polyphenol và hoạt tính chống 
oxi hóa. Kết quả cho thấy trong lá và củ cải có các 
chất chống oxy hóa và có khả năng khử gốc tự do. 
Dịch chiết methanol và acetone của lá củ cải trắng 
có tổng hàm lượng polyphenol lần lượt là 86,16 và 
78,77mg/g chất khô, có thể so sánh với trà xanh và 
trà đen. Phân tích HPLC-DAD cho thấy sự hiện 
diện của catechin, acid syringic, acid vanillic, axit 
ferulic, acid sinapic, o-coumaric acid, myricetin, 
và quercetin trong dịch chiết tất cả các dung môi 
trên cả lá và củ, hàm lượng các chất trong lá cao 
hơn trong củ. Dịch chiết methanol từ lá và củ cho 
thấy khả năng ức chế đáng kể acid linoleic peroxy 
và biểu thị hoạt động khử ion kim loại. Cụ thể, IC50 
khi khử gốc tự do DPPH lần lượt là 31 và 42 mg/
ml, khi khử superoxide là 23 và 52 mg/ml cho, khi 
khử hydrogen peroxide là 67 và 197 mg/ml, khi 
khử gốc NO.. 56 và 62 µg/ml, tương ứng.

S. Shukla và cộng sự (2011) đã khảo sát khả 
năng kháng khuẩn của nước ép từ củ cải trắng Ấn 
Độ. Củ cải tươi, rửa sạch, ép lấy nước, lọc loại bã 
và cô giảm áp ở 35 ± 50C để thu cao. Cao này sau 
đó hòa tan lại vào nước ở các nồng độ xác định 
dùng khảo sát hoạt tính kháng khuẩn. Các chủng 
vi sinh được khảo sát gồm S. aureus, E. coli, P. 
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus 
faecalis. Mẫu đối chứng là kháng sinh ampicillin. 
Kết quả cho thấy nước ép từ củ cải trắng Ấn Độ 
có khả năng ức chế sự phát triển của cả 5 chủng vi 
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sinh khảo sát, giá trị MIC xác định được dao động 
trong khoảng 0,078 - 0,625 mg/ml, trong đó hiệu 
quả tác động lên 2 chủng E. coli và Enterococcus 
faecalis là tương đương với ampicillin,và cao hơn 
ampicillin khi tácđộng lên Klebsiella pneumoniae 
(MIC là 0,078 mg/ml so với 0,312 mg/ml của 
ampicillin).

K. Agarwal, R. Varma (2014) đã nghiên cứu về 
thành phần sinh hóa và khả năng khử gốc tự do 
DPPH của củ cải trắng. Kết quả công bố cho thấy 
dịch chiết trong nước nóng của củ cải trắng có 
khả năng khử gốc tự do DPPH ở mức 58,38% với 
nồng độ 200 µg/ml, giá trị IC50 là 166,79 µg/ml. 
Kết quả phân tích cho thấy trong dịch chiết có sự 
tồn tại của alkaloid, flavonoid, glycoside, tannin, 
triterpenoid và steroid.

H. Caglar Kaymak và cộng sự (2015) đã so sánh 
hoạt tính kháng khuẩn in vitro của củ cải trắng và 
củ cải đen ở Thổ Nhĩ Kì. Hai loại củ cải trắng và 
đen được trồng và chăm sóc như nhau, thu hoạch 
sau 80 ngày gieo hạt được rửa sạch, cắt nhỏ, sấy 
khô, xay thành bột. Bột củ cải sau đó trích ly bằng 
phương pháp Soxhlet bằng dung môi methanol 
trong 72 giờ, nhiệt độ không vượt quá nhiệt độ 
sôi của dung môi. Dịch chiết sau đó đem lọc qua 
giấy Whatman No.1 rồi cô giảm áp thu cao. Cao 
này dùng khảo sát hoạt tính kháng khuẩn. Hơn 
100 giống vi sinh vật thuộc 52 loài khác nhau 
đã được dùng nghiên cứu. Kết quả cho thấy dịch 
chiết methanol của củ cải trắng và củ cải đen có 
khả năng hạn chế sự phát triển của Arthrobacter 
atrocyaneus, Corynebacterium ammoniagenes, 
Enterobacter hormaechei, Kocuria rosea, 
Neisseria subflava, Pantoea agglomerans, Proteus 
vulgaris, Psychrobacter immobilis và Shigella 
dysenteriae. Ngoài ra, dịch chiết methanol của củ 
cải trắng còn tác động lên Bacillus sphaericus và 
Corynebacterium flavescen. Nhìn chung, củ cải 
trắng có phạm vi kháng khuẩn rộng và mạnh hơn 
củ cải đen.

Phạm Thị Kim Ngọc và cộng sự (2017) đã 
khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao củ cải 
trắng Raphanus sativus L. thu hái từ huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy cao chiết kháng được, dịch chiết củ 
cải trắng chiết bằng ethanol (Raphanus sativus 
L.) có khả năng kháng cả 4 chủng vi khuẩn thử 

nghiệm Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa và Salmonella typhi, 
khả năng kháng nhóm vi khuẩn gram âm cao hơn 
vi khuẩn gram dương với đường kính vòng kháng 
khuẩn dao động trong khoảng 8 - 20 mm trong 
khoảng nồng độ khảo sát từ 100 - 1600 mg/ml. 
Nồng độ tối thiểu để ức chế vi khuẩn thử nghiệm 
(MIC) của cao chiết dao động trong khoảng 20 - 
40 mg/ml.

Quá trình điều chế cao củ cải trắng: Củ cải tươi 
sau khi thu hoạch được rửa sạch, cắt lát dày 1-1,2 
cm, sấy ở 500C đến khi còn 6 - 7% ẩm. Củ cải 
khô sau đó được xay nhỏ, lọt qua sàng 40 mesh và 
bảo quản trong túi PE, tránh ánh sáng ở ngăn mát 
tủ lạnh. Bột củ cải khô được trích ly bằng dung 
môi ethanol 70o với tỉ lệ bột: dung môi = 1:20 g/
ml trong 4 giờ ở nhiệt độ 60oC. Dịch trích sau đó 
được lọc, cô quay đuổi dung môi hoàn toàn thu 
được cao. Cao củ cải trắng chiết bằng ethanol 70o 
(gọi tắt là cao củ cải) được bảo quản trong lọ thủy 
tinh đậy kín ở 40C, tránh ánh sáng để sử dụng như 
chất bảo quản.

Nghiên cứu quá trình sử dụng cao để làm chất 
bảo quản thực phẩm: ứng dụng trong bảo quản thịt 
xay, cá phi lê và rau quả đã được sơ chế (fresh cut). 
Bao gồm: thay đổi nồng độ cao và liều lượng cao 
sử dụng, kết hợp với phương pháp bảo quản (lạnh, 
lạnh đông, bảo quản màng) ghi nhận sự thay đổi 
các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh cơ bản trên sản phẩm 
theo thời gian.

Nghiên cứu nếu thành công, sẽ cho phép sử dụng 
cao củ cải như một chất bảo quản tự nhiên an toàn, 
hiệu quả. Giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm và 
cũng là tạo đầu ra cho củ cải hiện nay. 

Nước ta nói chung, và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
nói riêng, có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, 
sản lượng củ cải nhiều. Nếu ý tưởng nghiên cứu 
thành công, khả năng ứng dụng vào thực tế cao, 
góp phần giải quyết 1 phần vấn đề an toàn thực 
phẩm thông qua việc tạo ra một chất bảo quản tự 
nhiên và giải quyết đầu ra của củ cải vào mùa vụ 
cao điểm, tạo công ăn việc làm cho người nông 
dân.

P.T.K.N
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Ùn tắc giao thông là vấn đề nan giải đối với 
nhiều đô thị trên thế giới, tại Việt Nam, 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là 02 thành phố 

thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và đến nay 
TP Đà Nẵng cũng đã gặp phải vấn đề này. Ùn tắc 
giao thông kéo theo nhiều hệ lụy, làm tăng chi phí 
vận tải, tiêu tốn thời gian, ô nhiễm môi trường, 
ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, sinh 
hoạt của người dân, đối với thành phố du lịch như 
Vũng Tàu bên cạnh các hệ lụy như trên, ùn tắc 
giao thông sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch 
vốn là ngành kinh tế “mũi nhọn” của thành phố. 

Ùn tắc giao thông là hậu quả của vấn đề mất cân 
bằng giữa năng lực của hệ thống giao thông với 
nhu cầu giao thông. Khi nhu cầu giao thông lớn 
hơn khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông 
sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc, thậm chí là kẹt xe. Cả 
năng lực hệ thống cũng như nhu cầu giao thông 
đều luôn thay đổi, do đó để chống ùn tắc giao 
thông thì cần thiết phải quản lý được mối quan hệ 
giữa năng lực giao thông và nhu cầu giao thông.

Về năng lực giao thông: Bà Rịa - Vũng Tàu có 
tổng cộng hơn 3.000km đường bộ, trong đó hệ 
thống giao thông trục chính bao gồm 03 tuyến 
Quốc lộ 51, Quốc lộ 55 và Quốc lộ 56 với tổng 
chiều dài hơn 120km, 13 tuyến đường tỉnh với 
tổng chiều dài hơn 295km, 19 tuyến đường huyện 
với tổng chiều dài hơn 171km, còn lại là hệ thống 
đường đô thị, đường xã và đường chuyên dùng. 
Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những 
năm qua được quan tâm thực hiện, tuy nhiên do 
nguồn lực còn có hạn nên có nhiều tuyến đường 
chưa được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch, điển 
hình như các tuyến trục ngang tại khu vực Bắc sân 
bay, Tp Vũng Tàu, các tuyến trục giao thông kết 
nối khu vực Cái Mép – Thị Vải, các tuyến giao 
thông đô thị khu vực Phú Mỹ, Tân Thành, và nhiều 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG GIAO THÔNG – CÔNG CỤ 

ĐỂ CHỦ ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, KIỂM SOÁT 
CÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIAO THÔNG

|| Trần Thượng Chí
|| Nghiêm Viết Hùng
Sở Giao thông Vận tải tỉnh BR-VT

tuyến trục giao thông tại các trung tâm đô thị trên 
địa bàn tỉnh chưa được đầu tư hoàn thiện. 

Về nhu cầu giao thông: Theo số liệu Niên giám 
thống kê từ năm 2010 – 2016 tổng dân số trên địa 
bàn tỉnh tăng 7,9%, riêng trên địa bàn TP Vũng 
Tàu tăng 10,4%, huyện Tân Thành tăng 11,5%. 
Theo số liệu Phòng Cảnh sát giao thông từ  tháng 
12/2013 - 9/2017 số lượng xe ô tô trên địa bàn tỉnh 
tăng 67% (1), số lượng xe mô tô trên địa bàn tỉnh 
tăng 34% (2).

Hiện trạng, TP Vũng Tàu có nhiều chung cư 
cao tầng, điển hình như: Dự án Thủy Tiên Resort 
Vị trí: 84 Trần Phú, Phường 5, TP.Vũng Tàu bao 
gồm 170 căn hộ được đầu tư trên diện tích đất 
3.589m2. Gold Sea Apartment Vị trí: 172 Hoàng 
Hoa Thám, TP.Vũng Tàu, Dự án nằm trên khuôn 
viên rộng 4.060m2, với tổng diện tích sàn xây 
dựng là 36.723m2, gồm một khách sạn 120 phòng 
đạt chuẩn 4 sao, một khu căn hộ 23 tầng nổi và 2 
tầng hầm với 180 căn hộ. Sơn Thịnh Tower, Vị trí: 
2 Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu, Dự án có chiều 
cao 30 tầng hơn 400 căn hộ… Ngoài các dự án 
chung cư, nhà cao tầng hiện hữu, hiện nay, trên 
địa bàn TP Vũng Tàu có nhiều dự án đã được phê 
duyệt quy hoạch nhưng chưa triển khai và nhiều 
dự án nhà đầu tư đang kiến nghị đầu tư nhà cao 
tầng, chung cư trên địa bàn TP Vũng Tàu, trong 
đó có các dự án đã được chấp thuận chủ trương 
thực hiện như: dự án căn hộ, khách sạn 25 tầng tại 
số 02 đường Trương Công Định, dự án căn hộ 27 
tầng tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và một số dự 
án khác ở khu vực bãi sau. 

Với việc phát triển các tòa nhà cao tầng, sẽ đáp 
ứng tốt nhu cầu về nhà ở trên địa bàn TP Vũng 
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(1) Năm 2013: 31.047 xe ô tô; Tháng 9/2017: 52.081 
xe ô tô.

(2) Năm 2013: 644.040 xe  mô tô; Tháng 9/2017: 
861.433 xe mô tô.

Tàu, tuy nhiên cùng với đó là sự gia tăng mật độ 
dân số dẫn đến ảnh hưởng một loạt các yếu tố về 
hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, giao thông đi lại), 
hạ tầng xã hội (trường học, y tế). Hiện nay, trên 
địa bàn TP Vũng Tàu vào các giờ cao điểm đã có 
hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại một số nút 
giao như: Vòng xoay ngã tư Giếng nước giao giữa 
đường 30/4 và đường Nguyễn An Ninh; Vòng 
xoay tượng đài Dầu khí giao giữa đường Nguyễn 
An Ninh và đường Thống Nhất; Vòng xoay ngã 5 
giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường Trương 
Công Định. Việc xảy ra ùn tắc tại các vị trí trên 
chưa được tính toán và dự báo từ trước và câu hỏi 
đặt ra là trong 5 năm, 10 năm nữa tình hình giao 
thông trên địa bàn TP Vũng Tàu sẽ như thế nào? 
Để trả lời được câu hỏi đó chúng ta phải kiểm soát 
tình hình giao thông, kiểm soát được “nhu cầu 
giao thông” và “năng lực giao thông” từ đó sẽ đưa 
ra các giải pháp về phát triển đảm bảo không xảy 
ra ùn tắc giao thông.

Quản lý về năng lực: Năng lực của hệ thống giao 
thông có thể tính toán thông qua quy mô của các 
tuyến giao thông hiện trạng và theo quy hoạch, từ 
đó đưa ra được con số định lượng năng lực thông 
hành của từng tuyến đường trong hệ thống giao 
thông.

Quản lý về nhu cầu giao thông: Nhu cầu giao 
thông sẽ thay đổi khi có sự thay đổi về phương 
tiện và quy hoạch sử dụng đất. Để quản lý được 
nhu cầu giao thông thì nhiệm vụ đầu tiên là phải 
kiểm soát được hoạt động giao thông, phải định 
lượng được 02 yếu tố: Một là: Nhu cầu giao thông 
hiện hữu: Thực hiện công tác đếm xe sẽ có số liệu 
định lượng về giao thông trên từng tuyến đường. 
Cũng có thể thông qua thu thập, điều tra nhu cầu đi 
lại của người dân để tính toán hệ số đi lại và cùng 
với dân số của từng khu vực có thể tính toán ra 
nhu cầu đi lại, sử dụng mô hình 04 bước trong quy 
hoạch giao thông để dự kiến nhu cầu giao thông 
trên từng tuyến đường. Hai là: định lượng được 
các tác động lên hệ thống giao thông khi có sự thay 
đổi, phát triển. Hiện nay, khi xây dựng một tòa nhà 
cao tầng trong trung tâm thành phố, mọi người đều 
biết nó sẽ ảnh hưởng đến giao thông, nhưng ảnh 
hưởng đó như thế nào, ở mức độ nào, có gây ra vấn 
đề ùn tắc, kẹt xe hay không thì không có câu trả lời 
chính xác. Để có câu trả lời chính xác cho vấn đề 

đó cần lượng hóa các ảnh hưởng thành các số liệu 
cụ thể và có thể sẽ mô phỏng bằng mô hình, bằng 
hình ảnh để có đánh giá trực quan. Hiện nay, trên 
thế giới có nhiều công cụ, quy trình, phần mềm để 
có thể thực hiện những công việc liên quan đến 
quản lý các vấn đề giao thông như trên. Tuy nhiên, 
tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
nói riêng chưa có quy trình, quy định, hướng dẫn 
nào để thực hiện công tác “đánh giá tác động giao 
thông”.

Do đó, cần thiết thực hiện đề tài “Xây dựng quy 
trình đánh giá tác động giao thông trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu”, tạo ra một “công cụ” để chủ 
động đánh giá, kiểm soát các ảnh hưởng đến giao 
thông trong suốt quá trình phát triển. Từ đó có các 
giải pháp phù hợp trong quản lý, điều hành, đảm 
bảo đến giai đoạn năm 2025, năm 2030 và trong 
suốt quá trình phát triển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu không xảy ra tình trạng ùn, tắc giao 
thông.

T.T.C, N.V.H

Vòng xoay Ngã Năm (Trương Công Định – Lê Hồng Phong – Ba Cu)
dày đặc phương tiện vào giờ cao điểm.
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Màng bọc thực phẩm khá quen thuộc đối 
với mọi gia đình, những thức ăn thừa, 
chưa dùng đến thường được bao bọc bởi 

một lớp màng túi bóng bên ngoài sau đó mới cho 
vào tủ lạnh. Hiện nay, việc sử dụng màng bọc thực 
phẩm được nhiều bà nội trợ lựa chọn. Đây được 
xem là cách bảo quản thức ăn nhanh gọn và dễ 
làm.

Phần lớn màng bọc thực phẩm trên thị trường có 
thể chia thành ba loại: Màng bọc thực phẩm PCV, 
màng bọc PE và một số màng bọc làm từ tinh bột.

Đối với màng bọc nguồn gốc tinh bột có nhiều lỗ 
hổng hơn, khiến không khí dễ dàng lọt qua các lỗ 
nhỏ li ti xâm nhập vào thực phẩm. Thời gian bảo 
quản thực phẩm không được lâu.

 Đối với Màng bọc thực phẩm PCV, màng bọc 
PE: theo Tiến sĩ Lâm Quốc Hùng - Trưởng phòng 
giám sát ngộ độc thực phẩm - Cục An toàn thực 
phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Các màng bọc được chế 
tạo từ các nguyên liệu nhựa tổng hợp với chất liệu 
phổ biến chủ yếu từ PVC (Polyvinyl chloride) và 
PE (Polyethylene). Do đặc tính hóa học của vật 
liệu PVC, khi chế tạo, các nhà sản xuất phải sử 
dụng phụ gia DEHA (Di-ethylhexyl adipate) hoặc 
DEHP (Di-ethylhexyl phthalate) để làm mềm và 
làm trong suốt màng bọc. Còn đối với vật liệu PE 
thì không cần dùng phụ gia do vật liệu đã có đặc 
tính mềm dẻo và trong suốt khi chế tạo.

Việc bổ sung những hóa chất này trong quá trình 
sản xuất màng bọc dẫn đến việc thôi nhiễm ra thực 
phẩm và gây ô nhiễm thực phẩm, ảnh hưởng đến 
sức khỏe người tiêu dùng (DEHA là chất cấm sử 
dụng trong sản xuất màng bọc thực phẩm). Do đó 
màng bọc chế tạo từ vật liệu PE an toàn hơn từ vật 
liệu PVC. Việc thôi nhiễm DEHA, DEHP có nguy 
cơ gia tăng nếu ở môi trường acid hoặc kiềm hoặc 
nhiệt độ cao, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm… 
Các chất DEHA, DEHP thôi nhiễm vào thực phẩm 
sẽ tác động đến hệ thống nội tiết làm phát triển 
sớm ở trẻ em gái và ảnh hưởng đến sinh sản ở trẻ 

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LÀM 
MÀNG BỌC THỰC PHẨM ĂN ĐƯỢC TỪ 

SỮA VÀ VỎ BƯỞI
Mã Thị Anh Thư
Trung Tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

em trai. Bên cạnh đó, các sản phẩm làm từ chất 
liệu PVC, PE đều không phân hủy được dẫn đến 
tạo ra hàng tấn rác thải plastic không tự phân hủy 
được trong nhiều năm dẫn đến tình trạng ô nhiễm 
môi trường ngày càng trầm trọng.

Casein là một nhóm protein chủ yếu có trong 
sữa. Khi bị este hóa thành acid phosphoric và 
liên kết với canxi bằng các liên kết nội phân tử 
và ngoại phân tử, casein dễ dàng tạo thành những 
chuỗi polymer rất đặc biệt và bền (do chứa nhiều 
nhóm phosphate và những nhóm kỵ nước trong 
phân tử casein). Những phân tử polymer này liên 
kết với nhau và dễ dàng hình thành nên dung dịch 
keo, tiếp đó hình thành lớp màng mỏng. Khi phối 
hợp với hợp chất pectin được tách chiết từ vỏ bưởi, 
nhờ khả năng tạo gel của pectin, lớp màng trở nên 
dai hơn với độ thấm và độ bền cao hơn. Chính vì 
vậy, sáng chế loại màng bọc thực phẩm thân thiện 
với môi trường sản xuất từ sữa và vỏ bưởi là một 
nghiên cứu có tính đột phá, lâu dài và ổn định. 
Loại màng bọc mới có khả năng ngăn ngừa oxy 
xâm nhập vào thực phẩm tốt gấp 500 lần so với sản 
phẩm cùng loại làm từ nhựa. Bên cạnh đó, màng 
bọc làm từ sữa lại có lỗ hổng bé hơn, tạo ra mạng 
lưới se khít hơn ngăn không khí ở bên ngoài xâm 
nhập vào thực phẩm tốt hơn so với sản phẩm cùng 
loại làm từ tinh bột. Điểm mạnh của loại màng bọc 
nguồn gốc từ sữa và vỏ bưởi này là có thể phân 
hủy sinh học và hoàn toàn ăn được. Từ đó, có được 
sản phẩm vừa cải thiện được chất lượng sản phẩm 
vừa nâng tầm sản phẩm trong tương lai.

(Giải pháp đạt Giải Khuyến khích cuộc thi Ý 
tưởng khoa học tỉnh BR-VT lần thứ II năm 2016-
2017)

M.T.A.T
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu có khoảng 141 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh giống thủy sản, hàng năm cung cấp 

ra thị trường khoảng 5-6 tỷ con giống chất lượng, 
trong đó: Tôm sú: 100 cơ sở sản xuất, sản lượng 
giống cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh 
đạt khoảng từ 1.800 triệu post/năm; Tôm thẻ chân 
trắng: 20 cơ sở sản xuất, cung cấp cho thị trường 
khoảng 2.500 triệu post/năm; Tôm càng xanh: 2 
cơ sở, cung ứng cho thị trường 30 triệu post/năm; 
Cá biển (cá chẽm): 12 cơ sở sản xuất, hàng năm 
cung cấp ra ngoài thị trường tới 40 triệu cá giống; 
Nhuyễn thể (nghêu, hàu): 7 cơ sở sản xuất giống 
cho ra 1.500 triệu con giống/năm.

Giống thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có từ 
những năm 1990-2000 đã được xây dựng và khẳng 
định tên tuổi vững chắc trên cơ sở uy tín, giống 
tốt... được người dân trong địa phương và các tỉnh 
Tây Nam Bộ đón nhận và tin tưởng chọn mua, 
thậm chí phải đặt cọc, đặt hàng trước cả tháng mới 
có giống để thả nuôi. Tuy nhiên các cơ sở sản xuất 
vẫn nhỏ lẻ, không có sự đầu tư nhiều vào công 
nghệ sản xuất. Nhận thấy được tiềm năng phát 
triển giống thủy sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã 
ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 
09/07/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm sản xuất giống 
thủy sản tại Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND của Ủy 
ban Nhân dân tỉnh thì tổng diện tích quỹ đất là 
149,4ha, được phân chia bố trí các khu chức năng 
bao gồm: Khu sản xuất giống thủy sản; Khu ng-
hiên cứu, thực nghiệm dịch vụ phụ trợ và tham 
quan nuôi trình diễn phục vụ cho khu sản xuất 
giống; Khu di tích mộ cá Ông & khu bảo tồn nghề 
cá; Khu công viên cây xanh; Khu hạ tầng kỹ thuật 
và cuối cùng là khu điều hành sản xuất khu quy 
hoạch giống thủy sản tập trung theo Quyết định 
số 1529/QĐ-UBND. Về hạ tầng kỹ thuật, khu sản 

TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN 
GIỐNG THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Nguyễn Văn Bình 
Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Cán bộ Chi cục Thủy sản kiểm tra điều kiện sản xuất tại 
cơ sở sản xuất hàu giống Thái Bình Dương 

(Công ty giống TS Bội Thu) nằm trên địa bàn 
Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

(Công ty Cổ phần chăn nuôi CP. Việt Nam 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ tại  Trung 
tâm giống thủy sản tập trung, Khu phố Lộc 
An, Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng là một trong những công ty sản 
xuất giống lớn, chất lượng trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Hàng năm, Công ty cung 
cấp ra thị trường khoảng 2 tỷ Post/năm, tôm bố 
mẹ nhập khẩu hoàn toàn 100% từ Thái Lan về 
dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, cơ quan Thú y và Chi 
cục Thủy sản địa phương với số lượng khoảng 
4.200 con/năm; Quy trình áp dụng sản xuất 
theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP)
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xuất giống tập trung có độ cao tự nhiên thay đổi từ 
-1,0m đến 22,0m, hướng quy hoạch san nền thành 
hai mái dốc, một hướng về phía Tây Bắc dốc 0,9% 
và hướng còn lại về phía Đông Nam là 1% và toàn 
bộ đất đào nền sẽ được vận chuyển đến đắp ở các 
vị trí đất thấp của địa hình dự án. Về giao thông, 
khu quy hoạch thiết kế thành ba nhóm gồm đường 
giao thông cấp đô thị; đường giao thông khu vực 
cấp 1 và đường giao thông khu vực cấp 2, trong 
đó đường giao thông cấp đô thị đóng vai trò kết 
nối liên vùng giữa khu sản xuất giống với Thị trấn 
Phước Hải, huyện Đất Đỏ, đường giao thông khu 
vực cấp 1 liên kết các khu vực sản xuất với nhau 
và đường giao thông khu vực cấp 2 sẽ có vai trò 
phân chia các khu vực sản xuất của dự án, trong đó 

có các thiết kế đầy đủ và hoàn chỉnh về hệ thống 
thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp nước, cấp 
điện kèm theo. 

Hiện tại khu sản xuất giống Phước Hải đã có các 
cơ sở đầu tư đi vào hoạt động sẽ giải tỏa áp lực về 
nguồn giống thủy sản có chất lượng, sẽ tạo nhiều 
cơ hội về quỹ đất cho các tổ chức cá nhân tham gia 
sản xuất giống, qua đó giúp cho Bà Rịa - Vũng Tàu 
khai thác hết các mặt lợi thế, tiềm năng to lớn của 
địa phương, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu 
chung của ngành, của địa phương, tái khẳng định 
và từng bước xây dựng thương hiệu giống thủy sản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

N.V.B

Ảnh panorama giúp du khách có những cái nhìn 
tổng quan nhất.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang 
có những bước tiến mạnh mẽ trong những 
năm gần đây với sự tập trung chủ yếu vào 

sản xuất thông minh dựa trên những đột phá trong 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công 
nghệ nano. Công nghệ “thực tế ảo” đang được biết 
đến ngày càng nhiều với những ứng dụng đột phá, 
mang đến cho con người những trải nghiệm vô 
cùng thú vị trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngành du lịch Việt Nam nói chung và Bà Rịa-
Vũng Tàu nói riêng đang có những bước tiến mạnh 
mẽ đem lại những nguồn thu khổng lồ và đóng góp 
một phần không nhỏ vào GDP của đất nước. Tuy 
nhiên nó đang bộc lộ nhiều điểm yếu đặc biệt là 
trong công tác quảng bá hình ảnh. Trong bối cảnh 
cạnh tranh với các nước trong khu vực, để thu hút 
du khách trong và ngoài nước đòi hỏi phải mang 
đến những hình thức quảng bá mang tính đột phá. 
Thực tế cho thấy rằng, nhu cầu du lịch của con 
người ngày càng cao và việc chọn một điểm đến 
cho những ngày nghỉ cuối tuần, những kỳ nghỉ 
dài ngày được con người lựa chọn một cách kỹ 
lưỡng với những yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy 
việc mang lại cho khách hàng những hình ảnh 
chân thật, những cảm nhận về không gian trước 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO 
PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH

|| Lê  Tuấn Anh
|| Cao Phúc Thành 
|| Nguyễn Thị Anh Sinh
Đại học Dầu khí Việt Nam
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khi chính thức đặt chân khám phá địa điểm cho 
những kỳ nghỉ hứa hẹn sẽ đem đến những hiệu 
quả tích cực.

Vậy công nghệ thực tế ảo có thể giải quyết được 
những vấn đề gì?

Thứ nhất: Quảng bá hình ảnh du lịch Vũng Tàu 
bằng những thức phim “thực tế ảo”. Con người 
có thể dạo quanh công viên hoặc thử cảm giác 
leo núi ngắm biển từ hải đăng chỉ bằng những cú 
click chuột trên một trang web. Điều này sẽ mang 
đến cho du khách những cảm nhận thú vị và mong 
muốn đặt chân đến sớm nhất có thể.

Thứ hai: Việc quảng bá các khách sạn ở Vũng 
Tàu thực sự chưa đem lại hiệu quả cao, khi trên 
các trang web chỉ có những hình ảnh 2D mang 
tính minh họa. Với yêu cầu ngày càng cao của du 
khách, việc có thể khám phá trước không gian căn 
phòng mà mình sẽ thuê bằng những hình ảnh thực 
tế ảo và đưa ra quyết định đặt căn phòng phù hợp 
với mức giá phải chăng sẽ đem lại hiệu quả cao 
hơn cho việc quảng bá các dịch vụ của các khách 
sạn.

Thứ ba: Bạn thử tưởng tượng, đến du lịch Vũng 
Tàu có thể khám phá được nhiều hơn những gì 
mong đợi. Công nghệ thực tế ảo có thể mang du 
khách đi du lịch Hạ Long, Phố cổ Hội An… và 
thậm chí là những địa điểm nổi tiếng trên thế giới 
với một khoản chi phí rất nhỏ so với việc đặt chân 
đến những vùng đất xa xôi đó. Điều này sẽ giúp du 
khách có thể khám phá nhiều hơn, đặc biệt những 
người có thu nhập thấp cũng có thể đi năm châu 
bốn bể bằng hình thức “du lịch thực tế ảo”.

Ví dụ: Chi phi bỏ ra cho một chuyến du lịch 

Khám phá không gian 3D bằng thực thế ảo, kết hợp với kính VR và phần mềm đi kèm.

Hình ảnh Overview map

khám phá hang Sơn Đoòng là 68.550.000 VNĐ, 
nhưng với chi phí bỏ ra khoảng 20% du khách 
cũng có thể khám phá Sơn Đoòng theo cách của 
riêng mình bằng công nghệ thực tế ảo.

Thứ tư: Việc số hóa các công trình, di tích lich 
sử ở trong khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu và xa hơn 
nữa là trong cả nước sẽ là một tài sản vô cùng quý 
giá, có thể phục vụ trong nhiều lĩnh vực giáo dục, 
du lịch và bảo tồn. Những địa điểm đã xuống cấp 
nghiêm trọng, cần được bảo tồn, thì việc mô hình 
hóa và triển khai tham quan bằng công nghệ thực 
tế ảo. Nó sẽ góp một phần không nhỏ trong việc 
bảo vệ các khu di tích, tránh những tác hại của 
việc khai thác du lịch ở những công trình mang 
tính lịch sử.

L.T.A, C.P.T, N.T.A.S
(Giải pháp đạt giải nhì cuộc thi ý tưởng khoa 

học tỉnh BR-VT lần thứ II năm 2016-2017)

Ảnh panorama giúp du khách có những cái nhìn 
tổng quan nhất.
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Sáng ngày 29/3/2018, tại Văn phòng Ban trị 
sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu (BR-VT), Chùa Đại Tùng Lâm, 

huyện Tân Thành, đã long trọng diễn ra buổi Lễ ký 
kết thực hiện kế hoạch thả giống phóng sinh, bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2017- 2020 giữa 
Sở Nông nghiệp & PTNT và Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh. Được biết, đây là một trong các 
nội dung của Kế hoạch thực hiện các hoạt động 
nhân kỉ niệm 59 năm Ngày truyền thống ngành 
Thủy sản Việt Nam Nghề cá Việt Nam (01/4/1959 
- 01/4/2018) trên địa bàn tỉnh của Ngành Nông 
nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngành Nông nghiệp và 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hướng đến mục 
tiêu là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của 
các tăng ni, phật tử và các tầng lớp nhân dân về 
bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thông qua hoạt động thả 
giống phóng sinh, góp phần vào việc bảo vệ môi 
trường, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sinh, bảo vệ đa dạng 
sinh học, giảm thiểu sự phát tán những loài thuỷ 
sinh ngoại lai xâm hại ra môi trường, ngăn chặn 
các hành vi khai thác các loài thủy sản quý hiếm, 
có nguy cơ tuyệt chủng, góp phần nâng cao đời 
sống kinh tế - xã hội thông qua các hoạt động thiết 
thực của cộng đồng dân cư tại các địa phương.

Các nội dung chủ yếu của Bản ghi nhớ bao gồm 
việc thống nhất giữa các bên về cách thức tuyên 
truyền, trong đó chú trọng việc phổ biến các chủ 
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thuỷ 
sản, bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ sinh, 
tăng cường tổ chức các buổi hội thảo trao đổi giữa 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: SỞ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ 

CHỨC LỄ KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ VỀ 
THẢ GIỐNG PHÓNG SINH VỚI 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

|| Nguyễn Hữu Thi 
Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh BR-VT

hai bên về công tác phóng sinh, hướng dẫn kỹ 
thuật thả giống phóng sinh nhằm nâng cao tỷ lệ 
sống của thuỷ sản, lồng ghép trong các buổi thuyết 
pháp về ý nghĩa của việc phóng sinh tái tạo, bảo vệ 
nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sống của các loài 
thuỷ sản tại các đạo tràng, khoá tu và các tự viện 
thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh BR-VT.

Hai bên cũng thống nhất việc hướng dẫn các đơn 
vị trực thuộc, Giáo hội Phật giáo các huyện, Thành 
phố tổ chức xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt 
động thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thuỷ 
sản, huy động nguồn xã hội hoá từ các tổ chức, cá 
nhân tham gia công tác tái tạo nguồn lợi thuỷ sản 
vào các dịp: Rằm tháng giêng (15/01), rằm tháng 
bảy (15/7), hai mươi ba tháng mười hai (23/12) 
âm lịch; ngày truyền thống ngành thuỷ sản (1/4 
dương lịch). 

Theo Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
BR-VT sẽ phối hợp chặt chẽ với Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tỉnh về lĩnh vực thả giống phóng 
sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản kể từ ngay sau khi 
ký kết cho đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó, ngay 
trong năm 2018 phía Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ 
chủ động thành lập đầu mối liên lạc nhằm cung 
cấp các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục 
các loài quý hiếm, các quy định xử phạt trong việc 
nuôi giữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng sản 
phẩm các loài thuỷ sản quý hiếm, các loài ngoại lai 
không được phép mua bán kinh doanh, cung cấp 
tờ rơi và một số nội dung khác cho phía Giáo hội 
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Phật giáo Việt Nam tỉnh, các năm tiếp theo sẽ từng 
bước thực hiện tiếp các nội dung như xây dựng in 
ấn tài liệu, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các 
phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp 
nhân dân và xã hội.

Về đầu mối liên lạc, phía Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ do Đại đức 
Thích Nhuận Nghĩa, (Điện thoại 0937.955.232, 
Email: nhuannghia2008@yahoo.com), Phó Ban 
Trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh làm đại diện, địa chỉ đầu mối liên lạc 
là Chùa Từ Quang, 102 Hạ Long, phường 2, Tp. 
Vũng Tàu. Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, sẽ do Ông Lê Tòng Văn, (Điện thoại 
0986.344.848, Email: letongvan1972@gmail.
com), Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu làm đại diện, địa chỉ liên hệ, số 

Hình: Toàn cảnh buổi Lễ ký bản ghi nhớ

331, Trần Xuân Độ, phường Phước Trung, Thành 
phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các cá nhân 
sẽ là đầu mối liên lạc của hai bên về tất cả các vấn 
đề liên quan đến Bản ghi nhớ hợp tác.

Để bảo đảm và thống nhất các hoạt động phối 
hợp, hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch triển 
khai cụ thể từng năm đảm bảo nguồn lực thực hiện 
các nội dung của Bản ghi nhớ hợp tác và phối hợp 
triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các 
nội dung đã xây dựng, Định kỳ 12 tháng tổng kết, 
thông tin, báo cáo kết quả các hoạt động phối hợp, 
tổ chức triển khai trong công tác phóng sinh tái tạo 
và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực 
hiện các năm tiếp theo.

N.H.T

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nitrat (NO3

-), nitrit (NO2
- ), là những ion vô cơ 

chứa nitơ (N). Hai ion này tự phát sinh trong môi 
trường và dễ dàng đi vào các nguồn đất, nước, cây 
trồng. Ngoài ra, việc bón quá nhiều phân đạm để 
kích thích tăng trưởng cho cây trồng đã dẫn đến dư 
thừa nitrat trong đất và hấp thu vào sản phẩm rau, 
củ, quả. Sử dụng nitrat, nitrit như là phụ gia để bảo 
quản và chế biến thịt, cá làm tăng nguy cơ nhiễm 

NITRAT, NITRIT TRONG THỨC ĂN 
VÀ NGUY CƠ ĐỐI VỚI SỨC KHỎE 

CON NGƯỜI
|| ThS. Trần Thị Duyên
Ngành Công nghệ Thực phẩm Trường ĐH BR - VT

nitrosamin-chất độc hình thành từ các phản ứng 
trong cơ thể - chất này làm phát sinh tế bào ung 
thư. Bản thân nitrat không độc, nhưng khi nitrat đi 
vào cơ thể người, tham gia phản ứng khử ở dạ dày 
và đường ruột do tác dụng của các enzyme tiêu 
hóa sinh ra NO2

- (nitrit là chất rất độc). Những năm 
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gần đây, Việt Nam luôn nằm trong nhóm những 
nước có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới, và nitrat, 
nitrit tồn dư trong thức ăn vượt ngưỡng cho phép 
là một trong những tác nhân chính gây ung thư cho 
con người.

II. NGUỒN GỐC CỦA NITRAT TRONG 
THỨC ĂN

a. Nitrat sinh ra từ sự phân hủy các hợp chất 
chứa nitrogen trong đất

Nitrat sinh ra trong đất do sự phân giải nitơ hữu 
cơ sinh ra NH3, dưới tác dụng của quá trình oxy 
hóa khử xảy ra trong đất tạo nên NO2

- (nitrit) và 
NO3

- (nitrat), sau đó cây trồng hấp thu và tích lũy 
trong thức ăn. Quá trình chuyển từ NH4

+ thành 
NO3

- gọi là quá trình nitrat hóa, được thực hiện bởi 
vi khuẩn Nitromonas và Nitrobacter có sẵn trong 
đất. Phản ứng như sau:

b. Nitrat sinh ra từ khí quyển
Nitơ (N2) khí quyển tạo ra nitơ oxyt (NO) và nitơ 

dioxyt (NO2) dưới tác động của tia lửa điện sấm 
sét, theo nước mưa rơi xuống đất, tiếp tục phản 
ứng tạo nitrat theo phản ứng sau:

2 NO    +    O     =    2 NO2
3 NO2 +    H2O   =    HNO3
 Axit nitric tiếp tục phản ứng với kim loại kiềm 

trong đất để tạo thành KNO3, NaNO3, Ca(NO3)2,…, 
sau đó cây trồng hấp thu và tích lũy.

c. Nitrat sinh ra do con người đốt nhiên liệu 
hóa thạch

Trong than đá có chứa 0,8-1% nitơ, dầu mỏ có 
chứa 0,01-1% nitơ (Phạm Văn Thưởng, 2000). 
Hàng năm con người sản xuất khoảng 48 triệu tấn 
NOx. Các hợp chất chứa nitơ sẽ oxy hóa thành NO, 
sau đó tiếp tục oxy hóa để thành NO2, cuối cùng 
hóa hợp với nước hình thành axit, axit kết hợp với 
kim loại kiềm để hình thành nên muối nitrat và 
nitrit tích lũy trong đất.

d. Sự tích lũy nitrat trong thực vật và trong 
nước

Phần lớn nitrogen trong đất hấp thu vào thực vật, 
trong điều kiện ổn định thì nitrogen ở dạng muối 
amonia được cây trồng hấp thu, còn một lượng 
amonia khác lại bị oxy hóa để biến thành nitrit 
và cuối cùng sẽ thành nitrat nhờ Nitrosomonas 
và Nitrobacter. Nguồn nitrat được thực vật hấp 
thu như là nguồn đạm cho cây trồng. Một phần 

nitrat không được cây trồng hấp thu sẽ hòa tan vào 
nước. Theo WHO, nước được coi là an toàn khi 
hàm lượng nitrat nhỏ hơn 50mg/lít. Thực tế nhiều 
nơi hàm lượng nitrat trên 1000 mg/lít, nên rất nguy 
hại cho con người nếu sử dụng nguồn nước đó. 
Nitrat vào đường tiêu hóa, ngoài thức ăn thì còn 
từ nguồn nước uống. Ở những nơi bị ô nhiễm hữu 
cơ, ô nhiễm phân bón thì nguồn nước có thể bị ô 
nhiễm nitrat nên cần phân tích nước trước khi chế 
biến thực phẩm. 

Tùy loại thực vật, tùy theo đất đai, tùy theo mùa, 
tùy kỹ thuật canh tác mà mức độ tích lũy có khác 
nhau, cây họ đậu nhiều nitrat hơn cây hòa thảo. 
Trên cùng một loại thực vật thì những phần kín 
của thực vật như rễ, củ, thân chứa hàm lượng nitrat 
cao hơn các bộ phận khác vì rễ hấp thu nitrat rồi 
dẫn truyền vào thân và lên ngọn để sử dụng tổng 
hợp protein cho phát triển rễ, thân, và ngọn, nên 
các bộ phận này chứa nhiều nitrat nhất. Lá có chứa 
nitrat ít hơn. Hoa và hạt có rất ít hoặc không có 
nitrat.

Cây trồng bị khô hạn rồi có cơn mưa, hoặc bị 
ngập nước, cường độ quang hợp giảm thấp trong 
mùa đông lạnh, sự tổn thương tế bào do mưa đá, 
đặc biệt là sự bón phân đạm, đưa đến sự tích lũy 
nitrat cao trong thực vật. Chỉ cần sau vài ba ngày 
gặp các điều kiện trên và chúng ta thu hoạch ngay 
thì hàm lượng nitrat tăng cao trong rau, củ, quả 
thực phẩm. Hàm lượng nitrat trong một số loại rau, 
củ ở Việt Nam thể hiện ở bảng 1 (Theo Bùi Cách 
Tuyến, 2002).

Bảng 1. Hàm lượng nitrat trong một số loại rau, củ

Các loại rau, củ Hàm lượng nitrat (mg/kg ở trạng 
thái tươi)

Bông cải 61-320
Cải ngọt 264-1390
Đậu côve 44-291

Củ dền 1800
Cải củ 1100

Cải xà lách xoong 1300
Cà rốt 117 - 472
Su hào 350- 437

Cà chua 420 -  485
Bắp cải 650 - 820

Nitrat tồn tại dưới dạng tự nhiên, có sẵn trong 
rau củ với hàm lượng an toàn cho sức khỏe, thế 
nhưng dùng phân đạm quá nhiều để kích thích cho 
sự phát triển nhanh chóng của thực vật, và thường 
được bón gần với thời điểm thu hoạch thì lượng 
nitrat ngấm vào rau củ, nguồn nước ngầm sẽ vượt 
ngưỡng cho phép. 

Thống kê mới đây của Cục Nông nghiệp – Bộ 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 29 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kết 
quả phân tích hàm lượng nitrat trên bắp cải, cải 
xanh, su hào, cà chua, nho ở Hà Nội, Bắc Giang, 
Hải Phòng, TP.HCM,… đã phát hiện nhiều mẫu 
rau củ có hàm lượng nitrat vượt mức cho phép từ 
1,3-5 lần.

Một nghiên cứu khác ở Quảng Bình cũng cho 
kết quả tương tự. Kiểm nghiệm hàm lượng nitrat 
của 50 mẫu rau (gồm 40 mẫu rau cải, 10 mẫu 
mướp đắng) cho thấy, số mẫu rau phát hiện nhiễm 
dư lượng nitrat chiếm đến 36% (18/50 mẫu), trong 
số đó có 5 mẫu chứa dư lượng nitrat vượt quá 
ngưỡng cho phép. Các mẫu rau có dư lượng nitrat 
vượt ngưỡng an toàn đều là các mẫu rau cải, đây là 
các mẫu rau được khuyến cáo không nên sử dụng. 
Những kết quả này cho thấy thực trạng dư thừa 
nitrat trong rau củ quả rất đáng báo động.

III. CƠ CHẾ GÂY NGỘ ĐỘC CỦA NITRAT, 
NITRIT VÀ NGUY CƠ ĐỐI VỚI SỨC KHỎE 
CON NGƯỜI

Bản thân nitrat không độc, nhưng khi nitrat đi 
vào cơ thể người, tham gia phản ứng khử ở dạ dày 
và đường ruột do tác dụng của các enzyme tiêu 
hóa sinh ra NO2

- . Nitrit rất độc, với hàm lượng 

0,01 mg/l đã có thể gây độc hại cho sức khỏe con 
người. Cơ chế của ngộ độc nitrit như sau:

a. Nitrit gây phong bế hoạt động của 
hemoglobin (Methemoglobin) 

Gốc NO2
- làm biến đổi Fe++ trong Hb thành Fe+++ 

và nó liên kết chặt chẽ với Fe+++ làm mất khả năng 
vận chuyển oxy của hemoglobin (huyết sắc tố), 
gọi quá trình này là Methemoglobin, làm cho cơ 
thể thiếu oxygen gây khó thở. Nếu nitrit đi vào bên 
trong tế bào quá nhiều thì nó sẽ oxy hóa hệ thống 
cytochrom có thể dẫn tới tử vong. Thực tiễn, ngộ 
độc nitrat ít xảy ra cấp tính vì cơ thể có sức chịu 
đựng khá lớn. Người lớn nitrat có thể là nguyên 
nhân gây ung thư đường tiêu hóa. Trẻ em rất nhạy 
cảm với lượng nitrat nhiều trong thức ăn, nước 
uống, nó gây ra rối loạn hô hấp. Trẻ em mắc chứng 
bệnh Methemoglobin thường xanh xao và dễ bị đe 
dọa đến mạng sống, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng 
tuổi. Lượng methemoglobin trong máu: 

+ 0-3% là bình thường
+ 3-10% không có triệu chứng gì
+ 10-20% chỉ gây tím tái hoặc không có triệu 

chứng
+ 20-40% gây đau đầu chóng mặt, mệt mỏi
+ Lớn hơn 55% dẫn đến suy tim
+ Lớn hơn 65% có thể gây tử vong.
 b. Hội chứng xuống máu, giảm huyết áp 

(Hypotension)
 Nitrit có tác dụng kích thích làm giãn nở rộng 

mạch máu, nên làm giảm huyết áp, nâng cao lượng 
máu ra ngoài tim. Sự giãn nở mạch máu, giảm 
huyết áp có ảnh hưởng xấu đến bào thai, lượng 
máu vào tử cung không đầy đủ, gây nguy hại cho 
bào thai. Đối với bào thai còn nhỏ thì có hiện 
tượng chết khô thai, hoặc sẩy thai đối với bào thai 
lớn, hoặc tiền sản giật. Nghiên cứu dịch tễ học gần 
đây cho thấy mối liên quan giữa sự phát triển ở con 
cái và việc mẹ nhiễm nitrat từ nước uống làm phá 
thai tự phát, hạn chế tăng trưởng trong tử cung, và 
dị tật bẩm sinh khác nhau.

 c. Ức chế hoạt động của vi khuẩn đường 
ruột

Trong công nghệ thực phẩm, người ta dùng các 
hợp chất của nitrit, nitrat như kali nitrat (KNO3) 
hay còn gọi là diêm tiêu, kali nitrit (KNO2), natri 
nitrat (NaNO3 ), natri nitrit (NaNO2) để giữ màu, 
làm tươi, duy trì các loại thực phẩm như phomat, 
lạp xưởng, nem chua, xúc xích, thịt hun khói, nước 
giải khát, thủy sản chế biến,… lâu trên thị trường 
do ức chế được các vi khuẩn gây thối. Nếu con 
người tiêu thụ các sản phẩm đó thì vô tình đưa vào 

Hình 1. Lạp xưởng, xúc xích,... là những thực phẩm có nguy 
cơ cao dễ gây ngộ độc nitrat, nitrit
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trong đường ruột hàm lượng cao nitrat, nitrit, gây 
ức chế hoạt động của các vi khuẩn đường ruột, làm 
mất cân bằng hệ vi sinh, gây rối loạn hệ tiêu hóa.

 d.  Nitrat và nitrit còn là nguồn gốc sinh ra 
các nitrosamin gây ung thư

Sử dụng nitrat và nitrit để làm tươi, giữ màu, tạo 
màu sắc hấp dẫn và ngăn chặn vi khuẩn gây hỏng 
thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm mãn tính và 
kéo theo vô số bệnh trầm trọng khác. 

Nitrat, nitrit liên quan đến một số bệnh ung thư 
xuất phát từ tế bào của hệ thống miễn dịch như ung 
thư dạ dày, thực quản, mũi họng, bàng quang, ruột 
kết, tuyến tiền liệt và tuyến giáp (ASTDR, 2015). 
Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) 
phân loại nitrat và nitrit vào nhóm “có thể gây 
ung thư cho con người” (Nhóm 2A, tức là mức 
thứ 2 sau mức đầu tiên - “chất gây ung thư” cho 
người) trong điều kiện có dẫn đến nitroso hoá nội 
sinh - hình thành chất gây ung thư là các hợp chất 
N-nitroso (IARC 2010). 

Ung thư dạ dày là loại ung thư phổ biến trên thế 
giới, nó liên quan đến khẩu phần ăn có chứa nhiều 
nitrat, nitrit. Lý do gây ung thư là nitrat biến đổi 
thành nitrit trong ống tiêu hóa. Từ nitrit tiếp tục 
biến đổi thành các hợp chất N-nitroso và nó kết 
hợp với các amin thứ cấp (R1-NH-R2) để tạo ra 
hợp chất N-nitrosamin chất gây ung thư. (Correa, 
Shuker và Rowland, 1988).

Như vậy có hai nguồn hóa chất gây nhiễm 
nitrosamin vào thực phẩm, đó là nguồn nội sinh 
trong cơ thể và nguồn ngoại sinh từ bên ngoài do 
các hợp chất sử dụng trong nông nghiệp.       

IV. MỘT SỐ CÁCH PHÒNG TRÁNH THỰC 
PHẨM NHIỄM NITRAT, NITRIT

- Giảm thiểu tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến 
và các sản phẩm thịt chế biến như xúc xích, lạp 
xưởng, thịt nguội, thịt và cá xông khói, thịt nướng. 
Nên chọn mua sản phẩm của các hãng thực phẩm 
có uy tín và chất lượng để hạn chế những rủi ro.

- Kiểm tra nhãn cẩn thận và tránh các sản phẩm 
có natri hoặc kali nitrat và nitrit. Ngoài thịt chế 
biến, một số đậu và các loại rau đóng hộp, và thậm 
chí hải sản đóng gói, có thể chứa những hóa chất 
này được thêm vào như chất bảo quản.

- Nên ăn thực phẩm hữu cơ. Nitrat và nitrit tổng 
hợp không được phép làm chất bảo quản trong các 
loại rau và thịt hữu cơ.

- Áp dụng một chế độ ăn uống có nhiều chất 
chống oxy hóa. Vitamin C và một số vitamin khác 
có thể làm giảm sự chuyển đổi của nitrat và nitrit 
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thành nitrosamin.
- Nước giếng nhiễm khuẩn và hoá chất gây tác 

hại đến sức khỏe, đặc biệt hậu quả nghiêm trọng 
cho trẻ sơ sinh. Nước giếng cần phải được kiểm tra 
đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quản lý của quốc 
gia hoặc theo đề xuất của WHO.

- Tuyệt đối không cho nitrat hoặc nitrit vào thức 
ăn trẻ sơ sinh. Thức ăn giàu nitrat như rau chân vịt, 
cà rốt, củ cải, bắp cải nên hạn chế trong thức ăn 
của trẻ dưới 4 tháng tuổi.

- Các chuyên gia khuyến cáo, đối với nguồn rau, 
củ, quả nên dùng tươi càng sớm càng tốt, nếu bảo 
quản vài ngày lượng nitrat sẽ tăng. Hạn chế ăn các 
sản phẩm dưa muối, đặc biệt dưa muối bị khú có 
hàm lượng nitrosamin cao. Các nước thuộc khu 
vực Đông Nam Á thường dùng loại thực phẩm 
muối chua này, có liên quan đến sinh bệnh ung thư 
ngày càng tăng. 

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới và 
tổ chức Nông lương, lượng tiêu thụ an toàn của 
nitrat, nitrit mỗi ngày (không áp dụng cho trẻ sơ 
sinh) là:

+ Nitrat (ion): 3,65 mg/kg thể trọng, tức khoảng 
182 mg cho người nặng 50 kg.

+ Nitrit (ion): 0,13 mg/kg thể trọng, tức khoảng 
6,5 mg cho người 50 kg.

Tiêu chuẩn giới hạn nitrat của nước ăn uống là: 
50mg/l (QCVN 01:2009/BYT). Ngoài ra, Cộng 
đồng chung Châu Âu cấm các muối nitrat (phụ gia 
E251 và E252) không được cho phép trong các 
sản phẩm thịt được xử lý nhiệt. Đồng thời, trong 
các sản phẩm thịt không qua chế biến nhiệt thì chỉ 
có thể sử dụng tối đa là 150 mg/kg trong quá trình 
chế biến. Khi trồng rau củ quả, nếu phải tưới phân 
urê, phải có thời gian cách ly sau 7–10 ngày mới 
thu hoạch thì lượng nitrat sẽ không còn tồn đọng 
trong rau, củ, quả. Khuyến khích người trồng trọt 
nên sử dụng phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ vì 
một nền nông nghiệp sinh thái và bền vững.

T.T.D
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I. MỞ ĐẦU
Cá mao ếch (Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 

1758) thuộc họ cá cóc Batrachoididae, phân bố 
ở vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương. Cá mao 
ếch có kích cỡ trung bình khoảng 14 - 16 cm và 
150-250 g/con. Loài cá này phân bố từ các vùng 
cửa sông thuộc sông Hằng (Ấn Độ) theo hướng 
Đông xuống quần đảo Borneo (thuộc Malaysia), 
Philippines và bao gồm cả vịnh Thái Lan (Gudger, 
1908).

Cá mao ếch là loài cá dữ, ăn tạp, thiên về động 
vật, sống ở tầng đáy và phân bố ở vùng nước lợ 
cửa sông. Cá hoạt động và bắt mồi tích cực vào 
ban đêm. Trong môi trường sống, cá thường nhút 
nhát, thích ẩn nấp trong các hang hốc. Cá mao ếch 
có cơ quan hô hấp phụ nên chúng có khả năng 
sống được ở môi trường có hàm lượng oxy hòa tan 
thấp. Do chưa thể sinh sản nhân tạo được nên loài 
cá này vẫn hoàn toàn được khai thác từ tự nhiên, 
được sử dụng làm thực phẩm hay nuôi ghép với 
một số loài cá khác trong các bể cá cảnh.

Cá Mao ếch là loài đang được ưa chuộng ở tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu với giá trị kinh tế cao, phân bố 
nhiều ở khu vực ven biển và vùng cửa sông trong 
địa bàn tỉnh. Trên thế giới và cả ở Việt Nam cá 
Mao ếch được xem là đối tượng mới chưa được 
nghiên cứu về các đặc điểm sinh học và sinh sản 
nhân tạo để đưa vào sản xuất. Hiện nay, nguồn 
cung cấp cá Mao ếch thương phẩm được khai thác 
ngoài tự nhiên nên phụ thuộc rất lớn vào nguồn 

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA 
ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM 
SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ MAO ẾCH 
(MANG ẾCH – ALLENBATRACHUS 

GRUNNIENS LINNEAUS, 1758) 
TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU”

|| ThS. Cao Văn Hùng
|| ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam

lợi tức thời và biến động theo mùa vụ. Để đáp ứng 
nhu cầu của thị trường ngày càng cao thì áp lực 
khai thác cá Mao ếch ngoài tự nhiên ngày càng 
tăng. Mặt khác, việc sử dụng các ngư cụ không 
có tính chọn lọc khai thác cá Mao ếch dẫn đến 
các cá thể con non, chưa trưởng thành đều bị tận 
diệt. Trước những tình trạng nêu trên thì việc tiến 
hành nghiên cứu và cho sinh sản nhân tạo cá Mao 
ếch là cần thiết, đây là việc làm đầu tiên đặt nền 
móng cho việc chủ động trong sản xuất giống và 
phát triển nghề nuôi thương phẩm cá Mao ếch tại 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đề tài “Nghiên cứu thử 
nghiệm sinh sản nhân tạo cá Mao ếch  (Mang ếch - 
Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) tại tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu” được thực hiện với mục tiêu:

Xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo cá Mao ếch 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Xây dựng mô hình cá giống cá Mao ếch: 1.560 
con, chiều dài 3-5cm, hết giai đoạn cá hương.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI:
Qua 30 tháng triển khai, đề tài đã thực hiện đảm 

bảo đúng nội dung theo hợp đồng và thuyết minh 
đề ra, cụ thể các kết quả đạt được là:

+ Điều tra hiện trạng phân bố cá Mao ếch ở tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu: chủ yếu ở vùng cửa sông (sông 
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Chà Và, sông Dinh) và các vùng biển ven bờ cách 
bờ khoảng từ 3,5 đến 5 hải lý, nghề khai thác chủ 
yếu là: lưới kéo; rập bát quái và te xiệp.

+ Đặc điểm phân loại cá Mao ếch (Allenbatrachus 
grunniens Linnaeus, 1758): có công thức vây 
D.III,18-22; A16-17; P.I, 20-22; V.I, 2-3. 

+ Mùa vụ sinh sản cá Mao ếch từ tháng 5-6 và 
tháng 11-12; kích cỡ thành thục lần đầu là 9,9 cm 
đối với cá cái và 12,8 cm đối với cá đực; sức sinh 
sản tương đối của cá Mao ếch là 1.326 trứng/kg cá 
cái và sức sinh sản tuyệt đối là 209 trứng/cá thể.

+ Thuần dưỡng cá Mao ếch bố mẹ ở lồng nuôi 
Long Sơn và trong bể composite đạt tỷ lệ sống 
77,8%.

+ Kích thích sinh sản nhân tạo thành công cho 
cá Mao ếch bằng kích dục tố LHRH-A, DOM 
với liều lượng cá cái là 200 µg + 5mg DOM hoặc 
HCG ở liều lượng là 6.000 UI.

 + Thời gian phát triển phôi của cá Mao ếch 
từ khi trứng thụ tinh đến khi trứng nở là 376 giờ; 
nhiệt độ thích hợp cho quá trình ấp nở trứng là 28-
30ºC và độ mặn là 20-23‰; tỷ lệ nở trung bình đạt 
51,0%.

 + Ấu trùng cá Mao ếch bắt đầu ăn ngoài khi đạt 
25 ngày tuổi; giai đoạn từ ấu trùng lên cá hương 
tỷ lệ sống trung bình đạt trên 70%; giai đoạn cá 
hương lên cá giống tỷ lệ sống trung bình đạt trên 
50%.

+ Cá Mao ếch bố mẹ trong quá trình thuần dưỡng 
và nuôi vỗ thường xảy ra các bệnh do ký sinh trùng; 
cá bị bệnh nhiễm khuẩn chủ yếu do nhóm Vibrio 
sp. và cá bị bệnh phân trắng. Cá hương và cá giống 
thường gặp bệnh do nấm và nguyên sinh động vật 
(Zoothamnium sp., Vortycella sp.) và bệnh nhiễm 
khuẩn (mòn vây, mòn đuôi ….). 

 + Kết quả nghiên cứu đã cho sinh sản nhân tạo 
sản xuất ra được 1.560 cá giống.

+ Đề tài đã xây dựng được quy trình sinh sản 
nhân tạo cá Mao ếch tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

C.V.H, N.T.P.T

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI

Thuần dưỡng cá Mao ếch ở lồng nuôi sông Chà Và

Thuần dưỡng cá Mao ếch ở bể tại Phân viện NCHS phía Nam

Kích thích cá Mao ếch cho sinh sản

Đo kích thước cá giống cá Mao ếch  
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khớp gối giúp cơ thể di chuyển và truyền tải lực 

nhưng luôn được giữ vững ở mọi trạng thái nhờ 
vào chức năng của hệ thống dây chằng, bao khớp, 
hệ thống cơ. Đứt dây chằng chéo trước làm giảm 
đi sự vững chắc và cử động nhịp nhàng của khớp 
gối[6]. Khi bị đứt dây chằng chéo trước sẽ mất khả 
năng tham gia các sinh hoạt bình thường và rất khó 
phục hồi nếu không phẫu thuật.

Phẫu thuật nội soi khớp gối ngày nay được áp 
dụng thông dụng trên thế giới nhờ hạn chế tối đa 
tổn thương giải phẫu do phẫu thuật mở khớp gối, 
giúp thời gian nằm viện ngắn, thời gian phục hồi 
chức năng được rút ngắn để sớm trở lại tham gia 
các hoạt động xã hội. Điều này cho thấy bệnh nhân 
bị đứt dây chằng chéo trước ở địa phương cũng 
cần được điều trị như vậy.

Từ năm 2015 Bệnh viện Bà Rịa trang bị bổ sung 
dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối, chúng tôi đã 
áp dụng phương pháp phẫu thuật tái tạo dây chằng 
chéo trước qua nội soi.

Trước đây mảnh ghép gân xương bánh chè được 
xem là tiêu chuẩn vàng trong lựa chọn thay thế dây 
chằng chéo trước. Trong nước, có nhiều công trình 
tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh ghép gân 
xương bánh chè mang đến kết quả thuận lợi phục 
hồi lại chức năng vững khớp gối[4]. Tuy nhiên có 
vấn đề bất lợi là có thể để lại một số biến chứng khi 
lấy mảnh ghép[2],[5],[7]. Do đó, theo xu hướng mới 
trên thế giới hiện nay sử dụng mảnh ghép bằng gân 
cơ Hamstring để thay thế dây chằng chéo trước.

Tại Bệnh viện Bà Rịa chúng tôi đã áp dụng 
phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước 
bằng mảnh ghép gân cơ Hamstring tự thân cho 45 
trường hợp bị đứt dây chằng chéo trước khớp gối.

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài “Đánh giá kết quả tái tạo dây 
chằng chéo trước bằng gân cơ Hamstring qua nội 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÁI TẠO DÂY 
CHẰNG CHÉO TRƯỚC

BẰNG GÂN CƠ HAMSTRING QUA NỘI 
SOI TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA

|| BS.CKII Nguyễn Phương Nam
TK CTCH – Bệnh viện Bà Rịa

soi tại Bệnh viện Bà Rịa”.
Mục tiêu đề tài: Đánh giá kết quả tái tạo dây 

chằng chéo trước bằng gân cơ Hamstring qua nội 
soi và xác định và phân tích các biến chứng trong 
phương pháp này.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 45 bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước 

được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi tại 
Bệnh viện Bà Rịa.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu tiền cứu mô tả cắt ngang. Thời gian 

nghiên cứu từ 01/5/2015 đến 01/7/2017. Kết quả 
phục hồi chức năng khớp gối đánh giá theo thang 
điểm Lysholm.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của bệnh nhân
3.1.1. Tuổi
Nhỏ nhất là 21 tuổi, lớn nhất là 50 tuổi, trung 

bình là 34,3 tuổi.
3.1.2. Giới
Nam chiếm đa số 35 bệnh nhân (77,8%),  nữ 

chiếm 10 bệnh nhân (22,2%).
3.1.3. Bên tổn thương
Gối phải chiếm 27 bệnh nhân (60%), gối trái 

chiếm 18 bệnh nhân (40%). Không có bệnh nhân 
nào bị 2 gối.

3.1.4. Nguyên nhân
Nguyên nhân do thể thao chiếm đa phần 26 bệnh 

nhân (57,8%), giao thông 2 bệnh nhân (4,4%). Cơ 
chế tự té hay tự sụp gối khi hoạt động thể thao là 
hay gặp 27 bệnh nhân (60%), cơ chế do va chạm 
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trực tiếp ít hơn 18 bệnh nhân (40%).
3.1.5. Thời gian từ khi bị chấn thương đến khi 

được phẫu thuật
Thời gian trung bình từ khi bị chấn thương đến 

khi được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước là 
6,27 tuần (bệnh nhân đến sớm nhất là 3 tuần, muộn 
nhất là 12 tuần).

3.1.6. Thời gian theo dõi trung bình
Thời gian theo dõi trung bình là 18,5 tháng, bệnh 

nhân theo dõi ngắn nhất là 12 tháng, dài nhất là 
23,5 tháng.

3.2. Đánh giá kết quả điều trị
3.2.1. Thời gian nằm viện
Thời gian nằm viện trung bình là 4 ngày, ngắn 

nhất là 3 ngày, dài nhất là 6 ngày. Đa số là 4 ngày 
25 bệnh nhân (55,6%).

3.2.2. Kết quả liền vết mổ
Vết mổ nội soi: Có 2 vết mổ phía trước ở cạnh 

bên trong và ngoài gân bánh chè. Tất cả 45 bệnh 
nhân đều lành vết mổ, cắt chỉ sau 14 ngày.

Vết mổ nơi lấy gân: Tất cả 45 bệnh nhân đều 
lành vết mổ, chiều dài trung bình 3,5cm, không 
chảy dịch, không nhiễm trùng, cắt chỉ sau 14 ngày.

3.2.3. Kết quả phục hồi sớm tầm vận động 
khớp gối

Kết quả phục hồi sớm tầm vận động khớp gối 
sau 8 tuần có 40 bệnh nhân (88,9%) phục hối tốt. 
Chậm phục hồi là 5 bệnh nhân (11,1%).

3.2.4. Kết quả phục hồi độ vững ra trước của 
khớp gối

Kết quả phục hồi độ vững ra trước của khớp gối 
theo dấu Lachman và nghiệm pháp ngăn kéo trước 
có tỉ lệ đạt tốt là 21 bệnh nhân (46,7%), khá là 19 
bệnh nhân và trung bình là 5 bệnh nhân (11,1%). 

3.2.5. Kết quả phục hồi chức năng khớp gối 
theo thang điểm chức năng Lysholm

Kết quả phục hồi chức năng khớp gối theo thang 
điểm chức năng Lysholm sau mổ: Tốt 22 bệnh 
nhân (48,9%), khá 19 bệnh nhân (42,2%), trung 
bình 3 bệnh nhân (6,7%), xấu 1 bệnh nhân (2,2%).

3.3. Các biến chứng
3.3.1. Tụ máu khớp gối sau mổ: Xảy ra vào 

ngày thứ 2 đến thứ 5 sau mổ. Gặp 3 bệnh nhân 
trong 45 bệnh nhân, tỉ lệ là 6,67%.

3.3.2. Đứt lại dây chằng sau tái tạo: có 1 bệnh 
nhân (2.2%) bị đứt tuột lại xảy ra vào tháng thứ 2 
sau mổ.

3.3.3. Đau khớp chè đùi: Có 3 bệnh nhân trong 
45 bệnh nhân, tỉ lệ là 6,7% được ghi nhận sau 4 
tháng.

3.3.4. Tê dị cảm phía trước cẳng chân: Có 4 
bệnh nhân trong 45 bệnh nhân, tỉ lệ là 8,9% được 
ghi nhận sau mổ. Triệu chứng này thường khó chịu 
trong 4 đến 8 tuần đầu sau đó quen dần.

IV. BÀN LUẬN
4.1. Về kỹ thuật trong tái tạo dây chằng chéo 

trước: 
Khi làm chúng tôi tạo vừa đủ độ căng gân để 

khớp gối có cử động cơ sinh học bình thường vì 
khi căng quá nhiều dễ tạo trật khớp gối ra sau. Kỹ 
thuật mổ có ảnh hưởng đặc biệt đến kết quả phục 
hồi chức năng khớp: Phẫu thuật lấy mảnh ghép 
gân cơ Hamstring và cách chuẩn bị mảnh ghép rất 
quan trọng cho kết quả cuối cùng. Trong nghiên 
cứu này các gân cơ này đều được lấy tốt do không 
bị chấn thương dập vùng mâm chày trong và vùng 
gối cho nên tỉ lệ lấy thành công trong tất cả các 
trường hợp. Vị trí giải phẫu chính xác đạt được 
khi khoan đường hầm xương có sự hỗ trợ nội soi 
là điều quan trọng quyết định thành công phẫu 
thuật, vị trí ở mâm chày ngay phía trước giữa hai 
gai chày và cách 7mm phía trước dây chằng chéo 
trước, ngay sau bờ trước sụn chêm ngoài, vị trí của 
đường hầm lồi cầu đùi trên bình diện thẳng ở lồi 
cầu ngoài vị trí 10 giờ 30 (gối phải) hay 1 giờ 30 
(gối trái) và trên bình diện bên cách bờ sau lồi cầu 
ngoài khoảng 2mm. Khi vị trí đường hầm đùi nếu 
quá trước sẽ gây cấn vào hố ròng rọc khi gối duỗi 
làm hư mảnh ghép, nếu ra sau quá thì bể vỏ sau. Vị 
trí khoan đường hầm mâm chày chính xác dễ hơn 
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lồi cầu đùi do có nhiều điểm làm mốc gồm mỏm 
cụt dây chằng chéo trước, bờ sau sừng trước sụn 
chêm ngoài, giữa hai gai chày và phía trước dây 
chằng chéo sau. 

Cố định mảnh ghép: Chúng tôi dùng phương 
tiện cố định treo Endobutton, có rất nhiều phương 
tiện để lựa chọn tuy nhiên chưa có loại nào có thể 
khẳng định là tốt nhất. Lựa chọn dụng cụ phải tùy 
vào độ chắc khi cố định, dễ liền mảnh ghép, kỹ 
thuật sử dụng thành thạo. Kỹ thuật cố định trong 
nghiên cứu này là cố định đầu trên gân vào lồi cầu 
đùi bằng dây nút treo và đầu xa gân bằng vít sinh 
học chèn trực tiếp đè ép gân lên đường hầm, kỹ 
thuật này dễ làm và ít tổn thương và không bị trượt 
mảnh ghép khi tập phục hồi chức năng khớp gối.

Thời gian theo dõi trung bình là 18,5 tháng, 
bệnh nhân theo dõi ngắn nhất là 12 tháng, dài 
nhất là 23,5 tháng, với thời gian trên 12 tháng đủ 
để đánh giá sự phục hồi chức năng khớp gối, tuy 
nhiên vẫn tiếp tục theo dõi thêm để đánh giá cho 
sự theo dõi lâu dài.

Tuổi: Nhỏ nhất là 21 tuổi, lớn nhất là 50 tuổi, 
trung bình là 34,3 tuổi. Theo các tác giả lứa tuổi 
thanh niên ưu tiên chỉ định mổ trong hầu hết các 
trường hợp vì khả năng hồi phục cao. Trên 50 tuổi 
còn nhiều bàn cãi do loãng xương, thoái hóa khớp 
làm kết quả phục hồi thấp.

Giới: gặp ở nam chiếm đa số 35 bệnh nhân 
(77,8%), nữ chiếm 10 bệnh nhân (22,2%) do trong 
lô nghiên cứu nguyên nhân gặp nhiều là thể thao 
(57,8%), và nam giới cũng tham gia sinh hoạt 
nhiều hơn nên dễ bị tổn thương dây chằng hơn.

Bên bị tổn thương: nhận thấy gối phải chiếm 
27 bệnh nhân (60%), gối trái chiếm 18 bệnh nhân 
(40%). Không có bệnh nhân nào bị 2 gối. Do chân 
phải thuận hơn dùng chống đỡ trong lúc bị tai nạn 
nên tổn thương bên phải nhiều hơn.

Nguyên nhân: do thể thao chiếm đa phần 26 
bệnh nhân (57,8%) chủ yếu trong môn đá bóng, 
cầu lông và tennis, có 10 bệnh nhân trong tai nạn 
sinh hoạt do té trẹo chân trong nhà khi đang làm 
việc nhà, có 2 bệnh nhân chạy xe hon đa bị té 
(4,4%). Cơ chế tự té hay tự sụp gối khi hoạt động 
thể thao là hay gặp 27 bệnh nhân (60%), cơ chế do 
va chạm trực tiếp ít hơn 18 bệnh nhân (40%).

Thời gian từ khi bị chấn thương đến khi được 
phẫu thuật: tùy vào lúc bệnh nhân được phát hiện 

đứt dây chằng chéo trước có chẩn đoán chính xác. 
Thời gian trung bình từ khi bị chấn thương đến khi 
được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước là 
6,27 tuần (bệnh nhân đến sớm nhất là 3 tuần, muộn 
nhất là 12 tuần). Có những bệnh nhân đã khám 
nhiều lần nhưng chưa phát hiện bị đứt dây chằng 
chéo trước nên đã để rất lâu mới được mổ.

Thời gian nằm viện: trung bình là 4 ngày, ngắn 
nhất là 3 ngày, dài nhất là 6 ngày. Đa số là 4 ngày 
25 bệnh nhân (55,6%). Sau khi mổ còn sưng đau, 
dẫn lưu còn ra dịch máu bầm đến ngày thứ 3, 
thông thường cho xuất viện ngày thứ 4. Có 2 bệnh 
nhân bị tụ máu khớp gối nên phải nằm viện 6 ngày 
để điều trị.

Vết mổ: trong phẫu thuật nội soi tuy nhỏ nhưng 
là nơi thao tác của ống nội soi và lấy gân nên chậm 
lành hơn các vết mổ thường. Có 2 vết mổ phía 
trước ở cạnh bên trong và ngoài gân bánh chè và 
1 vết mổ nơi lấy gân, tất cả 45 bệnh nhân đều lành 
vết mổ, không chảy dịch, không nhiễm trùng. Một 
số trường hợp vết mổ có thể tấy đỏ đau trong các 
ngày đầu.

Kết quả phục hồi chức năng khớp gối: Hầu 
hết các nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước 
đã công bố kết quả phục hồi chức năng khớp gối 
rất thuận lợi khi tái tạo dây chằng chéo trước bằng 
mảnh ghép gân xương bánh chè qua nội soi. Tác 
giả Phạm Chi Lăng[4] tổng kết 24 trường hợp và tác 
giả Nguyễn Năng Giỏi[2] tổng kết 116 trường hợp 
kết quả phẫu thuật đều thành công tốt mang lại sự 
phục hồi chức năng hết lỏng gối cho người bệnh.

Tập vận động trị liệu theo phác đồ tập vận động 
trị liệu của Prentice chia làm 5 giai đoạn diễn tiến 
trong 12 tháng. Số bệnh nhân trong nghiên cứu tập 
đến giai đoạn 4 (sau 4 tháng) và trở lại sinh hoạt 
bình thường. Đây là giai đoạn đang ổn định của 
mảnh ghép, kết quả phục hồi phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố như kỹ thuật mổ, sự lành mô ghép và tái hồi 
phục chức năng hết lỏng gối, quá trình luyện tập, 
cơ địa bệnh nhân. Cần giải thích cho người bệnh 
hiểu rõ phải luyện tập đầy đủ sức cơ, thể lực thăng 
bằng và đủ thời gian lành dây chằng mới làm việc 
bình thường và chơi lại thể thao.

Hầu hết các tác giả đều nghiên cứu thấy mảnh 
ghép gân xương bánh chè có tiêu chuẩn vàng lành 
nhanh khoảng 8 tuần trong đường hầm do sự tiếp 
xúc giữa xương với xương. Còn đối với mảnh 
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ghép gân cơ thon và bán gân sự tiếp xúc lành giữa 
gân và xương xảy ra sau 12 tuần. 

Tác giả Phạm Chi Lăng[4] ghi nhận kết quả sau 
4 tháng dùng mảnh ghép gân xương bánh chè tự 
thân thay thế cho dây chằng chéo trước bắt đầu 
chơi thể thao lại. Các nghiên cứu khác trên thế 
giới so sánh kết quả phục hồi chức năng khớp gối 
sau mổ tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh 
ghép gân xương bánh chè và mảnh ghép gân cơ 
Hamstring sau thời gian dài đều như nhau về phục 
hồi lỏng gối và khả năng tham gia thể thao.

Về sự phục hồi sớm tầm vận động khớp gối: 
với kết quả phục hồi sớm tầm vận động khớp gối 
sau 8 tuần có 40 bệnh nhân (88,9%) phục hối tốt, 
chậm phục hồi là 5 bệnh nhân (11,1%) có 2 bệnh 
nhân duỗi không hết, 1 bệnh nhân gấp không hết, 
1 bệnh nhân hạn chế gấp và duỗi. So sánh với các 
tác giả cũng gần giống nhau. Các trường hợp chậm 
phục hồi do tập phục hồi chức năng chưa tốt.

Về sự phục hồi độ vững ra trước của khớp 
gối: với kết quả phục hồi độ vững ra trước của 
khớp gối theo dấu Lachman và nghiệm pháp ngăn 
kéo trước có tỉ lệ đạt tốt là 21 bệnh nhân (46,7%), 
khá là 19 bệnh nhân (42,2%) và trung bình là 5 
bệnh nhân (11,1%). So sánh các tỉ lệ này với các 
tỉ lệ nghiên cứu trong nước thấy sử dụng chất liệu 
gân bánh chè hay dùng gân cơ Hamstring có sự 
hồi phục vững gối gần như nhau, tuy nhiên trong 
nghiên cứu này tỉ lệ thành công phục hồi vững gối 
không cao bằng các tác giả trong nước và tỉ lệ thất 
bại nặng thì không có do không có ca bị lỏng nặng 
sau mổ.

So sánh các kết quả phục hồi vững gối theo nghiệm pháp 
khám Lachman

Tác giả và loại mảnh 
ghép tự thân Tốt Khá Trung 

bình Xấu

Nguyễn Phương Nam 46,7% 42,2% 11,1% 0
Đặng Hoàng Anh[1] 70% 25% 2,5% 2,5%

Trương Trí Hữu[3] 47,8% 41,6% 10,6% 0
Laxdal[8] 46% 46% 8% 0%

Qua bảng so sánh trên có thể gộp chung tỉ lệ phục 
hồi vững gối giữa tốt và khá chung lại để đánh giá. 
Nghiên cứu này thấy tỉ lệ phục hồi vững gối chung 
là 88,9%. Tính tỉ lệ thành công chung phục hồi 
vững gối của tác giả trong nước như Đặng Hoàng 
Anh[1] dùng cùng mảnh ghép gân cơ Hamstring có 
tỉ lệ vững gối chung là 95%, và Trương Trí Hữu[3] 
có tỉ lệ vững gối chung là 89,4%. 

Về sự phục hồi chức năng khớp gối theo thang 
điểm Lysholm:

So sánh kết quả phục hồi chức năng theo thang điểm 
Lysholm

Phương pháp mổ Tốt Trung bình Xấu

Nguyễn Phương Nam 91,1% 6,7% 2,2%

Đặng Hoàng Anh[1] 92% 6% 2%

Trương Trí Hữu[3] 91,2% 7,8% 0,9%

Laxdal[8]            94,5% 5,5% 0%

So sánh với các nghiên cứu trong và ngoài nước 
của bảng trên cho thấy không có sự khác biệt 
đáng kể. So sánh trong nước tỉ lệ tốt theo thang 
điểm Lysholm của nghiên cứu này cùng với tác 
giả Đặng Hoàng Anh[1], Trương Trí Hữu[3] với chất 
liệu dùng là gân cơ thon và bán gân đều có tỉ lệ 
gân tốt như nhau. So sánh ngoài nước tỉ lệ tốt theo 
thang điểm Lysholm của nghiên cứu này cùng với 
tác giả Laxdal[8] có thấp hơn 3,4% do sự tập vật lý 
trị liệu được quan tâm tốt hơn, tác giả Wiiliam[9] 
cho tỉ lệ tốt 91% sau 2 năm.

Các biến chứng trong phẫu thuật nội soi tái 
tạo dây chằng chéo trước:

- Tụ máu khớp gối sau mổ gây ra sưng đau căng 
khớp gối thường xảy ra vào ngày thứ 2 đến thứ 
5 sau mổ, chọc dò có máu tụ không đông. Tất cả 
các bệnh nhân sau mổ đều được dẫn lưu kín tuy 
nhiên biến chứng này vẫn có với tỉ lệ là 6,7%. Xử 
trí chọc dò băng thun ép kê chân cao, tất cả đều 
ngưng tiến triển.

- Đứt lại dây chằng sau tái tạo: Có 1 bệnh nhân 
bị đứt tuột dây chằng chéo trước nơi cố định mảnh 
ghép vào mâm chày gặp vào tháng thứ 2 sau mổ 
chiếm 2,2% do khi mổ bắt vít cố định dây chằng 
nhỏ và ngắn không ép giữ được mảnh ghép nên 
trong quá trình tập luyện phục hồi chức năng bị 
tuột đứt lại. 

Đặng Hoàng Anh[1] dùng gân cơ thon và bán gân 
cho 50 bệnh nhân có 1 bệnh nhân (2%) bị hoại 
tử mảnh ghép chảy dịch nơi vết mổ phải lấy bỏ. 
Trương Trí Hữu[3] có 2 bệnh nhân trong 113 bệnh 
nhân bị té đứt lại xảy ra từ tháng thứ 2 sau mổ 
chiếm 2,7%.

- Đau khớp chè đùi: Chiếm 3 bệnh nhân trên 45 
bệnh nhân theo dõi tỉ lệ là 6,7%. Biến chứng này 
được ghi nhận sau 6 tháng theo dõi bệnh nhân chơi 
lại thể thao than phiền đau khớp chè đùi. Trong 
3 bệnh nhân đau chè đùi này, có 2 bệnh nhân là 
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người bệnh trên 40 tuổi có yếu tố thoái hóa khớp 
chè đùi ở người có tuổi nên gây đau khi vận động 
tải lực mạnh.

Đặng Hoàng Anh[1] chỉ có 2 ca trong 50 ca (4%) 
bị đau khớp chè đùi khi dùng mảnh ghép gân cơ 
thon và bán gân.

Trương Trí Hữu[3] có 11 bệnh nhân trong 113 
bệnh nhân chiếm 9,6% ghi nhận sau 12 tháng do 
bệnh nhân lớn tuổi có thoái hóa ở khớp chè đùi.

Phạm Chí Lăng[4] 24 bệnh nhân dùng gân bánh 
chè số bệnh nhân đau chè đùi là 7 bệnh nhân  
chiếm tỉ lệ 28%.

Williams[9] chỉ có 4 bệnh nhân bị đau khớp chè 
đùi sau mổ tái tạo dây chằng. 

So với mảnh ghép gân bánh chè thì mảnh ghép 
gân cơ Hamstring được chọn để thay thế dây chằng 
chéo trước sẽ có ít biến chứng về đau khớp chè đùi 
và không bị gãy bánh chè.

- Tê dị cảm phía trước cẳng chân: Chúng tôi có 
số bệnh nhân bị tê dị cảm da là 4 bệnh nhân chiếm 
tỉ lệ 8,9%. Triệu chứng này thường khó chịu trong 
4 đến 8 tuần đầu sau đó quen dần. Tùy nhánh thần 
kinh da bì bị ảnh hưởng khi lấy mảnh ghép mà 
vùng tê da khác nhau. Chúng tôi khắc phục biến 
chứng này bằng cách dùng đường mổ ngang dưới 
mâm chày để lấy gân Hamstring, nếu dùng đường 
mổ dọc lấy ghép không lên cao quá u chày và bóc 
lớp dưới da cẩn thận để tránh chạm nhánh thần 
kinh cảm giác.

Đặng Hoàng Anh dùng gân cơ thon và bán gân 
gặp biến chứng này rất ít chỉ có 2 bệnh nhân trong 
tổng số 50 bệnh nhân theo dõi với tỉ lệ là 4%. 
Trương Trí Hữu[3] có 38 bệnh nhân trong 113 bệnh 
nhân chiếm 33%.

Biến chứng này không nguy hiểm, theo thời gian 
người bệnh sẽ thích nghi dần, tuy nhiên phẫu thuật 
viên nắm rõ các nhánh thần kinh cảm giác nằm 
cạnh cơ thon và bán gân thì kết quả sẽ tốt hơn.

V. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu điều trị tái tạo dây chằng chéo 

trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi sử dụng 
mảnh ghép gân cơ Hamstring cho 45 bệnh nhân 
tại Bệnh viện Bà Rịa từ 01/5/2015 đến 01/7/2016, 
thời gian theo dõi trung bình 18,5 tháng, có các kết 
luận sau đây được rút ra:

Kết quả phục hồi chức năng khớp gối theo thang 

điểm Lysholm với tỉ lệ: Sau mổ đạt tỉ lệ Tốt 48,9%, 
khá 42,2%, trung bình 6,7%, xấu 2,2%.

Biến chứng sau mổ: Tụ máu khớp gối sau mổ 
6,7%. Đứt lại dây chằng sau tái tạo 2,2%. Đau 
khớp chè đùi 6,7%. Tê dị cảm phía trước cẳng 
chân 8,9%.

Tái tạo dây chằng chéo trước  bằng gân cơ 
Hamstring qua nội soi giảm nhiều biến chứng, đưa 
ra sự lựa chọn mới dùng mảnh ghép để thay dây 
chằng chéo trước trong khi trước đây dùng gân 
bánh chè.

Kết quả phẫu thuật phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 
lựa chọn mẫu bệnh, kỹ thuật lấy gân ghép, kỹ thuật 
mổ nội soi, chế độ tập vật lý trị liệu.

N.P.N
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2. Nguyễn Năng Giỏi, Nguyễn Tiến Bình (2006), “Đánh giá kết quả 
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BỔ SUNG LOÀI ĐỊA LAN 
HABENARIA HUMISTRATA ROLFE EX 

DOWNIE (ORCHIDACEAE) 
CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

|| Lê Văn Sơn
BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tóm tắt:  abenaria humistrata Rolfe ex Downie 
- Một loài thuộc họ Lan (Orchidaceae), lần đầu 
tiên ghi nhận cho hệ thực vật Viêt Nam. Trong 
quá trình nghiên cứu hệ thực vật Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, tác giả đã phát hiện và bổ sung loài 
Địa lan: Habenaria  humistrata  Rolfe  ex  Downie 
cho hệ thực vật Việt Nam, đây là loài thứ 10 của 
Chi Hà biện - Habenaria (Orchidaceae) được ghi 
nhận tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nâng tổng số loài 
của chi Hà biện ở Việt Nam lên 31 loài.

Từ khóa: Orchidaceae, Habenaria  humistrata, 
ghi nhận bổ sung, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Chi Hà biện (Habenaria ) là một chi lớn trên thế 

giới có khoảng 230 loài, phân bố chủ yếu ở các 
vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á. Ở Việt 
Nam hiện biết khoảng 30 loài [5]. Trong quá trình 
nghiên cứu ở thực địa, điều tra khu hệ thực vật 
Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tác giả thu được mẫu 
vật mang số hiệu (Sơn 345) và các tài liệu của chi 
này ở Việt Nam, chúng tôi đã xác định được loài 
Habenaria humistrata Rolfe ex Downie. Đây là 
loài từ trước tới nay vẫn ghi nhận là loài đặc hữu 
của hệ thực vật Thái Lan. Loài này đã được phát 
hiện và công bố lần đầu tiên ở Thái Lan năm 1925 
(Bull. Misc. Inform. Kew 1925 (10): 419. 22 Dec 
1925). Nhưng nay đã được tìm thấy phân bố ở 
Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu 
thuộc Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
do đó đây là loài ghi nhận mới của Chi Hà biện 
- Habenaria (Orchidaceae) cho hệ thực vật Việt 
Nam.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU:

Đối tượng nghiên cứu là các đại diện của Chi Hà 
biện - Habenaria ở Việt Nam, bao gồm các mẫu 
khô được lưu giữ ở phòng mẫu thực vật, Khoa 
Sinh (Trường Đại học Vinh); Viện Sinh thái và Tài 
nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam), Viện Sinh học Nhiệt Đới (Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Bảo 
tàng Thực vật Sài Gòn (SGN) - Viện Sinh thái Học 
Miền nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam), Bảo tàng Thực vật (Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) và so sánh với 
tiêu bản mẫu chuẩn số hóa (Kerr 194) được lưu trữ 
tại Royal Botanic Gardens,  Kew (K). Chúng tôi 

Hình 1:Khu vực phân bố Lan Hà biện - 
Habenaria humistrata Rolfe ex Downie
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xác định rằng loài mới ghi nhận này khác hẳn với 
các loài đã công bố ở Việt Nam và vì vậy được mô 
tả chi tiết ở đây bổ sung thông tin cho hệ thực vật 
Việt Nam; mẫu vật thu được trong quá trình điều 
tra thực địa, chúng tôi sử dụng phương pháp hình 
thái so sánh để phân loại. Đây là phương pháp 
truyền thống được sử dụng trong nghiên cứu phân 
loại thực vật từ trước đến nay.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN:

Hà biện - Habenaria humistrata Rolfe ex Downie. 
Bull. Misc. Inform. Kew 1925 (10):419. [22 Dec 

1925]; Seidenf. & Smitinand, Orchids Thailand:29. 
1959; Seidenf., Bot. Tidsskr. 68:42. 1973; Dansk 
Bot. Ark. 31(3): 131. 1977. Habenaria siamensis 
auct. non Schltr.: Seidenf. & Smitinand,Orchids 
Thailand: 30 pp. 1959–1965. Fig. 22.

Mô tả: Địa lan có củ tròn dài, 10mm x 8mm. Bên 
trên mang 2 lá dày, hình tim nằm sát mặt đất, dài 
5 - 5,3cm, rộng 4 - 4,8cm, mặt trên lục đậm, mặt 
dưới lục nhạt và bóng ánh bạc với 1 gân giữa lồi và 
các gân bên thấy rõ, đỉnh tà hay hơi nhọn, đáy hẹp 
hình tim nối tiếp thành bẹ bọc thân bên dưới, cao 
8-10mm, to 4mm. Vài rễ có củ tròn tròn ở cuối, to 
10mm x 8mm. Phát hoa đứng thẳng giữa 2 lá, cao 
25-28cm, to 1,5mm, cứng, cán hoa lục nâu, dài 
12cm. Với 4 lá hoa, phần hoa mang nhiều hoa màu 
trắng, to cỡ 6mm với môi có thùy bên dài 6mm, nở 
kế tiếp, hoa cách nhau 1,2cm.

Đài sau và 2 cánh bên tạo thành một cái mũ sau 

trụ màu lục: đài sau dài 6mm, rộng 5mm, cánh hoa 
dài 7mm, rộng 2mm, bất xứng, đài bên dài 7mm, 
rộng 3,5mm, nằm căng ra 2 bên.

 Môi 3 thùy: thùy giữa dài 7mm, rộng 0,8mm, 
cong về dưới, 2 thùy bên căng ra 2 bên, dài 2,8 
- 3mm, rộng 0,8mm. Cựa hình trụ, dài 10mm, to 
1,8mm, hơi dẹp 2 bên, bên trong có lông trắng. 
Cọng và bầu noãn cao 1,2cm, to 1,5cm, có luống 
rãnh. Lá hoa dài 1cm, rộng 4mm, màu lục. Mùa 
hoa: tháng 7-10.

Mẫu chuẩn: Kerr 194 (holotype K!; isotypes 
BM, C!, L!, P!). 

Nơi thu mẫu chuẩn: Doi Suthep, Chiang Mai, 
Thailand, 450–1050 m, 29 Aug. 1901

Sinh học và sinh thái: Mọc rải rác trong rừng 
thứ sinh, rừng hỗn giao, dưới tán rừng ẩm thấp, 
cùng với các loài cây khác như: Thành ngạnh 
(Cratoxylon formosum), Bá bệnh (Eurycoma 
longifolia), Giác đế (Goniothalamus touransis), 
Cồ nốc Trung bộ (Curculigo annamitica), Kim 
cang (Smilax sp), Nghệ (Curcuma sp)…. Cây ra 
hoa tháng 7-10.

Phân bố: Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - 
Phước Bửu (H. Xuyên Mộc). Còn có ở Thái Lan.

Mẫu nghiên cứu: Lê Văn Sơn: Sơn 345 (SGN), 
Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu, Xuyên Mộc, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngày 04 tháng 10 năm 2015. 
Tọa độ 0777663-1175293.

Giá trị sử dụng: Làm cảnh.

IV. KẾT LUẬN:

Hình 2: Hà biện -Habenaria humistrata Rolfe ex Downie

Hoa Cây mang hoa tại rừng
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MARKETING TRỰC TUYẾN – 
GIẢI PHÁP MỚI CHO CÔNG TÁC 

QUẢNG BÁ DU LỊCH
|| TS. Lê Sĩ Trí
Viện trưởng Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh, 
Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Làm thế nào để giới thiệu sản phẩm của mình 

đến với khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả 
nhất? Làm thế nào để quảng bá hình ảnh của 
doanh nghiệp cho đông đảo công chúng trong thời 
gian nhanh nhất với chi phí thấp nhất? Làm thế 
nào để khách hàng và khách hàng tiềm năng có 
được thông tin về sản phẩm một cách thuận tiện 
nhất?… luôn là những câu hỏi đặt ra cho doanh 
nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch nói riêng.

Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện 
nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ 
thông tin (CNTT) và đặc biệt là hệ thống internet 
đã mở ra cho các doanh nghiệp nói chung và doanh 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
[1]. Nguyễn Tiến Bân, L. Averyanov & Dương Đức Huyến, 2005, “Danh lục các loài thực vật Việt Nam, Orchidaceae”, Tập 

3.NXB Nông Nghiệp,Hà Nội tr.512-666. 
[2]. Averyanov, L. V., 2003. “Trích yếu được cập nhật hóa về các loài Lan Việt Nam”. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 

[3]. Phạm Hoàng Hộ, 2000 ,“Cây Cỏ Việt Nam”, Tập 3. NXB Trẻ. TP Hồ Chí Minh.
[4]. Trần Hợp, 1998, “Phong Lan Việt Nam”, NXB Nông Nghiệp
[5]. Nguyễn Thiện Tịch 2001, “Lan Việt Nam”, Quyển 1, NXB Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh
[6]. Lý Thọ, 2009. “Hướng dẫn định danh ngoài thực địa Lan Hoang dã phú Quốc”, Tổ chức Wildlife At Risk.
[7]. Hubert Kurzweil1, 2009. “Thai for.Bull.(bot.)” special issue: 7–105.(2009). the genus Habenaria (Orchidaceae) in Thailand

Nghiên cứu này đã bổ sung loài Địa 
lan Habenaria humistrata Rolfe ex Downie cho 
hệ thực vật Việt Nam, nâng tổng số loài của 
chi Hà biện lên 31 loài. Đây là loài thứ 10 của 
Chi Hà biện-Habenaria (Orchidaceae) được 
ghi nhận tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau các 
loài: Hà biện nhọn -Habenaria acuifera, Hà 
biện rang - Habenaria dentata, Hà biện lindley 
- Habenaria lindleyana, Hà biện môi cong - 
Habenaria lucida. Hà biện lục - Habenaria 
malintana, Hà biện môi xẻ - Habenaria medioflexa, 

Hà biện môi đỏ - Habenaria rhodocheila, Hà biện 
mũi - Habenaria rostellifera, Hà biện hoa lục - 
Habenaria rviridiflora [1]. Ngoài giá trị làm cảnh 
đã biết của loài (hiện nay ở Thái Lan loài nay đang 
được bán với giá từ 10-15 USD/1 cây), cần có 
những nghiên cứu tiếp theo như phát hiện thêm 
vùng phân bố, quần thể mới, cũng như có biện 
pháp tuyên truyền bảo vệ, bảo tồn sinh cảnh nhằm 
phát triển nguồn cây cảnh mới tại Việt Nam.

L.V.S

Tóm tắt: Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0, một cuộc 
cách mạng mới gắn liền với những đột phá chưa 
từng có về công nghệ.Cuộc cách mạng này đã 
và đang tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, 
chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp 
toàn cầu, làm thay đổi căn bản cách chúng ta 
sống, học tập, làm việc, sản xuất và kinh doanh. 
Trong hoạt động kinh doanh ngày nay, lợi thế 
cạnh tranh phụ thuộc rất nhiều vào cách thức 
quảng bá và tiếp cận khách hàng. Lĩnh vực kinh 
doanh du lịch cũng chịu sự tác động đó, đặc biệt 
khi du lịch được xem là lĩnh vực ưu tiên trong 
chiến lược phát triển của Việt Nam, “Phát triển 
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định 
hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất 
nước”(1).

Từ khóa: Marketing trực tuyến, Quảng bá du 
lịch.
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nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng một phương 
thức quảng bá hữu hiệu, đó là hoạt động marketing 
trực tuyến. Trong thế giới phẳng, với sự bùng nổ 
của CNTT như hiện nay, truyền thông càng khẳng 
định được vai trò quyền lực mềm của mình mà 
chúng ta vẫn hay gọi là quyền lực thứ tư sau lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. Du lịch với tính chất 
là ngành kinh tế tổng hợp có tính xã hội hóa cao 
thì vị trí, vai trò của truyền thông lại càng trở nên 
quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm, định 
hướng tiêu dùng và điều chỉnh hành vi của các 
bên liên quan. Bên cạnh các phương tiện truyền 
thông đại chúng truyền thống như báo chí, đài phát 
thanh, truyền hình, hội nghị, hội thảo,…; ngày nay 
hoạt động truyền thông đã có một phương thức 
giao tiếp mới vô cùng hiệu quả, đó là truyền thông 
trực tuyến thông qua mạng internet với một số 
phương tiện phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến 
là: mạng xã hội (social media), thư điện tử (email), 
trang mạng (website), thiết bị di động (mobile) và 
marketing trực tuyến (online marketing). Trong 
phạm vi bài viết, tác giả chỉ đề cập đến phương 
tiện marketing trực tuyến.

II. GIỚI THIỆU VỀ MARKETING TRỰC 
TUYẾN (ONLINE MARKETING)

Marketing trực tuyến là hình thức áp dụng các 
công cụ của CNTT thay cho các công cụ truyền 
thống để tiến hành quá trình marketing.Marketing 
trực tuyến giúp đưa thông tin về sản phẩm/dịch 
vụ đến khách hàng và khách hàng tiềm năng 
một cách tối ưu.Marketing trực tuyến có lợi ích 
là không có giới hạn về không gian và thời gian.
Thông qua internet, các đối tác có thể gặp nhau 
qua không gian máy tính, người mua và người bán 
bỏ qua những khâu trung gian truyền thống.Thời 
gian cũng không còn là rào cản, những người làm 
marketing trực tuyến có thể truy cập lấy thông tin 
cũng như giao dịch với khách hàng 24/7.Nhờ thế, 
chi phí marketing sẽ tiết giảm tối thiểu trong khi 
hiệu quả marketing lại tăng lên tối đa.

Hoạt động marketing trực tuyến được thực hiện 
thông qua một số phương tiện thông tin điện tử 
có truy cập internet như máy tính và các thiết bị 
di động là những phương tiện ngày càng phổ biến 
và có sự sự phát triển vượt bậc trong những năm 
gần đây như: điện thoại thông minh, tablets, máy 

tính bảng. Theo Nielsen(2), nếu năm 2013, ở Việt 
Nam ước tính có 7 tỷ thiết bị di động, thì con số 
này được dự báo trong năm 2020 là 50 tỷ. Cũng tại 
Việt Nam, cứ 100 người thì có 52 người sử dụng 
smartphone (điện thoại thông minh), trong đó 24% 
chỉ truy cập internet trên smartphone. Thiết bị di 
động trở thành nền tảng có sức phát triển không 
ngừng nghỉvà là một trong những công cụ quan 
trọng nhất cho hoạt động marketing trực tuyến 
nhằm quảng bá sản phẩm/dịch vụ của doanh 
nghiệp.

Hình 1: Minh họa mô hình marketing trực tuyến

III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 
MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG 
QUẢNG BÁ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM

3.1. Mặt tích cực
Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, 

trên 70% dân số Việt Nam có sử dụng điện thoại 
thông minh (smartphone). Trung bình mỗi ngày 
một người dành 2 giờ để kết nối internet qua điện 
thoại di động. Về thói quen sử dụng internet như là 
công cụ tra cứu trước khi đi du lịch, theo báo cáo 
của Google năm 2016, 70% người từng đi du lịch 
cho biết họ tìm kiếm thông tin du lịch qua thiết bị 
di động. Với du khách hiện đại, di động là thiết bị 
trung tâm trong mọi kết nối của họ với thế giới số. 
Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch 
thành phố Hồ Chí Minh cho biết du lịch trực tuyến 
là một xu hướng mới của người tiêu dùng và các 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Marketingtrực 
tuyến có thể trở thành mũi nhọn trong marketingdu 
lịch Việt Nam trong 5 năm tới.

Tại khu vực Đông Nam Á, Google dự đoán quy 
mô của du lịch trực tuyến sẽ tăng mạnh, từ 22 tỷ 
USD năm 2015 lên 90 tỷ USD vào năm 2025. 
Riêng tại Việt Nam, hình thức kinh doanh này đã 
và đang tăng rất mạnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đã đề xuất Chính phủ các giải pháp để đạt 
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mức tăng trưởng 30% trong năm 2017, phấn đấu 
đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bao 
gồm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch 
và mở rộng danh sách các nước được thí điểm áp 
dụng cấp thị thực điện tử (e-visa). Hai giải pháp 
trên đều gắn với ứng dụng CNTT và marketingtrực 
tuyến.

Ở phạm vi rộng hơn, du lịch trực tuyến đang 
tạo ra cơ hội mới giúp du lịch có bước phát triển 
đột phá.Theo Tổng cục Du lịch, 6 tháng đầu năm 
2017 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 
6 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm 
2016. Năm 2016, Việt Nam đứng thứ 5 trong số 
các nước ASEAN về số lượng khách quốc tế với 
hơn 10 triệu lượt. Dự tính, tới năm 2030 du lịch 
Việt Nam thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và 
đứng đầu trong các nước ASEAN(3).

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, hoạt 

động marketing trực tuyến trong việc quảng bá du 
lịch tại Việt Nam hiện nay còn tồn tại một số hạn 
chế.

Đầu tiên, các doanh nghiệp du lịch chưa chú 
trọng đến việc xây dựng chặt chẽ quy trình và quy 
chế về thu thập và bảo mật thông tin cá nhân trong 
hoạt động marketing trực tuyến trên internet. Từ 
kẽ hở đó, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi 
tội phạm công nghệ cao có xu hướng tăng và phát 
triển trong những năm gần đây. Các đối tượng tội 
phạm này thường xâm nhập vào các trang web du 
lịch bán hàng trên mạng lấy cắp thông tin tín dụng 
của khách hàng hoặc sử dụng hộ chiếu, thẻ tín 
dụng giả để thanh toán các dịch vụ ăn uống, khách 
sạn, mua vé máy bay và các dịch vụ du lịch khác.

Tồn tại thứ hai là hệ thống quảng bá kinh doanh 
du lịch thông qua marketing trực tuyến của các 
doanh nghiệp Việt Nam chưa đạt hiệu quả cao, 
truyền thông kém với dữ liệu thông tin không đầy 
đủ, dàn trải nhưng lại thiếu sự liên kết truyền thông 
giữa các doanh nghiệp và các tổ chức xúc tiến du 
lịch. Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch 
thiếu sự phối hợp đồng bộ với các doanh nghiệp 
kinh doanh du lịch cũng như chưa xây dựng được 
những website mạnh và chuyên nghiệp để có thể 
cung cấp đầy đủ thông tin về du lịch Việt Nam ra 
thế giới.

Tồn tại thứ ba phải kể đến là sự thiếu đầu tư 

đúng mức cho website của các doanh nghiệp. Đa 
phần các website chỉ cung cấp thông tin cơ bản và 
giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ du lịch của doanh 
nghiệp với hình thức trình bày còn đơn giản, sơ sài 
và không có nhiều hình ảnh bắt mắt về địa điểm du 
lịch để lôi cuốn, hấp dẫn người xem.

Những tồn tại nói trên bắt nguồn từ hai nguyên 
nhân: nguyên nhân chủ quan thuộc về nội tại các 
doanh nghiệp; và nguyên nhân khách quan thuộc 
về môi trường kinh doanh. Nguyên nhân chủ quan 
thuộc nội tại doanh nghiệp là sự hạn chế về nguồn 
vốn; thứ đến là sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất 
lượng cao, am hiểu về công nghệ; và cuối cùng 
chính là tầm nhìn hạn hẹp, trình độ hạn chế, tâm 
lý làm ăn mùa vụ thiếu kế hoạch chiến lược lâu 
dài của các lãnh đạo doanh nghiệp. Nguyên nhân 
khách quan thuộc môi trường kinh doanh là sự 
chưa hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật, vấn đề 
an ninh mạng chưa được đảm bảo, hạ tầng chưa 
đồng bộ và ổn định, cơ sở dữ liệu chưa thống nhất, 
chưa có biện pháp chế tài đối với những trường 
hợp xâm phạm thông tin tổ chức và cá nhân trên 
không gian mạng.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
4.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về 

du lịch
- Có sự đánh giá đúng mức vai trò của internet, 

mời các chuyên gia về công nghệ tối ưu hóa các 
công cụ marketing trực tuyến để khai thác tối đa 
những lợi ích từ internet cho các hoạt động quảng 
bá và xúc tiến du lịch;

- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo hoạch 
định chiến lược đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân 
lực cho ngành du lịch với yêu cầu cao về ngoại 
ngữ, công nghệ và kỹ năng marketing, nhân lực 
của ngành phải là những người có khả năng thích 
ứng nhanh với tốc độ thay đổi những tiến bộ về 
công nghệ;

- Phối hợp với ngành Thông tin và Truyền 
thông thiết kế và phát hành các ấn phẩm điện tử 
có nội dung quảng bá du lịch Việt Nam trên các 
trang mạng xã hội và công cụ tra cứu du lịch. Bên 
cạnh đó, ngành Du lịch cần xây dựng và cập nhật 
thường xuyên cơ sở dữ liệu về các cơ quan quản 
lý nhà nước về du lịch, các tổ chức, hiệp hội, câu 
lạc bộ, doanh nghiệp cũng như mạng lưới đối tác 
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trong và ngoài nước về du lịch;
- Phối hợp cùng ngành Công an thành lập cơ 

quan chuyên trách về an ninh mạng trong du lịch 
để thực hiện việc theo dõi, giám sát các hoạt động 
marketing trực tuyến của các doanh nghiệp du lịch 
trong nước cũng như sự liên kết của các doanh 
nghiệp này với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm 
phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi sai 
phạm.

4.2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch
- Để giải quyết vấn đề nguồn vốn thì trước tiên 

doanh nghiệp cần phải sử dụng đồng vốn thực 
sự hiệu quả.Các hoạt động marketing trực tuyến 
chính là một phần của giải pháp vì chi phí thấp 
nhưng kết quả đạt được lại cao.Bên cạnh nguồn 
vốn tự có, các doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn 
vốn vay từ các tổ chức tín dụng hoặc vốn huy động 
từ các cổ đông cho giải pháp cổ phần hóa. Mặt 
khác, doanh nghiệp cũng có thể liên kết hợp tác 
với một hoặc nhiều doanh nghiệp du lịch khác để 
tạo nên một “thương hiệu kết hợp”, cùng nhau đầu 
tư và khai thác hạ tầng công nghệ cho hoạt động 
quảng bá du lịch của các bên;

- Để ứng dụng hiệu quả các công cụ marketing 
trực tuyến trong quảng bá du lịch, doanh nghiệp 
không chỉ cần có đội ngũ nhân lực am hiểu về du 
lịch mà đội ngũ này còn phải có kiến thức và kỹ 
năng về marketing và CNTT, kèm theo đó là trình 
độ ngoại ngữ giỏi. Để có được đội ngũ nhân lực 
chất lượng cao này, doanh nghiệp cần có chính 
sách tuyển dụng đúng đắn với mô tả công việc và 
mô tả tiêu chuẩn công việc hết sức rõ ràng cho 
từng vị trí khi tuyển dụng, kèm theo đó là các bài 
kiểm tra, sát hạch và trắc nghiệm khả năng ứng 
viên. Sau khi tuyển dụng xong, doanh nghiệp nhất 
thiết phải có chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng 
đáng, có như thế doanh nghiệp mới giữ chân được 
đội ngũ nhân lực trình độ cao này trong cuộc cạnh 
tranh về lao động;

- Để nâng cao hiệu quả hoạt độngmarketing trực 
tuyến, các doanh nghiệp nhất thiết phải có một 
website chuyên nghiệp với giao diện đẹp, bố cục 
hợp lý, thông tin rõ ràng và dễ tìm kiếm. Các thông 
tin cần phải được cập nhật thường xuyên. Tốc độ 
truy cập nhanh và cung cấp đầy đủ chức năng tiện 
ích cho khách hàng như: giới thiệu sản phẩm/dịch 
vụ, chọn dịch vụ, đặt chỗ dịch vụ, tìm kiếm nâng 

cao, hỗ trợ khách hàng, thông tin phản hồi, các 
chương trình khuyến mại,…;

- Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, 
là sự thay đổi về nhận thức từ chính bản thân nhà 
lãnh đạo của doanh nghiệp du lịch. Đối với một 
ngành dịch vụ năng động và phát triển không 
ngừng như du lịch thì việc tiếp thu, cập nhật các 
tri thức mới, xu thế mới và công nghệ hiện đại là 
một điều tất yếu. Chỉ khi nào nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp du lịch thực sự nhận thức được hiệu quả 
của hoạt động marketing trực tuyến thì khi đó 
ngân sách cho việc đầu tư cho CNTT nói chung 
và cơ sở hạ tầng trực tuyến nói riêng của doanh 
nghiệp mới có thể dễ dàng được thông qua.

V. KẾT LUẬN
Marketing trực tuyến không phải là một cái gì 

đó mới đối với các doanh nghiệp nói chung và 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng. Trong 
thực tế, hoạt động marketing trực tuyến đã ra đời 
từ trước khi người ta nghĩ ra từ để gọi tên chúng, 
đó là sự kết hợp giữa hoạt động marketing và việc 
sử dụng những tiến bộ về công nghệ để có thể tiếp 
cận với khách hàng mọi nơi và mọi lúc. Tuy nhiên, 
rất nhiều doanh nghiệp không thấy được tầm quan 
trọng của marketing trực tuyến và vẫn chưa hoàn 
toàn làm chủ và khai thác được một cách tối ưucác 
công cụ của hoạt động này.

Cùng với sự bùng nổ của internet, marketingtrực 
tuyến đã và đang trở thành một phương thức hiệu 
quả cho việc quảng bá hình ảnh, dịch vụ của các 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch của Việt Nam 
ra thế giới.Nếu quyết tâm phát huy mặt tích cực 
và khắc phục những vấn đề còn tồn tại được thực 
hiện, thì việc tối ưu hóa hoạt động marketingtrực 
tuyến sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát 
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
đất nước.

L.S.T

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trích Nghị quyết số 08-NQ/TW, Bộ chính trị BCH TW 

Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. http://marketing.edu.vn
3. https://www.baomoi.com/tiep-thi-du-lich-truc-tuyen-

tro-thanh-mui-nhon-trong-5-nam-toi
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NGHIÊN CỨU DÙNG SỢI TƠ TẰM ĐỂ SỬ DỤNG 
TRONG CÁC CA PHẪU THUẬT SỌ

Một số người nghĩ rằng vải tơ tằm có thể được sử 
dụng như một lá chắn để bảo vệ não bộ, nhưng 

các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã biến vật liệu may 
mềm này thành vít để ổn định xương sọ trong phẫu 
thuật não.

Các nhà nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm ở 
Thượng Hải đã chiết xuất các protein tơ từ kén tằm 
Bombyx mori và biến chúng thành các thiết bị cố 
định như ốc vít và các sọc nối.

Sau nhiều năm thử nghiệm trên động vật, bao gồm 
cả động vật gặm nhấm và thỏ, các nhà nghiên cứu 
đã cải thiện các tính chất, bao gồm cả độ cứng và độ 
dẻo dai.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi Giáo sư Mao 
Ying, Phó Chủ tịch của Bệnh viện Huashan thuộc 
Đại học Fudan, và Tao Hu, nhà nghiên cứu của 
Viện Công nghệ thông tin và Vi hệ Thượng Hải. 
Nghiên cứu đã được xuất bản trong số mới 
nhất của “Tài liệu chăm sóc sức khỏe nâng cao”. 
Theo Mao, việc tạo ra vật liệu y tế để sửa chữa hộp sọ 
là một nhu cầu lớn. Trong quá khứ, vít thường được 
làm bằng vật liệu kim loại, có khả năng gây ra cảm 
giác khó chịu. Vật liệu kim loại có nguy cơ lây nhiễm, 
có nghĩa là một số bệnh nhân phải trải qua ca phẫu 
thuật thứ hai.

“So với kim loại hoặc vật liệu hóa học, các thiết bị tơ 
lụa có tính tương thích sinh học vượt trội không gây 
ra phản ứng ngoài cơ thể, và kiểm soát sự suy thoái 
mà không tạo ra dư lượng nguy hiểm”, ông Tao, người 
đã tiến hành nghiên cứu trong ba năm cho biết.

Các thiết bị mới do các nhà nghiên cứu phát triển 
cũng bao gồm một bộ chip có thể được đưa vào 
bên trong đầu và giải phóng thuốc. Với sự phân 
hủy protein tơ trong não, thuốc bên trong sẽ được 
giải phóng để điều trị viêm và chữa lành các mô bị 
thương.

Lụa cũng rẻ hơn nhiều so với kim loại. Mao cho 

biết, một tấm chăn lụa có thể được làm thành hàng 
ngàn con ốc lụa, giảm chi phí y tế.

Các thiết bị lụa dự kiến sẽ được thử nghiệm lâm 
sàng trong vòng 3-5 năm.

Nguồn:  Nasati

THIẾT BỊ TỪ TÍNH MỎNG NHƯ NGUYÊN TỬ CÓ THỂ 
CÁCH MẠNG HÓA CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ BỘ NHỚ

Một nhóm nghiên cứu do các nhà nghiên cứu 
thuộc Đại học Washington đứng đầu vừa công 

bố trên tạp chí Science bài về một cách mới để mã 
hóa thông tin bằng cách sử dụng các nam châm chỉ 
dày vài lớp nguyên tử.

Những phát hiện này có thể cách mạng hóa công 
nghệ điện toán đám mây và điện tử tiêu dùng bằng 
cách cho phép lưu trữ dữ liệu ở mật độ lớn hơn và cải 
thiện hiệu quả năng lượng.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng vật liệu siêu mỏng 
để tạo ra sự kiểm soát chưa từng có đối với dòng điện 
tử dựa trên hướng quay của chúng. Các “spin” điện 
tử là tương tự như các nam châm nhỏ, hạ nguyên tử. 
Các vật liệu mà họ sử dụng bao gồm các tấm crom 
triiodide (CrI3), một vật liệu được mô tả trong năm 
2017 như là chất cách điện từ 2-D đầu tiên. Bốn 
tấm đã tạo ra hệ thống mỏng nhất có thể chặn các 
electron dựa trên spin của chúng trong khi thực hiện 
kiểm soát mạnh hơn 10 lần so với các phương pháp 
khác.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khả năng tăng 
lưu trữ thông tin dựa trên công nghệ từ tính đến giới 
hạn mỏng nguyên tử”, đồng tác giả của bài báo, Song 
Tiancheng, tiến sĩ vật lý tại Đại học Washington (UW) 
cho biết. Các nhà nghiên cứu đã kẹp hai lớp CrI3 giữa 
các tấm graphen. Họ cho thấy rằng, tùy thuộc vào 
cách các spin được căn chỉnh giữa mỗi tấm CrI3, 
các electron có thể không bị cản trở giữa hai tấm 
graphene hoặc phần lớn bị chặn. Các nhà nghiên 
cứu cho biết, hai cấu hình khác nhau này có thể hoạt 
động như các bit, cụ thể là các số 0 và các mã nhị 
phân trong máy tính hiện nay. “Các đơn vị chức năng 
của loại bộ nhớ này là các nút nối từ trường, hoặc 
MTJ, là các cổng từ tính có thể ngăn chặn hoặc cho 
qua dòng điện tùy thuộc vào cách quay của khớp nối 
với nhau”, theo đồng tác giả của bài báo, TS. Vật lý 
Xinghan của UW.

“Mặc dù thiết bị hiện tại của chúng tôi yêu cầu từ 
trường khiêm tốn và chỉ hoạt động ở nhiệt độ thấp, 
không thể sử dụng trong công nghệ hiện tại, nhưng 
khái niệm thiết bị và nguyên tắc hoạt động là mới lạ 
và đột phá”, Xu Xiaodong cho biết. 

Nguồn:  Nasati
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NGHIÊN CỨU MỞ HƯỚNG TẠO NGUỒN NĂNG 
LƯỢNG SẠCH

Với công trình nghiên cứu về cấu trúc, cơ chế hoạt 
động của chất xúc tác mới có thể thay thế vật liệu 

đắt tiền là bạch kim (Pt) trong phản ứng điều chế 
nhiên liệu sạch hydro từ nước, TS Trần Đình Phong 
được tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018. Nghiên 
cứu có giá trị hướng tới giải quyết vấn đề năng lượng, 
môi trường cho thế giới và Việt Nam một cách bền 
vững.

TS Trần Đình Phong hiện là Chủ nhiệm Khoa Khoa 
học cơ bản và ứng dụng, Trường đại học (ĐH) Khoa 
học và Công nghệ Hà Nội (Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam). Ngoài thời gian giảng dạy 
trong nước, TS Trần Đình Phong còn là giảng viên 
thỉnh giảng tại Khoa Hóa học, ĐH Hanyang (Xơ-
un, Hàn Quốc) và là nghiên cứu viên tại Phòng thí 
nghiệm Nhiên liệu mặt trời (Solar Fuel Laboratory), 
Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Xin-ga-po). Tuy có 
nhiều thuận lợi từ môi trường làm việc ở nước ngoài, 
nhưng TS Trần Đình Phong luôn tâm niệm, với quyết 
tâm và niềm đam mê của mình, việc nghiên cứu ở 
trong nước sẽ có các nghiên cứu cạnh tranh với các 
nước trong khu vực, dù có thể mất nhiều thời gian 
hơn. Con đường nghiên cứu khoa học của TS Trần 
Đình Phong chuyên sâu về Hóa học vật liệu nano; 
xúc tác; vật liệu nano ứng dụng trong chuyển hóa và 
tích trữ năng lượng, xử lý môi trường; hóa học vô cơ. 
Công trình vừa được tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 
2018 cũng đã được đăng trên tạp chí uy tín nhất thế 
giới về lĩnh vực khoa học vật liệu Nature Materials với 
chỉ số trích dẫn cao.

Trong công trình nghiên cứu của mình, TS Trần 
Đình Phong và cộng sự đã nghiên cứu để tổng hợp 
chất hóa học có tính chất vật lý, hóa học phù hợp để 
chế tạo màng lọc trong hệ thống điện phân nước để 
thu hydro từ vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm, có trữ lượng 
lớn trên Trái đất là nước. Nhiên liệu hydro thu được từ 
nước mở ra hy vọng cho thế giới về nguồn nhiên liệu 
dồi dào, thân thiện, không gây ô nhiễm môi trường. 
Hiện nay, trong công nghiệp, nhiên liệu được sử 
dụng phổ biến là nhiên liệu hóa thạch, quá trình đốt 
gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, giá thành 
không ổn định và nguồn nguyên liệu ngày càng cạn 
kiệt. Tính từ năm 2004 đến năm 2016, sản xuất hydro 
từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu là 96% (48% từ 
khí đốt tự nhiên, 30% từ dầu và 18% từ than đá); sản 
xuất hydro bằng phương pháp điện phân chỉ chiếm 
4%. Bên cạnh đó, hiện nay, vật liệu xúc tác chế tạo 
màng nhân tạo cho phản ứng khử proton (H+) thành 
hydro từ nước là bạch kim có những trở ngại như trữ 
lượng bạch kim trên Trái đất ít, giá thành đắt. Thách 

thức đối với giới khoa học là thiết kế được vật liệu xúc 
tác mới trong chế tạo màng nhân tạo thay thế bạch 
kim để có thể thu được hydro từ nước với giá thành 
rẻ hơn so với hydro từ nhiên liệu hóa thạch. Công 
trình nghiên cứu của TS Trần Đình Phong đã tìm ra 
chất xúc tác mới được chế tạo từ chất Molybdenum 
sulfides (a-MoSx) không chứa kim loại quý hiếm để 
thu nhiên liệu hydro từ nước. Công trình thành công 
ở lý thuyết, thực nghiệm với hiệu suất thu hydro nhỏ 
hơn 3%. Tuy vậy, kết quả thu hydro vẫn thấp hơn so 
với màng truyền thống chế tạo từ bạch kim có hiệu 
suất 4,7% được công bố năm 2011. Với niềm đam mê, 
kinh nghiệm và môi trường nghiên cứu thuận lợi ở 
trong và ngoài nước, TS Trần Đình Phong cho biết, sẽ 
tiếp tục nghiên cứu đưa hiệu suất điện phân hydro 
lên mức 10%.

Trong cuộc sống, với tính chất hóa học và vật lý khi 
đốt cháy với ô-xy (O2) sẽ giải phóng năng lượng lớn, 
hydro thường được dùng trong các động cơ tên lửa, 
đẩy các vệ tinh vào vũ trụ; thay thế xăng dầu cho các 
phương tiện vận tải. Chẳng hạn, năm 2014, Công ty 
Honda (Nhật Bản) đã lắp hệ thống trạm nạp khí hydro 
thông minh trên toàn nước Nhật Bản, cho phép nạp 
khí hydro vào ô-tô chạy bằng nhiên liệu hydro với 
quãng đường có thể đi được lên tới 750 km/lần nạp. 
Khí hydro được tạo ra tại các trạm bằng cách điện 
phân bằng màng lọc truyền thống là bạch kim. Theo 
đánh giá của các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu 
của TS Trần Đình Phong có giá trị hướng tới giải quyết 
vấn đề năng lượng, môi trường cho thế giới và Việt 
Nam một cách bền vững. Để đưa công trình này vào 
ứng dụng trong công nghiệp ở Việt Nam, cần sự quan 
tâm, đầu tư của các cơ quan, tổ chức trong việc đào 
tạo nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu sâu để hoàn 
thiện hệ thống cả lý thuyết và thực nghiệm ở quy 
mô thử nghiệm và công nghiệp. Đồng thời, khuyến 
khích doanh nghiệp tiếp nhận kết quả nghiên cứu để 
sản xuất nhiên liệu hydro, phát triển hệ thống máy sử 
dụng nguyên liệu hydro.

Nguồn:  nhandan.org.vn
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HỘI NGHỊ “KẾT NỐI NGUỒN NHÂN LỰC HỖ TRỢ 
KHỞI NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU”

Sáng 6/4,  tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh 
đã phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp 

Khoa học Công nghệ Việt Nam (SVF) đã tổ chức Hội 
nghị “Kết nối nguồn nhân lực hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu”. Tham dự Hội nghị, về phía UBND 
tỉnh có ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban thường 
vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ 
đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT; 
ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh 
ủy - Trưởng Ban Dân vận tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh 
ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Về 
phía Sở KH&CN, có ông Mai Thanh Quang, Giám đốc 
Sở KH&CN. Về phía Quỹ khởi nghiệp, Doanh nghiệp 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam có ông Phạm Duy 
Hiếu, Giám đốc Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp 
KH&CN Việt Nam. Cùng các đại biểu là lãnh đạo các 
sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh và gần 300 đại biểu là đại diện các doanh 
nghiệp, các trường đại học, các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp, các doanh nhân trẻ, các bạn sinh viên, thanh 
niên.

Hội nghị được tổ chức nhằm kết nối các nguồn lực 
để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp năm 2018 tạo 
lập được nền tảng vững chắc, đi vào chiều sâu và phù 
hợp với thực tiễn; qua đó, đưa khởi nghiệp trở thành 
động lực góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 
Nguyễn Thành Long cho biết, năm 2017, cùng với 
làn sóng khởi nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ 
trong cả nước, phong trào khởi nghiệp đã được nhân 
rộng trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp mới đã 
được thành lập, nhiều dự án khởi nghiệp có tính đổi 
mới sáng tạo cao, ứng dụng khoa học và công nghệ, 
khai thác tài sản trí tuệ, các mô hình kinh doanh mới 
đã bắt đầu hình thành và phát triển. Để tạo lập môi 
trường kinh doanh thuận lợi, hình thành các dự án 
khởi nghiệp, Phó Chủ tịch yêu cầu lãnh đạo các sở, 
ban, ngành cần chủ động đẩy mạnh triển khai các 
hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đi vào thực tế; bám sát 
nhu cầu của các dự án khởi nghiệp cùng với sự tham 
gia của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp 
và  doanh nhân;  tổ chức  hoạt động, phong trào cụ 
thể, thiết thực thúc đẩy phong trào khởi nghiệp 
trong thanh niên… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phạm 
Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp 
Khoa học Công nghệ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm 
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương; Sở 
Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
năm 2018. 

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh và SVF đã ký kết thỏa 
thuận hợp tác nhằm kết nối nguồn lực thúc đẩy phát 
triển khởi nghiệp. Theo đó, Quỹ SVF sẽ hỗ trợ tỉnh 
trong triển khai chương trình ươm tạo, phát triển 
mạng lưới cố vấn, mạng lưới nhà đầu tư để phát triển 
các dự án khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp địa 
phương.

Nguồn: Sở KH&CN

HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”

Ngày 29/03/2018, tại khách sạn Vũng Tàu Intourco 
đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát 

triển du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0” do 
trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức, hội thảo nhằm 
thảo luận những vấn đề hiện nay trong phát triển du 
lịch tại Việt Nam và du lịch Vũng Tàu.

Đến tham dự Hội thảo, về phí khách mời có PGS.
TS Nguyễn Quyết Thắng – Phó Chủ tịch đào tạo Hiệp 
hội du lịch Việt Nam; ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ 
tịch thường trực Hiệp hội du lịch BRVT; ông Trịnh 
Hàng – Giám đốc Sở Du lịch BRVT; Đại diện các sở, 
ngành trong tỉnh; cùng các nhà khoa học, các diễn 
giả, tác giả các bài viết trong nước, các cơ quan quản 
lý du lịch, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ 
hành, khách sạn,… về phía Trường Đại học Bà Rịa – 
Vũng Tàu có GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm – Hiệu trưởng 
nhà trường; ông Trần Văn Khánh – thành viên HĐQT, 
nguyên Bí thư tỉnh BRVT; TS. Vũ Văn Đông – Phó Hiệu 
trưởng cùng lãnh đạo các phòng ban, viện, trung tâm 
và đại diện cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Hội thảo đã nêu ra bản chất, những quan điểm 
nhìn nhận, đánh giá về cuộc mạng công nghiệp 4.0 
đang lan tỏa từ các nước phát triển đến các quốc gia 
đang phát triển trong đó có Việt Nam. Đồng thời đưa 
ra những nhận định về xu hướng của sự phát triển 
du lịch, các khó khăn, thách thức, cơ hội và giải pháp 
phát triển du lịch trong nước và du lịch tỉnh BR-VT 
trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguồn: Sở KH&CN
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ỨNG DỤNG KH-CN TRONG PHÒNG CHỐNG THIÊN 
TAI, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Những năm gần đây, thiên tai và biến đổi khí hậu 
(BĐKH) đã ảnh hưởng trực tiếp đến BR-VT và các 

tỉnh phía Nam. Nhờ ứng dụng KH-CN, nhiều khu vực 
ven sông, biển đã giảm hẳn tình trạng sạt lở, người 
dân ở vùng nhạy cảm với BĐKH yên tâm hơn để sinh 
sống, sản xuất và kinh doanh.

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, 
khoảng 10 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh BR-VT, 
biển xâm thực diễn ra nhanh và mạnh hơn. Khu vực 
bờ biển xói lở nghiêm trọng đa phần gần cửa sông 
lớn, có dòng chảy ven bờ phức tạp như: Hồ Tràm - Hồ 
Cốc, Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), Lộc An (huyện 
Đất Đỏ); Trại Nhái (TP.Vũng Tàu)… Từ tháng 4 đến 
tháng 12 (âm lịch) hàng năm là khoảng thời gian 
biển xâm thực dữ dội nhất. Để ứng phó, nhiều DN 
du lịch đã tự xây kè chắn sóng. Khu vực gần khu biệt 
thự resort Rừng Dương (ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, 
huyện Long Điền) nằm phía đầu nhánh sông Cửa 
Lấp là một trong 6 điểm được Sở KH-CN xác định 
là có mức độ sạt lở cao trong tỉnh. Bà Nguyễn Thu 
Hương, Tổng Giám đốc Công ty CP Rừng Dương cho 
biết, năm 2008 khi xây dựng khu biệt thự resort Rừng 
Dương, biển đã xâm thực vào đất dự án của công ty 
khoảng 31m chiều ngang và 213m chiều dọc, tổng 
diện tích đất bị nước biển cuốn trôi khoảng 7.000m2. 
Trước thực trạng này, năm 2015, DN đầu tư khoảng 
40 tỷ đồng xây dựng kè chắn sóng dài khoảng 200m, 
sử dụng công nghệ mềm Stabiplage (của Pháp) được 
gia cố bởi cọc cừ Polyme. Sau khi sử dụng giải pháp 
Stabiplage thì hiện tượng xói lở đã giảm, nhờ đó 
công ty yên tâm đầu tư xây dựng biệt thự và các dịch 
vụ phụ trợ cho resort để đón khách du lịch. 

Mới đây, Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát 
triển đô thị tỉnh BR-VT (Busadco) đã ký kết với Công 
ty CP nhựa Tân Đại Hưng (TP. Hồ Chí Minh) để xây 
dựng 40 căn nhà phòng chống thiên tai (PCTT), (50 
triệu đồng/căn) cho những hộ nghèo, khó khăn về 
nhà ở của 2 tỉnh Cà Mau và Bến Tre nằm trong vùng 
nhạy cảm với thiên tai. Theo đó, những căn nhà 
PCTT này được xây dựng bằng vật liệu bê tông cốt 
phi kim lắp ghép cách âm, cách nhiệt, chống thấm 
bằng công nghệ của Busadco. Theo ông Hoàng Đức 
Thảo, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Busadco, 
nhà làm bằng vật liệu bê tông cốt phi kim có khối 
lượng nhẹ hơn các vật liệu truyền thống cùng các 
đặc tính chống ăn mòn, xâm thực; có khả năng chịu 
được gió mạnh, nắng nóng; an toàn khi xảy ra bão, 
tố, lốc; nhà ở phải bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” (nền 
cứng, khung - tường cứng, mái cứng)... Ngoài ra, vật 

liệu này còn có ưu điểm dễ thi công, lắp dựng, độ bền 
cao, thân thiện với môi trường, giảm ít nhất 30% chi 
phí so với các giải pháp xây dựng truyền thống. 

Trước đó, rất nhiều giải pháp KH-CN của Busadco 
đã được ứng dụng hiệu quả tại nhiều tỉnh, thành phố 
trên cả nước cho công tác ứng phó với BĐKH. Đặc 
biệt, trong số đó có cụm công trình “Xây dựng đồng 
bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo 
vệ môi trường, PCTT và ứng phó BĐKH” được xét tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016. Cụm công trình 
này gồm 36 sản phẩm đang được ứng dụng tại 48/63 
tỉnh, thành trên cả nước. Tất cả các sản phẩm đều 
giúp giảm ít nhất 20% chi phí so với giải pháp truyền 
thống.

Ngoài những giải pháp trên, những năm gần đây 
Sở KH-CN cũng có nhiều mô hình, dự án ứng dụng 
KH-CN trong PCTT và ứng phó với BĐKH như: Lắp đặt 
121 mô hình chống sét đánh thẳng và lan truyền trên 
đường điện cho các hộ dân và các công trình công 
cộng (trụ sở UBND xã, trạm y tế xã, phường) chủ yếu 
là ở khu vực nông thôn ở các huyện Xuyên Mộc, Đất 
Đỏ, Long Điền, Châu Đức; hay công trình kè mềm 
công nghệ Stabiplage ở bờ biển Lộc An… Được biết, 
giai đoạn 2018-2020, Sở KH-CN tiếp tục triển khai 
nhiều đề tài, dự án trong lĩnh vực này như: Dự án xây 
dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống sét tại 
bãi biển TP. Vũng Tàu; xây dựng hệ thống chắn sóng, 
chống xói lở bờ biển, chống xâm nhập mặn… 

Theo Bộ KH-CN, trước tác động của BĐKH, thiên 
tai có xu hướng cực đoan hơn cả về tần suất, cường 
độ và không theo quy luật, từ những năm 2000, Bộ 
KH-CN đã cùng với các bộ, ngành liên quan xây dựng 
các chương trình KH-CN trọng điểm liên quan đến 
nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực phòng chống và 
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Theo đó, có nhiều giải 
pháp, công nghệ được đề xuất và ứng dụng vào thực 
tế nhằm PCTT, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây 
ra như: Ứng dụng các công nghệ sửa chữa nâng cao 
an toàn đập cho các hồ chứa vừa và nhỏ tại khu vực 
có nguy cơ xảy ra lũ; Ứng dụng công nghệ trong xây 
dựng hệ thống cảnh báo cho các cụm ngầm tràn khi 
xảy ra lũ quét; Sử dụng công nghệ GIS và viễn thám 
xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ cảnh báo, phòng 
chống lũ quét, sạt lở đất, giám sát, phát hiện sớm 
trượt lở đất đá…

Bộ KH-CN cho rằng, trước tác động của BĐKH, 
thiên tai khó lường, các DN KH-CN, địa phương, bộ, 
ngành cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương 
trình nghiên cứu KH-CN phục vụ bảo vệ môi trường, 
PCTT và ứng phó với BĐKH.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn
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HỘI NGHỊ TÔN VINH DOANH NGHIỆP CỦA TỈNH 
ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 
2017 VÀ PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA NĂM 2018

Ngày 17-5 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị “Tôn vinh 
doanh nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng chất lượng 
Quốc gia năm 2017 (GTCLQG) và phát động GTCLQG 
năm 2018” nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, 
doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đến dự và phát 
biểu khai tại hội nghị có ông Mai Thanh Quang - GĐ 
Sở KH&CN.

GTCLQG là giải thưởng về chất lượng do Thủ tướng 
Chính phủ ký quyết định trao tặng hằng năm cho 
những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và áp dụng 
hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia 
tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng tại địa 
phương và đóng góp cho cộng đồng, xã hội. 

Năm 2017, qua các vòng đánh giá của Hội đồng Sơ 
tuyển và Hội đồng Quốc gia cũng như ý kiến hiệp y 
của UBND tỉnh, 03 doanh nghiệp của tỉnh đã đạt Giải 
Bạc chất lượng Quốc gia là:

1. Công ty Cổ phần  Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt 
Nam

2. Công ty TNHH Thảo Nguyên
3. Công ty Cổ phần LDT
Các doanh nghiệp đạt GTCLQG nhận được cúp của 

Thủ tướng Chính phủ và được vinh danh hàng năm 
tại thủ đô Hà Nội. Về phía địa phương tỉnh BR-Vt, các 
doanh nghiệp của tỉnh còn được tôn vinh trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, được nhận kinh phí 
khen thưởng của tinh từ Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp của tỉnh.

Cũng tại hội nghị ông Mai Thanh Quang đã phát 
động mời doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 

2018, để tham gia chương trình, đề nghị Quý doanh 
nghiệp liên hệ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
Số 379 Hà Huy Tâm, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa 

ĐT: 0254.3702256 - 0254.650.1999
Nguồn: Sở KH&CN

HỘI NGHỊ “PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP 
VÀ GIỚI THIỆU CÁC CHÍNH SÁCH VỀ KHCN HỖ TRỢ 
KHỞI NGHIỆP”

Chiều 6/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở KH&CN 
đã tổ chức Hội nghị “Phát triển các dự án khởi 

nghiệp và giới thiệu các chính sách về KHCN hỗ trợ 
khởi nghiệp” nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp, 
dự án khởi nghiệp định hướng tổng quan về phát 
triển dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT. Đến 
dự Hội nghị có ông Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Tỉnh đoàn tỉnh; ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở 
KH&CN; ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ khởi 
nghiệp Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam cùng đại 
diện các đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành và 
các doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phạm 
Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp 
Khoa học Công nghệ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm 
về Hành trình phát triển các dự án khởi nghiệp. 

Cũng tại Hội nghị, Đại diện Sở Khoa học – Công 
nghệ đã triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018 và Giới thiệu các 
chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 
Chương trình ươm tạo; hỗ trợ kết nối cố vấn, kết 
nối nhà đầu tư; Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh 
nghiệp; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ; hỗ trợ dự án sản xuất thử nghiệm trong 
doanh nghiệp; chính sách cho vay và tài trợ của Quỹ 
phát triển KH&CN cùng các chương trình khác.

Nguồn: Sở KH&CN


