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Cùng với các hoạt động trong cả nước thiết thực chào mừng Ngày KH&CN Việt 
Nam 18.5, nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN đóng góp vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN. Trong thời 
gian qua, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp 
với các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, áp dụng rộng rãi các 
thành tựu KH&CN vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; đồng thời tích cực 
tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN 
nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế, với nhiều hình thức phong phú. 

Hưởng ứng ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2019, với chủ đề “Khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, 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, mô hình khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo cũng như các hoạt động tôn vinh biểu dương các nhà khoa học, các 
công trình nghiên cứu có giá trị với sản xuất và đời sống 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.

Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2019, thay mặt cho Ban Biên tập Đặc san 
Thông tin KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe 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 năm 
2019 và những năm sau.

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

Tổng Biên tập
ThS. Mai Thanh Quang
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TÓM TẮT: 
Từ khi mới ra đời robot công nghiệp được áp dụng 

trong nhiều lĩnh vực dưới góc độ thay thế sức người. 
Nhờ vậy các dây chuyền sản xuất được tổ chức lại, 
năng suất và hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt. Mục 
tiêu ứng dụng robot công nghiệp nhằm góp phần 
nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ, giảm giá 
thành, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm đồng thời cải thiện điều kiện lao động. 
Đạt được các mục tiêu trên là nhờ khả năng to lớn của 
robot như: làm không biết mệt mỏi, chịu được phóng 
xạ và các môi trường làm việc độc hại, nhiệt độ cao… 
Ngoài ra Robot được dùng thay thế con người trong 
những trường hợp thực hiện những công việc tuy 
không nặng nhọc nhưng đơn điệu, dễ gây mệt mỏi, 
nhầm lẫn. Bài báo này giới thiệu một ứng dụng của 
Robot là Điều khiển cánh tay Robot học vẽ.

I. KHÁI NIỆM VỀ MẠNG NEURON
Mạng neural nhân tạo mô phỏng hoạt động của 

não người để giải quyết các bài toán kỹ thuật. Bộ 
não người có khoảng 1010 neural. Các neural này 
được kết nối với nhau thành mạng. Việc xử lý 
thông tin được thực hiện nhờ vào sự lan truyền của 
tín hiệu từ neural này sang neural khác thông qua 
các sợi trục thần kinh (axon). Mạng neural nhân 
tạo được đặc trưng bởi 3 yếu tố:

+ Phần tử xử lý (neural).
+ Cấu trúc và ghép nối của các phần tử xử lý.
+ Phương pháp huấn luyện mạng.

II. NHẬN DẠNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁNH 
TAY ROBOT DÙNG MẠNG NEURAL

2.1. Nhận dạng 
Giả sử ta nhận dạng hàm y = sign(x2-10x1)
- Sơ đồ tạo data:

ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT HỌC VẼ
|| ThS. Phạm Chí Hiếu
Viện CNTT - Điện - Điện Tử, Trường Đại học BR-VT

Kết quả mô phỏng tạo data:

Hình 2.2. Tín hiệu vào của mạng nhận dạng

Hình 2.3. Tín hiệu ra mong muốn 

Nhận dạng dùng mạng truyền thẳng
Để đơn giản ta khảo sát mạng neural có hai ngõ 

vào x1, x2
Lớp ẩn: 3 neural: z1, z2, z3
Lớp ra: 1 neural y.
Với hàm tích hợp tuyến tính, hàm tác động 

tansig và hàm mục tiêu 
Mô hình neural network:

Hình 2.4. Mô hình mạng neural network

Lan truyền thuận:
        Hình 2.1. Sơ đồ tạo data
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Huấn luyện mạng:
Dùng giải thuật lan truyền ngược:
+ Hàm mục tiêu:

    
Luật cập nhật trọng số v:

Luật cập nhật trọng số w:

- Sơ đồ simulink:

2.2. Điều khiển mô hình nội hệ tuyến tính: 

Hình 2.7. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển mô hình nội hệ 
tuyến tính

2.3. Điều khiển mô hình nội hệ phi tuyến: 

Hình 2.8. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển mô hình nội hệ phi 
tuyến dùng neural network

Sơ đồ điều khiển mô hình nội phi tuyến được 
đưa ra dựa trên sơ đồ điều khiển mô hình nội tuyến 
tính. Rõ ràng khi mô hình mô tả chính xác đặc tính 
động của hệ thống và không có nhiễu thì tín hiệu 
hồi tiếp bằng 0, khi đó hệ thống trên trở thành hệ 
thống điều khiển vòng hở. Nếu có nhiễu n(t) ảnh 
hưởng đến quá trình điều khiển thì tín hiệu phản 
hồi sẽ bằng n(t) và không gây ra ảnh hưởng đến 
tác động điều khiển, nhiễu n(t) bị trừ khỏi tín hiệu 
chuẩn, do đó ảnh hưởng của nhiễu đo lường ở ngõ 
ra của quá trình điều khiển hoàn toàn bị triệt tiêu. 
Bộ lọc được sử dụng để tăng độ bền vững của hệ 
thống đối với sai số mô hình ở miền tần số cao và 
nhiễu đo lường.

III. KHẢO SÁT MÔ HÌNH TOÁN CÁNH TAY 
ROBOT HAI KHỚP NỐI
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Hình 2.5. Sơ đồ simulink 

Hình 2.6. Kết quả mô phỏng nhận dạng 
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Trên cơ sở phân tích của hệ thống vật lý, mô hình 
toán của cánh tay robot hai khớp nối là phương 
trình vi phân bậc 2 chuyển động của cánh tay dạng 
phi tuyến được mô tả như sau:

3.1. Sơ đồ hệ thống điều khiển mô hình nội 
cánh tay robot hai khớp nối dùng mạng neural

Hình 3.2. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển dùng mạng neural
3.2. Cấu trúc mạng
Mạng học tập động lực học thuận:

Hình 3.1. Mô tả cánh tay robot Scara
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Mạng học tập động lực học nghịch:

3.3. Giải thuật học lan truyền ngược trong 
nhận dạng và điều khiển cánh tay robot hai 
khớp nối

* Đối với mạng học động lực học thuận:
Mạng gồm 3 lớp, lớp đầu vào có 4 neural, lớp ẩn 

có 12 neural, lớp đầu ra có 2 neural. 
Lan truyền thuận:

Hình 3.4. Sơ đồ chi tiết mạng neural học tập động lực học nghịch

Hình 3.3. Sơ đồ chi tiết mạng neural học tập 
động lực học thuận
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Huấn luyện mạng:
Dùng giải thuật lan truyền ngược:
+ Hàm mục tiêu:

+ Luật cập nhật trọng số v:

( 1) ( ) .( ).i i i iv k v k d y zη+ = + −

Với  i = 1÷2
+ Luật cập nhật trọng số w:

Với i = 1÷2 ;  j = 1÷12
Mô phỏng mạng thuận:

Hình 3.5. Sơ đồ chi tiết mô hình thuận
- Kết quả mô phỏng:
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Nhận xét: Ta thấy đáp ứng ngõ ra của mạng nhận 
dạng bám theo đáp ứng ngõ ra của đối tượng.

* Đối với mạng học động lực học nghịch:
Mạng gồm 3 lớp, lớp đầu vào có 6 neural, lớp ẩn 

có 12 neural, lớp đầu ra có 2 neural.
Lan truyền thuận:

Hình 3.6. Đáp ứng ngõ ra của q1

Hình 3.7. Đáp ứng ngõ ra q1net của mạng thuận

Hình 3.8. Đáp ứng ngõ ra của q2

Hình 3.9. Đáp ứng ngõ ra q2net của mạng thuận
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Huấn luyện mạng:
Dùng giải thuật lan truyền ngược:
+ Hàm mục tiêu:

+ Luật cập nhật trọng số v:

+ Luật cập nhật trọng số w:
Mô phỏng mạng ngược:

Hình 3.10. Sơ đồ chi tiết mô hình ngược
- Kết quả mô phỏng:

Hình 3.11. Đáp ứng ngõ ra q1 của mạng ngược
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Hình 3.12. Đáp ứng ngõ ra q2 của mạng ngược

Nhận xét: Ta thấy ngõ ra của mạng học động lực 
học nghịch bám theo tín hiệu đặt.

IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
4.1. Kết quả mô phỏng với tín hiệu vào từ giao 

diện tín hiệu đặt

Hình 4.1. Cửa sổ giao diện vẽ tín hiệu đặt

Hình 4.2. Đáp ứng bộ chấp hành 1

Hình 4.3. Đáp ứng bộ chấp hành 2

Hình 4.4. Kết quả mô phỏng 
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Nhận xét: Ta thấy đáp ứng của bộ chấp hành 1,2 
bám rất tốt với tín hiệu đặt.

4.2. Kết quả mô phỏng khi thay đổi thông số 
cánh tay Robot hai khớp nối

Trường hợp: Chọn các thông số cánh tay Robot 
như sau: a1 = 0,2m; a2 = 0,1m; m1 = 2,0kg; m2 = 
0,75kg; mt = 0,5kg

Hình 4.5. Cửa sổ giao diện vẽ tín hiệu đặt khi thay đổi a1, a2, 
m1, m2

Hình 4.6. Đáp ứng bộ chấp hành 1

Hình 4.7. Đáp ứng bộ chấp hành 2

Hình 4.8. Kết quả mô phỏng

Nhận xét: Ta thấy khi giảm a1, a2, m1, m2 thì đáp 
ứng của bộ chấp hành 1 bám rất tốt với tín hiệu 
đặt, còn bộ chấp hành 2 hơi lệch so với quỹ đạo 
khớp của tín hiệu đặt.

4.3. Kết quả mô phỏng khi có nhiễu

Hình 4.9. Cửa sổ giao diện chương trình chính khi có nhiễu

Hình 4.10. Cửa sổ giao diện vẽ tín hiệu đặt  khi có nhiễu

Hình 4.11. Đáp ứng bộ chấp hành 1
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V. KẾT LUẬN
Trong bài báo này trình bày việc thiết kế một bộ điều khiển neural mô hình nội để điều khiển cho cánh 

tay robot hai khớp nối. Các mô phỏng trên máy tính cho thấy rằng các bộ điều khiển được thiết kế đã 
đáp ứng được yêu cầu đặt ra là: Khi ta thay đổi các thông số động lực học của đối tượng thì tín hiệu ngõ 
ra thực sự của đối tượng luôn luôn bám theo tín hiệu ngõ ra mong muốn.

P.C.H

Hình 4.13. Kết quả mô phỏngHình 4.12. Đáp ứng bộ chấp hành 2
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Trí tuệ nhân tạo (TTNT) thực sự được áp 
dụng rộng rãi trên thế giới kể từ những năm 
1970, khi công nghệ vi mạch điện tử đã có 

những thành công trong việc tạo nên được những 
máy vi tính (Personal Computer) có tốc độ cao. 
Ở Việt Nam, TTNT thâm nhập rất muộn. Trong 
những năm 90 mới bắt đầu xuất hiện các chương 
trình hệ chuyên gia đầu tiên phục vụ trong lĩnh 
vực y tế. Hiện nay TTNT đang được phát triển rất 
mạnh ở nước ta.

Việc ứng dụng TTNT trong việc giải quyết các 
vấn đề thực tiễn nói chung, hay các nhiệm vụ địa 
chất cụ thể nói riêng luôn cần phải có các máy tính 

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA ĐỊA CHẤT 
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN

|| TS. Doãn Ngọc San
Đại học Dầu khí Việt Nam

có cấu hình mạnh (tốc độ cao và bộ nhớ lớn), đồng 
thời phải có phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
một cách logic hợp lý để biểu diễn tri thức của con 
người một cách chính xác và nhanh nhạy. Trong 
khoa học về trái đất, trước đây máy tính chỉ được 
coi là một công cụ thực hiện các chương trình xử 
lý số liệu dựa trên một số giải thuật nhất định. Đối 
với lĩnh vực tri thức tản mạn, chủ yếu dựa trên kinh 
nghiệm như khoa học địa chất, con người cần có 
một công cụ mạnh hơn để mô tả, phát triển và sử 
dụng các tài liệu dạng ngữ nghĩa (semantic data). 
TTNT được ứng dụng trong khoa học về trái đất 
có thể được chia làm 3 nhánh chính: hệ chuyên gia 
(expert system), mạng thần kinh (neural network) 
và tập hợp logic mờ (fuzzy logic). Nếu như mạng 
neural network được sử dụng trong công tác xử lý 
số liệu dưới dạng số (các bài toán phân loại, nhận 
dạng...) thì hệ chuyên gia (HCG) là công cụ thích 
hợp để xử lý số liệu dạng ngôn ngữ con người (mô 
tả phi số liệu), còn Fuzzy logic là công cụ mạnh để 
xử lý số liệu dạng khái quát mô tả không rõ ràng. 

Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn coi HCG 
như một phần bí ẩn của khoa học tính toán, hoặc 
như một ngành khoa học viễn tưởng của tương lai. 
Hệ chuyên gia là một chương trình thông minh 
cho phép sử dụng các tri thức về một lĩnh vực 
nào đó và các thủ tục suy diễn nhằm giải quyết 
những bài toán đòi hỏi phải dựa vào những tri 
thức, kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh 
vực đó. Hệ chuyên gia có thể đối thoại với người 
dùng bằng cách đặt các câu hỏi phỏng vấn và so 
sánh với cơ sở tri thức (CSTT) cho đến khi có thể 
nhận biết được đối tượng phù hợp với nội dung 
của người dùng. Trên thực tế, hệ chuyên gia địa 
chất (HCGĐC) là phần mềm máy tính chứa các 
thông tin tri thức trong lĩnh vực địa chất, có khả 
năng đáp ứng những yêu cầu của người sử dụng ở 

TÓM TẮT:
Khoa học địa chất là một ngành khoa học mang 

nặng tính kinh nghiệm. Hiện nay, số liệu địa chất 
trong các chuyên ngành hẹp khá phong phú[1]. Để 
khai thác tối đa các số liệu trên cần phải được tổ chức 
và tổng hợp lại thành ngân hàng tri thức. Hệ chuyên 
gia địa chất (HCGĐC) là phần mềm máy tính chứa các 
thông tin và tri thức trong lĩnh vực địa chất, có khả 
năng đáp ứng những yêu cầu của người sử dụng ở 
một trình độ tương đương với các chuyên gia con 
người có kinh nghiệm lâu năm. Với sự phát triển của 
công nghiệp điện tử và tin học, khả năng ứng dụng 
của các hệ chuyên gia nói chung và hệ chuyên gia địa 
chất nói riêng ngày càng cao. Hệ chuyên gia địa chất 
sẽ trở thành công cụ có hiệu suất cao trong công tác 
tìm kiếm và thăm dò các khoáng sản có ích cho đất 
nước.

ABSTRACT:
Geology ismostly empirical science. The 

accumulated geological data are quite abundant. To 
take the most of them, they should be reorganized 
into knowledge base. GEOEXPERT is the system 
that contains many geological data and knowledge, 
capable of meeting user’s regnirements at a level 
equivalent to that of an expert. With the development 
of the electronic and information technology, 
the applicability of expert systems in general and 
GEOEXPERT in particular is inoreasing day by day. 
GEOEXPERT would become a highly effective tool for 
the prorpecting and exploration of mineral resources.



>> HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG

10 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

một trình độ tương đương với các chuyên gia địa 
chất có kinh nghiệm lâu năm.

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ CHUYÊN 
GIA

1. Sự khác biệt giữa hệ chuyên gia và các hệ tin 
học truyền thống

a. Sự khác nhau cơ bản về bản chất 
Giữa một chương trình bình thường và một hệ 

chuyên gia có thể khái quát như sau[2]:

Chương 
trình =

Câu trúc dữ 
liệu Hệ chuyên 

gia =

Tri thức 
chuyên gia

và Giải thuật và Suy diễn
Quá trình tạo lập một hệ chuyên gia 

thường được gọi là quá trình xử lý tri thức 
(knowledge engineering) mà trong đó các thành 
viên chính là các kỹ sư xử lý tri thức (knowledge 
engineer) và các chuyên gia con người (human 
expert). 

b. Về khía cạnh xử lý dữ liệu và tri thức: 
Xử lý dữ liệu truyền thống Xử lý tri thức HCG

- Biểu diễn và sử dụng dữ 
liệu
- Các giải thuật
- Quá trình lặp xử lý dữ liệu
- Xử lý hữu hiệu CSDL lớn

- Biểu diễn và sử dụng tri 
thức
- Các giải thuật heuristic
- Quá trình suy diễn
- Xử lý hữu hiệu các cơ sở tri 
thức lớn

Trong các hệ thông tin cổ điển những gì chúng 
ta lấy ra được là những thông tin đã được thực 
sự lưu trữ trong tập dữ liệu, hoặc là qua các công 
thức tính toán định sẵn. Việc suy diễn liên tiếp các 
thông tin từ những sự kiện đã có, để rồi đi đến một 
kết luận chung về vấn đề đang khảo sát là sự khác 
biệt rõ nét giữa hệ thông tin truyền thống và hệ 
chuyên gia.

c. Về kết quả: 
Chương trình truyền thống luôn cho kết quả 

đúng đắn trong khi đó hệ chuyên gia có thể cho 
kết quả không đúng (sai) vì trong trường hợp này, 
CSTT của hệ không còn phù hợp với thực tế nữa. 

2. Ưu điểm của hệ chuyên gia
So với chuyên gia con người, hệ chuyên gia có 

một số ưu điểm sau: 
- Dễ sử dụng và luôn ở trạng thái sẵn sàng. Một 

chuyên gia con người không bao giờ tận dụng hết 
được khả năng của mình vì ông ta bị chi phối bởi 
nhiều công việc hàng ngày. Ngược lại hệ chuyên 

gia có thể làm việc liên tục 24 giờ một ngày với 
hiệu suất không giảm sút với tri thức của hàng loạt 
chuyên gia trong lĩnh vực đó và các lĩnh vực liên 
quan khác mà một chuyên gia con người không 
thể có được.

- Về lý thuyết, HCG có thể bảo tồn tri thức của 
mình với thời gian vô hạn. Các công việc xử lý 
tri thức được thực hiện rất dễ dàng. Trong khi đó 
chuyên gia con người có thể đánh mất vốn tri thức 
hay quên đi mà không kịp truyền đạt lại cho người 
khác do ảnh hưởng của sức khỏe, tuổi tác. 

- Tri thức của HCG có thể được tư liệu hóa dễ 
dàng, trong khi đó tri thức của chuyên gia con 
người khó có thể được tư liệu hóa. 

- Việc sử dụng tri thức HCG là hoàn toàn nhất 
quán, trong khi đó việc sử dụng tri thức chuyên gia 
con người khó có thể đoán trước được. 

- Chi phí sử dụng tri thức chuyên gia con người 
rất cao trong khi đó chi phí xây dựng HCG là có 
thể chấp nhận được. 

3. Cấu trúc hệ chuyên gia
Như đã trình bày, HCG là chương trình máy tính 

mô phỏng suy diễn của một chuyên gia (CG) trong 
lĩnh vực nào đó. Thông thường người CG sẽ ghi 
nhớ kỹ lưỡng các tri thức liên quan đến lĩnh vực 
của mình. Phần tri thức cơ bản này được ghi vào 
trong vùng nhớ dài hạn. Khi người CG cần giải 
một bài toán, các sự kiện ban đầu được thu nạp 
vào vùng nhớ tạm thời. Người CG sẽ suy diễn và 
đi đến kết luận về bài toán được đặt ra (hình 1a). 
Tương tự như vậy, cấu trúc làm việc của một HCG 
được mô tả trong hình 1b[2].

Hình 1. Cấu trúc làm việc của chuyên gia con người (a) 
và chuyên gia máy (b).
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II. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN 
GIA ĐỊA CHẤT

1. Thiết kế cơ sở tri thức ban đầu của HCG
Như đã trình bày ở phần trên, chất lượng của 

một HCG phụ thuộc rất lớn vào cơ sở tri thức 
(CSTT) của hệ. Lập trình hướng đối tượng ngày 
nay đáp ứng được rất tốt các yêu cầu đặt ra khi xây 
dựng CSTT. Tất cả thế giới bao quanh ta đều là 
những đối tượng có những đặc tính riêng. Những 
đối tượng có những đặc tính gần giống nhau lại 
được nhóm lại thành một lớp. Một đối tượng có 
thể là thành viên của nhiều lớp khác nhau. Trong 
địa chất, đối tượng nghiên cứu chính là các mỏ, 
điểm quặng. Các mỏ, điểm quặng cũng có thể mô 
tả được dưới dạng các lớp đối tượng (class) với 
những thuộc tính riêng (attribute) (hình 2). Những 
thuộc tính đó là:

- Cấu trúc địa chất, vị trí của nó trong cấu trúc 
chung của trường quặng, vùng quặng hay khu vực 
chứa quặng.

- Hình dáng, thế nằm qui mô thân quặng, các yếu 
tố kiến tạo, magma và thạch học khống chế quặng.

- Thành phần vật chất quặng. Cấu tạo, kiến trúc 
các tập hợp khoáng vật có ích, tổ hợp khoáng vật 
cộng sinh, các thời kỳ và giai đoạn khoáng hóa...

- Trữ lượng, chất lượng khoáng sản, điều kiện 
khai thác và những yếu tố khác.

Các lớp thuộc tính này lại chia nhỏ thành các lớp 
thuộc tính con cho đến khi thuộc tính đó chỉ còn 
là số liệu thực tế. Mỗi lớp có thuộc tính riêng và 
có tính kế thừa. Lớp con kế thừa tính chất của lớp 
cha, lớp cháu kế thừa tính chất của lớp ông v.v... 
Nhưng không có tính kế thừa theo chiều ngược lại. 
Các thuộc tính sẽ có mức ưu tiên khác nhau. Có 
thuộc tính là «tiên quyết» đóng vai trò quyết định 
trong việc xác định một đối tượng có phải nằm 
trong nhóm. Mức độ đúng đắn của giải pháp (độ 
tin cậy) sẽ là tổng xác suất đúng/sai của các thuộc 
tính. Xây dựng được CSTT chính xác sẽ quyết 
định tính đúng đắn của hệ chuyên gia khi chương 
trình hoạt động. CSTT này sẽ luôn luôn được bổ 
sung, sửa chữa trong quá trình sử dụng. Đó chính 
là điểm mạnh của hệ chuyên gia. 

Việc mô tả một đối tượng mỏ, điểm quặng là 
kết quả của nhiều chuyên ngành, vì vậy thực chất 
HCGĐC là hệ các chuyên gia chuyên ngành như 
trầm tích, địa vật lý, địa hóa… .

2. Thiết lập môtơ suy diễn (Inference Monitor)
 Motor suy diễn phải đảm bảo tính nhất quán. 

Từ một mục tiêu, áp dụng các tri thức khác nhau 
đều phải cho kết quả là duy nhất. Trong quá trình 
suy diễn không được phá vỡ cấu trúc của CSTT. 
Có 2 phương pháp suy diễn phổ biến hiện nay là 
suy diễn tiến và suy lùi. Phương pháp thứ nhất 
thích hợp với lĩnh vực địa chất hơn. Bản chất của 
phương pháp là xuất phát từ các sự kiện sau khi 
trao đổi các luật có trong CSTT để đi đến kết luận 
về tính đúng đắn của giả thiết đặt ra.

III. KẾT LUẬN
Ở Việt Nam, công tác tìm kiếm thăm dò đã 

được tiến hành với số lượng tài liệu phong phú 
về địa chất, địa hóa, địa vật lý, thành phần vật 
chất quặng, tài nguyên, trữ lượng quặng v.v.. Tuy 
nhiên các kết quả nghiên cứu này thường không 
đồng bộ cho từng khu mỏ hay từng điểm mỏ cụ 
thể, dẫn đến hiện tượng bỏ sót và không đánh giá 
được tiềm năng khoáng sản trên toàn bộ diện tích 
nghiên cứu. Để khoanh vùng triển vọng và đánh 
giá tiềm năng khoáng sản một cách chính xác cần 
phải có công cụ mới có khả năng: (1) Quản trị, 
xử lý và tổng hợp tất cả các tài liệu đo đạc khảo 
sát dạng số (numerical) cũng như dạng mô tả ngữ 
nghĩa (semantic) và (2) Mô phỏng với độ chính Hình 2. Ví dụ mô tả một điểm mỏ và các thuộc tính[3]
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xác cao các qui luật phức tạp đa dạng giữa tích 
tụ khoáng sản và môi trường địa chất vây quanh. 
Nhiệm vụ nêu trên có thể giải quyết tốt với sự kết 
hợp của hệ chuyên gia địa chất trong tổ hợp GIS 
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TÓM TẮT:
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chế tạo thành 

công vật liệu hấp phụ từ vỏ bưởi và áp dụng vào xử 
lý thuốc nhuộm màu metylen xanh trong nước. Các 
yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ như pH của 
dung dịch hấp phụ, liều lượng vỏ bưởi được sử dụng, 
thời gian hấp phụ, nồng độ chất hấp phụ được tiến 
hành khảo sát. Kết quả cho thấy, hiệu suất hấp phụ 
đạt 96% ở điều kiện khảo sát tương ứng là: pH = 6, 
nồng độ metylen xanh ban đầu Cbđ = 100 mg/l, liều 
lượng vỏ bưởi mchp = 0.35 g, thời gian hấp phụ tkhuấy 
= 60 phút, thể tích mẫu Vdd = 50 ml. Vật liệu hấp phụ 
được điều chế từ vỏ bưởi trong nghiên cứu này cho 
hiệu quả tương tự so với xử lý thuốc nhuộm methylen 
xanh bằng than hoạt tính thương mại.

Từ khóa: Vỏ bưởi, methylen xanh, vật liệu hấp phụ, 
phế phẩm nông nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường
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ABSTRACT:
In this study, we have successfully prepared pomelo 

peel absorbent for the removal of methylene blue in 
aqueous solution. Batch adsorption studies were 
carried out under varying experimental conditions 
of pH of solution, adsorbent dose, contact time and 
dye concentration. The results of  experiments show 
that the removal of methylene blue reaches 96% at 
following conditions: initial  solution pH value of 6, 
100 mg/L innitial conentration of pomelo peel,  0.35 
g  pomelo  peel and reaction time of 60 minutes. The 
adsorption of methylene blue using pomelo peel 
preparing in this study gives the similar results in 
comparision with commercial activated carbon at the 
same absorption conditions. 

(Hệ thông tin địa lý) - Geomatics (Toán địa chất) – 
AI (Trí tuệ nhân tạo).

D.N.S



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 13 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các chất nhuộm màu thường được ứng dụng 

phổ biến trong các ngành công nghiệp dệt nhuộm; 
in; sản xuất giấy; nhựa; thực phẩm; mỹ phẩm,... 
Chất nhuộm màu được phân thành ba loại: chất 
nhuộm anion (anionic dyes), chất nhuộm cation 
(anionic dyes), chất nhuộm phi ion (non-ionic 
dyes). Methylen xanh (methylene blue) thuộc chất 
nhuộm cation. Các chất nhuộm màu thải ra ngoài 
trong quá trình sản xuất nếu không được xử lý sẽ 
là nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sức khoẻ con người và sinh vật sống trong môi 
trường nước[1,2,3].

Những năm gần đây, phương pháp sử dụng vật 
liệu hấp phụ xử lý các chất màu từ các phụ phẩm 
nông nghiệp như rơm rạ, bã mía, bã cafe, xơ dừa, 
vỏ trái cây... đang được nghiên cứu và ứng dụng 
nhiều trên thế giới do có ưu điểm là nguồn sẵn 
có, rẻ tiền, thân thiện với môi trường và quy trình 
sản xuất, vận hành đơn giản[1,2,3]. Tuy nhiên, ở 
nước ta việc đưa chúng vào xử lý nước thải còn ít 
được quan tâm và chưa được nghiên cứu một cách 
toàn diện. Vì vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi 
nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ bưởi để 
xử lý chất nhuộm màu methylen xanh trong nước.

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

Vỏ bưởi được sử dụng để nghiên cứu là loại bưởi 
đào được trồng tại tỉnh Đồng Nai.

Dung dịch metylen xanh tiêu chuẩn sử dụng 
trong nghiên cứu này được chuẩn bị như sau: 1 lít 
dung dịch metylen xanh được chuẩn bị bằng cách 
hòa tan 50 mg metylen xanh trong bình định mức 
1000 ml, tiếp theo là pha loãng đến mốc bằng cách 
bổ sung nước cất. Nồng độ metylen xanh trong 
nghiên cứu này chủ yếu là 50 mg/l. Ngoài ra khi 
tiến hành khảo sát nồng độ metylen xanh ban đầu 
thì lượng metylen xanh sẽ thay đổi trong khoảng 
từ 30 - 100 mg/l.

2.2. Quy trình xử lý vỏ bưởi để hấp phụ 
metylen xanh

Quy trình xử lý vỏ bưởi được tiến hành như sau: 
Vỏ bưởi thô sẽ được rửa sạch bằng nước cất để 
loại bỏ tạp chất và bụi bẩn. Sau đó vỏ bưởi được 
phơi khô sơ bộ ở nhiệt độ môi trường (1- 2 ngày). 

Tiếp theo vỏ bưởi được đưa vào tủ sấy và sấy ở 
nhiệt độ 70oC đến khối lượng không đổi (khoảng 
2 giờ). Tiếp theo vỏ sẽ được nghiền nhỏ và sàng 
(kích thước hạt khoảng 200 micromet). Cuối cùng 
là bảo quản trong lọ đựng ở nhiệt độ phòng và 
tránh ẩm.

2.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá 
trình hấp phụ metylen xanh

2.3.1. Ảnh hưởng của pH
Khảo sát khả năng hấp phụ của vỏ bưởi được 

thực hiện trong khoảng pH từ 3 - 10. Lấy 50 ml 
dung dịch metylen xanh nồng độ 50 mg/l vào cốc 
và khuấy với 0.25 g chất hấp phụ (vỏ bưởi). Đo 
độ pH của mẫu bằng máy đo pH và điều chỉnh 
độ pH bằng NaOH 0.1 M hoặc HCl 0.1 M. Dung 
dịch được khuấy bằng máy khuấy từ trong thời 
gian 90 phút. Sau đó mẫu được lọc qua máy lọc 
chân không và nồng độ metylen xanh sẽ được xác 
định thông qua phương pháp quang phổ UV-VIS ở 
bước sóng 662 nm.

2.3.2. Ảnh hưởng của lượng chất hấp phụ
Khảo sát sự ảnh hưởng của liều lượng chất hấp 

phụ đối với metylen xanh được thực hiện bằng 
cách cho lượng vỏ bưởi khác nhau (0.1, 0.2, 0.25, 
0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 g) vào 50 ml dung dịch 
metylen xanh nồng độ 50 mg/l. Áp dụng điều kiện 
pH tối ưu đã khảo sát ở mục 2.3.1.

2.3.3. Ảnh hưởng của thời gian
Khảo sát thời gian tiếp xúc của metylen xanh với 

vỏ bưởi trong khoảng thời gian khuấy là (30, 60, 
90,120, 150 và 180 phút). Áp dụng lượng chất hấp 
phụ đạt tối ưu ở mục 2.3.2.

2.3.4. Ảnh hưởng của nồng độ
Khảo sát nồng độ bằng cách thay đổi nồng độ 

ban đầu của dung dịch metylen xanh (30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 và 100 mg/l). Áp dụng các điều kiện 
tối ưu đã khảo sát.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Hình 1: Hình ảnh của vỏ bưởi qua các quy trình xử lý (1a: vỏ 
bưởi thô; 1b: vỏ bưởi sau khi rửa sạch, phơi khô sơ bộ; 1c: vỏ 
bưởi sau khi sấy khô; 1d: Vỏ bưởi sau khi nghiền thành bột)
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2.4.1. Phương pháp xác định nồng độ 
methylen trong dung dịch sau khi hấp phụ

Nồng độ metylen xanh sau khi được hấp phụ 
sẽ được xác định thông qua phương pháp đo mật 
độ quang, sử dụng máy quang phổ phổ UV-VIS 
ở bước sóng 662 nm. Mẫu được đo tại Trung tâm 
Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Vũng Tàu.

2.4.2. Phương pháp xác định hiệu suất hấp 
phụ

Tỷ lệ loại bỏ metylen xanh có thể tính theo công 
thức:

   Trong đó: 
Ct: Nồng độ dung dịch ở thời điểm t (mg/l).
Co: Nồng độ dung dịch ở thời điểm to (mg/l).

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH dung dịch 

đến hiệu suất hấp phụ methylen xanh
 Điều kiện thực hiện thí nghiệm: Nồng độ ban 

đầu của metylen xanh Cbđ = 50 mg/l, liều lượng 
vỏ bưởi mchp = 0.25 g, thể tích dung dịch metylen 
xanh cần hấp phụ Vdd = 50 ml, thời gian hấp phụ 
tkhuấy = 90’. Kết quả được thể hiện ở hình 2. 

Hình 2: Đồ thị biểu diễn hiệu suất hấp phụ theo pH
Dựa vào kết quả thu được ta thấy: Ở môi 

trường axit càng mạnh (pH = 3) thì khả năng hấp 
phụ của vỏ bưởi càng thấp (pH = 3 đạt hiệu suất 
khoảng 35.72%). Vì trong vỏ bưởi các thành phần 
cellulose, pectin, lignin chứa các nhóm chức -OH, 
-CO có thể bị proton hóa bởi H+ có trong dung dịch 
dẫn đến làm giảm tâm hấp phụ. Khi điều chỉnh pH 
từ 4 - 6 thì khả năng hấp phụ của vỏ bưởi tăng dần 
và đạt hiệu suất tối đa tại pH = 6 (92.93%), sau đó 

bắt đầu giảm dần từ pH = 7. Vì vậy chúng tôi chọn 
pH = 6 làm điều kiện cho các khảo sát tiếp theo. 

3.2. Khảo sát liều lượng chất hấp phụ (vỏ 
bưởi)

Điều kiện thực hiện thí nghiệm: Nồng độ ban 
đầu của metylen xanh Cbđ = 50 mg/l, pH = 6, thể 
tích dung dịch metylen xanh cần hấp phụ Vdd = 50 
ml, thời gian hấp phụ tkhuấy = 90’. Kết quả được thể 
hiện ở hình 3. 

Hình 3: Đồ thị biểu diễn hiệu suất hấp phụ theo 
liều lượng chất hấp phụ

Dựa vào kết quả thu được ta thấy: khi thay đổi 
liều lượng vỏ bưởi từ 0.1 - 0.35 g thì khả năng hấp 
phụ metylen xanh cũng tăng đạt hiệu suất tối đa 
93.35% ở liều lượng mchp = 0.35 g. Tại đây khả 
năng hấp phụ của vỏ bưởi đã bão hòa cho nên khi 
điều chỉnh liều lượng tăng từ 0.4 - 0.5 g thì hiệu 
suất có xu hướng giảm dần do quá trình giải hấp có 
thể xảy ra. Vì vậy chúng tôi chọn m = 0.35 g làm 
liều lượng cho các khảo sát tiếp theo.

3.3. Khảo sát thời gian hấp phụ
Điều kiện thực hiện thí nghiệm: Nồng độ ban 

đầu của metylen xanh Cbđ = 50 mg/l, pH = 6, thể 
tích dung dịch metylen xanh cần hấp phụ Vdd = 50 
ml, liều lượng vỏ bưởi mchp = 0.35 g. Khảo sát thời 
gian tiếp xúc của metylen xanh với vỏ bưởi trong 
khoảng thời gian khuấy là (30, 60, 90,120, 150 và 
180 phút). Kết quả được thể hiện ở hình 4. 

Hình 4: Đồ thị biểu diễn hiệu suất hấp phụ theo 
thời gian hấp phụ
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Dựa vào kết quả thu được, ta thấy thời gian càng 
ngắn thì hiệu suất hấp phụ sẽ không cao (thời gian 
t = 30’ thì hiệu suất chỉ đạt khoảng 86.76%). Khi 
tăng thời gian hấp phụ lên 60 phút và 90 phút thì 
hiệu suất hấp phụ metylen xanh đạt lần lượt là 
92.96% và 93.35%. Tuy nhiên khả năng hấp phụ 
của vỏ bưởi giảm dần từ 90 phút do quá trình hấp 
phụ đã đạt trạng thái bão hòa. Vì vậy chúng tôi 
chọn t = 60 phút làm thời gian cho các khảo sát 
tiếp theo.
3.4. Khảo sát nồng độ metylen xanh:

Điều kiện thực hiện thí nghiệm: pH = 6, thể tích 
dung dịch metylen xanh cần hấp phụ Vdd = 50 ml, 
liều lượng vỏ bưởi mchp = 0.35 g, thời gian hấp phụ 
tkhuấy = 60’.

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ ban đầu 
(từ 30 - 100 mg/l) đến hiệu suất hấp phụ được trình 
bày ở hình 5. Dựa vào kết quả thu được, ta thấy khi 
thay đổi nồng độ metylen xanh ban đầu từ 30 - 100 
mg/l thì hiệu suất hấp phụ tăng theo và đạt hiệu 
suất cao, khoảng 95-96% ở nồng độ từ 70 đến 100 
mg/l. Vì vậy, chúng tôi chọn nồng độ 100 mg/l để 
tiến hành ở các thử nghiệm tiếp theo. 

Hình 5: Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ 
đến hiệu suất hấp phụ

3.5. So sánh khả năng xử lý methylen xanh 
của vỏ bưởi và than hoạt tính thương mại

Sau khi tìm được điều kiện tối ưu, chúng tôi tiến 
hành kiểm tra khả năng hấp phụ metylen xanh ở 
điều kiện đó và so sánh với kết quả khi sử dụng 
than hoạt tính thương mại ở cùng điều kiện. Điều 
kiện tối ưu tiến hành thí nghiệm: Nồng độ ban đầu 
Cbđ = 100 mg/l, liều lượng vỏ bưởi mchp = 0.35 g, 
thời gian hấp phụ tkhuấy = 60 phút, pH = 6. Kết quả 
cho thấy, hiệu suất hấp phụ khi sử dụng vỏ bưởi 
và than hoạt tính tương ứng là: 96% và 97%. Điều 
này chứng tỏ, khả năng xử lý chất nhuộm màu 
methylen xanh của vỏ bưởi trong nghiên cứu này 
là rất hiệu quả. 

III. KẾT LUẬN
Chúng tôi đã chế tạo thành công vật liệu hấp 

phụ từ vỏ bưởi ứng dụng trong xử lý thuốc nhuộm 
màu methylen xanh có trong nước. Qua các kết 
quả nghiên cứu ở trên cho thấy vật liệu hấp phụ 
được điều chế từ vỏ bưởi có tiềm năng ứng dụng 
rất lớn do là nguồn nguyên liệu phế phẩm rẻ tiền, 
quy trình hấp phụ đơn giản, dễ vận hành, hiệu suất 
cao, phù hợp trong khoảng rộng pH của dung dịch, 
thời gian xử lý ngắn và có khả năng hấp phụ lượng 
lớn chất màu. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu 
tối ưu hóa điều kiện hấp phụ xử lý methylen xanh 
trong nước cũng như nghiên cứu ứng dụng của 
vỏ bưởi trong xử lý nước nhiễm kim loại nặng và 
nhiễm dầu.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ô nhiễm rác thải nói chung, đặc biệt là rác thải 

nhựa đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với toàn 
thể nhân loại trong thời gian gần đây. Theo báo cáo 
của Liên hợp quốc năm 2018 cho thấy, mỗi năm 
con người thải ra một khối lượng nhựa bao gồm 
cốc, chai nhựa, túi nylon, hộp đựng đồ ăn… đủ để 
trải quanh trái đất 4 lần. Với nhịp độ sử dụng nhựa 
như hiện nay, sẽ có thêm 33 tỷ tấn nhựa được sản 
xuất vào năm 2050 và một phần lớn trong số đó sẽ 
nằm trong các đại dương và tồn tại trong nhiều thế 
kỷ. Với đặc tính khó phân hủy trong điều kiện tự 
nhiên, rác thải nhựa cùng với các chất gây ô nhiễm 
môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến 
môi trường, kinh tế, xã hội và sức khỏe con người.

Hạt nhựa là các mảnh vụn nhựa được tạo thành 
từ hai loại chính, là macroplastic (có kích thước 
lớn hơn 5 mm) và microplastic (có kích thước 
nhỏ hơn 5 mm), có thể được (1) sản xuất và sử 
dụng để thêm vào các sản phẩm vệ sinh cá nhân 
và mỹ phẩm như xà phòng, sữa rửa mặt hay kem 
đánh răng… và (2) còn được sinh ra do quá trình 
phân hủy rác thải nhựa do nhiệt hay lực cơ học. 
Các hạt nhựa này tồn tại lâu dài trong các loại môi 
trường (đất, nước và không khí) và dần xâm nhập 
vào chuỗi thức ăn của con người, gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta.

Các nghiên cứu gần đây lần lượt chỉ ra rằng: bia, 
mật ong, thịt gà là những nguồn thực phẩm chứa 
nhiều hạt nhựa[1]; Các hạt nhựa siêu nhỏ cũng tồn 
tại rất nhiều trong không khí[2]; 90% các loại nước 
đóng chai có trên thị trường chứa hạt  nhựa[3]; hay 
đã thấy sự hiện diện của các hạt nhựa trong đường 
ruột con người[4]… Hạt nhựa thực sự đã trở thành 
mối đe dọa cho sức khỏe loài người và đang trở 
thành vấn đề được đặc biệt chú ý trong thời gian 
gần đây.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với lợi thế có nhiều 
bãi biển đẹp đang dần trở thành một điểm đến 
du lịch hấp dẫn thu hút đông du khách và là một 

Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA VÀ 
HẠT NHỰA TẠI CÁC BÃI BIỂN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
|| TS. Đặng Thị Hà
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh. 
Tuy nhiên, đi song song với lợi thế đó thì vấn 
đề ô nhiễm môi trường cũng cần được quan tâm 
sâu sắc. Lượng rác thải do các hoạt động du lịch 
tại các bãi tắm được ước lượng khoảng 6-10 tấn/
ngày (số liệu tháng 10/2018, Công ty CP Dịch vụ 
môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu). Nếu 
không được thu gom kịp thời, lượng rác thải này 
không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây ra 
tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, đặc biệt 
là các rác thải khó phân hủy như rác thải nhựa. 
Đứng trước thực trạng trên, chúng tôi đã tiến hành 
thực hiện dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa 
tại các bãi biển thành phố Vũng Tàu”. Dự án của 
chúng tôi gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1- Xác định 
thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa và ô nhiễm hạt 
nhựa tại các bãi tắm trên địa bàn TP. Vũng Tàu; 
Giai đoạn 2 - Nghiên cứu, chế tạo vật liệu thay thế 
túi nilon, thân thiện với môi trường (đề tài NCKH 
cấp trường, BVU); Giai đoạn 3 - Chung tay giảm 
thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại TP. Vũng Tàu bằng 
cách thực hiện các chương trình tuyên truyền về 
ô nhiễm  nhựa, phát túi/giỏ đi chợ cho người dân, 

Hình 1. Hạt nhựa tham gia vào chuỗi thức ăn 
(nguồn: Sciencealert.org)
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thay thế các cốc/hộp dùng 1 lần tại các nhà hàng/
quán nước… Trong khuôn khổ bài báo này, chúng 
tôi xin trình bày các kết quả thu nhận được trong 
giai đoạn 1 của dự án. 

II. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
- Trong thời gian từ tháng 11 đến hết tháng 

12/2018, chúng tôi đã chia thành 4 đợt thu gom 
rác tại các bãi tắm trên địa bàn thành phố Vũng 
Tàu bao gồm công viên và bãi tắm bãi trước, công 
viên và bãi tắm bãi sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa. 

- Rác được đựng trong các bao nilon và đem về 
điểm tập kết để phân loại, cân khối lượng.

- Đồng thời, chúng tôi cũng lấy 04 mẫu nước 
biển tại 4 bãi tắm này (mẫu lấy chứa vào các chai 
nhựa sạch, đã được tráng 3 lần bằng nước biển tại 
điểm lấy mẫu, cách bờ 20m, cách mặt nước 10cm). 
Mẫu nước sau khi lấy được xử lý và phân tích tại 
phòng thí nghiệm Hóa phân tích, Viện Kỹ thuật - 
Kinh tế Biển, BVU: Sau khi được loại bỏ các vật 
thể có kích thước lớn, nước biển được lọc bằng 
giấy lọc có đường kính lỗ 2µm đã được xử lý trước 
(sấy ở 50ºC trong vòng 12h và cân trọng lượng, 
giữ trong bình hút ẩm). Giấy lọc được sấy khô đến 
khối lượng không đổi ở 50ºC trong vòng 12h để đo 
khối lượng và hình dạng hạt nhựa bằng kính hiển 
vi độ phóng đại 40X.

Hình 2. Bản đồ TP. Vũng Tàu và vị trí lấy mẫu

III. KẾT QUẢ
3.1. Khối lượng chất thải nhựa trong rác thải

Trong khoảng thời gian 4 đợt khảo sát tại các bãi 
biển từ tháng 11 đến tháng 12/2018, chúng tôi thấy 
khối lượng rác thải thu gom được có sự khác nhau 
tương đối giữa các bãi tắm. Cụ thể, tại bãi trước 

và bãi sau là nơi có lượng khách du lịch tập trung 
đông nên lượng rác thu gom được nhiều hơn hai 
bãi tắm còn lại. 

Sau khi thu gom rác về, chúng tôi đã tiến hành 
phân loại rác ra làm 5 nhóm cơ bản và thu được kết 
quả trung bình như sau:

Bảng 1. Thành phần phân loại rác thải thu gom 
tại các bãi tắm

STT Thành phần Tỷ trọng (%)

1 Hữu cơ thực phẩm 51

2 Giấy 2

3 Nhựa 5

4 Gỗ, vải 6

5 Thủy tinh 8

6 Kim loại 0.3

7 Khác 27.7

Kết quả trên cho thấy, mặc dù lượng rác thải 
nhựa chỉ chiếm khoảng 5% nhưng đây là loại rác 
thải có khối lượng rất nhẹ, tương ứng với ~ 2kg, 
cho thấy nguy cơ ô nhiễm rất cao nếu lượng rác 
thải này không được thu gom và xử lý đúng cách.

Hình 3. Túi nilon và hộp đựng thức ăn (polystyrene) 
trong rác thải sau khi được phân loại

3.2. Khối lượng hạt nhựa trong mẫu nước biển 
và kích thước hạt nhựa

Đối với các mẫu nước biển, các kết quả thu được 
chỉ ra rằng khối lượng chất rắn lơ lửng trong nước 
biển tại các bãi tắm trong khoảng thời gian tháng 
11, 12 không có sự khác nhau rõ rệt.

Đối với hình dạng của các hạt nhựa, chúng tôi 
nhận thấy các hạt nhựa có nhiều hình dáng khác 
nhau và có thể phân thành 5 loại chủ yếu sau: 
dạng mảnh, dạng sợi, dạng hình cầu, dạng film và 
dạng không xác định. Kích thước của các hạt nhựa 
cũng rất đa dạng, dao động từ 10-3mm đến vài mm 
(Hình 5).
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Các kết quả từ hình 6 cho thấy hình dạng chủ 
yếu của các hạt nhựa là dạng mảnh (chiếm hơn 
50%) tại tất cả các điểm khảo sát. Trong khi đó, 
dạng sợi chiếm tỉ lệ thấp nhất (<10%). Điều đó cho 
thấy túi nilong là nguồn gốc chủ yếu của các hạt 
nhựa trong nước biển.

IV. KẾT LUẬN
Các kết quả nghiên cứu ban đầu đã cho thấy 

lượng rác thải không bỏ đúng nơi quy định tại 
các bãi tắm trên TP. Vũng Tàu là rất lớn, trong 
đó, lượng chất thải nhựa chiếm khoảng 5% khối 
lượng. Điều đó cho thấy nếu lượng rác thải nhựa 
này không được thu gom kịp thời sẽ gây ra ô nhiễm 
môi trường trầm trọng. Hơn thế, kết quả còn chỉ ra 
rằng kích thước của các hạt nhựa cũng rất đa dạng, 
dao động từ 10-3mm đến vài mm và có nhiều hình 
dạng khác nhau, trong đó chủ yếu là dạng mảnh. 
Nguồn gốc của các hạt  nhựa trong nước biển bước 
đầu được xác định là có nguồn gốc từ các túi ni 
lông không được thu gom, sau thời gian chịu tác 
động của nhiệt và lực cơ học bị phá vỡ thành các 
mảnh nhựa. Các hạt nhựa này sẽ tham gia vào 
chuỗi thức ăn thông qua các loài động vật phù du, 
các loài tôm, cá… và trở thành tác nhân gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người.

Đ.T.H

Hình 4. Nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước biển

Hình 5. Một số hình dạng của hạt nhựa trong nước biển

Hình 6. Phân bố tỷ lệ hình dạng các hạt nhựa 
trong các mẫu nước biển
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TÓM TẮT: 
Trong công nghiệp khoan dầu khí, việc lựa chọn 

tối ưu lưu lượng bơm để đáp ứng áp lực thủy lực tại 
choòng khoan hay công suất thủy lực của choòng 
khoan tối đa sẽ góp phần rất lớn vào quá trình phá 
hủy đất đá ở đáy giếng của choòng khoan góp phần 
gia tăng tốc độ khoan và giảm giá thành mét khoan, 
giảm chi phí thi công khoan. Trong nghiên cứu này 
tác giả lựa chọn tối ưu lưu lượng bơm cho từng đoạn 
khoan của khoảng khoan giếng có đường kính 12-
1/4” với chiều dài mục tiêu từ 1800m tới 3600m của 
giếng khoan X tại bể Cửu Long. Dựa trên tiêu chuẩn 
tối ưu về công suất thủy lực của choòng với áp suất 
sụt giảm qua choòng chiếm 65% áp suất bơm, kết quả 
tìm được các lưu lượng bơm hợp lý cho từng đoạn 
khoan của khoảng khoan 12-1/4”. Tương tự với tiêu 
chí tối đa áp lực thủy lực tại choòng với áp suất sụt 
giảm qua choòng chiếm 46% áp suất bơm, kết quả 
tìm được các lưu lượng bơm hợp lý và đường kính vòi 
phun tương ứng. 

TỪ KHÓA: 
Tối ưu lưu lượng bơm, tối đa công suất choòng 

khoan, tối ưu áp suất qua choòng khoan, tối ưu công 
suất thủy lực qua choòng khoan

I. GIỚI THIỆU
Giếng khoan X là giếng khoan phát triển thuộc 

mỏ Sư Tử Nâu thuộc lô 15-1 của Bể Cửu Long, 
cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 150 km về phía 
đông, diện tích toàn mỏ là 800km2. Trong nghiên 
cứu này tác giả lựa chọn lưu lượng bơm tối ưu cho 
khoảng khoan 850ft khoan cho khoan giếng đường 
kính 12-1/4” từ độ sâu 1800m tới độ sâu 3600m, 
như vậy có 7 khoảng khoan cho khoan giếng đến 
mục tiêu yêu cầu[1]. Khi độ sâu tăng lên trong khi 
khoan thì tổng áp suất mát sẽ tăng lên, tất nhiên áp 
suất mất mát ngoài cần khoan cũng tăng lên, điều 
đó làm tăng áp suất đáy giếng, tăng tỷ trọng tuần 
hoàn tương đương (ECD), và kết quả là áp suất 
động trong giếng có xu hướng vượt qua áp suất nứt 
vỉa dọc theo thân giếng và gây mất dung dịch, gây 
kích trong giếng khoan. Mô hình Bingham có ứng 

TỐI ƯU LƯỢNG BƠM TUẦN HOÀN 
DUNG DỊCH KHI KHOAN ĐƯỜNG 

KÍNH GIẾNG 12-1/4’’ TẠI BỂ CỬU LONG
|| ThS. Nguyễn Hữu Trường 
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

suất cắt động nhỏ hơn so với các mô hình phi niu 
tơn khác, do đó mô hình Bingham được sử dụng 
trong tính toán áp suất mất mát trong cần cũng 
như ngoài cần với các chế độ dòng chảy cụ thể. Vì 
vậy việc tối ưu lưu lượng bơm cho từng khoảng 
khoan là rất quan trọng sao cho áp lực thủy lực qua 
choòng, công suất thủy lực qua choòng là lớn nhất, 
nhằm để góp phần làm sạch giếng khoan, gia tăng 
tốc độ khoan. 

1. Mô hình áp suất mất mát trên bề mặt 
Bảng 1. Phân loại thiết bị bề mặt trên 

giàn khoan theo IADC

Các thông số 1 2 3 4

Ks 22 8 5 4

Thông số L(ft) ID(in) L(ft) ID(in) L(ft) ID(in) L(ft) ID(in)

Ống đứng 40 3 40 3.5 45 4 45 4

Ống mềm 45 2 55 2.5 55 3 55 3

Cổ ngỗng 4 2 5 2.5 5 2.5 6 3

Cần chủ đạo 40 2.25 40 3.25 40 3.25 40 4

Tổn hao áp suất của các thiết bị trên bề mặt được 
theo công thức (Baker Huges drilling engineering 
workbook 1995)

2. Mô hình áp suất mất mát trong cần và 
ngoài cần theo quy luật Bingham Plastic

Đối với dòng dung dịch khoan chảy tầng theo 
chế độ dòng chảy Bingham[17], áp suất sụt giảm 
trong chuỗi cần khoan (Bourgoyne, 1991)[11] và 
áp suất sụt giảm ngoài chuỗi cần khoan (Melrose, 
1985) như sau:

(1)

(2)
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 Đối với dòng dung dịch khoan chảy dối theo chế 
độ dòng chảy Bingham[17], áp suất sụt giảm trong 
chuỗi cần khoan và áp suất sụt giảm ngoài chuỗi 
cần được tính bởi công thức dưới đây (Bourgoyne, 
1991)[11]: 

        
  (3)

        
   (4)

3. Mô hình áp suất mất mát trong cần và 
ngoài cần theo quy luật hàm mũ Power Law

Đối với chế độ dòng chảy dung dịch khoan 
tuân theo quy luật hàm số mũ Power Law, thì chế 
độ dòng chảy tầng trong chuỗi cần khoan có áp 
suất sụt giảm trong cần khoan theo (Bourgoyne, 
1991)[11] và áp suất sụt giảm ngoài cần khoan theo 
(Dodge và Metzner, 1957)[16].

Để xem xét chế độ dòng chảy dung dịch trong 
cần và ngoài cần thì hệ số Hedstrom[15] và hệ số 
Reynolds[10] cần được xem xét bởi công thức sau:

Hệ số Reynolds được tính thức sau:

4. Áp suất sụt giảm qua choòng khoan và 
tổng áp suất bơm

Mô hình áp suất sụt giảm qua choòng được cho 
bởi (Azar và Samuel, 2007)[12] như sau:

    
     

5. Mô hình tổng áp suất bơm
       

 
Đặt tổng áp suất mất mát qua hệ thống khoan 

(5)   
  
  
(6)

ngoại trừ áp suất mất mát qua choòng khoan là:

 6. Lưu lượng bơm tối thiểu và lưu lượng bơm 
tối đa

Williams và Bruce (1951) [14] chỉ ra tốc độ 
dòng dung dịch ngoài khoảng không vành xuyến 
để nâng mùn khoan lên trên nằm trong khoảng từ 
100 ft/min tới 125 ft/min. Lưu lượng bơm tối đa và 
lưu lượng bơm tối thiểu như sau:

   

    
               

7. Tối đa công suất thủy lực của choòng khoan 
Mô hình công suất thủy lực qua choòng:

      
               

Kendall and Goins, 1960[13] đã đưa ra mô hình 
tối ưu áp suất mất mát qua hệ thống tuần hoàn 
dung dịch khoan trong giếng, tối ưu áp suất sụt 
giảm qua choòng khoan và công suất tối đa qua 
choòng như sau:

       

 

8. Tối đa áp lực thủy lực qua choòng
Lực đập của thủy lực vòi phun được đưa ra bởi 

(Azar và Samuel, 2007)[12]: 

MW  = Tỷ trọng dung dịch khoan, ppg
Kendall and Goins, 1960)[13] đưa ra mối liên hệ 

giữa tổng áp suất mất mát tối ưu với áp suất bơm:

  
                            

Từ đó áp suất sụt giảm qua choòng tối ưu là:

(7)

(8)

(9)

(11)

(10)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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Khi khoan tầng đất đá nông, mối liên hệ giữa 
áp suất bơm tối đa và công suất bơm (Azar and 
Samuel, 2007)[12]:

    
      

Kendall và Goins, 1960[13] đã đưa ra mối liên hệ 
giữa tối ưu áp suất mất mát với áp suất bơm và áp 
suất sụt giảm qua choòng như sau:

     
                          

     
                          

9. Tối ưu diện tích vòi phun và đường kính 
vòi phun

Tổng diện tích vòi phun tối ưu và đường kính vòi 
phun tối ưu được biểu diễn bởi (Azar và Samuel, 
2007)[12]:

                                                 

                                                  

10. Tối đa lưu lượng bơm khi thực hiện khoan 
giếng X đường kính 12-1/4’’ tại bể Cửu Long

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Giếng khoan X là một giếng khoan phát triển 
thuộc mỏ Sư Tử Nâu thuộc lô 15-1 của bể Cửu 
Long. Lô 15-1 có diện tích tổng cộng khoảng 800 
km2, cách bờ biển Vũng Tàu 147km về phía Đông. 
Hiện nay Lô 15-1 đang trong giai đoạn tìm kiếm, 
thăm dò được điều hành bởi công ty điều hành 
Cửu Long JOC. Hình 1 cho thấy vị trí của giếng 
khoan X trên bản đồ khu vực bể Cửu Long[1] và 
hình 2 mô tả sơ đồ áp suất của giếng khoan.

II. THÔNG SỐ ĐẦU VÀO ĐỂ TÍNH TOÁN 
TỔNG ÁP SUẤT MẤT MÁT VÀ ÁP SUẤT 
MẤT MÁT QUA CHOONG

Bảng 2. Thông tin bộ khoan cụ cho khoan giếng 
khoan đường kính 12-1/4”[1]

Tên gọi tổ chức khoan quốc 
tế IADC

Chiều 
dài
 (m)

Đường 
kính 

ngoài 
(in)

Đường 
kính 

trong 
(in)

5-1/2’’ DPS, Premium
Crossover sub
15x5’’ HWDP
Crossover
2x8.25’’ DC
8’’ PBL Sub (Tubular)
2 x8.25’’ DC
8’’ Drilling Jar
4 x 8.25’’ DC
Stethoscope 825w/12” st 
Telescope 825 NF
ARC-8
12-1/8’’ PD Stabilizer Receiver 
PD 900x 5AA 12-1/4’’ Silic
PD 900x 5AA 12-1/4’’ Silic
PDC Bit (Shank)
PDC Bit (Nozzles)

3163.06
0.90

142.50
0.90

19.00
1.52

19.00
9.75

38.00
10.37
7.53
5.49
1.52
4.21
0.00
0.25
0.00

5.36
8.25
5.00
8.25
8.25
8.00
8.25
8.00
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
9.00
9.00
9.00
9.00

4.78
2.88
4.00
2.88
2.81
2.25
2.81
3.00
2.81
5.90
5.11
2.81
3.00
5.13
5.13
2.75
2.75

Hình 2. Sơ đồ áp suất lỗ rỗng và áp suất vỡ vỉa[1]

Hình 1. Vị trí giếng khoan X thuộc bể Cửu Long[1]
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Bảng 3. Kết quả tính toán

mMD Ps(psi) Pdp(psi) Phwdp(psi) Pdc(psi) Pa(psi) Ptool(psi) Pd(psi) q

1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600

67
67
67
67
67
67
67

295,01
402,50
409,99
467,49
524,99
582,49
639,99

63,64
63,64
63,64
63,64
63,64
63,64
63,64

181,59
181,59
181,59
181,59
181,59
181,59
181,59

95,78
112,07
128,36
144,66
160,96
177,25
193,58

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300

2003
2127
2151
2224
2298
2372
2446

600
600
600
600
600
600
600

Theo tiêu chí tối ưu tổn thất áp suất mất mát qua 
hệ thống khoan là 1818 psi. Do đó ta có kết quả 
theo bảng dưới đây với giả thiết choòng khoan có 
ba vòi phun có đường kính như nhau được cho bởi 
bảng dưới đây:

Bảng 4. Kết quả tối ưu lưu lượng bơm và đường kính 
vòi phun của choòng cho từng khoảng khoan

Thông tin về máy bơm

Thông số Giá trị

Áp suất bơm tối đa, psi 5000 psi

Công suất bơm tối đa 2200 HP

Hiệu suất bơm, % 95%

Giả thiết lưu lượng bơm 600 gpm

Lưu lượng bơm nhỏ nhất (100 ft/min) 510 gpm

Lưu lượng bơm lớn nhất 728 gpm

Tối ưu áp suất mất mát 1818 psi (m=1.75 ứng 
với chế độ chảy rối)

Tối ưu áp suất qua choòng 3181 psi

Thông tin dung dịch khoan[1] (Dung dịch khoan gốc 
nước tổng hợp)

Các thông số Giá trị

Trọng lượng riêng 
Độ nhớt dẻo 
Ứng suất trượt động
Fann 3 
Fann 6 
Fann 100 
Fann 200 
Fann 300 
Fann 600 

11 ppg
14 cP
22 lb/100ft2

8,8 lb/100ft2

9,9 lb/100ft2

22,5 lb/100ft2

30,0 lb/100ft2

36,0 lb/100ft2

50,0 lb/100ft2

Choòng khoan[1]

Các thông số Giá trị

Loại choòng Ba chóp xoay răng đính

Đường kính choòng 12.25 in

Tổng diện tích vòi phun 0.59 in2

Vòi phun: 1x1/32 in 3 x16

mMD

Lưu lượng 
bơm tối 
ưu (Qopt, 

gpm)

Tối ưu 
Pdopt, 
psi

Pb (psi)

At (Tổng 
diện tích 

vòi phun), 
in2 c

Đường 
kính vòi 
phun tối 

ưu (in)

Áp lực 
thủy 
lực 

(lbf )

1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600

567
548
545
535
525
515
506

1818
1818
1818
1818
1818
1818
1818

3182
3182
3182
3182
3182
3182
3182

0.32028
0.3095

0.30752
0.30167
0.29612
0.2908

0.28572

0.02754
0.02924
0.02957
0.03058
0.03159
0.03261
0.03363

0.42
0.40
0.40
0.39
0.39
0.38
0.37

1837
1776
1766
1733
1701
1669
1639

12. Kết quả ở bảng 4 thu được theo điều kiện 
mô hình như sau

.      
    

Trên cơ sở công thức đó nghiên cứu thu được kết 
quả tối ưu lưu lượng bơm với các chiều sâu khác 
nhau được cho trong bảng 4. Ngoài ra theo kết quả 
nghiên cứu ở bảng 4 cho thấy khi chiều sâu tăng 
lên thì áp suất mất mát toàn bộ hệ thống khoan 
tăng lên, riêng áp suất ngoài cần khoan cũng tăng 
theo chiều sâu.

Ảnh hưởng của chiều sâu giếng khoan tới áp 
lực vòi phun của choòng và lưu lượng bơm qua 
choòng

(25)

Hình 3. Ảnh hưởng của chiều sâu 
giếng khoan tới áp lực vòi phun 

của choòng

Hình 4. Ảnh hưởng của chiều sâu 
giếng khoan tới lượng bơm qua 

choòng

III. KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu về tối ưu lưu lượng bơm cho 

khoan giếng đường kính 12-1/4” của giếng khoan 
X của bể Cửu Long tác giả rút ra các kết luận như 
sau:

- Khi chiều sâu giếng khoan tăng lên thì tổn hao 
áp suất ngoài cần khoan cũng tăng theo, do đó tỷ 
trọng tuần hoàn tương đương (ECD) trong giếng 
khoan cũng tăng lên. 

- Trong nghiên cứu sắp tới tác giả tiếp tục nghiên 
cứu tối ưu lưu lượng bơm theo tiêu chí tối đa áp 
lực thủy lực qua choòng, tối đa đường kính của 
vòi phun ứng với mỗi khoảng khoan nhất định cho 
giếng khoan phát triển.

N.H.T
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Atopt = Tổng diện tích vời phun, in2 
Qopt = Lưu lượng bơm tối ưu, gpm 
PBopt =Tối ưu áp suất sụt giảm qua choòng khoan, 

psia 
PfDopt = Tối ưu tổng áp suất mất mát, psia 
m  = Số mũ
Cd  = Hệ số dung dịch qua vòi phun 
MW  = Tỷ trọng dung dịch khoan sử dụng, ppg
Pmax = Áp suất bơm tối đa (psia)
Fj = Áp lực thủy lực của choòng, lbf 
HHPopt= Tối ưu công suất thủy lực của choòng, hp
HHp  = Là áp suất qua choòng khoan, HP 
∆Pb = Áp suất sụt giảm qua choòng khoan, psia 
q  = Lưu lượng bơm (gpm)
qmax  = Lưu lượng bơm tối đa, gpm 
PHp  = Công suất của máy bơm, hp 
E  = Hiệu suất bơm 
qmin  = Lưu lượng bơm tối thiểu, gpm 
dh  = Đường kính trong lỗ khoan hay đường 

kính trong ống chống, in 
vmin  = Vận tốc tối thiểu khoảng không vành 

xuyến, ft/s 
Pp       = Áp suất bơm, psi
Δps = Tổn hao áp suất trong các thiết bị bề mặt, psi
Δpdp = Tổ hao áp suất trong cần khoan, psi
Δpdc = Tổn hao áp suất trong cần nặng, psi
Δpb = Tổn hao áp suất qua choòng, psi
Δpdca= Tổn hao áp suất trong vành xuyến đoạn cần 

nặng, psi
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Δpdba= Tổn hao áp suất trong vành xuyến đoạn cần 
khoan, psi

c  = Là hắng số nó phụ thuộc vào tính chất của 
dung dịch khoan

At = Tổng diện tích của vòi phun (in2) 
k = Chỉ số độ sệt của dung dịch khoan, 
n = Chỉ số ứng xử của dung dịch khoan
L = Chiều dài của cần khoan hay cần nặng (ft) 
Va = Tốc độ trung bình ngoài khoảng không vành 

xuyến (ft/min) 
dip = Đường kính trong cần khoan hay cần nặng, in 
d2 = Đường kính trong của giếng khoan, in
d1 = Đường kính ngoài của cần khoan
Vid= Tốc độ dòng dung dịch trong cần khoan, ft/

min
μp = Độ nhớt dẻo của dung dịch, cp
d = Đường kính trong của đường ống, in

 = Vận tốc trung bình, ft/min
Pf  = Áp suất mất mát qua cần khoan hay cần nặng, 

psia
di = Đường kính trong của cần khoan hay cần 

nặng, in 
Vid= Tốc độ trung bình của dòng dung dịch trong 

cần khoan, ft/min

 = Ứng suất cắt động của dung dịch khoan, 
lb/100ft2

Pfs = Tổn hao áp suất bề mặt, psia
Cse = Hệ số tổn hao áp suất trên bề mặt 
PV = Độ nhớt dẻo dung dịch, cp
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I. MỞ ĐẦU
Theo Sở NN-PTNT, tổng diện tích trồng chuối 

trên địa bàn tỉnh khoảng 500ha, tập trung nhiều 
nhất trên địa bàn huyện Châu Đức, Xuyên Mộc. 
Những năm gần đây giá chuối lên xuống thất 
thường khiến nông dân lao đao, phải lâm vào 
tình cảnh chờ “giải cứu” do nguồn cung vượt quá 
cầu khiến giá chuối giảm mạnh, chỉ còn từ 1.500 
- 2.000 đồng/kg và không có thương lái đến thu 
mua, nông dân phải nhìn cảnh chuối chín rụng đầy 
vườn và đổ bỏ. Hơn nữa, tổn thất sau thu hoạch 
của chuối khá lớn bởi chuối là loại quả hô hấp đột 
biến, nên vòng đời lưu trữ ngắn. Nhằm tạo một 
hướng mới để giải quyết đầu ra cho chuối trên địa 
bàn tỉnh, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng 
được quy trình sản xuất giấm chuối.

Giấm là một gia vị truyền thống trong ẩm 
thực Việt, là nguyên liệu để chế biến, bảo quản 
nhiều món ăn khác nhau. Giấm không chỉ được 
sử dụng nhiều trong công nghệ thực phẩm mà 
còn ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp 
nhẹ, mỹ phẩm cho phái đẹp. Trong y học, giấm 
chuối còn được làm thức uống có tác dụng làm 
giảm cholesterol, ổn định huyết áp, ức chế các vi 
khuẩn có hại trong đường ruột, nhuận tràng, cải 
thiện bệnh trĩ và táo bón, ngăn ngừa co rút cơ bắp. 
Giấm có tính acid, được sản xuất rộng rãi từ gạo, 
mạch nha, táo, các dạng rượu vang khác nhau và 
các vật liệu nông nghiệp (Horiuchi et al., 1999). 
Quá trình lên men giấm cơ bản là quá trình hai 
giai đoạn với giai đoạn đầu tiên là chuyển đổi kỵ 
khí các loại đường lên men thành ethanol bằng 
nấm men Sachcharomyces, và thứ hai là quá trình 
oxy hóa hiếu khí ethanol do vi khuẩn Acetobacter 
(Horiuchi et al., 2000).

Chuối là trái cây được xem như là dược liệu thiên 
nhiên để hỗ trợ cho nhiều căn bệnh. So với quả táo, 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN 
XUẤT GIẤM ĂN TỪ NGUYÊN LIỆU 
CHUỐI GIÀ LÙN NHỜ VI KHUẨN 

ACETOBACTER XYLINUM
ThS. Trần Thị Duyên 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

chuối có hàm lượng carbohydrate cao gấp 2 lần, 
protein cao gấp 4 lần, vitamin A và sắt cao gấp 5 
lần, lượng vitamin và khoáng chất, đặc biệt kali, 
vitamin B6 cao gấp 2 lần, hàm lượng phosphorus 
cao gấp 3 lần. Chuối chín chứa 70 - 80% nước, 
20 - 30% chất khô, chủ yếu là đường. Thành phần 
hóa học của chuối rất phù hợp để sản xuất giấm 
ăn. Với nguồn nguyên liệu có sản lượng cao, quy 
trình sản xuất được kiểm soát tốt, giấm chuối hứa 
hẹn sẽ là sản phẩm lựa chọn tin cậy của người tiêu 
dùng, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm giấm 
gạo, giấm táo trên thị trường. 

II. MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 
1. Nguyên liệu sản xuất
a. Chuối già lùn: trồng huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. Chuối chín tới, có màu vàng, 
không bị mềm nhũn, không bị thối hỏng. Cách xử 
lý: chuối bóc vỏ, hấp 10 phút, cân 100 g quả cho 
mỗi mẫu thí nghiệm, xay và lọc lấy dịch.

b. Gốc giống: Acetobacter xylinum (được giữ 
trong môi trường thạch nghiêng): cung cấp từ 
Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh.  

c. Nguyên liệu phụ: rượu trắng đảm bảo theo 
QCVN 6-3:2010/BYT; nước đun sôi để nguội; 
môi trường đệm (CH3COOH/CH3COONa): pha 
theo TCVN 4320-86; enzyme pectinase dạng lỏng 
màu nâu, tên thương mại là PECTINEX 120L do 

Hình 1. Vườn chuối tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, BR-VT
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hãng NovoNordisk, Đan Mạch sản xuất (pH tối ưu 
4-4.5, nhiệt độ tối thích 40-550C): tác dụng phá vỡ 
thành tế bào trái cây, giảm độ nhớt, tăng tốc độ quá 
trình lọc, tăng lượng dịch lọc.

2. Quy trình sản xuất 
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của 4 yếu tố: pH 

lên men, thời gian lên men, tỷ lệ men giống, nồng 
độ ethanol đến việc tạo thành acid acetic (giấm), 
cho thấy cả 4 yếu tố đều tương tác với nhau và 
tương tác với nồng độ acid tạo thành. Trong đó pH 
lên men, thời gian lên men, tỷ lệ men giống ảnh 
hưởng đồng biến với lượng acid tạo thành, riêng 
nồng độ ethanol có ảnh hưởng nghịch biến nghĩa 
là khi tăng hàm lượng ethanol vào môi trường lên 
men thì ức chế quá trình lên men tạo acid acetic, 
lượng acid thu hồi giảm.  

Một số kết quả thu được như sau: 100 g thịt quả 
chuối thu được 60ml dịch ép khi sử dụng enzyme 
pectinase nồng độ 0,2%, V lên men là 1 lít. Dụng 
cụ lên men là thẩu thủy tinh, phủ 4 lớp vải mùng 
(vi hiếu khí). Mật độ tế bào của dịch men cái là 
107tb/ml; lên men ở nhiệt độ phòng (28-300C); tỷ 
lệ nước: dịch ép nguyên liệu là 2:1; pH = 6,5 (ổn 
định pH bằng hệ đệm acetate), tỷ lệ giống vi khuẩn 
Acetobacter xylinum là 7% (v/v); thời gian lên men 
10 ngày, nồng độ ethanol là 4,2% (v/v), lượng acid 
acetic tạo thành 3,1% (w/v). Sản phẩm sau khi lên 
men được lắng lọc cặn, thanh trùng ở 850C trong 
thời gian 5 phút, đem làm nguội, đóng chai thủy 
tinh và bảo quản nơi thoáng mát. Sản phẩm giấm 
chuối đạt chất lượng theo TCVN 5908:1995. 

T.T.D
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Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất giấm chuối

Hình 3. Sản phẩm giấm chuối
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I. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, 
NÂNG CAO NHẬN THỨC XÃ HỘI VỀ VAI 
TRÒ CỦA KH&CN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền sâu 
rộng trong xã hội về chủ trương, chính sách, pháp 
luật và vai trò động lực của khoa học công nghệ, 
Sở KH&CN đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh tiếp 
tục truyền thông đến khán giả truyền hình những 
thành tựu và ứng dụng rộng rãi từ cách mạng công 
nghiệp 4.0, nối tiếp chương trình phát sóng Sở 
hữu trí tuệ và cuộc sống trên truyền hình đã thu 
hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và 
người dân. Nhiều bài viết về những mô hình áp 
dụng thành công tiến bộ khoa học công nghệ trong 
xây dựng nông thôn mới như giới thiệu công nghệ 
xử lý chất thải sinh hoạt, kỹ thuật trong chăn nuôi, 
trồng trọt, thông tin hoạt động khoa học và công 
nghệ trong và ngoài tỉnh được thông tin trên Báo 
Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Các ấn phẩm thông tin KH&CN do Trung tâm 
Thông tin và Thống kê KH&CN phát hành ngày 
càng được nâng cao về chất lượng. Với việc duy trì 
phát hành đều đặn hàng tháng các Bản tin Thông 
tin khoa học phục vụ lãnh đạo, Bản tin Sở hữu trí 
tuệ, Bản tin TBT, Bản tin Phổ biến kiến thức đã trở 
thành kênh tin cậy cung cấp thông tin thuộc nhiều 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ SAU 02 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ 

QUYẾT 05-NQ/TU VỀ PHÁT TRIỂN 
KH&CN TỈNH BR-VT ĐẾN NĂM 2020, 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
|| KS. Nguyễn Kim Trường 
Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ nhiều đối 
tượng bạn đọc khác nhau của tỉnh từ các nhà quản 
lý, doanh nhân cho đến người nông dân và học 
sinh. Đặc san Thông tin khoa học và công nghệ 
xuất bản 4 số/năm đang trở thành môi trường trao 
đổi kết quả nghiên cứu thu hút sự tham gia của 
các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo và sinh 
viên của các trường đại học trên địa bàn tỉnh như 
Đại học BR-VT, Đại học Dầu khí, Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật tỉnh, Cao đẳng Sư phạm tỉnh. Kỷ yếu 
các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ 
cấp tỉnh đã công bố tập thứ 10, cung cấp thông tin 
cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng 
cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Website KH&CN (http://sokhcn.baria-vungtau.
gov.vn) với thông tin đa dạng, nhiều phim khoa 
học và công nghệ, cập nhật tin, bài, ảnh phong phú 
đến nay thu hút hơn 16 triệu lượt truy cập. 

Hoạt động thông tin KH&CN ngày càng đa 
dạng, ngoài các hội thảo khoa học còn tổ chức 
báo cáo/ nói chuyện chuyên đề với những báo 
cáo viên là các nhà khoa học đầu ngành nổi tiếng 
như giáo sư Ngô Bảo Châu (Viện Nghiên cứu 
Cao cấp về Toán), giáo sư Hồ Tú Bảo (Viện John 
von Neumann, ĐHQG-HCM),… thu hút sự quan 
tâm tham dự của các nhà lãnh đạo, quản lý, doanh 
nghiệp, đông đảo trí thức và học sinh sinh viên. 
Hai năm qua, đã tổ chức 06 hội thảo chuyên đề, 
triển lãm thành tựu KH&CN, diễn đàn kết nối 
cung-cầu công nghệ; tổ chức 25 báo cáo chuyên 
đề về chăn nuôi trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh hại, 

Ngày 11/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 
Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển khoa học và công 
nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2025. Nhân dịp kỷ niệm Ngày KH&CN 
18/5/2019, trong số này BBT giới thiệu một số kết quả 
hoạt động chủ yếu của Sở KH&CN đã đạt được sau 
gần 02 năm thực hiện Nghị quyết 05. 
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phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, nông nghiệp 
thông minh 4.0, truy xuất nguồn gốc, an toàn sinh 
học, bảo vệ môi trường… Tổ chức 20 lớp tập huấn 
kỹ năng ứng dụng tin học và thông tin KHCN cho 
cán bộ Hội nông dân, đoàn viên thanh niên TP. 
Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và các huyện Đất Đỏ, Xuyên 
Mộc, Châu Đức, Long Điền, Côn Đảo.    

Năm 2017 đã xét và tổ chức trao tặng Giải thưởng 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
lần thứ nhất, qua đó tôn vinh động viên các tác 
giả công trình, cụm công trình khoa học có giá trị 
đóng góp cho tỉnh.

Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến của tỉnh 
khai trương tháng 12/2017 (http://bavutex.baria-
vungtau.gov.vn) đến nay hỗ trợ lên sàn 977 gian 
hàng thành viên, 350 tổ chức và chuyên gia tư 
vấn, trên 3.500 sản phẩm chào bán - chào mua, 
hỗ trợ 254 giao dịch cung-cầu trực tuyến, với trên 
118.000 lượt truy cập. Sàn là một kênh thông tin 
công nghệ quan trọng phục vụ công tác quản lý và 
nhu cầu thông tin công nghệ của doanh nghiệp.

II. TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU, ỨNG 
DỤNG KH&CN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tiếp 
tục đầu tư nghiên cứu, ứng dụng với các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có địa chỉ ứng dụng cụ thể, 
theo đặt hàng của các ngành, chú trọng ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất 
và ưu tiên theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng 
công nghệ cao trong nông nghiệp.

Hơn hai năm qua đã tổ chức triển khai 34 đề 
tài, dự án nghiên cứu ứng dụng cấp tỉnh tập trung 
vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bảo quản, 
chế biến sau thu hoạch nông lâm thủy sản, bảo vệ 
môi trường, khai thác sử dụng năng lượng sạch, 
khoa học xã hội nhân văn, cải cách hành chính, 
xây dựng các hệ thống thông minh phục vụ chính 
phủ điện tử.

Tích cực triển khai các nhiệm vụ ứng phó biến 
đổi khí hậu và bảo vệ môi trường bền vững, như dự 
án thí điểm cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng 
Rip; dự án cảnh báo sét sớm tại Bãi Sau, thành phố 
Vũng Tàu; dự án phòng chống sét tại các bãi biển 
bảo đảm an toàn cho du khách; thử nghiệm ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo cho ngã tư thông minh tại 1 
điểm giao lộ đường Huỳnh Minh Thạnh và 27/4 
thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc; nâng cấp 
và hoàn thiện hệ thống các trạm điện mặt trời tại 
các trạm kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo.      

III. TÍCH CỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, 
HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO

Với định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm 
trong phát triển kinh tế, Sở KH&CN đã phối hợp 
với các viện, trường, sở, ban, ngành và các địa 
phương đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ và các tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào 
sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm 
mới.

Tiếp tục triển khai Chương trình KH&CN hỗ 
trợ doanh nghiệp theo Quyết định 31/2014/QĐ-
UBND của UBND tỉnh, trong hai năm qua đã 
tuyên truyền đến trên 2.000 doanh nghiệp, xét 
duyệt 129 nội dung hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ 
trợ là khoảng 5 tỷ đồng, tổng kinh phí đối ứng của 
doanh nghiệp trên 40 tỷ đồng. 

Hiện nay đã hình thành 04 doanh nghiệp khoa 
học công nghệ và có 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh 
đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. UBND 
tỉnh đã phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp 
KH&CN đến năm 2020 theo Quyết định 1475/
QĐ-UBND ngày 06/6/2018, việc triển khai đề án 
sẽ tăng thêm số doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ trong thời gian tới.

Công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
của tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020 được triển 

Website bavutex.vn
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khai mạnh mẽ trong hai năm qua. Sở KH&CN  đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2016-2020 (Quyết định số 3380/QĐ-UBND 
ngày 28/11/2016) và thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Xúc tiến 
thành lập Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo (Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 
24/4/2018).

Nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo diễn ra trong thời gian qua, như tổ chức 
đoàn của tỉnh tham quan khởi nghiệp sáng tạo 
tại Pháp và Thụy Sĩ; tổ chức 7 hội nghị thúc đẩy 
khởi nghiệp, 9 khóa tập huấn ươm tạo, triển khai 
chương trình ươm tạo tăng tốc khởi nghiệp; thành 
lập 2 câu lạc bộ khởi nghiệp (S-Startup thuộc ĐH 
BR-VT và Vũng Tàu Starup thuộc NVH Thanh 
niên), 03 tổ chức khởi nghiệp (thuộc Tỉnh Đoàn, 
ĐH BR-VT và Trường CĐKTCN BR-VT).

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-
VT lần thứ nhất tổ chức năm 2017 với 19 hồ sơ dự 
án vào vòng chung kết, kết quả chung cuộc có 11 
dự án đạt giải. Cuộc thi lần thứ hai năm 2018-2019 
tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng 
đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp, các nhóm cá 
nhân, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng 
trên địa bàn tỉnh tham gia với 17 hồ sơ dự án vào 
vòng chung kết và 15 dự án đạt giải chung cuộc.

IV. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG 
NGHỆ

BR-VT là một trong những tỉnh đứng đầu trong 
cả nước về thu hút dự án đầu tư, nhất là các dự án 
FDI nên công tác thẩm định, góp ý về công nghệ 
được tiến hành thường xuyên với 48 dự án đầu 
tư từ giữa năm 2017 đến nay. Hoàn thành khảo 
sát đánh giá trình độ công nghệ 08 nhóm ngành 
sản xuất chủ yếu  của tỉnh với 150 công ty, doanh 
nghiệp. Kết quả đánh giá đã giúp các doanh nghiệp 
có kế hoạch đổi mới thiết bị, công nghệ để nâng 
cao năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 
trường. Đồng thời BR-VT cũng là tỉnh có nhiều 
doanh nghiệp sử dụng thiết bị bức xạ công nghiệp 
trong sản xuất. Vì vậy, công tác thống kê nguồn 
bức xạ, công tác tuyên truyền, tập huấn đo đạc, 
đánh giá phông bức xạ trên địa bàn, đảm bảo an 
ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh được quan 

thực hiện đúng quy định; công tác tổ chức diễn tập 
ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh và cấp cơ 
sở hàng năm với sự phối hợp giữa cơ quan quản 
lý nhà nước và doanh nghiệp tiến hành thường 
xuyên, đạt yêu cầu, như năm 2017 đã tổ chức tại 
Công ty Cổ phần nhà máy đạm Phú Mỹ diễn tập sự 
cố bức xạ và phòng cháy chữa cháy.

Để đảm bảo quy định về an toàn bức xạ tại các 
cơ sở y tế, công tác quản lý nhà nước được thực 
hiện nghiêm túc, tính riêng năm 2018 đã cấp mới 
22 GP X-quang y tế, 22 chứng chỉ nhân viên bức 
xạ y tế, phê duyệt 15 kế hoạch ứng phó sự cố cấp 
cơ sở. 

V. ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ

Hoạt động sở hữu trí tuệ hai năm qua đã bám sát 
nhu cầu của địa phương để triển khai, đã hướng 
dẫn, hỗ trợ 65 cá nhân, tổ chức đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp. Hàng năm phối hợp 
Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn xây dựng 
và phát triển thương hiệu doanh nghiệp dựa trên tài 
sản trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp 
của tỉnh. Đến nay, có 6 sản phẩm đặc sản của tỉnh 
được cấp văn bằng bảo hộ thông qua triển khai 
Đề án xây dựng, phát triển và quảng bá thương 
hiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh, như dự án “Xây 
dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu tập thể cho 
sản phẩm Rượu Hòa Long”, “Xây dựng, phát triển 
và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm 
Mực một nắng Côn Đảo, Cá thu một nắng Côn 
Đảo”.

Trong công tác sáng kiến, trong hai năm đã tổ 
chức xét công nhận 149 giải pháp sáng kiến, nhiệm 
vụ KH&CN có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, cấp 
toàn quốc phục vụ thi đua, khen thưởng. 

Để khuyến khích và động viên phong trào đổi 
mới sáng tạo, một số cuộc thi được tổ chức với 
đối tượng tham gia rộng rãi như Cuộc thi sáng chế 
2018 với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc 
sống hàng ngày”, Cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh 
BR-VT lần thứ I và II với 800 ý tưởng dự thi, trong 
đó nhiều ý tưởng đạt giải được đưa vào ứng dụng.

VI. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TIÊU 
CHUẨN – ĐO LƯỜNG – CHẤT LƯỢNG
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Công tác quản lý tiêu chuẩn, chất lượng thời gian 
qua đi sâu vào việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật 
địa phương như xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về cơ sở nuôi cá lồng/bè cửa sông tỉnh 
BR-VT; triển khai Nghị định 43/2017/NĐ-CP 
quy định về nhãn hàng hóa; Thông tư 02/2017/
TT-BKHCN sửa đổi bổ sung quy định về công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp quy; Thông tư 07/2017/
TT-BKHCN sửa đổi bổ sung quy định kiểm tra 
nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Việc 
vận động doanh nghiệp của tỉnh tham gia các giải 
thưởng chất lượng trong nước và quốc tế thường 
xuyên được quan tâm hàng năm, trong hai năm đã 
có 05 doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng 
Quốc gia. 

Công tác quản lý đo lường: Triển khai Thông 
tư số 06/2017/TT-BKHCN về việc Quy định định 
mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự 
động, liên tục; Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN 
quy định về đo lường đối với phép đo trong thương 
mại bán lẻ; phối hợp Cục Thuế tỉnh triển khai Kế 
hoạch thực hiện tăng cường công tác quản lý thuế 
trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 
tỉnh. Tiếp nhận 482 hồ sơ kiểm tra nhà nước về 
chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đăng ký công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp quy, sử dụng dấu định 
lượng, vận chuyển hàng nguy hiểm… 

Hoạt động TBT: Trong hai năm tiến hành cập 
nhật 2.3671 tin cảnh báo về TBT từ các nước thành 
viên WTO; đăng 214 thông tin liên quan về TBT 
và tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên website.

Áp dụng ISO trong quản lý hành chính 100% 
cơ quan đã công bố, công bố lại HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001:2008 tại 81 cơ quan hành chính 
của tỉnh, đồng thời tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ ISO với 285 cán bộ tham dự, 
cũng như đi học tập khảo sát kinh nghiệm xây 
dựng ISO điện tử tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng 
và thành phố Cần Thơ để thực hiện.

Hoạt động dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL tăng cường 
dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hàng 
chục nghìn phương tiện đo, mẫu thử các loại; hỗ 
trợ kiểm định miễn phí 6.531 cân các loại tại 72 chợ 
trên địa bàn tỉnh. Tư vấn, hướng dẫn 25 đơn vị xây 
dựng HTQLCL, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng 
ký mã số mã vạch. Đồng thời, mở rộng năng lực 

dịch vụ 04 lĩnh vực (đồng hồ xăng dầu, lập barem 
bồn bể, tỷ trọng kế, cân tải trọng xe cơ giới).

VII. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ, CƠ CHẾ 
TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ

Từ việc đánh giá cơ chế quản lý, cơ chế tài chính 
và hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ giai 
đoạn 2011-2016, hai năm qua đã triển khai đổi 
mới cơ chế quản lý tài chính thông qua khoán chi 
từng phần và cấp kinh phí qua Quỹ đối với nhiệm 
vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Dự án 
đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị của Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và 
Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng đã hoàn thành.

Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh hợp tác với 
các chuyên gia Pháp từ Vùng đô thị đại dương 
Brest tư vấn đầu tư xây dựng Dự án Khu KH&CN 
biển tại khu vực trên 10 ha Cầu Cỏ May, Tp. Vũng 
Tàu với điểm nhấn là khu hải dương học kỳ vọng 
sẽ tạo ra điểm nhấn trong nghiên cứu KH&CN 
biển và thu hút du lịch đến với tỉnh trong tương 
lai.  Đồng thời đề xuất chủ trương đầu tư Trạm ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ Côn Đảo.

VIII. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
KH&CN

Nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
khoa học và công nghệ, Sở KH&CN  tiếp tục triển 
khai Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho KH&CN và doanh nghiệp đã được UBND 
tỉnh phê duyệt. Nhằm ổn định và tăng cường lực 
lượng quản lý ngành, Sở KH&CN hoàn thiện Quy 
hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 
2020-2025, xây dựng và thực hiện phương án kiện 
toàn bộ máy; đã sáp nhập Phòng Quản lý khoa 
học và Phòng Quản lý khoa học công nghệ cơ sở, 
xây dựng kế hoạch hợp nhất 2 trung tâm thuộc sở; 
đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác với 
các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

IX. HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 
VỀ KH&CN

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ như hiện 
nay, hợp tác trong nước quốc tế nhằm tăng cường 
tiềm lực và khả năng giải quyết nhiều vấn đề đặt 
ra cho KH&CN một cách hiệu quả nhất. Chính vì 
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vậy, Sở KH&CN đã phối hợp Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ (Cục UD&PTCN) tổ chức 
sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Cục 
UD&PTCN và Sở KH&CN đến năm 2020, trên 
cơ sở đó thống nhất bổ sung danh mục nhiệm vụ 
KH&CN vào Chương trình phối hợp để triển khai 
trong giai đoạn 2017-2020. Nhiệm vụ trọng tâm 
trong năm 2019 là phối hợp với Cục UD&PTCN 
triển khai nội dung kế hoạch liên quan Hội nghị 
giao ban vùng ĐNB tổ chức tại Bà Rịa-Vũng Tàu 
vào tháng 9/2019. 

Tổ chức ký kết với một số Viện, Đại học, cơ 
quan đơn vị như ký Chương trình phối hợp hoạt 
động KH&CN giữa Sở KH&CN và UBND thành 
phố Bà Rịa, giai đoạn 2017-2018.

Trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa triển 

khai Chương trình hợp tác quốc tế về KH&CN 
tỉnh BR-VT đến năm 2020 đã được UBND tỉnh 
ban hành nhằm thu hút nhiều nguồn lực chất lượng 
hợp tác phục vụ đưa khoa học và công nghệ phục 
vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới Sở KH&CN sẽ tiếp tục tập trung 
mọi nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể đề 
ra trong Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị 
quyết 05-NQ/TU của Ban Thườg vụ Tỉnh ủy về 
phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 
đồng thời khoa học và công nghệ địa phương tập 
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 
2019 theo Quyết định 16/QĐ-BKHCN của Bộ 
Khoa học và Công nghệ .

                                                                                                                   N.K.T

Theo kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp trên thế 
giới, muốn hỗ trợ các doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo thì cần phải hỗ trợ 

để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp hoạt động 
như môi trường tạo thuận lợi cho sự hình thành và 
phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực 
hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của Chính phủ, 
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 
3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 về ban hành 
Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 
tỉnh giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu thúc đẩy 
hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh. Sau hơn hai 
năm triển khai Quyết định 3380/QĐ-UBND, hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu đã cơ bản hình thành và bắt đầu có 
những bước phát triển nhanh chóng, thể hiện ở sự 
hình thành các thành tố cấu thành hệ sinh thái khởi 
nghiệp tại tỉnh và các mối tương tác chặt chẽ giữa 
các thành phần này.

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO TỈNH BR-VT: BƯỚC ĐẦU 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
  || ThS. Trần Thị Thắm Ngọc
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, với vai trò là cơ 
quan Thường trực Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã triển 
khai và phối hợp triển khai nhiều hoạt động trong 
đó tập trung vào nâng cao nhận thức, tuyên truyền 
để hình thành văn hóa khởi nghiệp đúng nghĩa, tổ 
chức các chương trình đào tạo, tập huấn, ươm tạo 
để cung cấp các kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp 
sáng tạo cần thiết đối với các cá nhân, doanh 
nghiệp khởi nghiệp. Từ năm 2017, thông qua 02 
Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh năm 
2017 và Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 
tỉnh năm 2018-2019, các kiến thức về khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo đã được truyền tải tới hơn 25.000 
lượt doanh nghiệp khởi nghiệp, cá nhân, sinh 
viên, thanh niên thông qua các hội nghị, tọa đàm, 
trong đó hơn 20 lớp tập huấn và đào tạo chuyên 
sâu được tổ chức cho các đối tượng có quan tâm 
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đến khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các chương 
trình như Hackathon Công nghệ thông tin năm 
2017 và Hackathon Du lịch Vũng Tàu năm 2018 
(Hackathon là sân chơi giúp phát triển ý tưởng cho 
những nhà khởi nghiệp trẻ) đã diễn ra thành công 
thu hút hàng thăm lượt thí sinh tham dự. Các dự 
án được phát hiện từ các Cuộc thi tiếp tục được hỗ 
trợ phát triển thông qua chương trình ươm tạo, đào 
tạo. Các chương trình trên đã cung cấp các kiến 
thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết cho các dự án 
khởi nghiệp giai đoạn đầu để phát triển sản phẩm 
và thương mại hóa thành công.

Năm 2018, Sở KH&CN tỉnh thực hiện lựa chọn 
và ươm tạo 09 dự án khởi nghiệp tham gia chương 
trình ươm tạo khởi nghiệp tại tỉnh và lựa chọn 
03 dự án khởi nghiệp xuất sắc tham gia Chương 
trình Tăng tốc Ươm tạo khởi nghiệp tại Tp. Hồ 
Chí Minh. Chương trình có các hỗ trợ như đào tạo, 
huấn luyện, cố vấn, kết nối thương mại, đầu tư 
để hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm, hình 
thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo. Các dự án tốt nghiệp từ chương trình ươm 
tạo đã có những thay đổi rõ rệt về sản phẩm, định 
hướng phát triển, nhân sự.

Tại tỉnh đã bước đầu hình thành các tổ chức, các 
chương trình hỗ trợ khởi nghiệp như: Vườn ươm 
khởi nghiệp thanh niên Bà Rịa trực thuộc Hội Liên 
hiệp Thanh niên tỉnh, các trung tâm để hỗ trợ khởi 
nghiệp tại trường Đại học BR-VT và Trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh, Câu lạc bộ sinh 
viên hỗ trợ khởi nghiệp tại trường Đại học BR-VT 
các chương trình Phiên chợ xanh khởi nghiệp để 
giúp các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm ra thị 
trường… Để liên kết với các nguồn lực từ các tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp bên ngoài để thúc đẩy cho 
hoạt động khởi nghiệp tại địa phương, Sở KH&CN 
tỉnh đã kết nối, phối hợp với các tổ chức hỗ trợ 
khởi nghiệp trong nước và quốc tế: các vườn ươm, 
các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở vật chất kỹ 
thuật hỗ trợ cho khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các đối tác quốc tế. 
Năm 2018, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh 
ký kết thỏa thuận hợp tác với Quỹ Khởi nghiệp 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam để 
triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp, phát 
triển mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư.

Để có thể kết nối nguồn lực là các doanh nhân 

hỗ trợ các dự án khởi nghiệp còn non trẻ về kinh 
nghiệm, kỹ năng, tầm nhìn, các hoạt động để thúc 
đẩy hình thành mạng lưới cố vấn khởi nghiệp 
đã được triển khai như: hội nghị về các kỹ năng 
cần thiết cho 30 cố vấn là các lãnh đạo các doanh 
nghiệp, bước đầu kết nối cố vấn - người được cố 
vấn với các buổi gặp định kỳ hàng tháng nhằm 
phát triển năng lực lãnh đạo cho các nhà sáng lập 
dự án khởi nghiệp. 

Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 
được quan tâm và thúc đẩy để trở thành một trong 
các hạt nhân của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh. Với sự hình thành của Trung tâm 
hỗ trợ Việc làm và khởi nghiệp Đại học BR-VT, 
Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Khởi nghiệp của 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh, các 
hoạt động khởi nghiệp và thương mại hóa các kết 
quả nghiên cứu trong trường đại học đã có các 
kết quả đầu tiên. Nhiều đề tài nghiên cứu từ trong 
trường đại học đã đi ra thị trường như: dự án “Đèn 
LED cho khai thác hải sản”, dự án “Máy lọc nước 
biển thành nước ngọt cho tàu cá”, dự án “sản xuất 
và thương mại sản phẩm trái cây sấy”, “Trồng rau 
sạch bằng phương pháp khí trụ”…

Sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp của 
tỉnh trong năm 2018-2019 được minh chứng bằng 
sự thay đổi về chất lượng của các dự án khởi 
nghiệp của tỉnh. Các dự án khởi nghiệp được hỗ 
trợ từ Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh 
năm 2017 đã có những bước phát triển mạnh mẽ 
như dự án “Tiêu Bầu Mây” liên tục phát triển các 
sản phẩm đa dạng và chất lượng cao, đạt được 
các tăng trưởng về doanh thu ấn tượng và xuất 
khẩu ra các thị trường khó tính ở nước ngoài; dự 
án “Đèn LED cho khai thác hải sản” tiếp tục đạt 

Các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 
tạo hoàn chỉnh. Nguồn: Văn phòng Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
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Giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo Thụy 
Sĩ SWISS Innovation Challenge tại Việt Nam và 
hoàn thiện sản xuất để đưa ra thị trường... Chỉ một 
năm sau Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh với 86 dự án tham gia, Cuộc thi lần 2 năm 
2018-2019 đã thu hút 66 dự án đăng ký tham dự. 
Qua hai Cuộc thi, chất lượng các dự án đã được 
gia tăng rõ rệt, tại Vòng Chung kết Cuộc thi diễn 
ra vào ngày 26/4/2019 vừa qua, có 15/17 dự án 
đã đưa sản phẩm ra thị trường, nhiều dự án được 
đánh giá rất cao ở tiềm năng tăng trưởng, tính đổi 
mới sáng tạo, nguồn lực thực hiện, và ý nghĩa tác 
động về mặt kinh tế, xã hội như dự án “Máy lọc 
nước biển thành nước ngọt cho tàu cá”, “Xe thị 
giác lưu động”, “Rơm Hí hoáy”, “Mộc Thanh Trà 
Việt Nam”, “Lavia: Coffee - Kidzone – English”, 
“Bapula chocolate”.

Một trong các trụ cột quan trọng của hệ sinh 
thái khởi nghiệp chính là chính sách hỗ trợ từ nhà 
nước. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp 
một cách thiết thực, triển khai Luật hỗ trợ Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 514/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 về phê 
duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025. 
Dự kiến tới năm 2025 sẽ hỗ trợ 750 lượt doanh 
nghiệp với nhiều nội dung hỗ trợ như: Hỗ trợ tư 
vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài 
sản trí tuệ; Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; 
thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình 
kinh doanh mới; Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ; Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến 
thương mại, thương mại hóa; Hỗ trợ sử dụng cơ sở 
kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung.

Cùng với những dấu hiệu phát triển tích cực đầu 

tiên, trong bước đầu của quá trình hình thành và 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh cũng có 
nhiều khó khăn: như sự kết nối giữa các thành 
phần của hệ sinh thái khởi nghiệp còn chưa nhiều, 
chưa có nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp được 
định giá cao và đạt dấu ấn trên thị trường trong 
nước và quốc tế. Để khắc phục những hạn chế đó, 
UBND tỉnh thành lập Văn phòng Thúc đẩy Khởi 
nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh BR-VT dự kiến đi 
vào hoạt động với không gian làm việc chung tại 
tỉnh trong năm 2019. UBND tỉnh cũng đã có chủ 
trương xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của 
tỉnh đặt tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 
tỉnh để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của 
doanh nghiệp và kết nối với hoạt động khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong trường đại học. Trong thời 
gian tới tỉnh cũng sẽ tập trung để triển khai chính 
sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp thông 
qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025 
và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc 
tiếp cận các nguồn vốn từ nhà đầu tư thiên thần, 
quỹ đầu tư cũng như các nguồn tài chính khác.

Những nỗ lực trong việc xây dựng hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh BR-VT đã 
có những kết quả đầu tiên với sự hình thành của 
các thành tố cơ bản trong hệ sinh thái khởi nghiệp. 
Cùng với những điều kiện thuận lợi trong việc 
phát triển kinh tế tại tỉnh như nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, vị trí địa lý thuận lợi và nguồn nhân 
lực chất lượng cao cũng như những quyết tâm từ 
chủ trương, chính sách của tỉnh BR-VT trong phát 
triển khởi nghiệp, BR-VT được kỳ vọng sẽ là địa 
phương có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo phát triển tại vùng Đông Nam Bộ. 

T.T.T.N
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018-2019 đã kết thúc chặng đường 8 tháng với Vòng Chung kết diễn 
ra vào ngày 26/4/2019 vừa qua tại Tp. Vũng Tàu. Trong 17 dự án vào Vòng Chung kết, dự án “Máy lọc nước biển thành nước 
ngọt cho tàu cá” của Công ty TNHH Hiệp lực và Phát triển Việt đã đạt Giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng và 01 chuyến đi tham 
quan hệ sinh thái khởi nghiệp Singapore. Các dự án đạt giải Nhì là dự án “Xe thị giác lưu động” của bác sĩ Nguyễn Viết Giáp 
và dự án “Rơm Hí hoáy” của tác giả Nguyễn Thị Bích Diệp, Đặng Anh Tuấn mỗi giải 25.000.000 đồng. Các dự án đạt giải Ba là 
“Mộc Thanh Trà Việt Nam - Đậu Rang mộc và Thức uống khơi gợi giá trị truyền thống” của Công ty TNHH Mộc Thanh Trà Việt 
Nam, dự án “Lavia: Coffee - Kidzone – English” của tác giả Huỳnh Thu Sương, Huỳnh Văn Trãi và dự án: “Sô cô la Bapula” của 
Công ty TNHH Thực phẩm Amazon, mỗi giải 15.000.000. Ngoài ra có 09 dự án đạt Giải Khuyến khích. Sau Cuộc thi các dự án 
còn được tiếp tục xem xét hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, đối với các dự án đạt giải Nhất và Nhì còn nhận 
được các giải thưởng như các gói ươm tạo, cố vấn gọi vốn đầu tư, tư vấn pháp lý từ các nhà tài trợ. Các dự án đạt giải cao 
cũng sẽ đại diện tỉnh BR-VT  tham gia “Cuộc thi tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đông Nam Bộ” tại Ngày 
hội khởi nghiệp – Techfest vùng Đông Nam Bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức vào tháng 9/2019 tại tỉnh BR-VT.
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Sáng ngày 27/2/2019, tại Khu quy hoạch nuôi 
lồng bè xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, 
Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam phối hợp với 

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT và Công ty 
cổ phần Công nghệ nuôi biển Vũng Tàu đồng tổ 
chức buổi hội thảo “Công nghệ nhuộm lưới chống 
bám bẩn” và giới thiệu sản phẩm lưới nhuộm nuôi 
biển cho các tổ chức cá nhân nuôi lồng bè, làm 
dịch vụ nuôi lồng bè trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Hữu Dũng – 
Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam; ông Lê 
Tòng Văn, Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản tỉnh; 
ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung 
tâm Khuyến Nông tỉnh, các đại diện cơ quan đơn 
vị chức năng quản lý về thủy sản, khoa học công 
nghệ, tài nguyên và môi trường, Giám đốc Công 
ty Steen – Hansen (Na uy) cùng hơn 50 đại biểu 
là các doanh nghiệp, hộ dân kinh doanh và người 
dân trực tiếp làm nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè 
tại xã Long Sơn, phường 12 thành phố Vũng Tàu. 

Đến tham dự và phát biểu tại hội thảo, PGS.TS 
Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội nuôi biển 
Việt Nam đã giới thiệu về tình hình nuôi biển nói 
chung trên thế giới hiện nay và chiến lược nuôi 
biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2050, với mục 
tiêu phát triển nghề nuôi biển là sản xuất quy mô 
lớn, nuôi hình thức công nghiệp sản phẩm hàng 
hóa cung cấp cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, 
sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động thích 
ứng được với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện 
thành công Chiến lược phát triển ngành thủy sản 
và Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trong 
đó có địa phương tỉnh BR-VT. Ông cũng giới thiệu 
các mô hình nuôi biển bằng các loại hình lồng bè 
hiện đại của các nước Bắc Âu trên nền tảng khung 
lồng bè bằng nhựa HDPE hiện đại.

Tiếp đó là phần phát biểu của ông Lê Tòng Văn, 
Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, ông khái 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: GIỚI THIỆU 
SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ NHUỘM 

LƯỚI CHỐNG BÁM BẨN TRONG NUÔI 
THỦY SẢN LỒNG BÈ

|| KS. Nguyễn Hữu Thi
Chi cục Nuôi trồng thủy sản - Sở NN&PTNT

quát về chủ trương phát triển Nuôi biển cũng 
như giới thiệu tiềm năng lớn về nuôi biển của địa 
phương như đang sở hữu hơn 150km bờ biển với 
nhiều cửa biển kín gió và các điều kiện thủy lý, 
thủy hóa phù hợp với rất nhiều loài hải sản biển, 
điều kiện tự nhiên phù hợp cho tiềm năng phát 
triển nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển. Ông 
cho biết, hiện trên địa bàn toàn tỉnh BR-VT có hơn 
370 tổ chức cá nhân nuôi thuỷ sản lồng bè, với 
hơn 11.000 lồng nuôi, được chia làm 3 vùng nuôi 
chính trên sông Chà Và, sông Mỏ nhát và sông 
Dinh gồm các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao 
như cá chẽm, cá chim, cá bớp, cá mú, và một số 
loài nhuyễn thể có giá trị, hàng năm cung cấp ra thị 
trường hơn 1.300 tấn cá biển các loại, gần 10.000 
tấn hàu cửa sông, hàu Thái Bình Dương và hơn 
140 tấn tôm hùm tre.

Qua trao đổi với ông Bùi Quang Mạnh, Phó Phân 
viện trưởng Phân viện Nghiên cứu hải sản phía 
Nam, ông cho biết, trên địa bàn tỉnh BR-VT hiện 
nay, đa số các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè 
đều sử dụng lồng bè tự thiết kế, kết cấu công trình 
bè nuôi chủ yếu làm bằng gỗ với ô lồng có kích 
thước 6m x 6m x 3m liên kết nhiều ô lại thành bè 
nuôi, mỗi bè bình quân khoảng từ 10 - 20 ô lồng, 
vật liệu nâng nổi bè người dân thường sử dụng phi 
nhựa loại 200 lít, kết cấu bè nuôi không chắc chắn, 
ít có sức chống chịu trước gió bão và lưới liên tục 
bị bám bẩn nên người nuôi liên tục phải thay lưới 
mới. Với phương pháp nuôi như trên, chi phí nhân 
công cho thay lưới, giặt lưới sau mỗi tuần nuôi 
chiếm chi phí khá lớn, ảnh hưởng đến doanh thu 
cuối năm, vừa ảnh hưởng đến thủy sản nuôi và là 
một trong các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
cục bộ sau mỗi lần giặt lưới, ông Mạnh nói.
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Tại hội thảo, ông Ulrik Ulriksen - Giám đốc 
kinh doanh của Công ty Steen – Hansen (Na uy) 
đã giới thiệu các sản phẩm dung dịch nhuộm lưới 
chống bám bẩn, các sản phẩm lưới nhuộm được 
nhập trực tiếp từ Na uy, hướng dẫn các thao tác 
nhuộm lưới.... Theo ông Ulrik Ulriksen, thì lợi ích 
khi sử dụng lưới chống bám bẩn của Hansen là 
lưới sạch hơn trong thời gian từ 6 đến 12 tháng, 
qua đó giúp tiết kiệm chi phí thay lưới và rửa lưới 
từ 7 đến 10 ngày/lần, góp phần gìn giữ môi trường 
nuôi sạch, thông thoáng nên bảo đảm nguồn oxy 
ổn định, giảm số lượng cá chết do các bệnh gây ra 
từ vật bám, tiết kiệm chi phí do giảm bớt quá trình 
chăm sóc và nhân công thay lưới. Cũng tại buổi 
hội thảo, đại diện Công ty Steen – Hansen đã trả 
lời thêm về các câu hỏi của khách mời và ngư dân 
về quy trình, kỹ thuật nhuộm lưới, các giá trị kinh 
tế khi áp dụng công nghệ nhuộm lưới trên...

Được biết, hiện Công ty Cổ phần công nghệ nuôi 
biển Vũng Tàu đã thử nghiệm thành công việc sử 
dụng lồng tròn nuôi thử nghiệm cá bớp tại sông 
Chà Và, xã Long Sơn với vật liệu ống nhựa HDPE 
và đang tiếp tục triển khai nuôi thử nghiệm trên 
khung lồng nhựa vuông tại một số hộ dân trên địa 
bàn tỉnh. Theo đánh giá nhận xét của các chủ cơ sở 
nuôi thì đây là vật liệu thân thiện với môi trường, 
độ bền cao, khả năng chống chịu với điều kiện 
sóng gió là khá tốt, có thể triển khai đại trà… Tuy 
nhiên, do giá thành đầu tư ban đầu khá cao nên 
chưa có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư lồng nhựa 
HDPE cũng như lưới nhuộm để phục vụ nuôi.

Với tiềm năng về phát triển nuôi biển của tỉnh 
BR-VT là vô cùng to lớn, việc ứng dụng khoa học 
công nghệ vào quá trình nuôi là một trong những 
khâu then chốt để nuôi trồng thủy sản phát triển 
theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững trên quy 
mô lớn, đặc biệt là phát triển nuôi trên các vùng 
biển xa. Để thúc đẩy người dân chủ động tham 
gia ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, 
với hơn 11.000 lồng nuôi trên địa bàn toàn tỉnh 
BR-VT như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ 
trên hứa hẹn sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường cục bộ, giúp người dân từng bước hiện đại 
hóa, xây dựng thương hiệu cá biển nuôi lồng bè 
đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, từng bước vươn xa 
và làm chủ biển khơi.

N.H.T

Hình 3. Mô hình ứng dụng nuôi cá biển lồng bè bằng công 
nghệ lồng tròn Na Uy tại Tp Vũng Tàu, tỉnh BR-VT 

Hình 1. Các Chuyên gia Na uy đang kiểm tra chất lượng lưới 
nhuộm tại Long Sơn 

Hình 2. TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội nuôi biển 
đang xem sản phẩm lưới nhuộm tại Long Sơn Tp Vũng Tàu 
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Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao 
(NNƯDCNC) là một trong những lĩnh 
vực mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên 

phát triển, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 
khởi nghiệp, để thực hiện chương trình này trong 
những năm gần đây Sở Khoa học và Công nghệ, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 
nhiều Hội nghị, Hội thảo nhằm bàn nhiều giải 
pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, ngoài ra Sở Khoa học và Công nghệ đã tham 
mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách 
hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã 
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát 
và cập nhật bổ sung vào “Điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 
05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu” các khu đất thực hiện phát triển NNƯDCNC, 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị 
quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 và 
được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 117/
NQ-CP ngày 06/9/2018, cụ thể: Tại huyện Xuyên 
Mộc: 3.867 ha; Tại huyện Châu Đức: 1.030,6 
ha; Tại huyện Đất Đỏ: 184,8 ha; Tại huyện Tân 
Thành: 20 ha.

Về kêu gọi đầu tư: Tính đến nay có trên 48 
doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư các dự án 
NNƯDCNC vào tỉnh với tổng diện tích đất các 
nhà đầu tư đề nghị là hơn 5000 ha tính đến ngày 
15/10/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cũng đã phối hợp với các sở ban ngành và các 
địa phương tổ chức 28 cuộc họp góp ý các dự án 
NNƯDCNC của các doanh nghiệp. Các dự án còn 
lại, Sở đang hướng dẫn thủ tục, bổ sung hoàn chỉnh 
trước khi nhà đầu tư gửi các Sở, ban ngành xử 
lý. Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 
19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 
định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận 
doanh nghiệp NNƯDCNC, Sở Nông nghiệp và 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: KHUYẾN KHÍCH 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
|| KS. Nguyễn Văn Bình 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát triển nông thôn đã trình UBND tỉnh ban hành 
thủ tục công nhận doanh nghiệp NNƯDCNC. Đến 
nay, bộ phận một (01) cửa của tỉnh đã ghi nhận quy 
trình thủ tục này. Các doanh nghiệp có nhu cầu 
công nhận doanh nghiệp NNƯDCNC có thể nộp 
hồ sơ tại bộ phận một cửa để được hướng dẫn, xem 
xét, thẩm định, công nhận theo quy định.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 33 tổ chức, cá 
nhân đã và đang đầu tư mô hình sản xuất trồng trọt 
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 
sản xuất 1.047 ha trên các sản phẩm như: Rau các 
loại, dưa lưới, bưởi da xanh, chuối, nho ăn lá,…; 
sản lượng ước đạt 23.582 tấn/năm. Trong lĩnh vực 
chăn nuôi, hiện có 87 trang trại chăn nuôi heo, 
gia cầm đầu tư ứng dụng công nghệ cao, chiếm 
tỷ lệ 37,16% trên tổng đàn chăn nuôi gia cầm và 
53,24% trên tổng đàn chăn nuôi heo. Lĩnh vực 
thủy sản có khoảng 15 cơ sở nuôi trồng thủy sản 
và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao. Giá 
trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
hiện nay chiếm 22,52% trên tổng giá trị sản xuất 
nông nghiệp của tỉnh, trong đó trồng trọt chiếm 
3,35% và chăn nuôi chiếm 19,17%.

Việc xây dựng các Vùng NNƯDCNC đáp ứng 
các tiêu chí quy định tại Quyết định số 66/2015/
QĐ-TTg, ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ, cụ thể như sau: 

Vùng NNƯDCNC sản xuất rau: Địa điểm: 
Huyện Tân Thành, huyện Đất Đỏ; Quy mô: 900 
ha; Ứng dụng công nghệ: Sản xuất theo Quy trình 
VietGAP hoặc GAP khác, Ứng dụng công nghệ 
sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp để phòng 
trừ dịch hại; Canh tác trong nhà lưới, nhà màng; 
trồng trên đất, giá thể, thuỷ canh; Hệ thống tưới, 
bón phân tự động, bán tự động; Công nghệ sơ chế, 
bảo quản rau.
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Vùng NNƯDCNC sản xuất cây ăn quả đặc sản 
(nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta…): Địa điểm: 
Huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, huyện Tân Thành; 
Quy mô: 2.300 ha; Ứng dụng công nghệ: Quy 
trình sản xuất theo VietGAP hoặc GAP khác; Hệ 
thống tưới, bón phân tự động, bán tự động; Ứng 
dụng công nghệ sinh học, quản lý dịch hại tổng 
hợp để phòng trừ dịch hại; Hệ thống thiết bị xử lý 
bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

Vùng NNƯDCNC sản xuất hồ tiêu: Địa điểm: 
huyện Châu Đức, Xuyên Mộc; Quy mô: 4.900 
ha; Ứng dụng công nghệ: Quy trình sản xuất 
theo VietGAP hoặc GAP khác; Cây giống sạch 
bệnh; Hệ thống tưới, bón phân tự động, bán tự 
động; Ứng dụng công nghệ sinh học, quản lý dịch 
hại tổng hợp phòng trừ dịch hại; Hệ thống thiết bị 
xử lý bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

Vùng NNƯDCNC sản xuất hoa, cây cảnh: Địa 
điểm: Thành phố Bà Rịa – Tân Thành, huyện Đất 
Đỏ; Quy mô: 130 ha; Ứng dụng công nghệ: Chọn 
giống hoa, kiểng có giá trị kinh tế cao; cây giống 
cấy mô; Hệ thống tưới, bón phân tự động, bán tự 
động.

Vùng chăn nuôi: Địa điểm: Huyện Xuyên Mộc, 
Tân Thành, Châu Đức, Đất Đỏ; Quy mô: Heo thịt 
(320.000 con/năm), Gà (2.650.000 con/lứa); Ứng 
dụng công nghệ: Sử dụng hệ thống chuồng kín, 
điều hòa nhiệt độ, ẩm độ; Xử lý hệ thống xử lý 
chất thải theo công nghệ sinh học; Sản xuất theo 
quy trình chăn nuôi VietGAP.

Vùng sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản: Địa 
điểm: Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ; Quy mô: 
239 ha; Ứng dụng công nghệ: Sản xuất theo quy 
trình VietGAP, nuôi vi sinh khép kín, giống sạch 
bệnh, chống chịu môi trường biến động.

Vùng nuôi tôm công nghệ cao: Địa điểm: xã 
Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc (Khu nuôi trồng 
thuỷ sản huyện Xuyên Mộc); Quy mô: khoảng 50-
70 ha; Ứng dụng công nghệ: Sản xuất theo quy 
trình VietGAP, nuôi vi sinh khép kín, giống sạch 
bệnh, chống chịu môi trường biến động.

Nhiều doanh nghiệp chọn nông nghiệp công 
nghệ cao: Với khuôn viên 4.000m2, hiện trang 
trại ViFarm đang ứng dụng công nghệ trồng rau 
trên giàn thủy canh hồi lưu, với các loại rau ăn lá 
chủ yếu như: rau muống, cải thìa, cải ngọt, xà lách 
tím... trung bình mỗi tháng, trang trại cung ứng 

khoảng năm tấn rau ra thị trường. Việc canh tác ở 
đây đều được thực hiện trong nhà kính, cách ly với 
bên ngoài. Các sản phẩm của ViFarm có thể truy 
xuất nguồn gốc rõ ràng và đạt tiêu chuẩn rau an 
toàn. Trang trại ViFarm trồng rau bằng công nghệ 
thủy canh hồi lưu là bước đột phá trong sản xuất 
nông nghiệp, với công nghệ này, cây trồng không 
sử dụng đất mà sử dụng giá thể và nước. ViFarm 
sử dụng nguồn nước và giá thể đạt tiêu chuẩn quốc 
tế. Xơ dừa trước khi đưa vào sử dụng được xử lý 
loại bỏ các thành phần kim loại nặng, chiếu qua tia 
UV tiệt trùng, bảo đảm rau được nuôi trồng trong 
môi trường an toàn tuyệt đối. Hệ thống tưới nước 
nhỏ giọt của Israel bảo đảm định lượng nước tưới 
chính xác, không bám rêu, bộ lọc nước hiệu quả 
nên hoàn toàn yên tâm với việc cung cấp đủ nước 
cho cây trồng. Bên cạnh đó, nhờ rau được trồng 
trong nhà kính, toàn bộ thông tin về nhiệt độ, độ 
ẩm, ánh sáng đều được kiểm soát tự động, tạo môi 
trường tốt nhất để cây phát triển. 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình 
khởi nghiệp nông nghiệp thành công như: Mô hình 
nông trại ViFarm, ca cao Thành Đạt, nuôi hàu Thái 
Bình Dương, trồng rau trong nhà màng ở Đất Đỏ, 
trồng thanh long ruột đỏ, các mô hình chăn nuôi 
bằng công nghệ sinh học - vi sinh… đây chính 
là tiền đề, động lực để các doanh nghiệp tiếp tục 
mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này, để phong trào 
khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ 
cao tiếp tục lan tỏa rộng khắp, đặc biệt là hướng 
đến nhóm đối tượng trẻ, nhiều hoài bão và ước 
mơ tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như những bạn 

Trang trại Vifarm hiện đang ứng dụng những công nghệ hiện 
đại nhất vào trong quá trình sản xuất NNƯDCNC
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trẻ trong và ngoài nước muốn chọn Bà Rịa - Vũng 
Tàu làm nơi khởi nghiệp.

Nhiều chính sách hỗ trợ
Nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành 
Đề án số 04/ĐA/TU về phát triển ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 
2025. Dự kiến kế hoạch trong các năm tiếp theo 
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp 
tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch hành động 
thực hiện Đề án số 04 về phát triển NNƯDCNC; 
Nghị định số 98/2018/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 

Thực hiện Quyết định số 2502/QĐ-UBND 
ngày 07/9/2018 và Quyết định số 3738/
QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt, điều chỉnh kế 
hoạch thực hiện chuyển đổi nghề cho tàu cá hoạt 
động nghề lưới kéo và tổ chức lại sản xuất trong 
khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đến 2020, định hướng đến 2025 và nhân dịp 
kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nghề cá Việt 
Nam (1959-2019), ngày 03 tháng 4 năm 2019 tại 
Hội trường UBND xã Phước Tỉnh, huyện Long 
Điền, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Phân Viện Nghiên cứu 
Hải sản phía Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo 
“Chuyển đổi nghề lưới kéo sang nghề lưới vây 
đuôi và nghề khai thác thuỷ sản khác; định hướng 
khai thác thuỷ sản bền vững trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu”. Ông Huỳnh Sơn Thái - Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT và Ông Nguyễn Xuân 
Thi - Phân Viện trưởng Phân Viện Nghiên cứu Hải 
sản (NCHS) phía Nam chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện các Sở Khoa học 
và Công nghệ, Hội Nghề cá tỉnh, trường Đại học 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi cục Thuỷ sản, Chi cục 
Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, 
Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
đại diện thành phố Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, 

HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ LƯỚI 
KÉO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

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

Phòng kinh tế Thành phố Vũng Tàu, Phòng Nông 
nghiệp và PTNT các huyện Long Điền, Đất Đỏ, 
Ban hải sản các xã, phường và 100 ngư dân làm 
nghề lưới kéo trên địa bàn tỉnh.

Thực trạng khai thác và nghề lưới kéo tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe Báo 
cáo về thực trạng khai thác và chủ trương, lộ trình 
chuyển đổi nghề lưới kéo sang các nghề khai thác 
thuỷ sản khác; định hướng khai thác thuỷ sản bền 
vững trên địa bàn tỉnh BR-VT do Chi cục Thuỷ 

của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát 
triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp; Triển khai thực hiện Kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 
2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Triển 
khai thực hiện Kế hoạch phát triển các vùng nông 
nghiệp sản xuất theo hình thức hữu cơ (organic) 
trong lĩnh vực trồng trọt; Hướng dẫn, khuyến 
khích các cơ sở sản xuất trồng trọt phát triển các 
mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và các 
chứng nhận khác tương đương...

N.V.B

Hội thảo “Chuyển đổi nghề lưới kéo sang nghề lưới vây đuôi 
và nghề khai thác thuỷ sản khác; định hướng khai thác thuỷ 

sản bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

38 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

sản trình bày.
 Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 5.905 tàu cá với 

tổng công suất trên 1 triệu 400 nghìn CV, công suất 
bình quân 243CV/tàu. Tổng số tàu cá của tỉnh có 
chiều hướng giảm theo quy hoạch, cụ thể: từ 6.710 
chiếc năm 2010, đến hết năm 2018 giảm còn 5.905 
chiếc. Nhóm tàu có công suất lớn (từ 90CV trở 
lên) phát triển nhanh từ 38% (2.536 tàu/6.710 tàu) 
vào năm 2010, lên 52.8% (3.123 tàu/5.915 tàu) 
vào năm 2017, qua đó chuyển dịch đúng hướng về 
cơ cấu tàu thuyền khai thác. 

Ngành nghề khai thác đa dạng trên cơ sở tập 
quán truyền thống và đặc điểm ngư trường nguồn 
lợi, cải tiến ngư lưới cụ để nâng cao hiệu quả. 
Số lượng tàu thuyền đánh bắt ngư trường xa bờ 
ngày càng tăng, tập trung là các nghề lưới vây, câu 
khơi, lưới rê, lưới kéo. Hầu hết các tàu có công 
suất lớn đóng mới trong những năm gần đây đều 
được trang bị máy móc, thiết bị thông tin liên lạc 
hiện đại, máy dò cá, cơ giới hoá đồng bộ. Các cảng 
cá, bến cá kết hợp nơi tránh trú bão cho tàu cá 
được đầu tư và trở thành đầu mối dịch vụ hậu cần, 
thu hút tàu thuyền tiêu thụ sản phẩm, tạo nguồn 
nguyên liệu cho chế biến, cung ứng vật tư, nhiên 
liệu phục vụ khai thác.

Bên cạnh những lợi thế đạt được, thì ngành khai 
thác của tỉnh cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn và 
thách thức. Trong đó, nhiều vấn đề bức xúc, gay 
gắt đe doạ sự phát triển bền vững của nghề cá. Đặc 
biệt, nghề lưới kéo của tỉnh có quy mô phát triển 
rất mạnh, đội tàu khai thác bằng nghề lưới kéo có 
kích thước lớn và số lượng đông. Tính đến nay, 
toàn tỉnh có 5.905 tàu thuyền đánh cá, trong đó có 
1.654 tàu hành nghề lưới kéo (chiếm 28%), trong 
đó tàu lưới kéo công suất trên 90CV là 1.615 chiếc 
(chiếm 97% số tàu lưới kéo). Tàu hoạt động nghề 
lưới kéo chiếm 48% so với toàn bộ nhóm tàu lưới 
kéo, lưới vây, lưới rê và nghề câu. Nhìn vào các 
con số trên cho thấy, cơ cấu tàu thuyền của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu mất cân đối, số lượng tàu lưới kéo 
chiếm tỷ lệ quá lớn cho với những nghề khai thác 
có tính chọn lọc hơn như lưới vây, lưới rê, câu.

Nghề lưới kéo chủ yếu khai thác tầng đáy, có 
quy mô hoạt động lớn, chiều dài tàu thường dao 

động trên 20m, công suất máy chính lớn trên 
500CV. Hàng năm sản lượng khai thác của nghề 
lưới kéo trên địa bàn tỉnh BR-VT chiếm tỷ trọng 
lớn, sản phẩm khai thác chủ yếu đối tượng cá đáy, 
tuy nhiên tỷ lệ sản phẩm có giá trị kinh tế trong 
nhóm sản phẩm của lưới kéo chưa đạt 50%. Điều 
này chứng tỏ nghề này đang ảnh hưởng lớn đến 
sự suy giảm nguồn lợi cá đáy, cường lực khai thác 
của nghề lưới kéo ở vùng biển xa bờ Đông Nam 
bộ vượt ngưỡng cho phép, gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến cấu trúc nền đáy, tàn phá các bãi đẻ 
cá, khai thác mang tính huỷ diệt. Trung bình sản 
lượng khai thác của một cặp tàu lưới kéo khoảng 
15 tấn/20 ngày. Qua đó cho thấy rằng, mức ảnh 
hưởng của nghề lưới kéo đến các loài cá tầng đáy 
rất đáng kể.

Áp lực khai thác của nghề lưới kéo ngày càng 
tăng, tình hình cạnh tranh ngư trường giữa nghề 
lưới kéo và nghề khác diễn ra thường xuyên và 
phức tạp trong khi đó nguồn lợi đang có dấu hiệu 
suy giảm nghiêm trọng. Nhiều tàu cá vì lợi ích 
kinh tế, cố tình xâm phạm vùng biển nước ngoài 
khai thác hải sản trái phép, bị lực lượng các nước 
bắt giữ, xử lý trong thời gian qua và trong 3 tháng 
đầu năm 2019 vẫn còn tiếp diễn, hầu hết là các 
phương tiện hoạt động nghề lưới kéo.

Nghề lưới kéo đáy được xem là nghề huỷ diệt hệ 
sinh thái đáy biển nơi nó hoạt động. Nhiều nước 
đã cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng theo không 
gian và thời gian đối với nghề lưới kéo. Việc cắt 
giảm số lượng tàu lưới kéo là chiến lược quốc gia 
trong giai đoạn hiện nay.

Sự suy giảm mạnh và dẫn đến cạn kiệt của nhiều 
loại hải sản gần bờ do tình trạng khai thác quá mức 
liên tục trong nhiều năm qua; lượng tàu cá hoạt 
động ven bờ, công suất nhỏ tuy có giảm trong thời 
gian qua nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng tương đối 
cao (chiếm 20%) trong cơ cấu đội tàu khai thác; cơ 
cấu ngành nghề chưa hợp lý, nhiều nghề khai thác 
mang tính huỷ diệt, gây nguy hại cho môi trường; 
việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản chưa được kiểm 
soát, khống chế. Tổng sản lượng khai thác bình 
quân hàng năm tuy đạt trên 300.000 tấn, nhưng 
sản lượng khai thác trên vùng biển khơi lại chiếm 
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tỷ trọng chưa cao; cơ cấu sản phẩm chủ yếu là cá 
nổi, khai thác hải sản gần bờ và giá trị kinh tế thấp; 
bảo quản sản phẩm giảm tổn thất sau khai thác, 
nâng cao chất lượng chưa được quan tâm đầu tư 
cho nên tổn thất sau khai thác còn khá cao.

Để duy trì sự phát triển bền vững khai thác thuỷ 
sản là thách thức lớn đối với tỉnh. Đặc biệt, các 
tàu lưới kéo ngày càng ngang nhiên vào khu vực 
gần bờ hoạt động phá huỷ cấu trúc các bãi cá đẻ, 
vùng đáy ven bờ, khai thác huỷ diệt ngày càng 
cạn kiệt nguồn lợi, thực tế thấy rõ, sản lượng khai 
thác hải sản càng suy giảm, cuộc sống của ngư 
dân bấp bênh. Thực trạng hiện nay, hiệu quả kinh 
tế của nghề lưới kéo cao hơn các nghề khác và 
nó giải quyết công ăn việc làm cho một lượng lớn 
lao động nghèo ven biển của tỉnh và các tỉnh bạn. 
Tuy nhiên, nghề lưới kéo đang tác động mạnh đến 
nguồn lợi ven bờ và xa bờ nhưng vì an sinh xã hội 
và lợi ích kinh tế, vấn đề chuyển đổi nghề lưới kéo 
trở nên rất cần thiết và cấp bách, điều này cần phải 
thực hiện theo lộ trình và sự hỗ trợ về mặt tài chính 
hợp lý, có những chính sách và thực tiễn để đưa ra 
mô hình chuyển đổi hiệu quả, đi vào cuộc sống của 
bà con ngư dân, không để lại hậu quả xáo trộn kinh 
tế cũng như an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Chủ trương, lộ trình chuyển đổi nghề lưới 
kéo trên địa bàn tỉnh 

Ngày 10/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban 
hành Nghị quyết số 12-NQ/TU thực hiện các giải 
pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư 
dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài; UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 3621/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2018 về Kế hoạch hành động thực 
hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ về thực hiện các giải pháp chấm dứt 
tàu cá và ngư dân tỉnh BR-VT vi phạm vùng biển 
nước ngoài; Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 
07/9/2018 về phê duyệt, điều chỉnh Kế hoạch thực 
hiện chuyển đổi nghề cho tàu cá hoạt động nghề 
lưới kéo và tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải 
sản trên địa bàn tỉnh BR-VT đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2015. Theo đó, xác định mục tiêu 
đến tháng 6 năm 2020, hoàn thành việc chuyển đổi 
nghề tàu xa bờ hoạt động nghề lưới kéo sang các 

nghề khác đảm bảo theo kế hoạch; chấm dứt loại 
hình tàu khai thác nghề lưới kéo trên địa bàn tỉnh”.

Ngoài ra, tại hội thảo, Phân Viện Nghiên cứu 
Hải sản phía Nam đã giới thiệu quy trình kỹ thuật 
khai thác cá ngừ bằng lưới vây đuôi; Định hướng 
chuyển đổi nghề lưới kéo sang các nghề khai thác 
thuỷ sản khác; Đánh giá tính chọn lọc của đụt lưới 
mắt vuông, thiết bị thoát cá con lắp đặt trên tàu 
lưới kéo tại Việt Nam.

Trong quá trình thảo luận tại Hội thảo, Bà con 
ngư dân hoàn toàn nhất trí với chủ trương chuyển 
đổi nghề lưới kéo sang nghề khai thác khác thân 
thiện hơn với môi trường. Các chủ tàu lưới kéo 
mong muốn Nhà nước hỗ trợ kinh phí chuyển đổi 
nghề lưới kéo và cần có các mô hình chuyển đổi 
nghề lưới kéo sang nghề khai thác hoạt động hiệu 
quả để trình diễn cho bà con ngư dân học hỏi. Một 
số chủ tàu lưới kéo cho rằng, cần thực hiện lộ trình 
cụ thể, bước đầu cho phép một nửa số tàu lưới kéo 
chuyển đổi sang hoạt động nghề khác, một nửa 
còn lại tiếp tục hoạt động nghề lưới kéo nhưng 
phải lắp đặt thiết bị thoát cá con. Ngoài ra, bà con 
ngư dân cũng yêu cầu cần có chính sách bao tiêu 
sản phẩm. Đại diện Phân Viện Nghiên cứu Hải sản 
phía Nam cho rằng, để thực hiện lộ trình chuyển 
đổi nghề lưới kéo hiệu quả, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu cần lập Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi nghề 
lưới kéo, trong đó phải có đầy đủ thành phần nhà 
khoa học, nhà quản lý, tài chính, chế biến, xuất 
khẩu, nuôi trồng thuỷ sản. Việc chuyển đổi nghề 
lưới kéo ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp rất lớn đến 
nhiều ngành nghề, do vậy việc chuyển đổi phải có 
mô hình trước và dự đoán được các rủi ro có thể 
xảy ra khi chuyển đổi.

Kết thúc Hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu toàn bộ 
ý kiến phản hồi của bà con ngư dân và các địa 
phương để triển khai giai đoạn tiếp theo. Đại diện 
Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam khẳng 
định sẽ hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật và công nghệ 
trong quá trình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện 
lộ trình chuyển đổi nghề lưới kéo sang nghề khai 
thác khác thân thiện với môi trường.

M.H.Y
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Thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới hội 
nhập quốc tế, phát triển kinh tế tập thể nông 
nghiệp trong xây dựng nông thôn mới, mà 

nòng cốt là hợp tác xã (HTX) kiểu mới đang có 
vai trò quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan 
tâm, khuyến khích. Các HTX nông nghiệp có vai 
trò thiết yếu trong việc định hướng, hỗ trợ và dẫn 
dắt kinh tế hộ nông dân phát triển, đặc biệt tạo ra 
các chuỗi liên kết sản phẩm hiệu quả giữa khu vực 
sản xuất với doanh nghiệp, thị trường, thúc đẩy 
sức cạnh tranh hàng hóa và chuỗi giá trị nông sản 
Việt Nam.

Từ năm 1986 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã 
ba lần thông qua và ban hành Luật Hợp tác xã vào 
các năm 1996, 2003 và năm 2012 nhằm điều chỉnh 
những nội dung pháp luật về HTX để phù hợp với 
điều kiện cụ thể từng thời kỳ. Tại Đại hội lần thứ 
XII, Đảng đã tiếp tục khẳng định: “Khuyến khích 
phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là 
liên HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa 
dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu 
quả”. Nhà nước ta đã xác định đúng đắn và kịp 
thời về HTX kiểu mới và xem đó là “khâu trọng 
yếu” mang tính “đột phá” trong xây dựng nông 
thôn mới. 

Sau khi triển khai Luật HTX, nhiều mô hình 
HTX tốt đã ra đời và phát triển, mang lại hiệu quả 
kinh tế thiết thực cho các thành viên như: Hợp tác 
xã Evergrowth (Sóc Trăng), Hợp tác xã Quý Hiền 
(Lào Cai), Hợp tác xã Ỷ La (Tuyên Quang), Hợp 
tác xã An Nhứt (Bà Rịa - Vũng Tàu)… Phân tích 
qua thực tiễn xây dựng nông thôn mới và nghiên 
cứu lý luận chung về HTX  kiểu mới trong các 
HTX. Nhận thức đó phù hợp với thực tiễn phát 
triển của kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ 
mới cũng như thích ứng với thực tiễn phát triển 
của các HTX trên thế giới hơn một thế kỷ qua. 

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
MÔ HÌNH LIÊN HỢP TÁC XÃ 

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - 
ĐƯỢC ỨNG DỤNG TẠI TỈNH BR-VT

|| ThS. Bùi Thị Oanh
Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX 
đảm bảo cung cấp giống, phân bón, thức ăn… giá 
rẻ cho các hộ thành viên HTX. Các HTX có thể 
đảm đương phần sửa chữa máy móc, xây dựng, 
bảo quản nông sản… cho thành viên của mình.

So sánh với lịch sử phát triển của HTX trên thế 
giới, các mô hình HTX của Việt Nam trong các 
Luật HTX 1996, 2003 và trước 2012 có nhiều 
bất cập. Vì vậy, “Luật HTX năm 2012 của Việt 
Nam thực chất thể hiện sự thay đổi căn bản nhận 
thức của chúng ta về bản chất và vai trò của HTX, 
phù hợp với sự phát triển HTX trên thế giới hơn 
150 năm qua” [1]. Theo Luật HTX năm 2012, các 
HTX hoạt động như một doanh nghiệp cung cấp 
các dịch vụ cho thành viên HTX, còn việc trồng 
cây, nuôi con là việc của các thành viên HTX [2]. 

Theo nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Thiện 
Nhân, về cơ bản có năm hình thức liên kết trong 
sản xuất nông nghiệp của nông dân Việt Nam như 
sau [3]:

(1) Hộ nông dân không liên kết:

(2) Hộ nông dân làm thuê cho doanh nghiệp:
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(3) Hộ nông dân liên kết thành hợp tác xã:

(4) Hộ nông dân liên kết qua HTX và HTX liên 
kết qua thành lập Liên hiệp HTX tiêu thụ sản 

phẩm và cung cấp đầu vào cho HTX:

(5) Hộ nông dân liên kết qua HTX và HTX hợp 
đồng tương đối ổn định với doanh nghiệp để mua 

đầu vào và tiêu thụ sản phẩm:

Theo đó, GS Nguyễn Thiện Nhân cũng ước 
lượng khả năng phát triển các loại hình hộ nông 
dân sản xuất trong nền kinh tế thị trường của Việt 
Nam vào năm 2015 như sau:

Thành tựu phát triển liên HTX được thể hiện qua 
các con số như sau: tính đến hết năm 2016, toàn 
quốc có hơn 19.500 HTX, tăng khoảng 3,07% so 
với thời điểm cuối năm 2013; thu hút trên 6,2 triệu 
thành viên tham gia. Trong giai đoạn này, khoảng 
5.600 HTX được thành lập mới và 4.800 HTX đã 
giải thể. Tổng số HTX phải tiến hành chuyển đổi 
theo Luật là 15.606 HTX, trong đó 13.094 HTX 
đã chuyển đổi và đăng ký lại (chiếm 83,9%); 338 
HTX đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác 
(chiếm 2,87%) và chỉ còn khoảng 2.036 HTX 
(chiếm 13,23%) chưa tiến hành chuyển đổi theo 
Luật do còn vướng mắc một số vấn đề như: tài sản, 
công nợ... Doanh thu bình quân năm 2016 đạt trên 
3 tỷ đồng/HTX, tăng 19,8% so với năm 2013; lãi 
bình quân tăng từ 155 triệu đồng/HTX năm 2013 
lên 196,8 triệu đồng/HTX năm 2016. Thu nhập 
bình quân của một lao động thường xuyên trong 
HTX tăng từ 22,8 triệu đồng năm 2013 lên 31,3 
triệu đồng năm 2016 [4].  

Vấn đề đặt ra không chỉ dừng lại ở những con số 
đã nêu trên mà Luật HTX năm 2012 đã thể hiện tư 
duy mới về mô hình liên hợp tác xã với nòng cốt là 
“hợp tác”, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, 
phù hợp với cơ chế thị trường trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay 
gắt như hiện nay. Liên HTX kiểu mới không đơn 
giản là sự thay đổi “từ chức danh ông Chủ nhiệm 
HTX thành Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc HTX, mà là sự thay đổi từ bản chất”; khẳng 
định kinh tế hộ gia đình không bị “thui chột, mất 
động lực” khi tham gia HTX mà HTX kiểu mới 
còn làm gia tăng giá trị kinh tế của hộ gia đình [5]. 
Vậy HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới có điểm gì 
khác nhau? Trên website của Hội nông dân, tác giả 
Nguyễn cao đã đưa ra các bình diện so sánh [6]; 
trên cơ sở thực tiễn mang tính kế thừa và phát triển 
khoa học trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ứng dụng quy trình 
hoạt động liên kết HTX như sau:

Một là, Về đối tượng tham gia, trong HTX nông 
nghiệp kiểu cũ, thành viên chỉ gồm các cá nhân. 
Trong HTX nông nghiệp kiểu mới, thành viên 
gồm cả cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân (người 
lao động, cán bộ, công chức, các hộ sản xuất kinh 
doanh, trang trại, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc 
các thành phần kinh tế…); cả người có ít vốn và 
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người có nhiều vốn nếu có nhu cầu tự nguyện cùng 
nhau lập ra và tự chịu trách nhiệm về hoạt động 
của mình theo quy định của pháp luật về HTX.

Hai là, Về sở hữu, trong HTX nông nghiệp kiểu 
cũ, sở hữu cá nhân của người nông dân không 
được thừa nhận, sở hữu của các hộ gia đình bị xóa 
bỏ, chỉ thừa nhận chế độ sở hữu tập thể về tư liệu 
sản xuất; người nông dân vào HTX phải góp ruộng 
đất trâu bò, công cụ sản xuất chủ yếu. Trong HTX 
kiểu mới, sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân của 
thành viên được phân định rõ. Sở hữu tập thể (sở 
hữu của HTX) bao gồm các nguồn vốn tích lũy 
tái đầu tư, các tài sản do tập thể mua sắm để dùng 
cho hoạt động của HTX, tài sản trước đây được 
giao lại cho tập thể sử dụng và tài sản do nhà nước 
hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài 
trợ làm tài sản không chia và các quỹ không chia.

Thành viên khi tham gia liên HTX nông nghiệp 
kiểu mới không phải góp ruộng đất và các công 
cụ sản xuất mà điều kiện tiên quyết là phải góp 
vốn theo quy định của Điều lệ HTX. Suất vốn góp 
không hạn chế, song không được vượt quá 20% so 
với tổng số vốn góp của thành viên (vốn điều lệ 
của HTX). Vốn góp của thành viên được chia lãi 
hàng năm theo quy định của Điều lệ và được rút 
khi thành viên ra khỏi HTX.

Ba là, Về quan hệ giữa xã viên với HTX, trong 
các HTX nông nghiệp kiểu cũ, quan hệ giữa xã 
viên với HTX là quan hệ phụ thuộc. Xã viên bị 
tách khỏi tư liệu sản xuất, trở thành người lao động 
làm công theo sự điều hành của HTX, tính chất 
hợp tác đích thực không còn. Trong các HTX kiểu 
mới, quan hệ giữa HTX và thành viên là quan hệ 
bình đẳng, thỏa thuận, tự nguyện, cùng có lợi và 
cùng chịu rủi ro trong sản xuất, kinh doanh. Hộ 
xã viên là đơn vị kinh tế tự chủ, tự điều hành lao 
động của gia đình, tự quyết định bố trí sản xuất cây 
trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh của từng hộ, 
tự mua vật tư để đầu tư vào sản xuất, thuê dịch vụ, 
bán sản phẩm làm ra theo cơ chế thuận mua vừa 
bán. Ban quản trị HTX không can thiệp trực tiếp 
vào quyền chủ động sản xuất, kinh doanh của hộ 
xã viên, không điều hành, chỉ huy từng khâu, từng 
việc hàng ngày như trước, mà chuyển sang làm 
dịch vụ theo yêu cầu của hộ gia đình.

Bốn là, Về quan hệ giữa Nhà nước với hợp tác 
xã, trong các hợp tác xã kiểu cũ, mọi hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, hạch toán lỗ lãi, phân phối, 
giá cả… đều theo sự chỉ huy của cơ quan quản lý 
cấp trên và theo kế hoạch của nhà nước. Trong các 
hợp tác xã kiểu mới, mọi trói buộc cứng nhắc của 
cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp đã 
được tháo bỏ. Các hợp tác xã kiểu mới đã thực sự 
là một tổ chức kinh tế độc lập, tự chủ có đầy đủ tư 
cách pháp nhân trong cơ chế thị trường, bình đẳng 
trước pháp luật như các doanh nghiệp, tự quyết 
định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đảm bảo hoàn thành 
nghĩa vụ đối với nhà nước và trách nhiệm đối với 
thành viên. Nhà nước tôn trọng quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và không can thiệp trực tiếp vào 
các hoạt động của hợp tác xã. Nhà nước quản lý 
thông qua việc ban hành pháp luật và các chính 
sách khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Năm là, Về phân phối thu nhập, trong các HTX 
kiểu cũ, chế độ phân phối mang nặng tính bình 
quân, bao cấp, chủ yếu phân phối theo công lao 
động, việc phân phối theo vốn góp gần như không 
được thực hiện (vì việc góp vốn chỉ mang tính hình 
thức). Vì vậy, không khuyến khích được người lao 
động hăng hái, tích cực làm việc, xã viên thiếu gắn 
bó với HTX, dành công sức làm kinh tế gia đình. 
Trong các HTX kiểu mới, hình thức phân phối 
được thể hiện trên nguyên tắc công bằng, cùng có 
lợi, vừa theo vốn góp và theo mức độ sử dụng dịch 
vụ. Đây là động lực khuyến khích thành viên gắn 
bó với HTX. Trong quá trình phân phối, các HTX 
còn tạo ra được các quỹ không chia. Một mặt, để 
mở rộng sản xuất, kinh doanh; mặt khác, tạo nên 
phúc lợi công cộng để mọi thành viên trong HTX 
được hưởng chung, kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích 
cá nhân với lợi ích tập thể, giữa lợi ích trước mắt 
và lợi ích lâu dài.

Trong các HTX nông nghiệp kiểu cũ, hoạt động 
thường bị giới hạn trong địa giới thôn hoặc liên 
thôn, xã hoặc liên xã và chủ yếu là canh tác nông 
nghiệp theo mô hình sản xuất tập trung. Trong các 
HTX nông nghiệp kiểu mới, quy mô và phạm vi 
hoạt động đã không còn bị giới hạn như trước. Mỗi 
HTX có thể hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngành 
khác nhau, không giới hạn địa giới hành chính. Mô 
hình HTX linh hoạt, đa dạng về hình thức, phù hợp 
với đặc điểm của từng vùng, từng ngành; với nhiều 
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trình độ phát triển, từ thấp đến cao, từ làm dịch vụ 
đầu vào, đầu ra phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các thành viên, mở mang ngành 
nghề, vươn lên kinh doanh tổng hợp và hình thành 
các doanh nghiệp trực thuộc; từ hợp tác xã phát 
triển thành các liên hiệp HTX.

Với những so sánh này, bức tranh về các HTX 

Trong chương trình nghiên cứu đa dạng 
thực vật khu vực Nam Bộ nhằm thu thập 
bổ sung mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên 

Việt Nam, các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt 
đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam đã phát hiện và mô tả một loài thực vật 
mới thuộc họ Quao (Bignoniaceae) ở Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tỉnh BR-VT. 
Loài mới này được đặt tên là Quao Bình Châu, 
Stereospermum binhchauensis V.S. Dang.

Chi Stereospermum có khoảng 20 loài phân bố từ 
châu Phi, Madagascar tới khu vực Đông Nam Á. Ở 
Việt Nam có 6 loài kể cả loài mới này, và đây cũng 
là phát hiện bổ sung cho họ Quao (Bignoniaceae) 
ở khu vực Đông Dương sau hơn 30 năm kể từ công 
bố của Santisuk & Vidal (1985).

Loài mới Stereospermum binhchauensis V.S. 
Dang có đặc điểm Cây gỗ lớn, cao 10 - 18 m; cành 
non có lông. Lá kép lông chim 1 lần; lá chét hình 
bầu dục hay xoan bầu dục, kích thước 8 - 18 cm x 
5 - 7,5 cm, gốc tròn không cân, đầu nhọn có đuôi, 
bìa nguyên, có lông cứng ở cả hai mặt. Cụm hoa 
dạng xim, mọc ở đầu cành; đài hình chuông, dài 
0,8 - 1,2 cm, có lông, với 5 thùy hình tam giác; 
tràng màu tím vàng, dài 4 - 5 cm, có lông, phía 
dưới dạng ống trụ hẹp, phía trên rộng dạng hình 
chuông, cong nhẹ, có khía; nhị 4, hai cặp so le 
nhau, vàng ở phía trên, dài 1,5 - 2 cm. Quả hình 

PHÁT HIỆN MỘT LOẠI THỰC VẬT MỚI 
THUỘC HỌ QUAO (BIGNONIACEAE) 

TỪ BÌNH CHÂU – PHƯỚC BỬU, 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

|| CN. Lê Văn Sơn 
BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Đặc điểm nhận dạng loài Quao bình châu, Stereospermum 
binhchauensis V.S. Dang

kiểu mới đã được dựng lên một cách khái quát. 
Trong xu thế phát triển hiện nay, các HTX kiểu 
mới đã thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và xem đó 
là “đòn bẩy” cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp 
và nông thôn. 

B.T.O

trụ, mảnh, cong rủ xuống, kích thước 60 – 80 cm 
x 0,5 - 1 cm, có 4 cạnh thấp, nhiều đám trắng trên 
vỏ quả; hạt nhiều, màu trắng đục, kích thước 2 - 3 
x 0,5 - 0,8 cm kể cả cánh.

Loài mới này được đăng trên tạp chí chuyên 
ngành Acta phytotaxonomica et geobotanica, tập 
66, số 2, trang 91-94.

L.V.S              
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ÁP DỤNG KỸ THUẬT CHỈNH SỬA GEN CRISPR CAS-
9 TRÊN LOÀI BÒ SÁT

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học 
Georgia (Hoa Kỳ) đã áp dụng thành công kỹ 

thuật chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 trên các loài bò sát. 
Trong báo cáo kết quả nghiên cứu của mình, nhóm 
đã mô tả chi tiết kỹ thuật mới và hiệu quả của nó 
trong những thử nghiệm được thực hiện trên thằn 
lằn.

Trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học đã sử 
dụng kỹ thuật CRISPR Cas-9 trong rất nhiều thí 
nghiệm nhằm mục đích tìm hiểu thêm về quy trình, 
cách thức hoạt động cũng như ứng dụng có thể sử 
dụng. Nhưng ngay từ đầu, các nhà nghiên cứu cho 
rằng không thể áp dụng CRISPR trên cơ thể loài bò 
sát do hệ thống sinh sản của chúng khá độc đáo, ví 
dụ, ở loài thằn lằn nhỏ Anole, con cái thường lưu trữ 
tinh trùng trong vòi trứng trong thời gian rất lâu để 
sử dụng khi thuận tiện nhất, chính điều này gây khó 
khăn cho việc sử dụng CRISPR Cas-9 ở chúng. Ngoài 
ra, việc thực hiện thao tác tiêm protein CRISPR mà 
không làm hỏng lớp vỏ trứng cũng như không gây 
ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi cũng được 
coi là một thách thức. Tuy nhiên, khó khăn không có 
nghĩa là không thể, nhóm nghiên cứu ở Georgia đã 
phát triển phương pháp chỉnh sửa thành công các tế 
bào ở một số loài thằn lằn bằng cách áp dụng công 
cụ CRISPR Cas-9.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành 
thử nghiệm trên một số con anole cái. Họ sử dụng 
công cụ CRISPR-Cas9 để tiêm trực tiếp các protein 
CRISPR vào tế bào trứng (hay còn gọi là noãn) vốn 
vẫn còn nằm bên trong buồng trứng của thằn lằn 
mẹ trước khi quá trình thụ tinh diễn ra. Sau đó, 
trứng được thụ tinh tự nhiên. Tổng cộng, nhóm 
nghiên cứu đã tiêm công cụ chỉnh sửa vào 146 quả 
trứng của 21 cá thể thằn lằn. Trong các thí nghiệm, 
CRISPR Cas-9 đã được lập trình để chỉnh sửa gen 
tyrosinase - chịu trách nhiệm quy định màu sắc của 

thằn lằn con. Khi gen này bị vô hiệu hóa, thằn lằn 
con khi sinh ra sẽ mắc bệnh bạch tạng. Nhóm báo 
cáo rằng kỹ thuật chỉnh sửa đã được áp dụng thành 
công khi vài tuần sau đó, bốn cá thể thằn lằn con 
bạch tạng ra đời. Các nhà nghiên cứu cho biết có thể 
áp dụng kỹ thuật này đối với các loài thằn lằn khác. 
Sau quá trình quan sát và phân tích, nhóm nghiên 
cứu phát hiện ra rằng tất cả gen tyrosinase được sửa 
đổi ở những cá thể thằn lằn con bị đột biến (mắc 
bệnh bạch tạng) đều được thừa hưởng gen đột biến 
từ cả bố lẫn mẹ. Theo các nhà khoa học, điều này có 
nghĩa rằng kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR hoạt động 
rất hiệu quả trên cơ thể thằn lằn mẹ và thời gian kéo 
dài hơn so với dự kiến, gây ra đột biến gen của thằn 
lằn bố mẹ sau khi quá trình thụ tinh diễn ra. 

Nguồn: www.vista.gov.vn

CÔNG CỤ CRISPR ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG 
MÁY TÍNH LÕI KÉP BÊN TRONG TẾ BÀO CON NGƯỜI

Hệ thống biên tập gen CRISPR thường được biết 
đến giúp các nhà khoa học điều trị các bệnh về 

di truyền nhưng công nghệ này cũng có một loạt các 
công dụng khả dĩ trong lĩnh vực sinh học tổng hợp. 
Nay các nhà nghiên cứu tại ETH Zurich vừa sử dụng 
CRISPR để xây dựng những cỗ máy tính sinh học có 
chức năng bên trong tế bào người.

Cũng mạnh như máy tính hiện đại, tự nhiên đã vượt 
mặt chúng ta từ lâu. Các sinh vật sống có thể được coi 
là như là những cỗ máy tính – các tế bào đóng vai trò 
là cổng logic, lấy đầu vào từ thế giới bên ngoài, xử 
lý nó và đáp lại bằng một số quá trình trao đổi chất.

“Bản thân cơ thể người là một cỗ máy tính lớn. Sự 
trao đổi chất của nó dựa vào sứng mạnh tính toán 
của hàng ngàn tỷ tế bào kể từ thời thượng cổ. Và trái 
ngược với một siêu máy tính công nghệ, máy tính lớn 
này chỉ cần một lát bánh mỳ làm năng lượng”, nhà 
nghiên cứu dẫn đầu Martin Fussenegger cho biết.

Khai thác quá quy trình tự nhiên này để xây dựng 
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các mạch logic là mục tiêu quan trọng của sinh học 
tổng hợp. Trong trường hợp này, nhóm nghiên cứu 
ETH Zurich đã tìm được một cách để chèn các bộ xử 
lý lõi kép vào tế bào người bằng cách đầu tiên sửa 
đổi công cụ biên tập gen CRISPR. Thông thường, hệ 
thống này sử dụng các tuần tự RNA để nhắm vào các 
đoạn DNA cụ thể trong bộ gen, sau đó tiến hành biên 
tập chính xác. Tuy nhiên, đối với dự án này, nhóm đã 
tạo ra một phiên bản đặc biệt của enzyme Cas9 vốn 
có thể đóng vai trò làm bộ xử lý.

Cas9  đặc biệt này thay vào đó sẽ đọc RNA chỉ dẫn 
làm đầu vào và đáp lại bằng cách biểu hiện các gen 
cụ thể. Việc đó sẽ tạo ra một số protein làm đầu ra. 
Các bộ xử lý này đóng vai trò giống như bộ cộng 
nửa kỹ thuật số - cơ bản chúng so sánh 2 đầu vào 
hoặc thêm 2 số nhị phân và cho 2 đầu ra. Để tăng sức 
mạnh tính toán, các nhà nghiên cứu đã cố gắng nhồi 
nhét 2 nhân xử lý vào một tế bào.

Trong dài hạn, những cỗ máy tính tế bào lõi kép 
này có thể được tăng lên đến hàng tỷ để tạo ra các cỗ 
máy tính sinh học mạnh mẽ để chẩn đoán và điều trị 
bệnh. Chẳng hạn, nhóm cho hay họ có thể tìm kiếm 
những chất chỉ thị sinh học và đáp lại bằng cách tạo 
ra các phân tử làm thuốc khác nhau tùy thuộc vào 
việc có mặt chất chỉ thị sinh học này hoặc kia hoặc 
cả hai.

“Hãy tưởng tượng một mô hiển vi hàng tỷ tế bào, 
mỗi tế bào được trang bị một bộ xử lý lõi kép riêng. 
Những ‘cơ quan điện toán’ như thế về lý thuyết có thể 
đạt được sức mạnh tính toán vượt xa một siêu máy 
tính kỹ thuật số và sử dụng chỉ một phần nhỏ năng 
lượng.

Nguồn: dost-dongnai.gov.vn

PHÁT HIỆN CÁC CHẤT XÚC TÁC TIẾT KIỆM NĂNG 
LƯỢNG HOẠT ĐỘNG Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG

Các nhà nghiên cứu tại Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật 
quốc gia (NIST), Hoa Kỳ đã khám phá ra loại chất 

xúc tác mới cho phép thực hiện một số phản ứng hóa 
học, thường cần nhiệt độ cao, có thể diễn ra ở nhiệt 
độ phòng. Các chất xúc tác tiết kiệm năng lượng sử 
dụng ánh nắng mặt trời hoặc một nguồn sáng khác 
để kích thích các plasmon bề mặt cục bộ (LSP) - các 
dao động của những nhóm điện tử trên bề mặt của 
các hạt nano kim loại nhất định như vàng, bạc và 
nhôm. Năng lượng thu được từ các dao động LSP 
thúc đẩy phản ứng hóa học giữa các phân tử bám 
vào các hạt nano.

Trước đây, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, hydro 
có thể được phân tách thành các nguyên tử riêng lẻ 
bằng năng lượng được tạo ra bởi những dao động 

LSP. Nhóm nghiên cứu tại NIST hiện đã phát hiện ra 
phản ứng thứ hai qua trung gian LSP diễn ra ở nhiệt 
độ phòng. Trong phản ứng này, các LSP bị kích thích 
trong các hạt nano vàng, biến đổi hai phân tử CO 
thành cacbon và CO2. Phản ứng, thông thường đòi 
hỏi nhiệt độ tối thiểu 400 độ C, đóng vai trò quan 
trọng trong việc chuyển đổi CO thành các vật liệu từ 
cacbon phổ biến như ống nano cacbon và than chì.

Nghiên cứu các hạt nano bằng chùm điện tử và kết 
hợp dữ liệu với mô phỏng, các nhà khoa học đã xác 
định chính xác những vị trí trên các hạt nano vàng 
nơi phản ứng xảy ra. Ngoài ra, các nhà khoa học đã 
đo cường độ của các LSP và lập bản đồ về cách năng 
lượng liên quan đến các dao động thay đổi từ những 
vị trí khác nhau bên trong các hạt nano. Các số đo 
thu được là bước quan trọng để hiểu vai trò của LSP 
đối với việc bắt đầu các phản ứng ở nhiệt độ phòng, 
giảm nhu cầu làm nóng mẫu.

Các nhà khoa học đã dựa vào việc lắng đọng 
cacbon rắn, một trong những sản phẩm của phản 
ứng CO mà họ đã nghiên cứu như là các dấu hiệu 
về những vị trí chính xác trên các hạt nano vàng nơi 
diễn ra phản ứng. Nhóm nghiên cứu đã nhận thấy 
rằng phản ứng tập trung tại giao diện nơi các phân 
tử khí CO bám vào các hạt nano vàng và nơi biên độ 
của điện trường liên kết với LSP là cao nhất. Dù nhiều 
LSP có thể bị kích thích bởi ánh nắng mặt trời, nhưng 
nhóm nghiên cứu đã chọn một chùm điện tử để kích 
hoạt các dao động và nghiên cứu phản ứng CO trong 
kính hiển vi điện tử truyền qua quét có thể hoạt động 
trong môi trường nhiệt độ phòng.

Những phát hiện nghiên cứu đặt nền tảng cho 
việc tìm kiếm các hệ thống khác trực tiếp khai thác 
ánh nắng mặt trời để tạo ra LSP trong các hạt nano 
nhằm điều khiển các phản ứng hóa học ở nhiệt độ 
phòng. Bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng, các hệ 
thống này có thể có tác động rất lớn đến ngành công 
nghiệp và môi trường.

Nguồn: khoahocvacongnghevietnam.com.vn
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KINH TẾ SỐ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM TẠI 
VIỆT NAM

Mặc dù kinh tế số của Việt Nam đạt khoảng 3 tỷ 
USD năm 2015, 9 tỷ USD năm 2018 và dự báo 

tăng lên 30 tỷ USD vào năm 2025 nhưng khái niệm 
“kinh tế số” ở Việt Nam vẫn còn nhiều tranh cãi và cần 
được xác định lại.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt 
Nam 2019, sáng 02/5/2019 tại Hà Nội đã diễn ra Hội 
thảo với chủ đề “Hoàn thiện thể chế và các điều kiện 
nền tảng để phát triển kinh tế số tại Việt Nam”. 

Mở đầu hội thảo, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng dẫn một 
nghiên cứu của Tổ chức Data 61 (Australia), GDP Việt 
Nam có thể tăng thêm khoảng 162 tỷ USD trong 20 
năm nếu Việt Nam chuyển đổi số thành công.

Chia sẻ tại hội thảo, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho 
rằng, cần hiểu cặn kẽ về khái niệm kinh tế số để tránh 
nhầm lẫn. Theo Thứ trưởng, “kinh tế số” là một phần 
của nền kinh tế trong đó bao gồm các mô hình kinh 
doanh tạo ra sản phẩm, dịch vụ số hoặc hỗ trợ cung 
cấp dịch vụ số cho doanh nghiệp. 20 năm qua, các 
bộ, ngành đã chuẩn bị cơ chế, chính sách trong xây 
dựng hạ tầng về phát triển công nghệ số.

Tuy nhiên theo lãnh đạo Bộ KH&CN, điểm khác biệt 
lớn nhất hiện nay trong phát triển kinh tế số là sự hội 
tụ loạt công nghệ mới (điện toán đám mây, trí tuệ 
nhân tạo...) trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 
4.0. Công nghệ  mới cho phép doanh nghiệp xử lý 
khối lượng công việc lớn, đưa ra quyết định thông 
minh hơn. Điều này cũng đồng nghĩa, phân tích dữ 
liệu lớn tạo ra cấp độ mới trong phát triển kinh tế số.

Còn ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ 
TT&TT cho rằng, phát triển kinh tế số là sử dụng 
công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình 
kinh doanh mới. Sử dụng kinh tế số sẽ góp phần tăng 
năng suất lao động. Trong nền kinh tế số, các doanh 
nghiệp sẽ đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh 
sang mô hình theo hệ sinh thái, liên kết từ khâu sản 
xuất, thương mại đến sử dụng... Qua việc sử dụng 

công nghệ, các sản phẩm dịch vụ được phản ánh từ 
người sử dụng để có thể điều chỉnh cho phù hợp. Bên 
cạnh đó, người ta cũng có thể sử dụng công nghệ số 
và dữ liệu để tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới 
như Grab, Uber, AirBnb...

Để thúc đẩy kinh tế số phát triển, TS Brian Hull - 
Tổng giám đốc ABB Việt Nam đã chỉ ra bốn việc cần 
thực hiện. Một là thúc đẩy kinh tế số ở mọi thành 
phần; Hai là tìm ra giải pháp thúc đẩy việc áp dụng 
công nghệ ở cả bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ; 
Ba là đảm bảo an toàn an ninh mạng; Điểm cuối 
cùng, theo ông, là sự đóng góp của Chính phủ trong 
sự phát triển của kinh tế số. Chính phủ có thể dẫn 
dắt, làm gương trong hoạt động này. Những sáng 
kiến, dự án lớn được đưa ra cần đảm bảo Chính phủ 
sử dụng những công nghệ, những hạ tầng hiện đại 
nhất.

GS. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán lại 
cho rằng, việc xây dựng và sử dụng dữ liệu mở sẽ là 
chìa khóa cho nhiều vấn đề của khu vực kinh tế tư 
nhân. Trước hết, theo ông Bảo, cần phải khẳng định 
dữ liệu là tài sản. Dữ liệu mở tức là bất kỳ ai cũng có 
thể tiếp cận và sử dụng, nhưng cần ghi nhận nguồn. 
Đã là dữ liệu và tài sản thì phải có người chủ sở hữu, 
và từ đó hình thành vấn đề quan trọng là việc trao 
quyền sử dụng từ người sở hữu cho người sử dụng.

Về cơ sở dữ liệu, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho 
biết, ngay ở Bộ KH&ĐT cũng đang sở hữu nhiều hệ 
thống dữ liệu khác nhau về đăng ký doanh nghiệp, 
đấu thầu, doanh nghiệp nước ngoài... Nhưng quan 
trọng là các hệ thống dữ liệu này chưa kết nối, liên 
thông với nhau. Ở góc độ quốc gia, hiện mỗi bộ có 
hệ thống thông tin khác nhau, không liên thông với 
các bộ ngành mà chỉ chia sẻ một phần thông tin liên 
quan. “Cần hướng tới tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc 
gia, để dùng chung”, ông cho biết.

Hội thảo dành phần lớn thời gian cho đại diện các 
cơ quan quản lý nhà nước và đại diện khu vực kinh tế 
tư nhân đối thoại chính sách, trao đổi về thực trạng, 
khó khăn, vướng mắc và hiến kế, kiến nghị các cơ 
chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh 
tế số.

Cuối phiên thảo luận hiến kế về phát triển kinh tế 
số, ông Nguyễn Trung Chính - Phó chủ tịch Vinasa, 
Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC cho rằng, chính 
sách phát triển kinh tế số của Việt Nam đang chậm so 
với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mặt khác, 
hạ tầng kinh tế số không phát triển sẽ gây ảnh hưởng 
chung tới nền tảng phát triển kinh tế trong bối cảnh 
cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguồn:  www.most.gov.vn
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TỈNH BR-VT: TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHUYÊN 
GIA CỦA PHÁP VỀ KHU HẢI DƯƠNG HỌC

Chiều ngày 11/4, UBND tỉnh BR-VT đã tổ chức buổi 
tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia Hải dương 

học Pháp do ông Michel Morvan – Chủ tịch Viện biển 
Pháp Bretagne Occidentale làm trưởng Đoàn. Tiếp 
Đoàn, về phía UBND tỉnh có ông Lê Tuấn Quốc và 
ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh, về phía 
Sở KH&CN có ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở 
KH&CN cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành 
trong tỉnh.

Đại diện Sở KH&CN, Ông Mai Thanh Quang báo cáo 
kết quả khảo sát về dự án Khu Hải dương học và nội 
dung Đoàn đã đi khảo sát, làm việc tại tỉnh. 

Tại buổi làm việc, ông Michel Morvan cho biết, qua 
khảo sát thực tế thì vị trí dự kiến và diện tích của dự án 
Khu Hải dương học là phù hợp. Đoàn cũng đã nghiên 
cứu và đề xuất phương án thiết kế, công năng, bố 
trí mặt bằng, bố trí các khối nhà và những vấn đề 
cần lưu ý trong quá trình thiết kế, xây dựng Khu Hải 
dương học. Các chuyên gia đề xuất nên thiết kế một 
khu vực để đón tiếp và nuôi dưỡng sinh vật tạm thời, 
tổ chức hội thảo, chiếu phim và thực hiện các hoạt 
động giáo dục; một khu vực dành riêng cho nghiên 
cứu khoa học và sáng tạo trong lĩnh vực hải dương 
học; một khu vực phục vụ cho hoạt động tham quan 
mang tính giáo dục cho du khách về khu rừng sinh 
thái ngập mặn và bảo tồn đa dạng sinh học. Đoàn 
chuyên gia cũng đánh giá cao về bộ sưu tập các sinh 
vật biển theo dự kiến của Sở Khoa học và Công nghệ; 
tuy nhiên cần trưng bày thêm các tiêu bản sinh vật 
biển, các công cụ giáo dục, giải trí, khoa học cho du 
khách và ưu tiên chất lượng, sự kết nối xuyên suốt 
theo chủ đề trong việc lựa chọn các tiêu bản. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lê Tuấn Quốc đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến 
đóng góp của Đoàn chuyên gia và thống nhất bổ 

sung thêm các chủ đề trưng bày ngoài chủ đề Hải 
dương học, trong đó chú trọng đến các thế mạnh 
của Tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch cho biết, Khu Hải 
dương học là một Đề án lớn của Tỉnh do đó, Tỉnh sẽ 
phân nhỏ đề án này thành 03 dự án thành phần gồm: 
Dự án đào tạo, tập huấn; Dự án mua sắm trang thiết 
bị và Dự án xây dựng;  phân kỳ thực hiện Đề án, các 
dự án theo từng giai đoạn và sẽ thường xuyên tham 
khảo ý kiến của Đoàn chuyên gia Pháp trong quá 
trình thực hiện. 

Tại buổi làm việc này, hai bên cũng đã thống nhất 
các nội dung hợp tác gồm: công tác đào tạo, tập 
huấn nhân lực vận hành kỹ thuật; chế tác các tiêu bản 
sinh vật biển; tư vấn thiết bị, bể cá, lắp đặt kỹ thuật,...

Cuối buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh trao quà lưu 
niệm cho Đoàn chuyên gia Hải dương học Pháp.

Nguồn: Sở KH&CN

CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI KHỞI 
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BR-VT NĂM 
2018-2019

Ngày 26/4/2019, tại thành phố Vũng Tàu đã diễn 
ra Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018-2019. Đến 
tham dự sự kiện có ông Lê Tuấn Quốc- Phó chủ tịch 
UBND tỉnh BR-VT, ông Nguyễn Mạnh Cường- Cục 
phó Cục Công tác phía nam (Bộ KH&CN) và các thành 
viên Ban tổ chức Cuộc thi (trong đó ông Mai Thanh 
Quang – giám đốc Sở KH&CN là Trưởng ban Cuộc thi) 
cùng đại diện các sở, ngành, các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp trong và ngoài tỉnh, các hiệp hội doanh nhân 
trẻ, cá nhân và nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. 

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT 
năm 2018-2019 nhằm tìm kiếm, tôn vinh hỗ trợ phát 
triển các dự án án khởi nghiệp xuất sắc đồng thời 
thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trên địa bàn tỉnh.  

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh sau khi 
trải qua các vòng thi Sơ khảo và Bán kết, Cuộc thi đến 
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Vòng Chung kết với sự tham gia của 17 dự án được 
chọn từ 66 dự án tham gia để chọn ra 01 Giải Nhất, 02 
Giải Nhì, 03 Giải Ba, 09 Giải khuyến khích với tổng giải 
thưởng 210 triệu đồng và các giải thưởng của Nhà 
tài trợ cũng như các hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ khởi 
nghiệp của tỉnh sau Cuộc thi. 

Ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát 
biểu chỉ đạo tại sự kiện “năm 2018, hệ sinh thái khởi 
nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển 
tích cực. Trên địa bàn tỉnh, đã bước đầu hình thành các 
tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các chương trình hỗ trợ khởi 
nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, vườn ươm doanh 
nghiệp. UBND tỉnh đã thành lập Văn phòng thúc đẩy 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT. Các kết nối với 
hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế cũng đã 
hình thành và mang lại các kết quả thiết thực. Tỉnh đã 
triển khai Chương trình ươm tạo khởi nghiệp, Chương 
trình kết nối cố vấn khởi nghiệp và ban hành Chính 
sách hỗ trợ khởi nghiệp tại Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh giai đoạn 2019-
2025. Tới nay, đã hình thành và phát triển ngày càng 
nhiều hơn các dự án khởi nghiệp có chất lượng”. 

Cuộc thi Chung kết diễn ra sôi nổi với 17 phần trình 
bày của các đội dự thi, Ban tổ chức Cuộc thi chấm 
điểm và tổng kết trao giải cho 15 dự án xuất sắc nhất 
của tác giả, doanh nghiệp cụ thể sau: 

01 Giải nhất thuộc về dự án“Máy lọc nước biển 
thành nước ngọt cho tàu cá” của công ty TNHH Hiệp 
lực và Phát triển Việt. 

02 Giải Nhì thuộc về 2 dự án “Xe thị giác lưu động” 
của tác giả Nguyễn Viết Giáp, “Rơm Hí Hoáy” - tác giả 
Nguyễn Bích Diệp và Đặng Anh Tuấn. 

03 Giải Ba thuộc về 3 dự án “Mộc thanh trà Việt Nam 
– Đậu rang mộc và thức uống khơi gợi giá trị truyền 
thống” của công ty TNHH Mộc Thanh Trà Việt Nam, 
“Lavia: Coffee – Kidzone – EngLish” - tác giả Huỳnh 
Thu Sương và Huỳnh Văn Trãi, “Bapula chocolate” của 
công ty TNHH Thực phẩm Amazon. 

Và 09 Giải khuyến khích thuộc về 9 dự án: Hố thu 
nước thải mặt đường, hộ gia đình, nơi công cộng với 
nhiều tác dụng, kích thước, lắp đặt được nhiều vị trí 
và nhiều đối tượng sử dụng; Vutaweb – nền tảng 
công nghệ thương mại điện tử; Dantrisoft – phần 
mền quản lý nhà hàng, cafe, quán ăn; Vỏ bọc cách 
nhiệt bằng xơ mướp; Khu du lịch “công viên cacao”; 
Hệ thống xử lý nước thải; Sữa chua tổ yến YOSANEST; 
Sản xuất và thương mại sản phẩm trái cây sấy trên địa 
bàn tỉnh BR-VT; Bean and Jam Cafeteria Bakery. 

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT 
năm 2018-2019 được tổ chức lần thứ 2 thành công 
với nhiều dự án có những bước tiến triển vượt bậc và 

các dự án nhận được giải thưởng không chỉ các giải 
bằng tiền mặt mà còn được các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ phát triển trong 
giai đoạn tiếp theo sau cuộc thi.

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC THỰC 
HIỆN DỰ ÁN “XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI CÁ BIỂN 
QUY MÔ CÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG LỒNG NHỰA 
HDPE VÀ CÔNG NGHỆ CAO Ở VÙNG BIỂN TỈNH BÀ 
RỊA – VŨNG TÀU”

Sáng 26/03, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn 
tuyển chọn tổ chức thực hiện dự án “Xây dựng 

mô hình nuôi cá biển quy mô công nghiệp ứng dụng 
lồng nhựa HDPE và công nghệ cao ở vùng biển tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu”. Chủ tịch hội đồng là ông Mai 
Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài do ThS 
Nguyễn Xuân Toan làm chủ nhiệm, Phân Viện Nghiên 
cứu Hải sản phía Nam là cơ quan chủ trì.

Mục tiêu của đề tài là phát triển nuôi trồng thủy 
sản theo hướng bền vững dựa trên cơ sở phát huy 
tiềm năng, lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên của 
tỉnh, sản xuất theo quy mô hàng hoá, đa dạng hoá 
đối tượng và loại hình nuôi; Đảm bảo vệ sinh an toàn 
sản phẩm thuỷ sản phục vụ cho chế biến xuất khẩu 
và tiêu thụ nội địa nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu; 
Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập đời sống 
cho người dân; Giảm áp lực cho nghề khai thác xâm 
hại nguồn lợi ven bờ; Góp phần thực hiện thành 
công mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp, nông thôn tỉnh BR-VT vào năm 2020. 

Đây là dự án với quy trình kỹ thuật nuôi cá biển 
trong lồng nhựa HDPE ứng dụng hệ thống thiết bị 
công  nghệ cao quản lý cá nuôi vùng biển tỉnh BR-VT, 
là mô hình điểm ứng dụng hệ thống thiết bị công 
nghệ cao quản lý cá và bảo đảm mỹ quan, vệ sinh 
môi trường khu vực nuôi. 

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị cho triển 
khai đề tài, tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện đề tài 
theo góp ý của Hội đồng trước khi triển khai.

Nguồn: Sở KH&CN


