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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và các 

nguyên nhân gây mù lòa ở người 
từ 50 tuổi trở lên tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu năm 2014. Mô tả tỉ lệ tiếp cận 
dịch vụ phẫu thuật đục thể thủy tinh 
và một số yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu mô 
tả cắt ngang. Chọn mẫu phân tầng 
nhiều giai đoạn, từ 7 huyện thành 
phố của Bà Rịa - Vũng Tàu, bốc 
thăm ngẫu nhiên mỗi huyện thành 
phố chọn 2 phường xã ta có 14 điểm 
nghiên cứu. Mỗi điểm nghiên cứu 
chọn 100 đối tượng sinh năm 1964 
về trước.

Kết quả: Nghiên cứu 1407 đối 
tượng từ 50 tuổi trở lên tại 7 huyện - 
thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu từ tháng 5 đến tháng 12 năm 
2014. 

Kết luận: Tỉ lệ mù chung 8,4% 
trong đó mù 1 mắt  (6,6%); mù 2 
mắt (1,8%). Các nguyên nhân gây 
mù lòa: đục thể thủy tinh, nguyên 
nhân khác, đục bao sau, tật khúc xạ, 
sẹo giác mạc, glaucoma, mộng thịt. 
Một số yếu tố liên quan đến tỉ lệ tiếp 
cận đục thể thủy tinh: Bảo hiểm y 
tế, Thông tin từ báo, Nhân viên y tế 
truyền thông, Thông tin mổ đục thể 
thủy tin tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Các 
lý do người bệnh chưa tiếp cận phẫu 
thuật: không biết bị bệnh, chờ thẻ 
bảo hiểm y tế, không có tiền, chờ 
mổ từ thiện, sợ mổ, già rồi không 
cần mổ, chờ mù hoàn toàn rồi đi 
mổ, còn 1 mắt nhìn được, không 
có người đưa đi mổ, chưa có thời 
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gian, có bệnh toàn thân chống chỉ 
định mổ.

Từ khóa: đục thể thủy tinh, mù 
lòa, tiếp cận phẫu thuật, thị lực.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, mù lòa là một vấn đề 

sức khoẻ quan trọng và đang được 
Tổ chức Y tế thế giới, nhiều quốc 
gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức 
từ thiện trong và ngoài nước đặc 
biệt quan tâm. Theo ước tính của 
Tổ chức Y tế thế giới, có 47 triệu 
người mù và 110 triệu người có thị 
lực kém trên toàn thế giới. 

Theo kết quả điều tra năm 2007, 
số người mù tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
là 13.200 người, cộng thêm số mù 
mới phát sinh mỗi năm khoảng 
2000 người thì tổng số bệnh nhân 
mù đến 2013 là 25.200 người. Nếu 
trừ đi số được mổ (khoảng 3000 
người/năm) trong 6 năm, thì đầu 
năm 2013 số bệnh nhân mù trong 
tỉnh còn khoảng 7.200 người, trong 
đó 70% do đục thể thủy tinh, tương 
đương 5.000 người. 

Hướng đến mục tiêu “Thị giác 
2020” chúng tôi thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu tình hình mù lòa và 
các yếu tố liên quan đến tiếp cận 
điều trị phẫu thuật đục thể thủy 
tinh ở người từ 50 tuổi trở lên tại 
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014” với 
các mục tiêu nghiên cứu sau:

1. Xác định tỉ lệ và các nguyên 
nhân gây mù lòa ở người từ 50 tuổi 
trở lên tại Bà Rịa - Vũng Tàu năm 
2014.

2. Mô tả tỉ lệ tiếp cận dịch vụ 
phẫu thuật đục thể thủy tinh và 
một số yếu tố liên quan ở đối tượng 
nghiên cứu.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
- Những người từ 50 trở lên, có 

hộ khẩu thường trú tại địa phương.
- Khảo sát trên địa bàn các 

phường, xã được chọn từ 7 huyện, 
thành phố: Thành phố Vũng Tàu, 
thành phố Bà Rịa, huyện Long 
Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Tân 
Thành, Châu Đức.

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 
5 đến tháng 12 năm 2014.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên 

cứu mô tả cắt ngang.

- Cỡ mẫu nghiên cứu
Vì đây là điều tra cộng đồng nên 

nhân với hệ số điều chỉnh là 2, như 
vậy cỡ mẫu nghiên cứu là n = 1.366, 
làm tròn ta lấy n = 1.400 người.

- Phương pháp chọn mẫu: Phương 
pháp chọn mẫu phân tầng nhiều giai 
đoạn. Từ 7 huyện thành phố, chọn 
ngẫu nhiên mỗi huyện thành phố 2 
phường xã, ta có 14 điểm nghiên 
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cứu. Mỗi điểm nghiên cứu chọn 
100 đối tượng nghiên cứu sinh năm 
1964 trở về trước theo danh sách 
của trạm y tế, chọn đối tượng có số 
thứ tự theo danh sách là số lẻ vào 
mẫu nghiên cứu.

2.3. Biến số nghiên cứu 
- Đặc điểm chung: Tuổi, giới 

tính, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, 
BHYT, kinh tế gia đình.

- Các chỉ số chuyên môn: Thị 
lực, Nhãn áp, Tật khúc xạ, Đục thể 
thủy tinh, Bệnh Glaucoma, Mộng 
thịt, Sẹo giác mạc gây giảm thị lực, 
Đục bao sau, Các bệnh lý khác

- Các yếu tố liên quan đến tiếp 
cận phẫu thuật đục thể thủy tinh

* Xác định đã tiếp cận dịch vụ 
phẫu thuật đục thể thủy tinh hay 
chưa

* Xác định thời gian gây giảm thị 
lực ở nhóm đục thể thủy tinh

* Các yếu tố khác
+ Dịch vụ khám mắt tại địa 

phương 
+ Thông tin tại tỉnh về mổ đục 

thể thủy tinh, chương trình phẫu thuật 
miễn phí, giá mổ đục thể thủy tinh 
tại địa phương có phù hợp 

+ Truyền thông trên báo đài, 
truyền thông từ nhân viên y tế 

* Các trở ngại làm cho bệnh nhân 
chưa tiếp cận dịch vụ phẫu thuật 
đục thể thủy tinh

- Xử lý số liệu: Xử lý và phân tích 
số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Tình hình mù lòa, nguyên 

nhân 
3.1.1 Tỉ lệ mù 1 mắt, 2 mắt, mù 

chung
Tổng số người mù 1 mắt 6,6%, 

mù 2 mắt 1,8% (tỉ lệ mù chung 
8,4%). So với tác giả Phạm Minh 
Đức tỉ lệ mù 1 mắt 10,8%, mù 2 mắt 
8% và tác giả Võ Văn Chí tỉ lệ mù 
1 mắt 6,1%, mù 2 mắt 4,09% (tỉ lệ 
mù chung 10,19%) thì tỉ lệ mù trong 
nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn.

So với tác giả Nguyễn Viết Giáp 
(2005) tại Bà Rịa - Vũng Tàu tỉ lệ 

mù chung 15,9% thì năm 2014 tỉ 
lệ mù lòa tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
giảm đi rất nhiều, điều này cho thấy 
chương trình Phòng chống mù lòa 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 
giai đoạn từ 2005 - 2014 đã hoạt 
động rất tích cực và hiệu quả, làm 
giảm đáng kể tỉ lệ mù lòa cho nhân 
dân trong tỉnh.

3.1.2 Nguyên nhân gây mù lòa
Đục Thủy tinh thể vẫn là nguyên 

nhân hàng đầu gây mù lòa (81,5%), 
phù hợp với mô hình bệnh mắt ở 
Việt Nam, kết quả của nghiên cứu 
này gần với các kết quả nghiên cứu 
trong những năm gần đây.  

Nguyên nhân gây mù lòa thứ 
hai là nhóm các nguyên nhân khác 
(26,9%) bao gồm các bệnh lý đáy 
mắt đo đái tháo đường, cao huyết 
áp, bệnh lý dịch kính, thoái hóa 
hoàng điểm tuổi già, chấn thương 
mắt… đây là nhóm bệnh có khuynh 
hướng gia tăng trong những năm 
gần đây do sự phát triển của đời 
sống xã hội.

Tật khúc xạ (10,1%) đang trở 
thành một trong những nguyên nhân 
hàng đầu gây giảm thị lực. Kết quả 
này cao hơn của Trần Đình Tuấn 
(2012) tại Dăklăk (7,7%), Phạm 
Minh Đức tại Mộ Đức (2,5%).

Sẹo giác mạc gây giảm thị lực 
chiếm 6,7%, đây là những biến 
chứng của mắt hột, viêm loét giác 
mạc và những trường hợp chấn 
thương mắt. 

Đục bao sau chiếm 12,6%, đây 
là bệnh lý phổ biến gây tái mù sau 
mổ đục thủy tinh thể. Đây là một 
nguyên nhân mới mà các nghiên 
cứu trước đây chưa thấy đề cập. 

Bệnh mộng thịt gây mù chiếm 
5% trong nghiên cứu này, thấp hơn 
so với Trần Đình Tuấn (10,6%) và 
Phạm Minh Đức (5,9%). Tỉ lệ mộng 
thịt vẫn còn khá cao có lẽ do đặc 
điểm địa lý của tỉnh BRVT là tỉnh 
ven biển nên người dân tiếp xúc 
nhiều với ánh sáng mặt trời, gió và 
cát bụi nhưng chưa có kiến thức bảo 
vệ mắt.

Nguyên nhân Glaucoma chiếm tỉ 
lệ thấp (5,9%), thấp hơn Cao Mỹ Lệ 
và Nguyễn Chí Dũng (2007) tại Hà 
Nội (9,8%). Tuy nhiên Glaucoma là 
bệnh có thể gây mù lòa vĩnh viễn 
nên đây cũng là nguyên nhân cần 
lưu ý trong chương trình phòng 
chống mù lòa.

3.2. Tỉ lệ tiếp cận phẫu thuật 
đục thể thủy tinh và các yếu tố 
liên quan 

3.2.1. Tỉ lệ tiếp cận phẫu thuật 
đục thể thủy tinh 

Trong nghiên cứu có 62/318 bệnh 
nhân đục thể thủy tinh đã tiếp cận 
phẫu thuật. Tỉ lệ tiếp cận phẫu thuật 
là 19,5%.

3.2.2. Những yếu tố liên quan đến 
tỉ lệ tiếp cận phẫu thuật đục thể thủy 
tinh

3.2.2.1. Dịch vụ khám mắt tại địa 
phương

Trong nhóm đã phẫu thuật có 
72,6% người cho biết địa phương 
có dịch vụ khám mắt; 27,4% người 
không biết tại địa phương có dịch 
vụ khám mắt. Trong nhóm chưa 
phẫu thuật có 52,3% người không 
biết địa phương có dịch vụ khám 
mắt. Sự khác biệt này cho thấy vai 
trò của y tế cơ sở trong chương trình 
Phòng chống mù lòa, qua đó có 
những giải pháp tăng cường nhân 
sự và trang thiết bị cho tuyến dưới 
để nâng cao hiệu quả hoạt động của 
mạng lưới chăm sóc mắt.

3.2.2.2. Nghe thông tin về bệnh 
đục thể thủy tinh trên báo, đài

Trong nhóm đã phẫu thuật có 
35,5% người có nghe thông tin 
về bệnh đục thể thủy tinh trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, 
trong nhóm chưa phẫu thuật chỉ 
có 23,8% người có nghe thông tin 
về bệnh đục thể thủy tinh trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. Sự 
khác biệt này cho chúng ta thấy có 
khiếm khuyết về mặt truyền thông 
cần được khắc phục giúp người dân 
nâng cao nhận thức và có thêm các 
thông tin về bệnh tật của mình.

3.2.2.3 Được nhân viên y tế thôn 
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ấp hoặc trạm y tế tuyên truyền hay 
thông tin về bệnh đục thể thủy tinh 

Trong nhóm đã phẫu thuật có 
32,3% người được nhân viên y tế 
tuyên truyền về bệnh đục thể thủy 
tinh; 67,7% người không nghe. 
Trong nhóm chưa phẫu thuật có 
78,9% người không nghe nhân viên 
y tế tuyên truyền. Sự khác biệt này 
có thể do mức độ tin cậy và quan 
tâm của người dân đối với các thông 
tin từ nhân viên y tế cơ sở chưa cao, 
tuy nhiên cũng cần phải suy xét lại 
các hình thức tuyên truyền và tinh 
thần trách nhiệm của nhân viên y tế 
cơ sở. 

Theo tác giả Phạm Minh Đức 
cũng cho biết tỉ lệ truyên truyền 
tốt và rất tốt là 52,4%; chưa tốt là 
47,6%. Từ đó cho thấy tình hình 
chung của các địa phương là hạn 
chế về công tác tuyên truyền, góp 
phần cho sự tồn tại của đục thể thủy 
tinh chưa được phẫu thuật trong 
cộng đồng.

3.2.2.4. Được nhân viên y tế thôn 
ấp hoặc trạm y tế tuyên truyền hay 
thông tin về chương trình phòng 
chống mù lòa

Trong nhóm đã phẫu thuật có 
40,3% người được nhân viên y tế 
tuyên truyền về chương trình phòng 
chống mù lòa. Trong nhóm chưa 
phẫu thuật chỉ có 22,7% người được 
nhân viên y tế tuyên truyền. Một 
khía cạnh khác giúp chúng ta nhận 
thấy vai trò của nhân viên y tế cơ sở 
đối với chương trình phòng chống 
mù lòa của tỉnh chưa cao.

3.2.2.5. Biết thông tin tại tỉnh BR-
VT có mổ đục thể thủy tinh

Trong nhóm đã phẫu thuật có 
67,7% người biết tại tỉnh BR-VT có 
mổ đục thể thủy tinh, 32,3% người 
không biết. Trong nhóm chưa phẫu 
thuật có tới 64,5% người không biết 
tại tỉnh BR-VT có mổ đục thể thủy 
tinh. Điều này cho thấy sự thiếu 
quan tâm của các Bệnh viện công 
lập nói chung và Bệnh viện Mắt 
BR-VT nói riêng về công tác truyền 
thông và quảng bá hình ảnh của 

bệnh viện đến người dân.
3.2.2.6. Giá mổ đục thể thủy tinh 

tại tỉnh với hoàn cảnh kinh tế gia 
đình

Trong nhóm chưa phẫu thuật có 
53,5% người cho là giá mổ đục thể 
thủy tinh tại tỉnh phù hợp với hoàn 
cảnh kinh tế gia đình; 46,5% còn 
lại cho là không phù hợp. Điều đó 
cho thấy điều kiện kinh tế của đại 
bộ phân người dân vẫn còn rất khó 
khăn nên số người bệnh có nhu cầu 
được phẫu thuật theo các chương 
trình từ thiện vẫn còn rất nhiều.

3.2.2.7. Biết thông tin về chương 
trình phẫu thuật miễn phí của tỉnh 

Trong nhóm chưa phẫu thuật có 
31,2% người biết tại tỉnh BR-VT 
có chương trình phẫu thuật đục thể 
thủy tinh miễn phí; 68,8% người 
không biết. Chương trình phẫu 
thuật từ thiện tại BR-VT đã được 
chính quyền và Sở Y tế quan tâm, 
phẫu thuật đục thể thủy tinh từ thiện 
tại BR-VT hơn 90% được thực hiện 
bằng phương pháp Phaco là phương 
pháp tiên tiến và mang lại thị lực tốt 
nhất hiện nay mà ít có địa phương 
nào trong cả nước thực hiện được 
nhưng người mù nghèo tại BR-VT 
lại ít được biết. Đây là một thiệt 
thòi lớn cho người dân mù nghèo 
của BR-VT.

3.2.2.8. Những trở ngại làm bệnh 
nhân chưa tiếp cận dịch vụ phẫu 
thuật

Trở ngại không biết bị đục thể 
thủy tinh chiếm tỉ lệ cao nhất 
(36,2%). Đây là trở ngại hàng đầu 
của cả nước trong các nghiên cứu 
gần đây, người dân mù lòa vì thiếu 
thông tin về bệnh tật, không biết có 
bệnh để đi điều trị, trở ngại này là 
do công tác truyền thông chưa hiệu 
quả, thông tin chưa đến được với 
người dân. Tác giả Cao Mỹ Lệ cho 
biết có 29,5% bệnh nhân không biết 
mình bị đục thể thủy tinh.

Tỉ lệ người dân có BHYT ngày 
càng nhiều, việc chi trả từ BHYT 
cũng làm giảm bớt gánh nặng kinh 
tế cho người dân, hiệu quả phẫu 

thuật của đối tượng BHYT và thu 
phí tương đương nhau nên có một 
tỉ lệ cao (21,4%) người dân chờ thẻ 
BHYT để phẫu thuật nên trở ngại 
này không lớn và bệnh nhân có thể 
tự khắc phục trong thời gian ngắn.

Trở ngại không có tiền để đi mổ 
đồng hành với trở ngại chờ mổ từ 
thiện chiếm tỉ lệ 14,2%. Điều này 
chứng tỏ vẫn còn một số lượng lớn 
người dân còn khó khăn về kinh tế, 
còn chờ đợi vào các chương trình 
từ thiện để được sáng mắt. Theo 
tác giả Phạm Minh Đức thì trở ngại 
không có tiền để mổ Ở huyện Mộ 
Đức là 31,1%.

Tâm lý sợ mổ ở người lớn tuổi 
chiếm tỉ lệ 11,6%, đây là một trở 
ngại chiếm tỉ lệ cao trong người dân 
Việt Nam, tác giả Nguyễn Hữu Lê 
cho biết có 8,7% bệnh nhân sợ phẫu 
thuật không thành công. Điều này 
đòi hỏi công tác khám, tư vấn và 
tuyên truyền phải thật tốt để người 
bệnh hiểu và tin tưởng vào kết quả 
cuộc mổ. 

Những trở ngại già rồi không cần 
mổ 3,8%; chờ mù hoàn toàn rồi 
đi mổ 3,5%; còn 1 mắt nhìn được 
3,1%. Những trở ngại này chiếm tỉ 
lệ thấp nhưng cũng phải tư vấn cho 
người bệnh hiểu để đi điều trị sớm 
tránh những biến chứng do đục thể 
thủy tinh quá chín gây ra.

IV. KẾT LUẬN
- Tỉ lệ mù lòa: Tỉ lệ mù lòa chung 

8,4% trong đó mù 1 mắt  (6,6%); 
mù 2 mắt (1,8%).

- Tỉ lệ các nguyên nhân gây 
mù lòa: đục thể thủy tinh 81,5%; 
nguyên nhân khác 26,9%; đục bao 
sau 12,6%; tật khúc xạ 10,1%; sẹo 
giác mạc 6,7%; glaucoma 5,9%; 
mộng thịt 5%.

- Tỉ lệ tiếp cận phẫu thuật đục thể 
thủy tinh là 19,5%

- Một số yếu tố liên quan đến tỉ lệ 
tiếp cận đục thể thủy tinh (p<0,05):

* Thông tin từ báo, đài: Có 76,2% 
bệnh nhân chưa tiếp cận phẫu thuật 
không được nghe thông tin về bệnh 
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I. GIỚI THIỆU
Thiếu nguồn nước sạch và ô 

nhiễm môi trường là vấn đề cấp 
thiết đối với Việt Nam và nhiều 
nước khác trên thế giới. Tại Việt 
Nam, theo thống kê của Viện Y học 
lao động và Vệ sinh môi trường 
có khoảng 17,2 triệu người (tương 
đương 21,5% dân số) chưa được 

SỬ DỤNG VẬT LIỆU NANOCARBON 
TRONG QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ 

ĐIỆN HÓA ỨNG DỤNG KHỬ MẶN VÀ 
XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

||ThS. Lưu Sơn Tùng 
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Tóm tắt: Vật liệu nanocarbon có nhiều tính chất hóa lý đặc biệt như: độ 
dẫn điện tốt, diện tích bề mặt lớn, độ bền cao vì vậy phạm vi ứng dụng 
các loại vật liệu này không ngừng được mở rộng. Các loại vật liệu carbon 
như than hoạt tính, ống nanocarbon và graphene đã được nghiên cứu để 
chế tạo điện cực cho quá trình hấp phụ điện hóa. Khử mặn và xử lý môi 
trường bằng hấp phụ điện hóa là công nghệ mới cho phép loại bỏ các 
ion ra khỏi dung dịch nước với ưu điểm tiết kiệm năng lượng và chi phí. 
Bài báo này giới thiệu lịch sử phát triển, đặc điểm của quá trình hấp phụ 
điện hóa, tổng hợp và phân tích các nghiên cứu chế tạo điện cực từ các 
loại vật liệu nanocarbon khác nhau. 
Từ khóa: vật liệu nanocarbon, hấp phụ điện hóa, graphene, ống 
nanocarbon, điện cực xốp.

sử dụng nguồn nước sạch. Bà Rịa 
- Vũng Tàu là một tỉnh ven biển 
thuộc vùng Đông Nam Bộ nằm 
trong vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, có vai trò quan trọng về kinh 
tế và xã hội đối với khu vực và cả 
nước. Tuy nhiên Bà Rịa - Vũng 
Tàu cũng là một trong nhiều địa 
phương có nguồn tài nguyên nước 

hạn chế, sự phân bố nguồn nước 
ngầm không đồng đều và trữ lượng 
khai thác không cao. Bên cạnh đó 
tốc độ phát triển kinh tế - xã hội 
ngày càng cao đi đôi với vấn đề ô 
nhiễm nguồn nước từ chất thải của 
các khu công nghiệp và khu dân cư. 
Thực trạng trên khiến cho tỉnh đã 
và đang phải đối diện với nguy cơ 
thiếu nước sạch. Hiện nay, có nhiều 
công nghệ đã được phát triển để cải 
thiện nguồn nước bị ô nhiễm và tái 
sử dụng các nguồn nước một cách 
an toàn và hiệu quả. Với lợi thế có 
vị trí địa lý giáp biển, khử mặn nước 
biển để thu nhận được nguồn nước 
ngọt là giải pháp hữu hiệu cho Bà 
Rịa - Vũng Tàu nói riêng và Việt 

đục thể thủy tinh trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

* Nhân viên y tế truyền thông: 
78,9% bệnh nhân chưa phẫu thuật 
không được nghe nhân viên y tế 
tuyên truyền về bệnh đục thể thủy 
tinh; 77,3% người không được nghe 
nhân viên y tế tuyên truyền về về 
chương trình phòng chống mù lòa.

* Thông tin mổ đục thể thủy tin 
tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Có 64,5% 
bệnh nhân chưa tiếp cận phẫu thuật 
không biết tại tỉnh BR-VT có mổ 
đục thể thủy tinh, có 68,8% bệnh 
nhân chưa tiếp cận phẫu thuật không 
biết tại tỉnh BR-VT có chương trình 
phẫu thuật miễn phí.

* Lý do làm cho người bệnh chưa 

tiếp cận phẫu thuật đục thể thủy 
tinh: không biết bị đục thể thủy 
tinh 36,2%; chờ thẻ BHYT 21,4%; 
không có tiền để đi mổ 14,2%; chờ 
mổ từ thiện 14,2%; sợ mổ 11,6%; 
già rồi không cần mổ 3,8%; biết 
bị đục thể thủy tinh nhưng chờ mù 
hoàn toàn rồi đi mổ 3,5%; còn 1 mắt 
nhìn được 3,1%; không có người 
đưa đi mổ 1,6%; chưa có thời gian 
1,6%; có các bệnh toàn thân chống 
chỉ định mổ 1,3%.
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Nam nói chung. 
Ứng dụng công nghệ khử mặn là 

một vấn đề mới đối với Việt Nam, 
tuy vậy chúng ta đã có được những 
nghiên cứu với thành quả đáng ghi 
nhận. Trong đó phải kể đến nghiên 
cứu của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Tài 
(Viện Khoa học - Công nghệ Việt 
Nam) đã sử dụng năng lượng mặt 
trời để thu được nước ngọt từ nước 
biển. Năm 2005 nhóm đã ứng dụng 
thành công vật liệu tích trữ nhiệt 
theo cơ chế chuyển pha có nguồn 
gốc từ sản phẩm dầu mỏ và đạt được 
hiệu suất 15-20 lít/m2/ngày, thời 
gian chiếu sáng từ 6-9 tiếng/ngày, 
giá thành là 1 triệu đồng/m2. Thiết 
bị này đã được lắp đặt thử nghiệm 
tại Bến Tre và Thừa Thiên Huế. 
Cũng bằng phương phương này các 
nhà khoa học Viện Khoa học Thủy 
lợi Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo 
thành công thiết bị tạo nước ngọt từ 
nước biển với công suất trung bình 
đạt hơn 6 lít/m2/ngày. Hệ thống 
này cũng đã được lắp đặp tại Cam 
Ranh (Khánh Hòa) và Đồ Sơn (Hải 
Phòng). Tháng 5 năm 2012 khởi 
công xây dựng nhà máy lọc nước 
biển thành nước ngọt bằng phương 
pháp thẩm thấu ngược (Reverse 
osmosis, RO) tại xã An Bình, huyện 
đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) với công 
suất 200 m3/ngày, tổng vốn đầu tư 
hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên khi 
đưa vào sản xuất nhà máy này đang 
đứng trước nhiều khó khăn về chi 
phí vận hành. Tháng 7 năm 2014, 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 
khai trương xưởng sản xuất máy lọc 
nước biển thành nước ngọt. Đây 
là kết quả của đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu 
hoàn thiện công nghệ sản xuất thử 
nghiệm thiết bị lọc nước biển thành 
nước ngọt công suất 500 lít/ngày 
phục vụ tàu đánh cá xa bờ” do khoa 
Cơ khí, Trường ĐH Bà Rịa-Vũng 
Tàu chủ trì thực hiện. Đây được coi 
là bước tiến đáng kể trong lĩnh vực 
khử mặn tại nước ta. Hiện tại các 
thiết bị đã được sử dụng tại các tàu 

đánh bắt cá xa bờ và được lắp đặt 
tại nhà giàn DK 1/7. Hiện nay, công 
nghệ khử mặn bằng phương pháp 
RO (thẩm thấu ngược) chiếm 41% 
sản lượng khử mặn trên thế giới 
và 80% số lượng các nhà máy khử 
mặn đang vận hành sử dụng phương 
pháp này. Tuy nhiên, phương pháp 
RO vẫn tồn tại nhược điểm như: 
màng lọc bị nhiễm bẩn, tốc độ dòng 
chảy bị giới hạn bởi nồng độ phân 
cực tại màng lọc, và màng lọc RO 
gặp nhiều khó khăn khi phân tách 
ion muối có nồng độ cao. 

Để khắc phục nhược điểm của các 
công nghệ đã có và tìm ra hướng đi 
mới cho lĩnh vực khử mặn các nhà 
khoa học trên thế giới đã nghiên 
cứu sử dụng phương pháp hấp phụ 
điện hóa với các điện cực bằng 
vật liệu nanocarbon. Phương pháp 
này hứa hẹn sẽ kết hợp hoặc thay 
thế các phương pháp cũ bởi có các 
ưu điểm như tiết kiệm năng lượng, 
thao tác đơn giản và thân thiện với 
môi trường. 

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA 
QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ ĐIỆN 
HÓA

Lý thuyết về hấp phụ điện hóa 
được phát triển từ năm 1960. Sau 
đó, thiết bị dạng Pilot để khử muối 
bằng phương pháp điện hóa đầu tiên 
được chế tạo tại Mỹ. Năm 2000, 
công ty EST Water và Technologies 
Co, Ltd (Trung Quốc) đã chế tạo 
thiết bị hấp phụ điện hóa với điện 
cực bằng than hoạt tính đạt công 
suất 50 lít/giờ và năm 2002 - 250 lít/
giờ, năm 2003 - 1000 lít/giờ, năm 
2005 - 10.000 lít/giờ, và sau đó là 
nhà máy với công suất 80.000 lít/
ngày [1]. Hiện nay, trên thế giới đã 
có một số công ty đầu tư nghiên cứu 
và phát triển quá trình hấp phụ điện 
hóa như: PROINGESA, IMDEA 
Water (Tây Ban Nha); ENPAR, 
Aqua EWP, Voltea, Siemens (kết 
hợp thẩm tích điện với hấp phụ 
điện hóa). Hấp phụ điện hóa với 
màng trao đổi ion được phát triển 

bởi hãng Atlantis (США). Hãng 
EVOQUA Water Technology đưa 
ra thiết bị để xử lý nước cứng với 
công suất 9 m3/giờ. Hãng ENPAR 
phát triển hệ thống làm sạch hai lớp, 
hệ thống này có thể giảm nồng độ 
muối từ 3426 còn 228 mg/l [2]. 

III. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ 
TRÌNH HẤP PHỤ ĐIỆN HÓA

Hấp thụ điện hóa - là quá trình 
hấp phụ các ion trong dung dịch lên 
các điện cực xốp phân cực trong 
điều kiện không xảy ra hiện tượng 
điện phân dưới tác dụng hiệu điện 
thế ΔU không lớn hơn 2.2 V, ở điều 
kiện áp suất bình thường và không 
sử dụng thêm hóa chất khác. Quá 
trình bao gồm hai giai đoạn chính: 
tách ion từ dung dịch có nồng độ 
thấp với thể tích dung dịch lớn và 
chuyển các ion này vào dung dịch 
có thể tích nhỏ. Phương pháp này 
cho phép giải quyết được hai vấn 
đề: làm sạch dung dịch bằng cách 
tách các ion, chuyển dung dịch 
muối loãng thành đậm đặc (cô đặc 
dung dịch).

Trong công bố của mình, Noked 
và cộng sự cho rằng quá trình hấp 
phụ điện hóa là rất đơn giản [3]. 
Tuy nhiên, thực tế nó lại phức tạp 
hơn nhiều do tính thẩm thấu của 
điện cực bị giới hạn, sự chồng chất 
điện thế dẫn đến quá trình hấp phụ 
và khử hấp phụ ion diễn ra đồng 
thời. Trong những trường hợp như 
vậy, đặc tính của quá trình phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như: cấu 
trúc, tính chất điện cực; điện thế; 
sự có mặt và nồng độ của tạp chất 
trong dung dịch. Bộ hấp phụ điện 
hóa đơn giản nhất có cấu tạo từ hai 
điện cực, hai collector và có thể 
có thêm màng trơ phân cách giữa 
hai điện cực. Khi ngắt dòng điện 
trên các điện cực, giảm hiệu điện 
thế giữa các điện cực hoặc cường 
độ dòng điện, sẽ làm thay đổi tính 
phân cực của các điện cực, phá vỡ 
lớp điện tích kép và diễn ra quá 
trình khử hấp phụ. Sau khi khử hấp 
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phụ, dòng điện đóng lại và cho dòng 
dung dịch chảy qua để quay lại quá 
trình hấp phụ, số lần hấp phụ và khử 
hấp phụ có thể rất lớn. Hiệu suất của 
quá trình có thể đạt 90 - 95%. 

Để xử lý nước ở quy mô lớn sẽ 
sử dụng nhiều bộ hấp phụ điện hóa 
với chu kỳ hấp phụ và khử hấp phụ 
ngắn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của độ 
dài chu kỳ lên hiệu suất của quá 
trình vẫn chưa được nghiên cứu. 
Điện cực trong thiết bị hấp phụ điện 
hóa có thể liên kết song song hoặc 
nối tiếp với nhau. Đặc tính cơ bản 
xác định sự hiệu quả của phương 
pháp khử muối là tỷ lệ thể tích dung 
dịch đã khử muối và dung dịnh ban 
đầu, cũng như đại lượng tiêu hao 
năng lượng. Theo chỉ số thứ nhất, 
hấp phụ điện hóa đạt 0.5 - 0.6 nhỏ 
hơn so với thẩm thấu ngược (0.85 - 
0.94), nhưng theo chỉ số thứ hai thì 
cao hơn hẳn các phương pháp khác. 
Để đạt được dung lượng hấp phụ 
điện hóa cao, cần phải sử dụng điện 
cực xốp với diện tích bề mặt lớn. 
Ngoài ra, dung lượng hấp phụ điện 
hóa còn phụ thuộc vào kích thước 
ion bị hấp phụ và đường kính mao 
quản của vật liệu chế tạo điện cực.

IV. CÁC LOẠI VẬT LIỆU 
CARBON ĐỂ CHẾ TẠO ĐIỆN 
CỰC   

Một trong các nhược điểm của 
hấp phụ điện hóa là dung lượng hấp 
phụ của đa số các vật liệu sử dụng 
chế tạo điện cực còn thấp. Để đạt 
được hiệu quả cao, vật liệu chế tạo 
điện cực cần có các tính chất sau 
đây: diện tích bề mặt lớn, độ ổn định 
hóa học và điện hóa cao, có độ dịch 
chuyển ion trong mao quản lớn, độ 
dẫn điện cao, điện trở tiếp xúc giữa 
điện cực xốp và vật liệu kết nối 
dòng điện thấp, độ thấm ướt tốt, giá 
thành rẻ và phổ biến, có khả năng 
đạt được năng suất cao trong quá 
trình sản xuất quy mô lớn, độ bền 
sinh học tốt. Vật liệu nanocarbon 
có diện tích bề mặt lớn, nhiều mao 
quản, độ dẫn điện, độ bền hóa học 

và điện hóa cao cho phép sử dụng 
vật liệu này để chế tạo điện cực. 
Điện cực thường được chế tạo ở 
dạng màng với chất độn là polymer 
(hàm lượng khoảng 10%). Sử dụng 
các loại vật liệu carbon khác nhau 
như: than hoạt tính, aerogel carbon, 
ống nanocarbon và graphene đã 
được nghiên cứu để chế tạo điện 
cực và thử nghiệm cho quá trình 
hấp phụ điện hóa.

* Than hoạt tính
Than hoạt tính được sử dụng 

rộng rãi trong các hệ thống xử lý 
khí và nước thải. Có thể thu được 
than hoạt tính từ gáo dừa, mùn cưa, 
than đá, vỏ trấu, hoặc được tổng 
hợp từ các hợp chất hữu cơ như 
cao su ở dạng hạt hoặc khối xốp. 
Để hoạt hóa than hoạt tính, có thể 
sử dụng khí CO2 hoặc KOH nóng 
chảy. Những nghiên cứu đầu tiên 
sử dụng than hoạt tính để hấp phụ 
điện hóa được thực hiện tại Mỹ, tiếp 
theo đó đã có rất nhiều các công bố 
sử dụng than hoạt tính cho quá trình 
này [4]. Để tăng hiệu xuất hấp phụ 
điện hóa các nhà nghiên cứu đã kết 
hợp than hoạt tính với TiO2, PVDF 
(Polyvinylidene fluoride - đóng vai 
trò là chất kết dính) và than sinh 
học. Khi xử lý than hoạt tính với 
axit HNO3 cũng sẽ giúp tăng dung 
lượng và tốc độ của quá trình hấp 
phụ điện hóa [5].

* Aerogel carbon
Aerogel carbon - là vật liệu 

nguyên khối với diện tích bề mặt 
bên trong lớn, và khả năng dẫn điện 
tốt, được nghiên cứu tại phòng thí 
nghiệm quốc gia Livemore mang 
tên Lawrence (Mỹ). Vật liệu này 
được tổng hợp bằng phương pháp 
trùng ngưng resorcinol (Benzene-
1,3-diol) và phomaldehide trong 
môi trường kiềm nhẹ với một lượng 
natri carbonat xác định, sấy khô 
trong điều kiện siêu tới hạn để tránh 
sự co ngót và sau đó nhiệt phân 
trong môi trường khí trơ. Aerogel 
nhận được có diện tích bề mặt đạt 
600 - 800 m2/g, mật độ là 0,35 - 

1,16 cm3/g, đường kính mao quản 
trung bình (mesopores) giữa các 
hạt riêng biệt là 50 nm. Độ xốp và 
sự phân bố các mao quản theo kích 
thước có thể điều chỉnh bằng cách 
thay đổi tỷ lệ resorcinol và chất xúc 
tác, cũng như nhiệt độ nhiệt phân. 
Để chế tạo điện cực người ta thực 
hiện sự đa trùng ngưng sau khi cấy 
lên vải carbon với các sợi có đường 
kính 10 nm. Khi thêm SiO2 vào điện 
cực từ aerogel sẽ tăng dung lượng 
hấp phụ lên 28% nhờ vào việc tăng 
độ thấm ướt cho điện cực. Ngoài ra, 
aerogel có thể được hoạt hóa bằng 
СО2 hoặc КОН cho phép tăng kích 
thước mao quản và diện tích bề mặt. 
Cấu trúc và tính chất của aerogel 
cũng được điều chỉnh bằng cách 
cho thêm các hạt kim loại, cụ thể 
là đồng - đóng vai trò vừa là chất 
độn vừa là chất xúc tác [7].  Hiện 
nay, aerogel có thể được tổng hợp 
từ graphene và ống nanocarbon 
hoặc bằng phương pháp sol-gel, 
từ polyacrylonitrile, melamine 
formaldehyde, polyacrylate, 
polycyanurates, polyimide, 
polystyrene, polyurethane và các 
chất hữu cơ khác. Các phương pháp 
này cho phép tăng diện tích bề mặt, 
khả năng thấm ướt và độ dẫn điện 
của aerogel giúp cho điện cực từ vật 
liệu này có khả năng hấp phụ điện 
hóa tốt hơn.

* Ống nanocarbon và graphene
Ống nancarbon thu hút được sự 

quan tâm lớn từ giới nghiên cứu 
khoa học do có diện tích bề mặt lớn 
và khả năng dẫn điện tốt. Đạt được 
hiệu quả cao nhất là ống nanocarbon 
đơn lớp. Từ năm 2010, graphene 
và oxit graphene đã được sử dụng 
để chế tạo điện cực do chúng 
có diện tích bề mặt cao hơn ống 
nanocarbon. Sự kết hợp graphene 
với ống nanocarbon, TiO2, ZnO và 
nhiều oxit kim loại khác để chế tạo 
điện cực giúp tăng hiệu quả cho 
quá trình hấp phụ điện hóa. Nhiều 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các điện 
cực composite có ưu thế hơn điện 
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cực đơn chất. Điện cực composite 
thường được chế tạo từ graphene 
và carbon xốp, ống nanocarbon 
và graphene, ống nanocarbon và 
than hoạt tính, ống nanocarbon và 
aerogel carbon, oxit graphene và sợi 
nanocarbon. Sử dụng phương pháp 
khắc axit (etching) hoặc nghịch đảo 
pha có thể tăng diện tích bề mặt, độ 
xốp của điện cực từ graphene. Một 
số nghiên cứu đã được thực hiện cho 
thấy, điện cực carbon có khả năng 
thấm ướt kém, do vậy làm giảm 
hiệu suất hấp phụ. Để khắc phục 
nhược điểm này các nhà nghiên cứu 
đã sử dụng chất liên kết từ polymer 
hoặc PVA và axit glutaric, cũng 
như gắn thêm nhóm SO3H-. Sulfur 
hóa graphene có thể thực hiện theo 
phương pháp Langmuir-Blodgett. 
Trong các công trình khoa học của 
mình, giáo sư Linda Zou đã đưa ra 

thứ tự dung lượng hấp phụ của các 
loại vật liệu carbon khác nhau như 
sau: carbon mao quản trung bình 
> ống nanocarbon đơn lớp > ống 
nanocarbon 2 lớp > than hoạt tính 
[8], sự khác nhau này là do sự phân 
bố mao quản theo kích thước, đặc 
tính sắp xếp các mao quản và đại 
lượng diện tích bề mặt.

V. KẾT LUẬN
Trong những năm gần đây, số 

lượng các công trình nghiên cứu 
khoa học về phương pháp hấp phụ 
điện hóa không ngừng tăng lên, 
cùng với đó là sự xuất hiện của 
các loại vật liệu nanocarbon có giá 
thành rẻ và tính chất hóa lý vượt 
trội. Việc sử dụng các loại vật liệu 
này cho quá trình hấp phụ điện hóa 
là sự kết hợp đem lại hiệu quả kinh 
tế và tiết kiệm năng lượng hơn rất 

nhiều so với phương pháp khác. 
Hấp phụ điện hóa có thể làm sạch 
nguồn nước uống bằng cách loại 
bỏ các muối làm cứng nước như 
Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, СaCl2, 
MgCl2, CaSO4, MgSO4 và các hợp 
chất hòa tan khác như Na2SO4, các 
ion NO3

+, NO2
+, NH4

+, Fe2+, Fe3+, 
Cr6+, As5+, F–, ion của kim loại nặng 
khác, các chất oxi hóa dư thừa và 
tạp chất hữu cơ tồn tại dưới dạng 
ion. Ngoài ra, phương pháp này còn 
được ứng dụng để xử lý nước thải 
công nghiệp, tách vàng từ dung dịch 
xinanin, tách uranium từ dung dịch 
sau khi tuyển quặng, tách Cu, Cd, 
Zn, Ni, Cr và các kim loại khác từ 
dung dịch nước rửa của công nghệ 
mạ.

L.S.T
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trà là loại thức uống phổ biến ở 

hầu hết các quốc gia trên khắp thế 
giới. Trong những năm gần đây, 
nhờ áp dụng các phương pháp 
nghiên cứu khoa học hiện đại, các 
nhà khoa học đã tìm thấy tác dụng 
sinh học của nước chiết lá trà chủ 
yếu là nhờ các hợp chất polyphenol. 
Polyphenol trong lá trà không chỉ 
có khả năng chống oxy hóa mà còn 
có tác dụng ức chế sự phát triển của 
vi sinh vật. Chúng có tác dụng ngăn 
ngừa bệnh ung thư, bệnh về đường 
tim mạch,…[1]

Từ những lợi ích đó mà công 
nghệ sản xuất trà xanh ngày càng 
phát triển và có nhiều sản phẩm 
mới ra đời. Nhiều nghiên cứu về 
trích ly các hợp chất polyphenol 
cũng được thực hiện với các công 
nghệ, phương pháp khác nhau. 
Trong đó phương pháp trích ly có 
hỗ trợ siêu âm là một phương pháp 
giúp tăng hiệu suất thu hồi các hợp 
chất polyphenol. Kỹ thuật siêu âm 
đã ứng dụng rộng rãi trên nhiều 
nguyên liệu để thu nhận polyphenol 
như búp trà, quả hồng sim,… nhưng 
trên lá trà già thì còn hạn chế. Vì vậy, 
trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến 
hành khảo sát và đánh giá tác động 
của sóng siêu âm đến khả năng trích 
ly các hợp chất polyphenol trong lá 
trà già nhằm nâng cao việc sử dụng 
lá trà già trong việc sản xuất các sản 
phẩm từ nguyên liệu này.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nguyên liệu: Nguyên liệu sử 

dụng là lá trà được thu hái từ xã Lộc 
Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lá trà 

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM VÀO 
QUÁ TRÌNH TRÍCH LY

POLYPHENOL TRONG LÁ TRÀ GIÀ
|| Trần Chí Hải1

|| Nguyễn Tấn Dân1

|| Nguyễn Đình Nam1

|| Phan Văn Mẫn2

1Trường Đại học Công nghiệp thực 
phẩm Tp. Hồ Chí Minh
2Trường Đại học BR-VT

đảm bảo còn tươi nguyên, không bị 
dập, nát, không bị sâu hại. Mẫu trà 
được diệt men ngay bằng hơi nước 
nóng ở 95 - 100oC trong 2 phút và 
sấy khô ở 40 - 50oC trong 8 giờ. Sau 
đó được xay nhỏ và bảo quản trong 
túi nilon kín, tối màu, tránh ánh 
sáng trực tiếp.

Hóa chất: acid gallic, thuốc thử 
Folin-Ciocalteu 0,1N, Na2CO3 
7,5%.

Thiết bị sử dụng: Thiết bị sấy đối 
lưu; máy siêu âm mẫu VC 750 của 
Công ty Sonics & Materials Inc - 
Mỹ, công suất 750 Watts, tần số 20 
kHz; máy ly tâm Hermle Z206A, 
máy lắc ống nghiệm Vortex; máy 
đo quang Model Photolab 6100 Vis, 
của hãng WTW - Đức.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chuẩn bị dịch chiết poly-

phenol
Lá trà đã sấy khô khi phân tích 

sẽ được xay nhỏ đến kích thước 
0,5 - 1mm. Cân chính xác lượng 
trà (khoảng 2g) đã xay nhỏ, chuyển 
vào cốc 100ml, tỉ lệ lượng trà và 
nước sử dụng trong trích ly là 1:15. 
Trong quá trình trích ly, đồng thời 
thực hiện các khảo sát về ảnh hưởng 
của các thông số siêu âm đến khả 
năng trích ly polyphenol. Kết thúc 
quá trình trích ly, toàn bộ dịch đem 
đi ly tâm ở tốc độ 3500 vòng/phút 
trong thời gian 10 phút. 

2.2.2. Ảnh hưởng của công suất 
siêu âm đến hàm lượng polyphe-
nol và độ tinh sạch của polyphenol 
trong dịch trích ly

Hỗn hợp nước và trà được trích 
ly dưới sự hỗ trợ của siêu âm. Công 
suất siêu âm sẽ được thay đổi lần 
lượt là 75 W/g, 93,75 W/g, 112,5 
W/g, 131,25 W/g và một mẫu đối 

chứng không qua xử lý siêu âm. 
Siêu âm trong vòng 6 phút. Kết thúc 
quá trình trích ly, hỗn hợp được đem 
đi ly tâm ở 3500 vòng/phút trong 10 
phút.

2.2.3. Ảnh hưởng của thời gian 
siêu âm đến hàm lượng polyphe-
nol và độ tinh sạch của polyphenol 
trong dịch trích ly

Trong thí nghiệm này, thời gian 
siêu âm sẽ được thay đổi lần lượt 
từ 0 (mẫu đối chứng) đến 2, 4, 6, 
8, 10 phút. Công suất siêu âm được 
lựa chọn từ kết quả của thí nghiệm 
trước.

2.2.4. Tối ưu hóa điều kiện xử lý 
sóng siêu âm bằng phương pháp 
quy hoạch thực nghiệm

Tối ưu hóa các thông số siêu 
âm trong trích ly polyphenol bằng 
phương pháp quy hoạch thực nhiệm 
với hai yếu tố ảnh hưởng là công 
suất (W) và thời gian siêu âm (t) 
theo mô hình trực giao cấp 2 có tâm 
xoay với 11 thí nghiệm, trong đó 
có 3 thí nghiệm ở tâm. Các giá trị 
ở tâm được chọn theo kết quả của 
các thí nghiệm trước. Hàm mục tiêu 
là hàm lượng polyphenol (Y1) và 
độ tinh sạch của polyphenol trong 
chất khô của dịch trích ly (Y2). Quy 
hoạch theo mô hình CCF, sử dụng 
phần mềm Modde 5.0 để thiết kế và 
xử lý số liệu thực nghiệm.

2.3. Phương pháp phân tích và 
xử lý số liệu
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2.3.1. Phương pháp phân tích
Tổng hàm lượng các hợp chất 

polyphenol được phân tích dựa trên 
phương pháp quang phổ so màu, sử 
dụng thuốc thử Folin - Ciocalteu và 
chất chuẩn là acid gallic, đo độ hấp 
thu quang học ở bước sóng 765 nm 
[3].

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
Trong nghiên cứu này, mỗi thí 

nghiệm tiến hành lặp lại ba lần, 
kết quả được trình bày ở dạng giá 
trị trung bình ± giá trị sai số. Đánh 
giá sự khác biệt có ý nghĩa giữa 
các mẫu thí nghiệm được thực 
hiện bằng phương pháp thống kê 
ANOVA (α = 5%). Tối ưu hóa các 
thông số sử dụng bằng phần mềm 
Modde 5.0.

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của công suất 

siêu âm đến hàm lượng polyphe-
nol và độ tinh sạch của polyphe-
nol trong dịch trích ly

Từ hình 1 cho thấy, các mẫu xử 
lý với sóng siêu âm đều cho hàm 
lượng polyphenol và độ tinh sạch 
cao hơn mẫu đối chứng. Mẫu không 
xử lý bằng sóng siêu âm hàm lượng 
polyphenol chỉ đạt 55,28mg GAE/g 
chất khô, độ tinh sạch đạt 22,1%. 
Mẫu xử lý siêu âm với công suất 
112,5 W/g, hàm lượng polyphenol 
tăng 1,36 lần so với mẫu không siêu 
âm và gấp 1,16 lần so với mẫu chỉ 
xử lý ở công suất 75 W/g. Nếu tiếp 
tục tăng công suất xử lý siêu âm, 
hàm lượng polyphenol và độ tinh 
sạch trong dịch chiết tăng không 
đáng kể.

Kết quả này là do tác dụng của 
sóng siêu âm, cấu trúc tế bào bị 
phá vỡ một phần giúp các hợp chất 
trong tế bào dễ dàng thoát ra ngoài, 
trong đó có polyphenol [3]. Khi 
công suất siêu âm tăng, khả năng 
trích ly polyphenol càng tăng. Tuy 
nhiên, khi công suất siêu âm tăng 
cao, năng lượng siêu âm cao có thể 
sinh ra gốc hydroxyl sẽ tác động 
đến polyphenol. Từ đó làm giảm 

hàm lượng và hoạt tính kháng oxy 
hóa của chúng [4], [5]. 

3.2. Ảnh hưởng của thời gian 
siêu âm đến hàm lượng polyphe-
nol và độ tinh sạch của polyphe-
nol trong dịch trích ly (hình 2)

Ở mẫu đối chứng không xử lý siêu 
âm, hàm lượng polyphenol trích ly 
được là 32,94 mg GAE/g chất khô 
nguyên liệu với độ tinh sạch là 
18,71%. Hàm lượng polyphenol thu 
được tăng dần theo thời gian xử lý 
siêu âm, với thời gian xử lý 6 phút 
hàm lượng polyphenol đạt 77,46 
mg GAE/g chất khô nguyên liệu, 
độ tinh sạch đạt 25,75%. Tại các 
mức thời gian khảo sát 8 phút, 10 
phút, hàm lượng polyphenol và độ 
tinh sạch của polyphenol trong dịch 
trích có thay đổi nhưng không nhiều 
so với tại thời điểm xử lý 6 phút. 
Kết quả trên cho thấy các mẫu có hỗ 
trợ siêu âm, hàm lượng polyphenol 
và độ tinh sạch của nó đều cao hơn 
so với mẫu không có sự hỗ trợ.

Theo kết quả nghiên cứu của Vo, 
H. D. and Le, V. V. M, nếu thời gian 
siêu âm quá lâu, cả hàm lượng và 
hoạt tính của polyphenol trong thực 
vật sẽ bị giảm [5]. Do đó, bài nghiên 
cứu của các tác giả này cũng chọn 
thời gian thích hợp để siêu âm là 
6 phút. Kết quả này tương tự như 
nghiên cứu của Phan và cộng sự 
(2012) trên cây dâu tằm. [6]

3.3. Tối ưu hóa các thông số 
siêu âm trong trích ly polyphenol

Kết quả quy hoạch thực nghiệm 
được biểu diễn trong bảng 1.

Mô hình dạng toàn phương bậc 
hai được xác định bằng hồi quy đa 
biến, có dạng:
Y = b0 + b1.W + b2.t + b11.W

2 + b22.
t2 + b12.W.t

Với b0; b1; b2; b11; b22; b12 là hằng 
số, hệ số W; t; W2; t2; W.t tương ứng

Tối ưu hóa các thông số siêu âm 
đến hàm lượng polyphenol.

Bảng 2 cho thấy ảnh hưởng của 
mỗi biến số trong hàm hồi quy ở 
mức ý nghĩa 95%. Thay các hệ số 
của bảng 2 vào phương trình (1) ta 
được phương trình hồi quy:

Y = 78,642 + 3,66667×W + 
2,62317×t – 2,89763×W2

Theo Gabrielsson và cộng sự 
(2002), giá trị R2 trong khoảng 0,8 - 
0,9, giá trị Q2 lớn hơn 0,5 là những 
giá trị tốt. Kết quả thực nghiệm có 
giá trị Q2 = 0,626 và R2 = 0,945 cho 
thấy mô hình hồi quy là phù hợp và 
đáng tin cậy.

Phương trình hồi quy được biểu 
diễn trên trục tọa độ không gian ba 
chiều và hai chiều như hình 3.

Các thông số tối ưu: công suất 
siêu âm là 122,48 W/g và thời gian 
siêu âm là 7,84 phút. Khi đó, hàm 
lượng polyphenol dự đoán theo 
phương trình hồi quy là 80,822 mg 
GAE/g chất khô nguyên liệu, lớn 
hơn so với mẫu đối chứng (36,256 
mg GAE/g chất khô nguyên liệu).

Hình 1. Ảnh hưởng của thời gian phát sóng siêu âm đến hàm lượng polyphenol và 
hiệu suất tinh sạch khi trích ly polyphenol từ lá trà già.
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Bảng 1. Bảng ma trận quy hoạch thực nghiệm và kết quả.

STT W
(%)

T
(phút)

Công suất 
siêu âm (%)

Thời 
gian

(phút)

Hàm lượng 
polyphenol (mg 

GAE/g CK NL)

Độ tinh sạch của 
polyphenol (%)

1 -1 -1 93,75 4 67,560 22,604

2 1 -1 131,25 4 76,008 26,642

3 -1 1 93,75 8 73,857 26,065

4 1 1 131,25 8 79,047 26,723

5 -1 0 93,75 6 72,536 25,677

6 1 0 131,25 6 80,898 27,173

7 0 -1 112,5 4 75,273 26,838

8 0 1 112,5 8 81,676 27,327

9 0 0 112,5 6 78,539 27,235

10 0 0 112,5 6 77,069 27,392

11 0 0 112,5 6 78,373 27,731

Bảng 2. Ảnh hưởng của các biến độc lập đến hàm lượng polyphenol.

Hàm lượng PP Hệ số Sai số P Độ tin cậy

Constant 78,642 0,691455 9,96e-10 1,77744

W 3,66667 0,550275 0,00120 1,41453

t 2,62317 0,550275 0,0050 1,41453

W*W -2,89763 0,846855 0,018804 2,17692

t*t -1,14013 0,846855 0,236013 2,17692

W*t -0,814505 0,673947 0,280864 1,73244

Hình 3.3. Đồ thị đáp ứng bề mặt hàm lượng polyphenol theo phương trình hồi quy 
trên không gian hai chiều (a) và ba chiều (b).

(a) (b)

IV. KẾT LUẬN
Phương pháp trích ly có sự hỗ trợ của siêu âm, có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả trích ly polyphenol từ lá trà 

già. Khi sử dụng hỗ trợ siêu âm, hiệu quả trích ly tăng 12,82% về khả năng trích ly so với mẫu trích ly không được 
sự hỗ trợ của siêu âm.

Điều kiện tối ưu khi trích ly có hỗ trợ siêu âm để có được hàm lượng polyphenol cao nhất là khi công suất ở 
122,48 W/g và thời gian siêu âm là 7,84 phút. Hàm lượng polyphenol tổng đạt 79,677 mg GAE/g chất khô nguyên 
liệu, tăng 43,421 mg GAE/g chất khô nguyên liệu so với mẫu không xử lý enzyme; độ tinh sạch đạt 27,749%, tăng 
13,582%.

T.C.H, N.T.D, N.Đ.N, P.V.M
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I. GIỚI THIỆU CHUNG
Theo Wu, Bate (1972), phân 

tích thành phần hóa học trong 
sản phẩm tàu hũ ky cho thấy: 
chứa 55% protein, 26% chất béo, 
12% carbonhydrate, 2% tro, 2% 
phospholipid và 9% ẩm. Thành 
phần dinh dưỡng khá cao, chứa các 
acid amin thiết yếu cân đối, rất thích 
hợp để thay thế một số sản phẩm 
từ động vật. Trên thị trường hiện 
nay, tàu hũ ky không những được 
biết đến là một thực phẩm chay mà 
chúng còn kết hợp với các nguyên 
liệu mặn để chế biến ra các món ăn 
đa dạng và độc đáo ở các nước trên 
thế giới, góp phần làm phong phú 
văn hóa ẩm thực và tăng giá trị dinh 
dưỡng cho con người. Tuy nhiên ở 
Việt Nam, quá trình sản xuất tàu hũ 
ky chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, có 
rất ít kĩ thuật, các thông số kỹ thuật 
không được kiểm soát vì thế chất 
lượng sản phẩm không ổn định. 
Ngoài ra, sản phẩm tàu hũ ky chưa 
thực sự đa dạng, phần lớn sản phẩm 
phối trộn nhiều phụ gia, hóa chất 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe người 
tiêu dùng.  

Trong nghiên cứu này chúng tôi 
tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
TÀU HŨ KY BỔ SUNG DỊCH ÉP TỪ 

CỦ CÀ RỐT
|| ThS. Trần Thị Duyên
Khoa Hóa học & Công nghệ Thực 
phẩm, Trường Đại học BR-VT

Tóm tắt: Để góp phần đa dạng hóa sản phẩm tàu hũ ky trên thị trường, 
tạo ra các dòng sản phẩm tự nhiên bổ sung các hợp chất màu từ rau củ 
nhằm tăng giá trị dinh dưỡng, cảm quan và an toàn sức khỏe, đáp ứng 
thị hiếu của người tiêu dùng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến 
hành khảo sát các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quy trình sản xuất tàu hũ 
ky bổ sung dịch ép từ củ cà rốt. Sau khi khảo sát các yếu tố, chúng tôi đã 
đề xuất quy trình sản xuất tàu hũ ky bổ sung dịch ép cà rốt với các thông 
số: áp dụng trong công thức phối chế cho 200g đậu nành khô, tỉ lệ đậu 
nành: nước là 1:6; pH là 8; thời gian gia nhiệt là 20 phút và bổ sung 100ml 
dịch ép cà rốt. Sản phẩm đạt chất lượng tốt, cấu trúc về độ dày và độ dai 
vừa phải, có màu vàng cam sáng, vị ngọt dịu hài hòa và có mùi thơm đặc 
trưng của đậu nành và cà rốt. Sản phẩm không chứa phụ gia hóa chất 
độc hại, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

hưởng đến quy trình sản xuất tàu 
hũ ky bổ sung dịch ép từ củ cà rốt, 
nhằm xây dựng quy trình sản xuất 
tàu hũ ky an toàn, tăng chất lượng 
dinh dưỡng và giá trị cảm quan cho 
sản phẩm, cũng như góp phần đa 
dạng hóa sản phẩm tàu hũ ky trên 
thị trường.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Vật liệu
Đậu nành: giống HLDN29 

ở Trung tâm Nghiên cứu Thực 
nghiệm Nông nghiệp: huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai. Acid citric

Na2CO3: Công ty hóa chất bách 
khoa TP. Hồ Chí Minh. 

Cà rốt: Siêu thị Metro
2.2. Phương pháp
2.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của 

tỉ lệ đậu: nước, pH và thời gian 
gia nhiệt đến sự hình thành màng 
tàu hũ ky

+ Yếu tố cố định: Khối lượng đậu 
nành khô (9% ẩm): 200g, nhiệt độ 
nấu: 80 - 850C.

+ Yếu tố khảo sát: Tỉ lệ đậu: nước 
khảo sát ở 3 mức: A1 (1:6), A2 (1:7) 
và A3 (1:8), pH khảo sát ở 3 mức: 
B1 (6), B2 (7) và B3 (8), thời gian 

gia nhiệt khảo sát 3 mức: C1 (15), 
C2 (20) và C3 (25) (phút).

2.2.2. Khảo sát khả năng hình 
thành màng tàu hũ ky khi bổ 
sung dịch ép cà rốt

+ Yếu tố cố định: Khối lượng 
đậu khô (9% ẩm) 200g, nhiệt độ 
nấu 80 - 850C, tỉ lệ đậu: nước, pH 
và thời gian gia nhiệt tìm được ở thí 
nghiệm 1.

+ Yếu tố khảo sát: dịch ép cà rốt 
khảo sát ở 4 mức: D1 (60), D2 (80), 
D3 (100), D4 (120) (ml).

2.2.3. Phương pháp phân tích
a. Xác định hàm lượng chất béo 

bằng phương pháp Soxhlet theo 
(TCVN 4328-1986) [4]

b. Xác định đạm tổng bằng 
phương pháp Kjeldahl [4]

c. Xác định độ ẩm (theo TCVN 
4326-1986) [4]

d. Xác định hàm lượng tro bằng 
phương pháp nung [4]

e. Phương pháp đánh giá cảm 
quan [5]

f. Phương pháp xử lý số liệu: Sử 
dụng phần mềm Statgraphic 15.2 để 
phân tích phương sai ANOVA, kiểm 
tra sự khác biệt giữa các nghiệm 
thức bằng LSD (Least Significant 
Difference) ở độ tin cậy 95%.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Sự ảnh hưởng của tỉ lệ đậu: 

nước, pH và thời gian gia nhiệt 
đến sự hình thành màng tàu hũ 
ky

 Ngày nay xu hướng sử dụng 
ngày càng nhiều thức ăn từ thực vật 



>> HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG

12 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy 
đủ chất dinh dưỡng, an toàn, thì tàu 
hũ ky sẽ là một món ăn đáp ứng đủ 
các điều kiện trên. Tuy nhiên quá 
trình sản xuất tàu hũ ky chịu ảnh 
hưởng rất nhiều bởi các điều kiện 
chế biến, đặc biệt nồng độ dịch sữa, 
pH, thời gian gia nhiệt là các thông 
số có vai trò quyết định đến sự hình 
thành màng tàu hũ ky. Khi thay 
đổi một trong các yếu tố này thì sự 
hình thành tàu hũ ky cũng thay đổi 
về khối lượng màng, độ dày, độ co 
giãn, màu sắc và mùi vị.

3.1.1. Kết quả khảo sát tỉ lệ đậu: 
nước, pH và thời gian gia nhiệt 
đến khối lượng màng và hiệu suất 
thu hồi tàu hũ ky 

Kết quả phân tích ANOVA cho 
thấy ảnh hưởng của tỉ lệ đậu: nước, 
pH và thời gian gia nhiệt đến khối 
lượng của sản phẩm là có ý nghĩa 
ở độ tin cậy 95% (p < 0,05). Khi 
thay đổi tỉ lệ đậu: nước từ A1 (1:6) 
đến A3 (1:8) thì khối lượng màng 
giảm dần ở các mẫu, như ở cùng 
điều kiện thời gian gia nhiệt C3 
(25 phút), pH B3 (8) thì ở A1 (1:6) 
khối lượng màng đạt giá trị lớn nhất 
82,71g, sau đó giảm dần và đạt giá 
trị nhỏ nhất 70,68g ở A3 (1:8). 

pH dịch sữa: Khối lượng tàu hũ 
ky tăng dần khi pH thay đổi từ B1 
(6) đến B3 (8). Điều này cho thấy 
pH của dịch sữa có ảnh hưởng đến 
tính tan và sự giãn mạch của protein 
do đó ảnh hưởng đến khả năng hòa 
tan của protein trong nước. Sự giãn 
mạch chuỗi polypeptide làm thay 
đổi cấu trúc phân tử, tạo điều kiện 
cho các nhóm chức tiếp xúc với 
nhau và tương tác một cách có trật 
tự khiến cho số lượng nút mạng liên 
kết giữa các phân tử protein tăng lên 
làm tăng tốc độ hình thành màng. Ở 
các mẫu B3 (8) thì khối lượng màng 
thu được cho giá trị cao nhất so với 
các mẫu ở B1 (6) và B2 (7), vì sự 
giãn mạch của protein là cực đại 
nên các phân tử dễ dàng kết hợp với 
nhau, điều này phù hợp với nghiên 
cứu của (Kelley và Pressey, 1996). 

Như ở thời gian gia nhiệt C3 (25 
phút) và tỉ lệ đậu: nước A1 (1:6) thì 
ở B3 (8) khối lượng màng đạt giá 
trị lớn nhất 82,71g, sau đó giảm dần 
và đạt giá trị nhỏ nhất 70,68g ở tỉ 
lệ B1 (6). 

Thời gian gia nhiệt cũng có tác 
động rất lớn đến khối lượng màng. 
Ta thấy ở C1 (15 phút) thì cho khối 
lượng màng thấp và ngược lại tăng 
dần ở C2 (20 phút) và C3 (25 phút). 
Thời gian càng dài thu được khối 
lượng màng càng cao, tuy nhiên nó 
chỉ tăng đến mức nhất định. Chúng 
tôi thấy rằng ở C2 (20 phút) tốc độ 
màng tạo thành nhanh, còn ở C3 (25 
phút) khối lượng màng tuy có tăng 
lên nhưng tốc độ tạo màng bắt đầu 
giảm và không có sự khác biệt về 
mặt ý nghĩa so với C2 (20 phút).

Khối lượng màng thu được cho 
hiệu suất thu hồi tốt nhất ở tỉ lệ 
đậu: nước A1 (1:6), pH B3 (8) và 
thời gian gia nhiệt C3 (25 phút) so 
với các mẫu còn lại. Tuy nhiên do ở 
nhiệt độ 20 và 25 phút khối lượng 
màng thu được không có sự khác 
biệt đáng kể, nhằm giảm chi phí 
cho quá trình sản xuất nên chúng tôi 
chọn mẫu A1B3C2 (1:6, pH 8, 20 
phút). (bảng 1)

3.1.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ đậu: 
nước, pH và thời gian gia nhiệt 
đến chất lượng cảm quan sản 
phẩm

 Màu sắc, mùi, vị và cấu trúc là 
những yếu tố quan trọng thể hiện 
giá trị cảm quan của sản phẩm. Vì 
vậy ngoài đánh giá chỉ tiêu khối 
lượng, hiệu suất thu hồi thì chúng 

tôi tiến hành đánh giá cảm quan sản 
phẩm về màu sắc, mùi, vị và cấu 
trúc (độ dày, độ dai) của tàu hũ ky. 
Kết quả đánh giá cảm quan về màu 
sắc và cấu trúc thể hiện ở bảng 2 và 
hình 1.

Kết quả phân tích ANOVA cho 
thấy ảnh hưởng của tỉ lệ đậu: nước, 
pH, thời gian gia nhiệt đến điểm 
cảm quan của tàu hũ ky là có ý 
nghĩa ở độ tin cậy 95% (p < 0,05). 
Kết hợp với bảng 2 và hình 1, cho 
thấy trong các mẫu khảo sát, chúng 
tôi ghi nhận mẫu A1B3C2 (1:6, 8, 
20 phút) là mẫu được đánh giá về 
màu sắc, mùi và vị cao hơn các 
mẫu khác, tuy có điểm cấu trúc thấp 
hơn mẫu A1B3C3 (1:6, 8, 25 phút) 
nhưng cao hơn các mẫu còn lại. 
Mẫu A1B3C2 (1:6, 8, 20 phút) có 
màu sắc sáng đẹp, có mùi thơm đặc 
trưng của đậu nành, vị ngọt nhẹ và 
cấu trúc tốt (dày, dai và mịn) tương 
ứng với số điểm cảm quan: 4,80; 
4,8; 4,86 và 4,26, điểm số này cao 
khác biệt có ý nghĩa so với các mẫu 
còn lại, phù hợp với các kết quả của 
các thí nghiệm ở trên, chúng tôi 
chọn dịch sữa có: tỉ lệ đậu: nước 
1:6, pH dịch sữa 8 và thời gian gia 
nhiệt là 20 phút để tiến hành các thí 
nghiệm tiếp theo. (bảng 2)

3.2. Khả năng hình thành màng 
tàu hũ ky khi bổ sung dịch ép cà 
rốt

Chúng tôi tiến hành bổ sung thêm 
dịch ép từ cà rốt, với mong muốn 
tạo dòng sản phẩm tàu hũ ky màu 
sắc mới lạ và có giá trị dinh dưỡng. 
Kết quả phân tích khối lượng màng, 

Bảng 1. Hiệu suất thu hồi của màng tàu hũ ky khô 

Tỉ lệ đậu: 
nước

                 Thời gian
       pH

C1 (15 phút) C2 (20 phút) C3 (25 phút)

A1 (1:6)
B1 (6) 36,18 ± 0,03p 36,72 ± 0,08q 35,34 ± 1,57cd

B2 (7) 37,45 ± 0,23g 37,45 ± 0,44m 37,82 ± 1,57r

B3 (8) 39,14 ± 1,12l 37,45 ±  0,38f 37,86 ± 0,38lm

A2 (1:7)
B1 (6) 38,16 ± 0,23kl 37,38 ± 0,24mn 37,38 ± 1,12m

B2 (7) 39,3 ± 0,38f 38,88 ± 0,24n 37,38 ± 0,89n

B3 (8) 39,14 ± 0,48gh 38,88 ± 1,57i 37,14 ± 0,9n

A3 (1:8)
B1 (6) 39,06 ± 1,12h 38,7 ± 0,38i 37,14 ± 0,08op

B2 (7) 41,34 ± 0,52ab 39,57 ± 0,23jk 39,31 ± 0,57o

B3 (8) 41,35 ± 0,52q 39,54 ± 0,23c 39,3 ± 0,57e

 (Những số mang chữ số mũ khác nhau trong cùng một cột (a,b) biểu thị sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05)
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hiệu suất thu hồi và đánh giá cảm 
quan sản phẩm thể hiện ở bảng 3 - 4 
và hình 2.

Kết quả phân tích ANOVA cho 
thấy tỉ lệ dịch ép cà rốt có ảnh 
hưởng đến hiệu suất thu hồi và chất 
lượng cảm quan của sản phẩm có ý 
nghĩa ở độ tin cậy 95% (p < 0,05).  

Qua bảng 3 nhận thấy: Sản phẩm 
tàu hũ ky khi bổ sung dịch ép cà 
rốt có khả năng tạo màng tốt, khối 
lượng màng tạo thành và hiệu 
suất thu hồi thu được cao nhất ở 
D3 (100ml) đạt 84,60g tương ứng 
42.3% và thấp nhất 82,92g tương 
ứng 41,46% ở D1 (60ml). 

Đồng thời dựa vào bảng 4 và hình 
2, cho thấy ở giá trị D3 (100ml) có 
điểm chất lượng cảm quan về màu 
sắc, mùi vị và cấu trúc tốt hơn các 
mẫu khác với các giá trị tương ứng 
5; 4,8; 4,8; 5, màu của cà rốt không 
bị mất khi gia nhiệt nên sản phẩm 
tạo thành có màu vàng cam rất đẹp. 
Tuy nhiên khi tăng tỉ lệ dịch ép bổ 
sung đến mức D4 (120ml) màng 
tạo thành chậm hơn và thu được 
sản phẩm tàu hũ ky có màu rất đậm 
và làm mất mùi vị của đậu nành. 
Ngược lại, khi cho lượng dịch ép 
cà rốt thấp màng tạo thành có khối 
lượng nhẹ hơn và cho sản phẩm có 
màu sắc vàng nhạt kém đẹp. Do 
vậy, chúng tôi chọn bổ sung dịch 
ép cà rốt ở mức D3 (100ml) là kết 
quả thích hợp nhất cho quá trình sản 
xuất tàu hũ ky.  

Từ kết quả các thí nghiệm trên, so 
sánh ở cùng tỉ lệ đậu: nước 1:6, pH 
dịch sữa 8 và thời gian gia nhiệt 20 
phút giữa những dòng sản phẩm tàu 
hũ ky về cảm quan màu sắc, mùi, 
vị và cấu trúc. Chúng tôi thấy sản 
phẩm bổ sung dịch ép cà rốt có khả 
năng hình thành màng tốt nhất, khối 
lượng màng thu được cao nhất và 
chất lượng cảm quan tốt nhất.

3.4. Đặc tính của sản phẩm tàu 
hũ ky bổ sung dịch ép cà rốt 

Sản phẩm tàu hũ ky bổ sung dịch 
ép cà rốt có một số đặc tính được 
thể hiện bảng 5.

Bảng 2. Ảnh hưởng của các yếu tố đến điểm cảm quan của 
sản phẩm tàu hũ ky

Mẫu thí nghiệm Điểm màu sắc Điểm cấu trúc Điểm mùi Điểm vị
Mẫu 1 (A1:B1:C1) 2,13 ± 0,28kl 1,33 ± 0,28k 2 ± 0,0k 2 ± 0,28l

Mẫu 2 (A1:B1:C2) 3,66 ± 0,75cd 3,2 ± 0,28ef 3,26 ± 0,28ef 3,26 ± 0,57ef

Mẫu 3 (A1:B1:C3) 3,46 ± 0,28e 3,46 ± 0,57d 3,26 ± 0,28cd 3,2 ± 0,28f

Mẫu 4 (A1:B2:C1) 2,66 ± 0,28hi 2,26 ± 0,28ij 2,53 ± 0,28jk 2,6 ± 0,28i

Mẫu 5 (A1:B2:C2) 3,73 ± 0,28c 3,46 ± 0,49d 3,73 ± 0,49c 3,6 ± 0,49c

Mẫu 6 (A1:B2:C3) 3,53 ± 0,28de 3,73 ± 0,49c 3,46 ± 0,57de 3,53 ± 0,49cd

Mẫu 7 (A1:B3:C1) 3,46 ± 0,28e 3,46 ± 0,75d 3,40 ± 0,28de 3,4 ± 0,75de

Mẫu 8 (A1:B3:C2) 4,80 ± 0,0a 4,26 ± 0,28b 4,86 ± 0,75a 4,8 ± 0,57a

Mẫu 9 (A1:B3:C3) 4,26 ± 0,28b 4,86 ± 1,3a 4,2 ± 0,49b 4,26 ± 0,57b

Mẫu 10 (A2:B1:C1) 1,93 ± 0,28m 1,33 ± 0,28k 1,26 ± 0,75l 1,4 ± 0,28m

Mẫu 11 (A2:B1:C2) 2,80 ± 0,0gh 2,4 ± 0,57i 2,86 ± 0,28gh 2,86 ± 1,3gh

Mẫu 12 (A2:B1:C3) 2,53 ± 0,57i 3 ± 0,0fg 2,46 ± 0,75i 2,2 ± 0,28k

Mẫu 13 (A2:B2:C1) 2,26 ± 0,28jk 2,26 ± 0,57ij 2,13 ± 0,28jk 2 ± 0,0l

Mẫu 14 (A2:B2:C2) 3,20 ± 0,0f 3 ± 0,0fg 3,26 ± 0,28ef 3,33 ± 0,28ef

Mẫu 15 (A2:B2:C3) 3,06 ± 0,28f 3,2 ± 0,28ef 3,06 ± 0,49fg 3 ± 0,0g

Mẫu 16 (A2:B3:C1) 2,33 ± 0,75j 2,26 ± 0,28ij 2,13 ± 0,75jk 2,13 ± 0,49kl

Mẫu 17 (A2:B3:C2) 4,13 ± 0,28b 3,06 ± 0,28f 4,06 ± 1,3b 4,13 ± 0,28b

Mẫu 18 (A2:B3:C3) 3,13 ± 0,28f 4,06 ± 0,49b 3,06 ± 0,28fg 3 ± 0,0g

Mẫu 19 (A3:B1:C1) 1,73 ± 0,49n 1,2 ± 0,28k 1,13 ± 0,28l 1 ± 0,0n

Mẫu 20 (A3:B1:C2) 2,06 ± 0,49lm 2,2 ± 0,28ij 2,26 ± 0,28ij 2,4 ± 0,75j

Mẫu 21 (A3:B1:C3) 2,26 ± 0,28jk 2,26 ± 0,57ij 2 ± 0,0k 2 ± 0,0l

Mẫu 22 (A3:B2:C1) 2,33 ± 0,28j 3,46 ± 0,75d 2,33 ± 0,57ij 2,4 ± 0,75h

Mẫu 23 (A3:B2:C2) 2,86 ± 0,28g 2,8 ± 0,75gh 2,8 ± 0,57h 2,8 ± 0,28h

Mẫu 24 (A3:B2:C3) 2,80 ± 0,0gh 2,73 ± 0,28h 2,6 ± 0,49h 2,73 ± 0,28hi

Mẫu 25 (A3:B3:C1) 2,06 ± 0,28lm 2,13 ± 0,49j 2,13 ± 0,28jk 2 ± 0,0l

Mẫu 26 (A3:B3:C2) 3,53 ± 0,28de 3,53 ± 0,28cd 3,53 ± 0,28cd 3,53 ± 0,28cd

Mẫu 27 (A3:B3:C3) 3,46 ± 0,57e 3,33 ± 0,57de 3,33 ± 0,75de 3,33 ± 1,3ef

(Những số mang chữ số mũ khác nhau trong cùng một cột (a,b) biểu thị sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05)

Hình 1. Ảnh hưởng của tỉ lệ đậu: nước, pH, thời gian gia nhiệt đến 
điểm cảm quan màu của tàu hũ ky
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Bảng 3. Khối lượng màng và hiệu suất thu hồi của tàu hũ ky khô khi bổ 
sung dịch ép cà rốt

Dịch cà rốt Khối lượng màng khô (g) Hiệu suất màng khô (%)
D1 (60ml) 82,92 ± 0,21d 41,46 ± 0,19d

D2 (80ml) 83,88 ± 0,68c 41,94 ± 0,2c

D3 (100ml) 84,60 ± 0,31a 42,30 ± 0,05a

D4 (120ml) 84,18 ± 0,49b 42,09 ± 0,30b

(Trong cùng một cột, những số có số mũ khác nhau thì khác biệt với độ tin cậy 95%)

Bảng 4. Điểm cảm quan của các mẫu tàu hũ ky bổ sung dịch ép cà rốt
Thể tích Màu sắc Mùi Vị Cấu trúc

D1 (60ml) 2,4 ± 0,28d 2,6 ± 0,49d 3,53 ± 0,28d 2,53 ± 0,28d

D2 (80ml) 4,13 ± 0,28b 4,53 ± 0,28b 4,53 ± 0,75b 4 ± 0,0b

D3 (100ml) 5 ± 0,0a 4,8 ± 0,54a 4,8 ± 0,28a 5 ± 0,28a

D4 (120ml) 3,46 ± 1,03c 3 ± 0,54c 3 ± 0,54c 3,53 ± 0,57c

(Trong cùng một cột, những số có số mũ khác nhau thì khác biệt với độ tin cậy 95%)

Hình 2. Ảnh hưởng của dịch ép cà rốt đến điểm cảm quan màu sắc, mùi, vị 
và cấu trúc của tàu hũ ky

IV. KẾT LUẬN
Qua quá trình nghiên cứu và sản 

xuất thử nghiệm, chúng tôi đưa ra 
một số kết luận như sau:

+ Tàu hũ ky bổ sung dịch ép cà 
rốt thành phẩm có chất lượng đạt 
loại khá, có số điểm là 17,73.

+ Xây dựng quy trình sản xuất tàu 
hũ ky bổ sung dịch ép cà rốt:

T.T.D

Bảng 5. Một số đặc tính của tàu hũ ky bổ sung dịch ép cà rốt
Chỉ tiêu Đặc tính

Màu sắc Màu vàng cam, sáng bóng
Cấu trúc Dày, dai vừa phải
Mùi Mùi thơm đặc trưng của đậu nành và cà rốt
Vị Vị ngọt nhẹ hài hòa

Chỉ tiêu Hàm lượng (%)
Protein 53,33 
Độ ẩm 9,23 
Lipid 23,88 

Hình 3. Tàu hũ ky bổ sung dịch ép cà rốt

Hình 4. Quy trình sản xuất tàu hũ ky bổ 
sung dịch ép cà rốt
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I. MỞ ĐẦU
Khi chế biến thịt heo, dưới tác 

dụng của oxi không khí và nhiệt độ 
cao, sắc tố thịt sẽ chuyển từ màu 
đỏ của myoglobin thành màu nâu 
của metmyoglobin [1,2]. Màu sắc 
là một chỉ số rất quan trọng có liên 
quan đến sự chấp nhận của người 
tiêu dùng đối với các sản phẩm thịt 
[3,4,5]. Do vậy, trong quá trình chế 
biến các sản phẩm từ thịt, người ta 
thường sử dụng các muối nitrat hoặc 
nitrit (NaNO3, NaNO2) như một 
chất phụ gia nhằm tạo cho thịt có 
màu đỏ hồng của nitrosomyoglobin 
và nitrosohemochrome. 

Thịt heo nướng là món ăn quen 
thuộc, rất được yêu thích của người 
Việt Nam. Tuy nhiên để có được 
món thịt nướng thơm ngon, màu 
sắc đẹp đòi hỏi một quá trình chế 
biến công phu, tỉ mỉ và nhiều kinh 
nghiệm. Để tạo cho thịt heo nướng 
có màu sắc đẹp, ở quy mô gia 
đình, các bà nội trợ thường không 
sử dụng NaNO3 hay NaNO2 mà bổ 
sung các phẩm màu được bày bán 
nhỏ lẻ khắp các cửa hàng tạp hóa: 
màu gạch tôm hay những viên màu 
vốn dĩ không màu trong suốt nhưng 
khi ướp vào thịt lại cho màu đỏ đẹp 

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN HỖN HỢP 
TẨM ƯỚP CHO THỊT HEO NƯỚNG 

AN TOÀN – DINH DƯỠNG
|| TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt1

|| ThS. Phạm Thị Kim Ngọc2

1Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM
2Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phát triển các hỗn hợp tẩm ướp 
màu - gia vị chất lượng, an toàn và tiện dụng dùng cho sản phẩm thịt 
heo nướng theo khẩu vị của người Việt Nam. Chúng tôi đã xác định được 
công thức của hỗn hợp tẩm ướp màu - gia vị có thành phần như sau: 
thịt gấc 15,436%, Monascus red pigments 0,054%, muối 7,718%, đường 
19,295%, mật ong 15,436%, bột ngọt 6,174%, tiêu 1,158%, hỗn hợp rượu 
và ngũ vị hương 11,577%, tinh bột bắp 4,631%, maltodextrin 4,631%, 
soy 2,315%, dầu mè 11,577% (% Klg). Hỗn hợp này được đề nghị dùng 
với thịt heo theo tỉ lệ 1:5,8 (Klg), ướp thịt 2 giờ sau đó nướng ở 1300C/20 
phút, sản phẩm thịt nướng nhận được có các đặc tính cảm quan được 
đánh giá cao. Bước đầu đã đề ra quy trình sản xuất thử nghiệm hỗn hợp 
tẩm ướp này ở các dạng như dạng paste, dạng bột và dạng viên nén, 
trong đó dạng paste nhận được kết quả đánh giá thị hiếu cao nhất. 
Từ khóa: gia vị, màu thịt heo, màu gấc, tẩm ướp, thịt heo nướng.

mắt lạ thường. Các món ăn truyền 
thống do có tần suất sử dụng thường 
xuyên nên việc sử dụng phẩm màu 
hay thậm chí NaNO3, NaNO2 về lâu 
dài sẽ không an toàn, có nguy cơ 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 
người tiêu dùng. 

Nghiên cứu được đặt ra với các 
mục đích là tạo ra hỗn hợp tẩm ướp 
màu - gia vị cho thịt heo nướng an 
toàn, tiện lợi và dinh dưỡng. Trong 
nghiên cứu này chúng tôi đã sử 
dụng thịt từ quả gấc tươi kết hợp với 
sắc tố đỏ từ vi sinh vật Monascus để 
tạo màu cho hỗn hợp vừa tăng tính 
an toàn vừa làm giàu giá trị dinh 
dưỡng cho sản phẩm.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU
Thịt heo, thịt gấc tươi, tinh bột 

bắp (TTB), rượu Vodka Hà Nội, 
gia vị mua tại Siêu thị Co.opmart. 
Soyprotein (soy) sản phẩm của Công 
ty Food and Beverage Ingredients 
Cargill Co; Maltodextrin (Mdex) 
E-657A sản phẩm của Pháp; màu 
Monascus Red Pigments (Mo) sản 
phẩm của Green Stone Switzeland 
Co.Ltd; màu tổng hợp Ponceur 4R 

(4R) của Ấn Độ; ngũ vị hương của 
Công ty TNHH SX-TM Hậu Sanh 
và dầu mè của Công ty CP dầu 
Thực vật Tường An. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chuẩn bị mẫu và nguyên 

liệu
Ngũ vị hương được pha trong 

rượu theo tỉ lệ 10g:100 ml, ký hiệu 
NR. Gấc tách lấy thịt quả, loại bỏ 
phần hạt và màng bao, bảo quản ở 
40C, sử dụng trong 24 giờ. 

Chuẩn bị mẫu và tẩm ướp: sử 
dụng thịt ba rọi, cắt miếng có kích 
thước: dài 5 ± 0,5 cm, rộng 3 ± 0,5 
cm, dày 2 ± 0,25 cm, khối lượng 
trung bình 50 ± 5 (g). Ướp thịt ở 
nhiệt độ phòng trong 120 phút, sau 
đó nướng ở nhiệt độ 1300C/20 phút 
trong lò nướng Sanyo Aqua TO-
R8074.

2.2.2. Khảo sát công thức qua 
từng nhóm nguyên liệu tạo màu, 
vị, hương và cấu trúc

Để thuận lợi trong việc khảo sát 
công thức, chúng tôi chia tương đối 
các nguyên liệu khảo sát thành các 
nhóm khác nhau để thực hiện và 
kiểm soát các thí nghiệm chuỗi.    

TN1 - Nhóm nguyên liệu tạo màu: 
cố định các thành phần muối ăn: 
1,5g; bột ngọt: 1g; đường: 2g; mật 
ong: 2g, tiêu: 0,1g; NR: 1ml, TTB: 
0,5g, Mdex: 0,5g, soy: 0,2g, dầu 
mè: 1,5g. Các yếu tố khảo sát: màu 
4R khảo sát 3 mức 4, 6 và 8 mg (kí 
hiệu T4, T6, T8); màu Mo: mức 4, 6 
và 8 mg (V4, V6, V8); hỗn hợp màu 
4R và Mo (tỉ lệ 1: 1) theo 3 mức 
4, 6 và 8 mg (H1.1, H1.2 và H1.3); 
màu từ thịt gấc tươi gồm 1, 2 và 3g 
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(G1, G2 và G3); hỗn hợp thịt gấc 
tươi và màu Mo gồm các mức theo 
tỉ lệ (g/mg) 1: 6, 2: 7, 3: 8 (H2.1, 
H2.2, H2.3).

TN2 - Nhóm nguyên liệu tạo vị: 
cố định màu chọn được từ TN1, 
tiêu: 0,1g; NR: 1ml, TTB: 0,5g, 
Mdex: 0,5g, soy: 0,2g, dầu mè: 
1,5g. Các yếu tố khảo sát gồm muối 
(1 và 1,5g); đường (2 và 2,5g); mật 
ong (2 và 3g), bột ngọt (0,8 và 1g). 

TN3 - Nhóm nguyên liệu tạo 
hương: cố định màu từ TN1, các 
chất tạo vị từ TN2, TTB: 0,5g, 
Mdex: 0,5g, soy: 0,2g, dầu mè: 
1,5g. Các yếu tố khảo sát gồm: khối 
lượng tiêu (0,1; 0,15; 0,2g) và NR 
(1; 1,5; 2 ml). 

TN4 - Nhóm nguyên liệu tạo cấu 
trúc: cố định màu từ TN1, các chất 
tạo vị từ TN2, các chất tạo hương từ 
TN3. Các yếu tố khảo sát gồm: tinh 
bột bắp (0,5 và 0,6 g); Mdex (0,5 và 
0,6 g); soy 

(0,2 và 0,3g); dầu mè (1,5 và 
1,7g).

2.2.3. Khảo sát tỉ lệ thích hợp 
giữa thịt và hỗn hợp tẩm ướp 

Dùng hỗn hợp tẩm ướp có thành 
phần xác định được từ mục 2.2.2, 
tiến hành khảo sát các yếu tố gồm: 
loại thịt (thịt nạc và thịt ba rọi) và 
khối lượng thịt thích hợp (25, 50, 75 
và 100g).

2.2.4. Thử nghiệm chế biến các 
dạng hỗn hợp tẩm ướp 

Sau khi xác định được công thức 
của hỗn hợp ướp từ 2.2.2 và tỉ lệ thịt 
sử dụng tương ứng với hỗn hợp ướp 
ở 2.2.3, chúng tôi đã thử nghiệm 
chế biến hỗn hợp tẩm ướp theo 3 
dạng paste, bột và viên nén. Đánh 
giá mức độ yêu thích của người tiêu 
dùng đối với từng dạng sản phẩm.

2.2.5. Các phương pháp phân 
tích 

Phương pháp cảm quan với phép 
thử cho điểm được dùng để phân 
tích mô tả định lượng, sử dụng 
thang 6 điểm (từ 0 đến 5). Thành 
viên hội đồng gồm 5 người được 
lựa chọn và huấn luyện theo tiêu 
chuẩn ISO 13300-2006.  

Phép thử thị hiếu được dùng đánh 
giá mức độ ưa thích chung đối với 
sản phẩm. Mẫu được phục vụ theo 
trình tự mỗi lần một mẫu và người 
thử được yêu cầu đánh giá mức độ 
ưa thích trên thang 9 điểm (1: cực 
kỳ không thích, 2: rất không thích, 
3: không thích, 4: tương đối không 
thích, 5: không thích không ghét, 
6: tương đối thích, 7: thích, 8: rất 
thích, 9: cực kỳ thích). Số lượng 
người thử là 100 người, nữ, độ tuổi 
25 - 40 trên địa bàn quận Gò Vấp, 
Tp. HCM.

Quá trình chuẩn bị mẫu đảm bảo 
theo nguyên tắc của đánh giá cảm 
quan thực phẩm (mã hóa mẫu, trật 
tự mẫu). Mẫu được mã hóa bằng số 
có 3 chữ số và trật tự mẫu được thiết 
kế theo hình vuông Latin William 
[8].

Xác định màu bằng thiết bị Chro-
ma Meter CR-410 theo hệ màu 
Hunter Lab trong không gian màu 
L*, a*, b*. Đọc màu ở nhiệt độ 
phòng tại 3 vị trí khác nhau trên mỗi 
mẫu. Sự thay đổi màu (ΔEH) được 
tính theo công thức: 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thành phần công thức phối 

trộn hỗn hợp tẩm ướp
Dùng phép thử cho điểm ghi 

nhận kết quả đánh giá về màu của 
sản phẩm thịt sau khi nướng khi sử 
dụng hỗn hợp ướp khác nhau như 
mô tả ở TN1. Kết quả thể hiện như 
hình 1.

Hình 1 cho thấy mẫu H2.2 cho kết 
quả cao khác biệt (ở mức ý nghĩa 
α = 0,05) so với các mẫu khác và 
đạt (4,60 ± 0,23). Hỗn hợp màu từ 
thịt gấc và màu Mo sẽ cho màu cảm 
nhận được không quá đỏ, gần giống 
với màu tự nhiên hơn khi sử dụng 
chỉ một loại màu 4R hoặc Mo hoặc 
hỗn hợp của hai loại này. Việc phối 
trộn màu gấc và màu Mo đã khắc 
phục được nhược điểm của gấc là 
màu nhạt và bị biến đổi trong quá 
trình nướng.

Bảng 1 thể hiện sự khác biệt về 

màu của thịt trước và sau khi nướng 
và sự thay đổi cụ thể của hai thông 
số L (độ sáng) và a (cường độ màu 
đỏ). 

Qua bảng 1 nhận thấy ở tất cả 
các nghiệm thức đều có sự thay 
đổi màu. Sự thay đổi màu vừa phải 
(∆E từ 2 - 3,5) đến rất lớn (∆E> 5) 
phụ thuộc vào nguồn gốc của màu 
sử dụng. Trong đó, ∆E thấp nhất ở 
nhóm màu 4R và lớn nhất ứng với 
các nghiệm thức chỉ sử dụng thịt 
gấc tươi. Màu 4R là màu tổng hợp 
hữu cơ nên ít bị biến đổi bởi nhiệt, 
độ bền màu cao. Ngược lại, màu đỏ 
cam của thịt gấc thuộc nhóm màu 
carotenoids tự nhiên do đó kém 
bền dưới tác dụng của nhiệt độ, 
ánh sáng, oxi không khí,... Đồng 
thời, nhận thấy sau khi nướng tất 
cả các nghiệm thức khảo sát đều 
có khuynh hướng giảm đồng thời 
hai thông số L và a làm cho màu có 
khuynh hướng ít đỏ và tối hơn. Đây 
có thể là kết quả của sự ảnh hưởng 
đồng thời của nhiệt độ lên các hợp 
chất màu có nguồn gốc khác nhau 
và các hợp chất màu mới sinh ra do 
quá trình gia nhiệt (màu do phản 
ứng Maillard và caramen).

Sản phẩm thịt nướng, ngoài sắc 
màu tự nhiên, hấp dẫn cũng cần 
phải có vị cân đối, hương thơm hài 
hòa, thu hút người tiêu dùng. Tiến 
hành đánh giá cảm quan theo phép 
thử cho điểm sản phẩm thịt nướng 
lần lượt trên nhóm nguyên liệu tạo 
vị và hương như mô tả ở TN2 và 
TN3. Kết quả thực nghiệm cho thấy 
có sự khác biệt (P<0,05) giữa các 
mẫu về vị cảm nhận được và mẫu 
sử dụng 1g muối, 2,5g đường, 2g 
mật ong và 0,8g bột ngọt cho kết 
quả cao nhất (4,33 ± 0,34). Tiếp 
tục khảo sát nhóm nguyên liệu tạo 
hương, kết quả đánh giá cảm quan 
mẫu thịt sử dụng 0,15g tiêu và 1,5 
ml NR được yêu thích nhất với mức 
điểm đạt (4,27 ± 0,39).

Trong nhóm tạo cấu trúc (TN4), 
chúng tôi đã khảo sát TTB, Mdex, 
soy và dầu mè phối trộn vào trong 
thành phần hỗn hợp. Kết quả đánh 
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Bảng 1. Sự khác biệt màu của thịt trước và sau khi nướng

NT L trước a trước L sau a sau ∆E

T4 48.68±3.12 27.86±2.46 37.85±2.35 26.52±2.08 3,82±0.16m

T6 49.73±2.21 31.49±2.77 38.46±1.86 29.04±2.17 4,24±0.10l

T8 50.08±1.96 41.68±3.02 40.07±3.74 38.84±3.25 4,74±0,14g

V4 56.83±1.87 30.03±2.04 44.95±3.82 27.15±1.80 4,45±0,09hl

V6 55.76±2.35 33.54±3.16 45.24±4.09 30.85±1.24 4,84±0,08g

V8 56.03±3.42 42.31±3.87 44.09±3.23 37.68±2.54 6,01±0,03de

H1.1 40.47±2.67 30.25±2.56 29.7±2.43 25.04±2.03 4,38±0,02hl

H1.2 53.12±4.08 32.88±1.38 40.08±2.78 28.34±1.76 4,52±0,06h

H1.3 55.38±3.17 42.19±2.25 44.19±1.99 36.71±2.91 5,43±0,27f

H2.1 34.51±2.64 27.04±3.57 23.89±2.36 21.83±1.75 8,57±0,16b

H2.2 36.51±3.23 28.39±1.49 25.16±2.17 21.94±1.68 8,91±0,13a

H2.3 35.08±4.11 33.47±2.51 34.24±3.24 28.96±1.79 6,53±0,09d

G1 24.16±3.97 19.75±1.77 16.85±2.63 13.84±0.88 8,57±0,16b

G2 28.79±2.54 21.63±2.34 17.42±1.62 15.96±1.13 8,91±0,13a

G3 30.65±1.93 23.47±1.75 18.39±1.90 16.87±1.04 9,15±0,10a

Hình 1. Ảnh hưởng của loại màu sử dụng đến điểm cảm quan sản phẩm

giá cảm quan cho thấy mẫu sử dụng 
TTB 0,6g, Mdex 0,5g, soy 0,3g 
và dầu mè 1,5 g cho sản phẩm có 
độ bóng bề mặt, độ mềm mại cảm 
nhận được khi ăn cao khác biệt hơn 
các mẫu khác, điểm cảm quan nhận 
được cao nhất (4,27 ± 0,39).

 3.2. Kết quả khảo sát tỉ lệ thịt và 
hỗn hợp tẩm ướp thích hợp

Sau khi thực hiện các thí nghiệm 
chuỗi để xác định được công thức 
của hỗn hợp, chúng tôi đã tiến hành 
khảo sát khối lượng thịt sử dụng 
thích hợp lần lượt trên hai đối tượng 
gồm thịt heo ba rọi và thịt heo nạc. 
Kết quả đánh giá cảm quan thể hiện 
trên hình 4.

Kết quả cho thấy hỗn hợp tẩm 
ướp có công thức phối trộn tìm được 
được đánh giá cao nhất trên hai đối 
tượng thịt nạc và thịt ba rọi với cùng 
khối lượng thịt là 75g. Điểm cảm 
quan nhận được cao nhất trên tất cả 
các đặc tính khảo sát và đạt được 
mức độ ưa thích ở mức khá với thịt 
nạc và thịt ba rọi lần lượt là (6,46 ± 
0,29) và (7,1 ± 0,39). Do vậy, 75g là 
khối lượng thịt khuyến cáo sử dụng 
thích hợp nhất với hỗn hợp tẩm ướp 
có thành phần xác định của nghiên 
cứu này.   

3.3. Thử nghiệm chế biến sản 
phẩm ở các dạng khác nhau

Chúng tôi đã thử nghiệm sản xuất 
hỗn hợp ở 3 dạng: paste, bột và viên 
nén. Quy trình sản xuất được tóm 
tắt như sơ đồ ở hình 5. 

Sau khi tiến hành đánh giá thị 
hiếu người tiêu dùng với 3 dạng sản 
phẩm có trạng thái bên ngoài như 
hình 5. Kết quả đánh giá thị hiếu 
cho thấy sản phẩm dạng paste được 
đánh giá cao điểm cảm quan đạt 
(7,02a ± 0,24), thịt sau khi nướng có 
màu đẹp, mùi vị thơm hài hòa. Dạng 
bột và viên nén ứng với số điểm 
lần lượt là (6,68b ± 0,19) và (5,92c 
± 0,17). Giải thích điều này là do 
ảnh hưởng của thành phần nguyên 
liệu và quá trình chế biến. Với dạng 
bột trong thành phần không có các 
nguyên liệu có cấu trúc lỏng như 
mật ong, rượu và dầu ăn nên thịt 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc sản phẩm
TBB 0,5g
Mal 0,5g

TBB 0,5g
Mal 0,6g

TBB 0,6g
Mal 0,5g

TBB 0,6g
Mal 0,6g

Soy 0,2g, dầu mè 1,5g 3,20±0,43d 3,40±0,54c 2,67±0,50e 3,93±0,39b

Soy 0,2g, dầu mè 1,7g 2,33±0,50fe 3,13±0,35d 2,87±0,41e 3,00±0,42d

Soy 0,3g, dầu mè 1,5g 2,93±0,39e 3,47±0,41c 4,27±0,39a 4,02±0,31ab

Soy 0,3g, dầu mè 1,7g 3,27±0,49cd 2,87±0,62e 2,53±0,51e 3,57±0,40cb
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Hình 2. Biểu đồ điểm cảm quan nhóm nguyên liệu tạo vị;nhóm nguyên liệu tạo hương

Hình 3. Điểm cảm quan khi dùng hỗn hợp tẩm ướp thịt ba rọi và thịt nạc (từ trái qua)

Hình 4. Quy trình chế biến hỗn hợp màu gia vị ướp thịt nướng

nướng sẽ có hương vị kém hơn. 
Mật ong và rượu sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho phản ứng melanoidin, 
hình thành hương thơm đặc trưng 
và màu  sắc cho thịt. Trong khi đó, 
sản phẩm dạng viên nén là do quá 
trình xử lý nhiệt ở công đoạn sấy và 
nén viên đã làm ảnh hưởng đến các 
nguyên liệu tạo hương và màu của 
sản phẩm, sản phẩm này tính tan 
của viên nén kém dẫn đến khả năng 
ngấm màu và gia vị của thịt kém.

IV. KẾT LUẬN
Bước đầu nghiên cứu đã xác định 

được công thức các thành phần phối 
trộn cho hỗn hợp tẩm ướp màu - gia 
vị trộn sẵn cho sản phẩm thịt heo 
nướng từ nguyên liệu thịt gấc kết 
hợp với các phụ gia, gia vị tự nhiên 
truyền thống theo quy mô gia đình. 
Kết quả của nghiên cứu có thể áp 
dụng để phát triển các sản phẩm tẩm 
ướp màu - gia vị trộn sẵn an toàn, 
không phẩm màu độc hại nhằm góp 
phần cải thiện sức khỏe cộng đồng.

N.T.M.N, P.T.K.N

Hình 5. Trạng thái bên ngoài của hỗn hợp màu gia vị tẩm ướp dạng bột, paste và viên nén 
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I. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG 
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, 
ỨNG DỤNG KH&CN GIAI 
ĐOẠN 2001 - 2015 

Giai đoạn 2001-2015, tỉnh BR-
VT đã tổ chức triển khai thực hiện 
180 đề tài, dự án nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, trong 
đó có 138 đề tài nghiên cứu (76%) 
và 42 dự án ứng dụng (24%), bình 
quân mỗi năm có 12 đề tài, dự án. 
Tổng kinh phí thực hiện 180 đề tài, 
dự án là 139 tỷ đồng, bình quân mỗi 
năm khoảng 9,2 tỷ.  

Nhiều đề tài, dự án sau khi nghiệm 
thu đã được đưa vào áp dụng trong 
thực tế sản xuất và đời sống, góp 
phần thiết thực vào sự phát triển 
KT-XH của tỉnh, cụ thể: 

- Trong nghiên cứu điều tra cơ 
bản các điều kiện tự nhiên và tài 
nguyên môi trường đã cung cấp 
cơ sở dữ liệu, các luận cứ khoa học 
trong công tác quy hoạch phát triển 
kinh tế -xã hội, quy hoạch ngành 
và phục vụ công tác xây dựng, tư 
vấn, phản biện và giám định các dự 
án đầu tư trong nhiều lĩnh vực như: 
khai thác khoáng sản, nước khoáng, 
quy hoạch sử dụng đất và hệ thống 

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC 
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH BÀ RỊA – 
VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2001 – 2015 VÀ 

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

|| ThS. Mai Thanh Quang
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh BR-VT

giao thông, bảo vệ môi trường,… 
Các đề tài, dự án tiêu biểu trong 
lĩnh vực này là: Đề tài “Nghiên 
cứu, đánh giá tổng thể xói lở bồi lấp 
vùng ven biển từ Vũng Tàu đến Bình 
Châu và đề xuất giải pháp khắc 
phục”, Đề tài “Biên hội bản đồ địa 
chất khoáng sản tỉnh BR-VT”, Đề 
tài “Điều tra đánh giá trữ lượng, 
chất lượng một số nguồn khoáng 
mới phát hiện trong tỉnh BR-VT 
và đề xuất giải pháp khai thác, sử 
dụng”, Đề tài “Ứng dụng phương 
pháp địa bức xạ lập sơ đồ đánh giá 
trữ lượng và tiềm năng nước ngầm 
xã Suối Rao huyện Châu Đức và 
huyện Côn Đảo”, Đề tài “Nghiên 
cứu các yếu tố tác động đến chất 
lượng nước hồ Đá Đen và đề xuất 
giải pháp quản lý tổng hợp”, Dự án 
thí điểm chống xói lở bờ biển bằng 
công nghệ mềm Stabiplage tại Lộc 
An, huyện Đất Đỏ,…

+ Đề tài “Nghiên cứu đánh giá 
tổng thể hiện trạng xói lở - bồi 
lấp vùng ven biển từ Vũng Tàu 
đến Bình Châu và đề xuất các giải 
pháp khắc phục”: Đã đánh giá tổng 
thể hiện trạng xói lở, bồi lấp vùng 
ven biển của tỉnh từ mũi Nghinh 

Thời gian qua, Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã đạt được nhiều thành tựu 
trong phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó có những đóng góp tích 

cực của hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN). Đưới đây là một số 
kết quả trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN giai đoạn 2001 
-2015 và nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 
của Sở KH&CN tỉnh BR-VT.

Phong đến Bình Châu, cung cấp số 
liệu, xác định nguyên nhân xói lở, 
bồi lắng và chỉ ra 6 điểm bị xói lở 
nghiêm trọng cần khắc phục, làm cơ 
sở khoa học cho tư vấn, phản biện 
và giám định các dự án đầu tư chỉnh 
trị xói lở, cơ sở hạ tầng du lịch ven 
biển, cho việc đề xuất các giải pháp 
bảo vệ bờ biển của tỉnh.

+ Đề tài “Biên hội bản đồ địa 
chất khoáng sản tỉnh BR-VT” đã 
xác định được những dạng khoáng 
sản có quy mô lớn, có giá trị phát 
triển kinh tế như đá, cát, nước nóng, 
nước khoáng phục vụ cho công tác 
quy hoạch và khai thác sử dụng hợp 
lý tài nguyên khoáng sản của tỉnh.

+ Dự án “Thí điểm chống xói lở 
bờ biển bằng công nghệ Stabiplage 
tại Lộc An, huyện Đất Đỏ” do Sở 
KH&CN phối hợp với Cty Espace 
Pur (Cộng hòa Pháp) triển khai thực 
hiện. Kết quả trên suốt chiều dài bờ 
biển khoảng 1.500m tại khu vực 
cửa biển Lộc An, đã hình thành một 
bãi biển phẳng liền và đẹp với dải 
đồi cát ven biển liên hoàn, có khả 
năng phục vụ phát triển cho du lịch 
và các mục đích kinh tế - xã hội. 
Ngoài ra, nhờ tái tạo được bãi biển 
và dải đồi cát ven biển kết hợp với 
khu vực đầm phá bên trong đã làm 
cho vùng bờ Lộc An trở thành hệ 
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sinh thái đầm phá ven biển có giá 
trị và là vùng đệm quan trọng có 
chức năng bảo vệ vùng bờ, bảo vệ 
môi trường, góp phần vào sự phát 
triển bền vững của huyện. Kết quả 
đạt được là cơ sở để tiếp tục nghiên 
cứu, áp dụng công nghệ này tại 
những vùng biển của tỉnh BR-VT 
và các tỉnh, thành khác có đặc điểm 
tương tự như ở Lộc An.

- Trong nghiên cứu lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ: 
Đã xây dựng được nhiều mô hình 
ứng dụng KH&CN có hiệu quả áp 
dụng vào thực tế đời sống xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh như: 
Đề tài “Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý nhân hộ khẩu 
tại Công an tỉnh BR-VT”; Dự án 
“Nhân rộng mô hình chống sét tại 
huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ”; Dự án 
“Nâng cấp và phát triển hệ thống 
điện mặt trời tại Côn Đảo”, Dự án 
“Nhân rộng mô hình thông tin điện 
tử KH&CN phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn”; Dự án “Ứng 
dụng năng lượng điện mặt trời kết 
hợp đèn LED tiết kiệm điện chiếu 
sáng công viên Trần Hưng Đạo, tp 
Vũng Tàu”; Dự án “Nghiên cứu 
hoàn thiện công nghệ sản xuất thử 
nghiệm thiết bị lọc nước biển thành 
nước ngọt công suất 500 lít/ngày 
phục vụ tàu đánh cá xa bờ”…

+ Dự án “Ứng dụng năng lượng 
điện mặt trời kết hợp đèn LED tiết 
kiệm điện chiếu sáng công viên 
Trần Hưng Đạo, tp Vũng Tàu” góp 
phần triển khai chủ trương của Nhà 
nước về tiết kiệm điệm và ứng dụng 
năng lượng tái tạo, thân thiện với 
môi trường. Sau hơn một năm triển 
khai dự án, kết quả cho thấy, chi phí 
điện sử dụng chung cho cả công 
viên giảm 4 lần (hệ thống chiếu 
sáng cũ tiêu tốn khoảng 1000KWh/
tháng, nhưng hệ thống đèn LED chỉ 
tiêu tốn 250Kwh). 

+ Dự án “Xây dựng mô hình 
thông tin điện tử khoa học công 

nghệ phục vụ phát triển KT-XH tỉnh 
BR-VT” đã trang bị 35 trạm cùng 
hệ thống cơ sở dữ liệu nông nghiệp, 
nông thôn với hệ thống máy tính kết 
nối mạng internet là đầu mối cho 
Sở KH&CN tuyên truyền thông tin 
KH&CN đến các xã trong tỉnh, tạo 
điều kiện cho nông dân dễ dàng tiếp 
cận thông tin KH&CN phục vụ sản 
xuất và đời sống.

+ Đề tài “Ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ công tác quản lý 
nhân hộ khẩu tại Công an tỉnh BR-
VT” phục vụ có hiệu quả công tác 
quản lý nhân hộ khẩu, hỗ trợ cho 
công tác quản lý lưu trữ và cập nhật 
tình hình dân cư. 

- Trong lĩnh vực nông nghiệp: 
Nhiều đề tài, dự án được ứng dụng 
vào sản xuất góp phần tăng năng 
suất, chất lượng sản phẩm, nâng 
cao đời sống cho nông dân của tỉnh 
trong thời gian qua, góp phần xây 
dựng nông thôn mới, như:

+ Dự án “Xây dựng mô hình khảo 
nghiệm trồng hành lá và rau cải cúc 
kết hợp phân bón khoáng chất nano 
công nghệ Đức, hệ thống lưới ngăn 
côn trùng gây hại và công nghệ tưới 
nhỏ giọt Isarel theo hướng VietGAP 
tại huyện Tân Thành, tỉnh BR-
VT” là mô hình ứng dụng tiến bộ 

KH&CN vào canh tác trong nông 
nghiệp theo hướng bền vững, giá trị 
sản phẩm được nâng cao và là một 
mô hình phù hợp với chi phí đầu tư 
của người nông dân và khí hậu BR-
VT, đồng thời đáp ứng nhu cầu rau 
sạch của mọi người dân trong tỉnh.

+ Dự án “Trồng cây thanh long 
ruột đỏ trên địa bàn huyện Xuyên 
Mộc tỉnh BR-VT” do Hội Nông dân 
tỉnh chủ trì thực hiện, đã trồng thử 
nghiệm giống thanh long được Bộ 
NN&PTNT công nhận là giống mới 
có chất lượng tốt tại 30 hộ nông 
dân huyện Xuyên Mộc, tập huấn, 
chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, 
phân tích hiệu quả kinh tế, phân 
tích những vấn đề mà dự án cần giải 
quyết về quy trình canh tác. Hiện 
nay mô hình này đang được tiếp 
tục nhân rộng thành công tại Xuyên 
Mộc, mang lại hiệu quả kinh tế, đời 
sống người nông dân vùng dự án 
được cải thiện. 

+ Dự án “Xây dựng mô hình sản 
xuất bưởi Da xanh đạt tiêu chuẩn 
VietGAP tại xã Sông Xoài, huyện 
Tân Thành”, góp phần đưa cây 
bưởi Da xanh thành cây trồng hàng 
hóa theo tiêu chuẩn VietGAP với 
quy mô lớn ở xã Sông Xoài. Năng 
suất, chất lượng tăng lên (15-20%) 

Công trình Stabiplage tại Lộc An, huyện Đất Đỏ
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so với kiểu canh tác truyền thống 
góp phần tăng hiệu quả kinh tế, uy 
tín trên thị trường, góp phần tích 
cực trong chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng theo hướng nâng cao hiệu quả 
sản xuất trên đơn vị diện tích, giúp 
nhà vườn hạn chế sử dụng hóa chất 
trong sản xuất, bảo vệ môi trường 
và sức khỏe người sản xuất, người 
tiêu dùng.

+ Đề tài “Khảo sát và tuyển chọn 
giống nhãn xuồng trên địa bàn 
tỉnh”, đề tài “Khảo sát tuyển chọn 
dòng Mãng cầu ta tốt tại tỉnh”, đề 
tài “Nghiên cứu quy trình GAP đối 
với nhãn xuồng hàng hóa ở tỉnh” 
đã tuyển chọn được cây ăn quả trở 
thành các đặc sản của tỉnh như: 
Nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu 
ta, đồng thời được bảo tồn gen và 
phát triển đặc sản quý này để xây 
dựng thương hiệu. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn đã có 
những chuyển biến tích cực, với 
các nghiên cứu về văn hoá xã hội đã 
cung cấp những luận cứ khoa học 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
các ngành, các cấp trong việc ra các 
quyết định, chủ trương chính sách 
chỉ đạo việc tổ chức phát triển kinh 
tế, phát triển doanh nghiệp, áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến vào công tác quản lý, giữ gìn 
và phát huy văn hóa người dân tộc, 
giáo dục truyền thống; đồng thời 
góp phần thực hiện tốt chương trình 
cải cách hành chính Nhà nước,.... 
Một số đề tài điển hình như: 

+ Đề tài “Nghiên cứu thiết kế mô 
hình bắn súng thần công và phục 
dựng nghi thức bắn súng thần công 
ở tỉnh” là sản phẩm du lịch mới độc 
đáo phục vụ khai hội văn hóa du 
lịch tỉnh BR-VT hàng năm.

+ Đề tài “Địa chí tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu” là công trình khoa học 
tổng hợp các vấn đề về tự nhiên, 
kinh tế, văn hóa - xã hội phục vụ 
nhu cầu tra cứu thông tin của các 

nhà nghiên cứu, người dùng tin và 
nhân dân. 

+ Đề tài “Nghiên cứu, phục chế 
y phục truyền thống người Châu 
Ro” đã phục chế thành công y phục 
truyền thống của người dân tộc 
Châu Ro, góp phần giữ gìn bản sắc 
văn hóa và truyền thống của dân tộc 
này.

+ Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ thông tin trong đổi mới 
phương pháp dạy và học tại các 
trường phổ thông trung học tỉnh BR-
VT”: Đã xây dựng 10 giải pháp cụ 
thể, phù hợp với các chủ trương của 
Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và tình hình thực tế của địa phương 
nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng 
công nghệ thông tin trong đổi mới 
dạy học cho các trường trung học 
trên địa bàn tỉnh. Là tiền đề cho việc 
triển khai các giáo án điện tử được 
phát triển và sử dụng rộng rãi trong 
các trường phổ thông hiện nay.

- Trong lĩnh vực khoa học y - 
dược đã triển khai việc nghiên cứu 
ứng dụng do các bác sỹ của ngành 
y tế trực tiếp làm chủ nhiệm đề tài 
và ứng dụng trong lĩnh vực công tác 
của mình, góp phần nâng cao chất 

lượng khám, điều trị bệnh cho nhân 
dân, giải quyết được nhiều vấn đề 
bức xúc đặt ra trong công tác dự 
phòng, chẩn đoán và điều trị, chăm 
sóc sức khoẻ bệnh nhân; ví dụ Đề 
tài “Thực trạng và giải pháp đối với 
bệnh tâm thần phân liệt trong cộng 
đồng tại tỉnh” đã thực hiện điều tra 
thực trạng quản lý và điều trị bệnh 
nhân tâm thần phân liệt trong 10 
năm triển khai chương trình mục 
tiêu Quốc gia bảo vệ sức khỏe tâm 
thần cộng đồng. Kết quả nghiên cứu 
trực tiếp được ứng dụng tại bệnh 
viện tâm thần, phục vụ cho công tác 
quản lý, đề xuất các chính sách và 
điều trị bệnh nhân tâm thần được 
hiệu quả hơn.

- Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
đã triển khai một số đề tài, dự án 
nhằm xây dựng và phát triển các 
sản phẩm hàng hóa đặc sản của tỉnh 
như: Đề tài “Xác lập quyền chỉ dẫn 
địa lý cho sản phẩm nhãn xuồng 
cơm vàng BR-VT”, Đề tài “Xác 
lập quyền quản lý và khai thác 
nhãn hiệu tập thể Bánh Khọt Vũng 
Tàu”, Dự án “Xây dựng, phát triển 
và quảng bá nhãn hiệu tập thể cho 
sản phẩm Rượu Hòa Long”,… góp 

Nhãn xuồng cơm vàng BR-VT đã được bảo hộ thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc 
trên thị trường nông sản trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Tâm
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phần phát triển sản xuất và nâng cao 
giá trị sản phẩm hàng hóa đặc sản 
của tỉnh. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG
15 năm qua, với 180 đề tài, dự 

án KH&CN được triển khai thực 
hiện, công tác nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ đã mang 
lại những kết quả tích cực, các kết 
quả nghiên cứu phần lớn được đưa 
vào ứng dụng phục vụ trực tiếp 
hoặc gián tiếp cho các hoạt động 
kinh tế - xã hội địa phương trong 
từng giai đoạn và ở các mức độ 
khác nhau. Hoạt động ứng dụng 
tiến bộ KH&CN vào sản xuất và 
đời sống được quan tâm, tập trung 
tăng cường và đẩy mạnh; số lượng 
các dự án ứng dụng triển khai 
ngày càng tăng lên và từng bước 
được nhân rộng. Nhằm đẩy mạnh 
công tác nghiên cứu ứng dụng, Sở 
KH&CN đã ký kết Chương trình 
hợp tác với Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ thuộc Bộ KH&CN 
và các tổ chức KH&CN trong và 
ngoài nước. Trong công tác quản 
lý đề tài nghiên cứu đã triển khai 
theo hướng lựa chọn các đề tài có 
tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh như: vấn đề 

ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn 
thực phẩm; giảm thiểu tai nạn giao 
thông; nâng cao chất lượng, hiệu 
quả dạy nghề; công nghệ xanh;… 

Tuy nhiên hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
thời gian qua vẫn còn những tồn tại, 
hạn chế như kết quả nghiên cứu của 
một số đề tài chậm được ứng dụng 
chuyển giao vào thực tế; những 
tiến bộ KH&CN ứng dụng vào sản 
xuất và đời sống còn ít, tính phổ 
biến và nhân rộng chưa cao. Ngoài 
nguyên nhân chung như trang thiết 
bị, nhân lực nghiên cứu ứng dụng 
hạn chế, một số ngành, địa phương 
chưa quan tâm đúng mức đến hoạt 
động nghiên cứu KH&CN, chưa 
chủ động đề xuất những vấn đề cần 
nghiên cứu ứng dụng phục vụ thiết 
thực cho sự phát triển của ngành 
và đơn vị mình, có nguyên nhân là 
các dự án ứng dụng phải đáp ứng 
yêu cầu về tính mới, tính khả thi, 
hiệu quả và tính nhân rộng, nên việc 
chọn dự án ứng dụng để tổ chức và 
người dân chấp nhận đối ứng kinh 
phí đầu tư là khó khăn vì người dân 
đang quen với cách làm cũ, ứng 
dụng công nghệ mới có độ “rủi ro” 
và do khả năng tài chính của tổ chức 
và người dân còn khó khăn nên việc 

đối ứng kinh phí trong thực hiện dự 
án còn hạn chế,...  

       
II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ 
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG 
CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2016 
-2020

Nhằm triển khai có hiệu quả các 
nhiệm vụ và giải pháp phát triển 
KH&CN được Đại hội Đảng bộ 
tỉnh BR-VT lần thứ VI, nhiệm kỳ 
2015 - 2020 đề ra, Sở KH&CN dự 
kiến định hướng công tác nghiên 
cứu, ứng dụng KH&CN tập trung 
vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

2.1. Khoa học xã hội và nhân văn
- Tăng cường nghiên cứu khoa 

học lịch sử, văn hóa: về vùng đất, 
con người và truyền thống lịch sử 
của BR-VT; bảo vệ, tôn vinh và 
phát huy chọn lọc, khai thác tiềm 
năng các giá trị văn hóa, lịch sử của 
địa phương.

- Nghiên cứu những vấn đề nổi 
bật về kinh tế - xã hội: các thế mạnh 
về kinh tế, vấn đề an sinh xã hội, 
dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng 
Đảng… ở tỉnh trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tổng 
kết thực tiễn và đề xuất chính sách, 
công cụ để quản lý, phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh, hướng đến sự phát 
triển bền vững của địa phương.   

- Nghiên cứu đổi mới, tăng cường 
vai trò, trách nhiệm của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị, phát huy 
mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân 
dân, đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Nghiên cứu tác động của hội 
nhập đối với BR-VT, đề xuất các 
giải pháp nhằm phát triển nhanh và 
bền vững của địa phương.

2.2. Khoa học và công nghệ biển   
Xây dựng tiềm lực và hệ thống 

KH&CN về biển; đẩy mạnh nghiên 
cứu ứng dụng về biển, các giải pháp 
KH&CN mới, tiên tiến phục vụ 
công tác khảo sát điều tra cơ bản 
về tài nguyên biển và ven bờ, hải 

Mô hình trồng bưởi da xanh theo hướng VietGAP tại xã Sông Xoài (H.Tân Thành)
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đảo, dự báo và cảnh báo môi trường 
biển, phòng chống ô nhiễm biển, 
phòng tránh thiên tai, xử lý xói lở 
bờ biển và các ao xoáy tại các bãi 
tắm du lịch, bảo tồn tài nguyên 
biển, đa dạng sinh học biển phục vụ 
phát triển bền vững kinh tế biển và 
đảm bảo an ninh quốc phòng vùng 
biển của tỉnh. 

2.3. Công nghệ thông tin và 
truyền thông 

- Xây dựng hoàn chỉnh các hệ 
thống thông tin và cơ sở dữ liệu 
phục vụ quản lý nhà nước và cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin - viễn 
thông và Internet.

- Ứng dụng rộng rãi và có hiệu 
quả công nghệ thông tin trong các 
lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng an ninh của 
tỉnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ quản lý nhà nước, 
tăng cường cải cách hành chính 
theo mô hình chính phủ điện tử từ 
cấp tỉnh đến cấp xã.

2.4. Công nghiệp và năng lượng
- Tăng cường ứng dụng công nghệ 

cao, hiện đại, tiến tiến trong công 
nghiệp, khuyến khích phát triển sản 
phẩm công nghiệp chất lượng cao 
và công nghiệp hỗ trợ; hình thành 
Khu công nghệ cao.

- Ứng dụng các dạng năng lượng 
mới, năng lượng tái tạo; ứng dụng 
các công nghệ và tăng cường sử 
dụng các thiết bị nhằm tiết kiệm 
năng lượng.  

2.5. Tài nguyên và môi trường
- Ứng dụng các công nghệ tiên 

tiến trong quản lý, sử dụng tiết 
kiệm và có hiệu quả nguồn tài 
nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ 
môi trường; nâng cao năng lực công 
nghệ trong dự báo, quan trắc, phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi 
trường.

- Nghiên cứu ứng dụng các giải 
pháp bảo vệ môi trường đô thị và 
các Khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; các giải pháp giảm thiểu tác 
động của biến đổi khí hậu tới điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh.

- Phát triển công nghệ môi trường 
trong xử lý nước thải, chất thải rắn, 
chất thải nguy hại, khí thải; ứng 
dụng công nghệ sản xuất sạch, công 
nghệ thân thiện môi trường trong 
sản xuất, kinh doanh; phát triển 
công nghệ tái chế chất thải.

2.6. Nông nghiệp 
Ứng dụng công nghệ cao vào 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, bảo quản, chế biến sau 
thu hoạch; đảm bảo an tòan vệ sinh 
thực phẩm. Hình thành khu và các 
vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; mở rộng vùng sản xuất 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản 
áp dụng tiêu chuẩn vietGAP; tăng 
cường ứng dụng công nghệ tiên tiến 
trong bảo quản, chế biến sản phẩm 
sau thu hoạch. 

2.7. Giao thông vận tải
- Triển khai các tiêu chuẩn, quy 

trình, quy chuẩn kỹ thuật trong quy 
hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng, 
quản lý, bảo trì công trình giao 
thông; ứng dụng KH&CN trong 
đầu tư xây dựng, quản lý bảo trì 
công trình giao thông; các giải pháp 
KH&CN nhằm bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn 
giao thông.

- Hiện đại hóa hệ thống cảng 
biển, quy trình công nghệ tiên tiến 
khai thác cảng; tăng cường và nâng 
cao chất lượng hoạt động dịch vụ 
Logistic.    

2.8. Xây dựng
- Ứng dụng KH&CN trong quản 

lý quy hoạch xây dựng và phát triển 
đô thị, nông thôn, bảo đảm tính dân 
tộc, hiện đại và phát triển bền vững, 
trong thiết kế, thi công xây dựng 
nhằm tăng hiệu quả thi công và an 
toàn lao động.

- Tăng cường sử dụng các loại 
vật liệu xây dựng theo công nghệ 

tiên tiến, vật liệu xây không nung 
và các vật liệu khác thân thiện với 
môi trường. 

2.9. Y - dược
- Ứng dụng, phát triển công nghệ 

cao trong lĩnh vực y tế; các công 
nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong dự 
phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh. 

- Ứng dụng các trang thiết bị hiện 
đại trong việc kiểm soát vệ sinh an 
toàn thực phẩm và nâng cao công 
tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe 
cộng đồng.

- Tăng cường kiểm soát các loại 
thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm 
và nâng cao nhận thức của người 
dân trong phòng bệnh, vệ sinh an 
toàn thực phẩm.

2.10. Giáo dục - đào tạo và dạy 
nghề 

Tăng cường nghiên cứu ứng dụng 
KH&CN, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo 
và dạy nghề; góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế theo tinh thần 
Nghị quyết TW 8 Khóa XI.

2.11. Du lịch
Nghiên cứu ứng dụng tăng cường 

giải pháp nhằm đa dạng hóa các loại 
hình du lịch, nâng cao chất lượng 
phục vụ, tạo sản phẩm mới trong du 
lịch và dịch vụ.

M.T.Q
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Ngày 12 tháng 7, Hội nghị 
Ban Chấp hành Liên hiệp 
các hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh (mở rộng) tổ chức sơ kết 
công tác 6 tháng đầu năm và xây 
dựng chương trình công tác 6 tháng 
cuối năm 2016. Ông Trần Văn 
Khánh, Chủ tịch Liên hiệp các hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, chủ trì 
hội nghị. 

Báo cáo của Thường trực Liên 
hiệp hội nêu rõ: năm 2016 là năm 
diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thư XII, năm tổ chức bầu cử Quốc 
hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, đồng 
thời là năm đầu tiên triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng 
bộ lần thứ VI. Với ý nghĩa đó, mặc 
dù trong bối cảnh nền kinh tế của 
đất nước còn nhiều khó khăn, song 
dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ 
đạo của UBND tỉnh, của Liên hiệp 
hội Việt Nam và sự giúp đỡ của các 
sở, ban ngành, Liên hiệp hội cùng 
các hội thành viên đã nỗ lực phấn 
đấu thực hiện các nhiệm vụ công 
tác theo kế hoạch đề ra, góp phần 
tích cực vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.

Với chức năng tập hợp, đoàn kết 
và phát huy vai trò của đội ngũ trí 
thức KHCN, Liên hiệp hội đã tham 
mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ tỉnh tổ chức buổi họp 
mặt đại biểu trí thức Xuân Bính 
Thân. Đây là buổi gặp mặt thường 
niên lần thứ tư, để lãnh đạo tỉnh 
thông báo tình hình kinh tế - xã hội 
của địa phương và nghe ý kiến của 
đại biểu trí thức đóng góp ý kiến, 
hiến kế cho tỉnh. Liên hiệp hội và 

NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2016 CỦA 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ 
KỸ THUẬT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyệncác hội thành viên luôn quán triệt và 
triển khai thực hiện nghiêm túc các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong 
đó tập trung vào việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đai hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại 
hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VI, tuyên 
truyền và tham gia tích cực Cuộc 
bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016- 2021.

Về nghiên cứu khoa học, thực 
hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 
9/12/2013 của Tỉnh ủy và Quyết 
định số 721/QĐ-UBND ngày 
15/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu về “Phát triển khoa học 
và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
nền kinh tế thị trường, định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế” trên địa bàn tỉnh, theo đó giao 
cho Liên hiệp hội chủ trì phối hợp 
với Sở Nội vụ, Sở KH&CN xây 
dựng Đề án “Quản lý và sử dụng 
đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa”. Liên hiệp hội 
đã xây dựng xong đề cương của Đề 
án và đã trình UBND tỉnh phê duyệt 
năm 2015 và kinh phí thực hiện là 
256 triệu đồng. Đến nay, Liên hiệp 
hội đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở 
KH&CN, Cục Thống kê tỉnh tổ 
chức điều tra, khảo sát đội ngũ trí 
thức trên địa bàn tỉnh có trình độ từ 
thạc sỹ trở lên. Hội đồng khoa học 
của Liên hiệp hội đã họp phiên thứ 
hai để triển khai nhiệm vụ của Hội 
đồng. 

Các hội thành viên như Hội Khoa 
học Lịch sử tổ chức nghiên cứu các 

công trình khoa học về biên soạn 
lịch sử các ngành, các địa phương; 
tổ chức nghiệm thu giai đoạn một 
cuốn   “Lịch sử đối ngoại tỉnh giai 
đoạn 1975- 2015”. Hội Cơ khí 
thành lập Hội đồng khoa học đánh 
giá, góp ý giải pháp “Thiết bị nâng/
hạ, vận chuyển đa năng”. Hội Điều 
dưỡng đã tổ chức nghiên cứu 08 đề 
tài và 02 sáng kiến cải tiến về công 
tác điều dưỡng. Chi hội Địa vật lý 
giếng khoan phối hợp với Ban lãnh 
đạo xí nghiệp tổ chức 03 hội thảo 
khoa học công nghệ, tham gia triển 
lãm khoa học công nghệ tỉnh BR-
VT và tổ chức Hội nghị sáng kiến, 
sáng chế.

Công tác tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng nhất 
của Liên hiệp hội. Thực hiện Quyết 
định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 
20/3/2013  của UBND tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu “Về hoạt động tư vấn, 
phản biện và giám định xã hội của 
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ 
thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, sau 
khi hoàn thành công tác phản biện 
dự án “Khu neo đậu tầu thuyền 
tránh, trú bão ở Cửa Lấp tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu” cuối năm 2014; năm 
2015, Liên hiệp hội được UBND 
tỉnh giao phản biện dự án “khu neo 
đậu tầu thuyền tránh, trú bão ở Lộc 
An” với kinh phí là 96.000.000 
đồng. Hội đồng phản biện của Liên 
hiệp hội đã đi khảo sát và phân công 
nhiệm vụ cho các thành viên thực 
hiện. Tuy nhiên do kinh phí chưa 
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được cấp nên thời gian triển khai sẽ 
bị chậm lại. 

Cùng với Liên hiệp hội, một số 
hội thành viên tham gia tích cực 
trong công tác này, như Hội Xây 
dựng tư vấn và đóng góp ý kiến cho 
05 dự án về kiến trúc, quy hoạch và 
hạ tầng kỹ thuật, môi trường, trong 
đó có 02 dự án phản biện bằng văn 
bản; Hội Khoa học Lịch sử tham 
gia tư vấn Lễ kỷ niệm và hội thảo 
về thanh niên xung phong; về viết 
cuốn lịch sử Trường Văn Lương, 
tham gia việc tổ chức hội thảo về 
đồng chí Bùi Thiện Ngộ… Ngoài ra 
Hội còn cử thành viên của hội tham 
gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn nội 
dung trưng bày nội thất nhà Bảo 
tàng tỉnh, đặt tên đường tại các đô 
thị trong tỉnh.

Công tác thông tin, đào tạo, phổ 
biến kiến thức, bảo vệ môi trường, 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng được 
Liên hiệp Hội và các Hội thành viên 
quan tâm thực hiện. Đã xuất bản số 
13 và 14 của bản tin “Tri thức mới”. 
Ngoài ra, Liên hiệp Hội tiếp tục 
phối hợp với Sở KH-CN xuất bản 
Đặc san thông tin KH-CN định kỳ 4 
số/ năm gửi đến các Hội thành viên 
và Ban ngành hữu quan của tỉnh. 
Duy trì và cập nhật trang thông tin 
điện tử (website) của Liên hiệp Hội.

Với tư cách là đơn vị thường trực 
tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, 

Liên hiệp hội đã phối hợp với  các 
sở, ngành, địa phương triển khai Hội 
thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 
9 năm 2016-2017. Đến nay hội thi 
đã triển khai công tác tuyên truyền 
đến các ban  ngành, đoàn thể, doanh 
nghiệp và các địa phương (cấp 4000 
tờ rơi, 2000 áp phích về thể lệ và kế 
hoạch Hội thi, đặt 9 pa nô tại các 
huyện, thành phố).

Cùng với Hội thi, Cuộc thi Sáng 
tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 
2015-2016 đã nhận được 70 sản 
phẩm đăng ký dự thi. Căn cứ kết 
quả của Hội đồng chấm thi, Ban tổ 
chức Cuộc thi đã họp và ra Quyết 
định trao giải cho 32 sản phẩm, 
bao gồm 02 giải nhất, 05 giải nhì, 
08  giải ba và 17 giải khuyến khích. 
Đồng thời gửi 15 sản phẩm dự thi 
toàn quốc.

Để triển khai thực hiện tốt chức 
năng nhiệm vụ của mình, Liên hiệp 
hội và các hội thành viên luôn chú 
trọng công tác xây dựng tổ chức và 
phát triển hội viên. Đến nay, Liên 
hiệp Hội hiện có 25 hội thành viên, 
02 trung tâm và 01 Câu lạc bộ trực 
thuộc với trên 20.000 hội viên.

 Tóm lại, mặc dù còn nhiều khó 
khăn về tổ chức bộ máy, kinh phí 
hoạt động còn hạn chế, song Liên 
hiệp Hội đã hoạt động tích cực, 
đoàn kết và đã thực hiện được các 
nhiệm vụ chính đã đề ra trong kế 

hoạch công tác 6 tháng đầu năm 
2016.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác 
năm 2016, trong những tháng cuối 
năm, Liên hiệp hội tiếp tục triển 
khai các hoạt động sau:

Một là, Tiếp tục phối hợp với các 
ban ngành hữu quan để phát triển, 
củng cố tổ chức các Hội thành viên 
và đơn vị trực thuộc.

Hai là, Hoàn thành công tác phản 
biện dự án “khu neo đậu tầu thuyền 
tránh, trú bão ở Lộc An”.

Ba là, Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở 
KH&CN  và các ngành hữu quan 
hoàn thành Đề án “Quản lý và sử 
dụng đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Bốn là, Phối hợp với Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa 
học về xây dựng đội ngũ trí thức 
của tỉnh.

Năm là, Phối hợp với các Hội 
thành viên để nâng cao hơn nữa 
chất lượng Bản tin “Tri thức mới” 
và trang website của Liên hiệp hội.

Sáu là, Củng cố Câu lạc bộ trí 
thức để hoạt động có hiệu quả hơn.

Bảy là, Phối hợp với Sở KH&CN, 
Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn 
thanh niên và các ngành, địa phương 
tiếp tục triển khai Hội thi Sáng tạo 
Kỹ thuật năm 2016-2017.       

Tám là, Phối hợp với Sở GD&ĐT, 
Sở KH&CN, Tỉnh đoàn tổng kết 
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi 
đồng năm 2015-2016 và phát động 
Cuộc thi 2016-2017.       

Chín là, Tham gia các hoạt động 
giao ban toàn quốc, giao ban miền 
do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức.

Mười là, Xây dựng Kế hoạch tổ 
chức Đại hội Liên hiệp hội lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2017- 2022 và kỷ niệm 
20 năm ngày thành lập Liên hiệp 
hội tỉnh (31/12/1997 - 31/12/2017). 

N.N.N
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu lần thứ VI nhiệm kỳ 

2015 - 2020, ngày 22 tháng 6 năm 
2016, Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH-CN) đã ban hành kế hoạch số 
27-KH/SKHCN về thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT 
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, nhằm triển khai kịp thời, 
có chất lượng và hiệu quả các nhiệm 
vụ và giải pháp phát triển KH-CN 
đã được Đại hội VI đề ra, ngành 
KH-CN cần tiếp tục tăng cường 
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện 
đại của nước ngoài gắn với việc 
thẩm định, cấp phép đầu tư cho các 
dự án mới vào tỉnh. Khuyến khích 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ 
thống quản lý tiên tiến, xây dựng và 
phát triển thương hiệu. Thu hút, đào 
tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 
nhân lực KH-CN đủ khả năng tiếp 
thu, làm chủ những công nghệ tiên 
tiến, hiện đại. Phấn đấu đến năm 
2020 chỉ số hoạt động KH-CN đóng 
góp cho tăng trưởng kinh tế và chỉ 
số tốc độ đổi mới công nghệ của 
tỉnh đứng vào nhóm tốt trong số các 
tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện nay, ngành KH-CN tỉnh 
đang đẩy mạnh ứng dụng các thành 
tựu KH-CN vào sản xuất, đời sống. 
Qua đó, góp phần làm tăng năng 
suất, giảm chi phí, tiết kiệm sức lao 
động, thân thiện với môi trường…

Khoảng 10 năm trở lại đây, các 
đề tài, dự án KH-CN do Sở KH-CN 
phát động được nhiều người đánh 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 09-NQ/ĐH 
CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – 

VÙNG TÀU LẦN THỨ VI: ĐƯA CÁC 
ĐỀ TÀI, DỰ ÁN VÀO ĐỜI SỐNG

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

giá cao bởi tính ứng dụng vào thực 
tiễn, thậm chí còn được một số DN 
từ địa phương khác nhận chuyển 
giao công nghệ. Đơn cử như Giải 
pháp “Hệ thống hố ga của hệ thống 
thoát nước thải (hố ga ngăn mùi 
không có muỗi)” của ông Hồ Viết 
Vẻ, Giám đốc Công ty TNHH SiGen 
(TP.Vũng Tàu) đoạt giải ba Hội thi 
Sáng tạo kỹ thuật (STKT) tỉnh, giải 
khuyến khích Hội thi STKT toàn 
quốc 2014-2015, đã được Công ty 
CP xây dựng HT (TP.Hồ Chí Minh) 
đề nghị chuyển giao công nghệ. 
Giải pháp này cũng được đề xuất 
triển khai thí điểm cho 60 hố ga tại 
phường 8, TP.Vũng Tàu. Theo đánh 
giá của cơ quan chức năng, giải 
pháp của tác giả Hồ Viết Vẻ có ưu 
điểm vượt trội là có thể ngăn mùi 
khô và không làm phát sinh muỗi, 
côn trùng. Hơn nữa, giải pháp này 
được tác giả thiết kế đơn giản, thi 
công dễ dàng, giá thành lại khá rẻ, 
chỉ 10 triệu đồng/cái.

Sáng chế “Xe lu nền và cào muối” 
của diêm dân Nguyễn Văn Gia (ngụ 
tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện 
Long Điền) đoạt giải nhì tại cuộc 
thi sáng tạo KH-KT tỉnh năm 2014-
2015, đã trở thành giải pháp hiệu 
quả với những người làm muối. 
Theo ông Nguyễn Văn Gia, từ khi 
có máy lu nền, chất lượng mặt nền 
được cải thiện. Nền do máy lu chặt 
hơn, láng, phẳng, ít tốn chi phí và 
thời gian. Qua nhiều lần cải tiến, xe 
lu muối của ông Gia đã giảm sức 
nặng từ 2,5 tạ xuống còn 1,2 tạ, nhỏ 
gọn, dễ vận chuyển hơn. “Trước 
đây, với 10 tấn muối, người ta phải 

sử dụng 10 công để cào thì với xe 
lu cào muối, nay chỉ mất 5 công. 
Ngoài ra, chi phí để lu nền 1ha diện 
tích sản xuất muối bằng máy chỉ 
khoảng 2,5 triệu đồng, giảm ½ chi 
phí so với phương pháp thủ công”, 
ông Gia cho biết.

Từ năm 1991 đến nay, BR-VT 
đã thực hiện khoảng 300 đề tài, 
dự án KH-CN cấp tỉnh và 500 đề 
tài cấp ngành (cơ sở) trên các lĩnh 
vực: điều tra cơ bản điều kiện tự 
nhiên và bảo vệ tài nguyên môi 
trường; khoa học xã hội và nhân 
văn, nông – lâm – ngư nghiệp, y 
tế - giáo dục, kỹ thuật công nghệ… 
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, 
Sở KH-CN đã nghiệm thu các đề 
tài, dự án: mô hình khảo nghiệm 
và chuyển giao quy trình trồng hoa 
cúc đại đóa từ giống nuôi cấy mô 
F1 của Lâm Đồng tại tỉnh BR-VT; 
mô hình khảo nghiệm trồng hành 
lá, rau cải cục kết hợp phân bón 
khoáng chất nano công nghệ Đức, 
hệ thống lưới ngăn côn trùng gây 
hại, công nghệ tưới nhỏ giọt Israel 
theo hướng VietGap tại huyện Tân 
Thành; nhân rộng mô hình sản xuất 
phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ 
phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia 
đình tại các xã, thị trấn nông thôn 
mới trên địa bàn huyện Xuyên Mộc; 
mô hình nuôi thương phẩm cá chim 
vây vàng trong ao đất tại xã Long 
Sơn, TP.Vũng Tàu; nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ mã hóa mã vạch, 
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công nghệ thông tin xây dựng quy 
trình quản lý và truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm hồ tiêu tỉnh.

Nhiều đề tài, dự án sau nghiệm 
thu đã được đưa vào áp dụng trong 
thực tế sản xuất và đời sống, phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng 
như cung cấp những luận cứ khoa 
học phục vụ công tác nghiên cứu 
khoa học và đào tạo cán bộ. Mục 
tiêu của ngành KH-CN trong giai 
đoạn 2016-2020 là tạo ra bước phát 
triển mới trong ứng dụng các thành 
tựu KH-CN vào sản xuất và đời 
sống. Theo ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH-CN, để đạt được 
mục tiêu đề ra, Sở KH-CN sẽ chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 
địa phương có liên quan triển khai 
các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng 
dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất 
và đời sống, tập trung cho các lĩnh 
vực: Ứng dụng công nghệ cao vào 
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, bảo quản, chế biến sau thu 
hoạch; bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm; bảo vệ môi trường, ứng phó 
biến đổi khí hậu; phòng, chống xói 
lở bờ biển; tiết kiệm năng lượng, 
phát triển năng lượng tái tạo; cải 
cách hành chính; xã hội nhân văn; 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
các ngành, lĩnh vực… Bên cạnh đó, 
Sở KH-CN cũng khuyến khích, tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, áp dụng các hệ thống 
quản lý tiên tiến, xây dựng và phát 
triển thương hiệu. Trong giai đoạn 
2016 – 2020 có ít nhất 1.000 lượt 
DN đổi mới công nghệ, áp dụng các 
hệ thống quản lý tiên tiến. Đến năm 
2020 có ít nhất 10 doanh nghiệp 
KH-CN được thành lập. Hầu hết 
các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của 
tỉnh đến năm 2020 đều được đăng 
ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 
được xây dựng và phát triển thương 
hiệu.

M.H.Y

Sáng ngày 14/07, tại hội 
trường Ủy ban nhân dân 
Huyện Xuyên Mộc, Đoàn 

công tác Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tỉnh BR-VT do 
đồng chí Mai Thanh Quang – 
Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, đã 
có buổi làm việc với Ủy ban nhân 
dân Huyện Xuyên Mộc về đánh giá 
kết quả phối hợp triển khai hoạt 
động KH&CN thời gian qua và 
ký kết Chương trình phối hợp đẩy 
mạnh hoạt động KH&CN giữa Sở 
KH&CN với UBND huyện Xuyên 
Mộc giai đoạn 2016 – 2017. Tiếp và 
làm việc với đoàn có đồng chí Đặng 
Thanh Minh – Chủ tịch UBND 
huyện Xuyên Mộc và hơn 15 đại 
biểu là đại diện lãnh đạo các xã/thị 
trấn, lãnh đạo các phòng ban trực 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ 
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC: 

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP 
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016 - 2017
|| CN. Mai Hoàng Yến 
|| CN. Lê Thị Huệ
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN

thuộc huyện.
 Qua báo cáo của UBND huyện 

Xuyên Mộc cho thấy, trong những 
năm qua, hoạt động KH&CN trên 
địa bàn huyện đã có những chuyển 
biến tích cực, một số ứng dụng và 
chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ 
thuật vào sản xuất và đời sống xã 
hội đã đem lại hiệu quả thiết thực, 
góp phần thúc đẩy KT-XH phát 
triển. Hệ thống tổ chức quản lý nhà 
nước về KH&CN từng bước được 
kiện toàn. Hoạt động KH&CN 
luôn được cấp ủy, chính quyền địa 
phương quan tâm chỉ đạo. Cụ thể 
trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn 
huyện Xuyên Mộc có nhiều đề tài, 
dự án đã được triển khai và áp dụng 
vào thực tế cuộc sống như: Sản xuất 
thử nghiệm cây thanh long ruột đỏ 

trên địa bàn huyện Xuyên Mộc; Dự 
án xây dựng mô hình sản xuất dưa lê 
lưới tại xã Phước Thuận; Nhân rộng 
mô hình thông tin điện tử KH&CN 
phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn tỉnh BR-VT; Điều tra 
đánh giá trữ lượng, chất lượng một 
số nguồn nước khoáng mới phát 
hiện trong tỉnh BR-VT và đề xuất 
các giải pháp khai thác, sử lý hợp 
lý; Chế biến chất thải nông nghiệp 
thành phân hữu cơ vi sinh; Nghiên 
cứu ứng dụng chế phẩm sinh học 
phòng trừ tuyến trùng hại cây khổ 



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

28 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

qua và cà tím tại tỉnh BRVT (tại 
huyện Xuyên Mộc tập trung phòng 
trừ bệnh cho cây cà tím); Xây dựng 
mô hình quản lý bệnh tăng huyết 
áp ở người lớn tại tuyến y tế cơ sở 
thuộc huyện Xuyên Mộc; Mô hình 
phối hợp liên ngành y tế - giáo dục 
trong phòng chống sốt xuất huyết… 
Ngoài ra, huyện Xuyên Mộc cũng 
có nhiều giải pháp đoạt giải cao tại 
các hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh 
BR-VT, cuộc thi Ý tưởng KH&CN 
và các giải pháp trên đã đưa vào ứng 
dụng trong thực tế như: giải pháp 
cải tiến máy phát cỏ để tỉa cành các 
vườn cây lâu năm; chương trình 
tính giờ và quy đổi cho giáo viên; 
Chế biến chất thải nông nghiệp 
thành phân hữu cơ vi sinh; quy trình 
thâm canh chuyên trồng cây bí đỏ 
lấy ngọn…

Riêng trong 6 tháng đầu năm 
2016, Huyện đã phối hợp với Sở 
KH&CN tổ chức triển khai các 
nhiệm vụ, mô hình, dự án phát triển 
công nghệ trên địa bàn huyện như 
mô hình hầm bảo quản thủy sản trên 
tàu đánh bắt xa bờ; Dự án nhân rộng 
mô hình trồng rau ăn lá kết hợp 
phân bón khoáng chất nano công 
nghệ Đức, hệ thống lưới ngăn côn 
trùng gây hại và công nghệ tưới nhỏ 
giọt Israel theo tiêu chuẩn an toàn 
vệ sinh thực phẩm…  Phối hợp tổ 
chức 03 báo cáo chuyên đề “Quy 
trình kỹ thuật trồng cây Thanh long 
ruột đỏ theo VietGap”, “TPP - Thời 
cơ - Thách thức và tác động đến 
ngành nông nghiệp VN” cho bà con 

nông dân huyện.
Bên cạnh đó, Công tác quản lý 

nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng ở địa phương được tăng 
cường, việc phối hợp với các cơ 
quan chức năng trong công tác kiểm 
tra về chất lượng, ghi nhãn hàng hoá 
và đo lường cho hàng đóng gói sẵn, 
chất lượng mũ bảo hiểm, đồ chơi 
trẻ em, thiết bị điện, điện tử,... được 
thực hiện chặt chẽ, góp phần bảo vệ 
quyền và lợi ích chính đáng cho các 
hộ kinh doanh và người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được hoạt động KH&CN 
trên địa bàn huyện Xuyên Mộc còn 
có những tồn tại như: Các ứng dụng 
tiến bộ KH&CN vào cuộc sống trên 
địa bàn huyện còn rất ít, chưa nhân 
rộng được các mô hình, dự án đã 
triển khai; Nhận thức của các cấp 
các ngành đối với nhiệm vụ phát 
triển KH&CN chưa đồng đều, chưa 
đúng mức, chưa phát huy hiệu quả 
ứng dụng KH&CN vào thực tế; 
công tác xã hội hoá các hoạt động 
KH&CN còn hạn chế, nguồn kinh 
phí bố trí cho KH&CN còn thấp; 
chưa có cán bộ chuyên trách về 
KH&CN...

Tại buổi làm việc, UBND huyện 
đã đề xuất Sở KH&CN trong giai 
đoạn 2016 – 2017, hỗ trợ triển khai 
một số dự án như Xây dựng mô hình 
trồng rau quả thủy canh công nghệ 
cao; Xây dựng mô hình hệ thống 
tưới tự động theo công nghệ Israel 
kết hợp bón phân cho đối tượng là 
cây ăn trái đặc hữu của huyện; Xây 

dựng mô hình quan trắc trong nuôi 
tôm nhắm sớm phát hiện dịch bệnh 
và kháng sinh đảm bảo an toàn sinh 
học và môi trường trong chăn nuôi 
tại xã Phước Thuận; Xây dựng mô 
hình chăn nuôi gia cầm trong nông 
hộ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường và an toàn sinh học; Nhân 
rộng mô hình Ứng dụng hệ thống 
quản lý chất lượng xây dựng vùng 
sản xuất nhãn xuồng đạt tiêu chuẩn 
VietGap tại xã Hòa Hiệp; Tổ chức 
triển khai nhiệm vụ xây dựng mô 
hình vệ sinh môi trường nông thôn 
nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường 
từ chăn nuôi ở các nông hộ; Tổ chức 
đào tạo tập huấn cho nông dân trên 
địa bàn huyện kiến thức về ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao, 
trồng các giống cây trồng mới có 
năng suất và chất lượng. Đẩy mạnh 
các hoạt động tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng, chương trình KH&CN 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất chất lượng. Tăng cường 
các hoạt động thông tin, thống kê 
KH&CN, đào tạo tập huấn, phổ 
biến kiến thức về KH&CN cơ sở. 
Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, ý tưởng KH&CN. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm 
việc, đồng chí Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH&CN  ghi nhận 
những đề xuất của UBND huyện 
Xuyên Mộc. Đồng thời, đề nghị 
UBND huyện trong thời gian tới 
chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn 
của huyện nghiên cứu để phát huy 
tiềm năng lợi thế của huyện; ưu tiên 
nghiên cứu, chủ động ứng dụng các 
công nghệ mới vào sản xuất nông 
nghiệp phát huy tiềm năng về tài 
nguyên đất đai, khí hậu của địa 
phương; tiếp tục xây dựng thương 
hiệu cho các sản phẩm chủ lực của 
huyện; bố trí cán bộ chuyên trách về 
KH&CN phù hợp; đẩy mạnh ứng 
dụng KH&CN vào phát triển kinh 
tế-xã hội góp phần nâng cao chất 
lượng đời sống nhân dân.

M.H.Y, L.T.H
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Nhằm đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động hội 
viên nông dân tích cực ứng 

dụng các tiến bộ khoa học và Công 
nghệ KH&CN để nâng cao hiệu quả 
sản xuất - kinh doanh, phát triển 
kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, góp 
phần thực hiện công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước và xây dựng 
nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao 
nhận thức của cán bộ, hội viên nông 
dân (CB, HV, ND) về vị trí, vai 
trò của KH&CN đối với phát triển 
kinh tế - xã hội các vùng nông thôn. 
Nâng cao trình độ ứng dụng các tiến 
bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất, 
đời sống, kinh doanh, dịch vụ của 
nông dân. Hỗ trợ các điều kiện cần 
thiết nhằm đẩy mạnh các hoạt động 
KH&CN trong lĩnh vực nông, lâm, 
ngư nghiệp và dịch vụ của các tổ 
chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội vùng nông 
thôn của tỉnh. Sở KH&CN và Hội 
Nông Dân tỉnh BR-VT đã ký kêt 
“Chương trình phối hợp họat động 
giữa Sở KH&CN và Hội Nông Dân 
tỉnh BR-VT giai đọan 2011-2015”.

Và để đánh giá hiệu quả của 
chương trình phối hợp trong 5 năm 
qua, ngày 23/6/2016, Hội Nông dân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối 
hợp với Sở KH&CN tỉnh tổ chức 
Hội nghị Tổng kết 5 năm Chương 
trình phối hợp hoạt động giữa Sở 
KH&CN và Hội Nông Dân tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2011-2015 tại 
Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA 
HỘI NÔNG DÂN VÀ 

SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 
(2011-2015) - NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

|| CN. Mai Hoàng Yến 
|| KS. Nguyễn Hoàng Long
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN tỉnh

Trong 5 năm qua, Sở KH&CN 
tỉnh đã phối hợp với các cấp Hội 
trong tỉnh tổ chức 58 lớp tập huấn kỹ 
thuật khai thác thông tin KH&CN 
trên mạng Internet cho 1.440 lượt 
cán bộ, hội viên, nông dân; cấp phát 
60.000 bản tin Phổ biến kiến thức; 
6.000 bản tin Thông tin Khoa học 
và Người lãnh đạo; 6.000 bản tin 
Sở hữu trí tuệ; 2.200 bản tin TBT và 
Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; tổ 
chức 06 cuộc thi tuyên truyền viên 
thông tin KH&CN tại Hội Nông 
dân các huyện, thành phố cho hội 
viên nông dân và đồng bào dân tộc 
vùng sâu vùng xa; tổ chức 03 Hội 
thảo cộng tác viên mạng lưới thông 
tin KH&CN; Lập Thư viện điện tử 
Khoa học và Công nghệ cung cấp: 
Quy trình kỹ thuật, tài liệu quản 
lý ngành nông nghiệp, Văn bản 
pháp quy từ năm 1995 đến nay, 
120 phim Khoa học nông nghiệp 
từ nguồn các đài truyền hình TW, 
địa phương trên các lĩnh vực: Chăn 
nuôi, trồng trọt, nuôi trồng chế biến 
nông sản, thuỷ sản và Các sáng chế 
KH&CN; Phối hợp tổ chức 12 báo 
cáo chuyên đề với các chủ đề về 
Ứng dụng KH&CN vào sản xuất 
và đời sống; Phối hợp xây dựng và 
thực hiện dự 2 dự án KH&CN cấp 
tỉnh: “Thử nghiệm mô hình nuôi 
cua đồng thương phẩm trong ao đất 
và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh 
BR-VT năm 2011” và Dự án “Xây 
dựng mô hình trồng thanh long ruột 
đỏ theo hướng VietGAP xã Bưng 
Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-
VT năm 2013”. Vận động, hướng 

dẫn CB, HV, ND tham gia cuộc thi 
“Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc”, “Hội 
thi sáng tạo Nhà nông” và Hội thi 
“Sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT”. 
Kết quả trong 5 năm đã có 21 giải 
pháp tham gia dự thi và 10 giải pháp 
đạt giải.

Về hoạt động ứng dụng KH&CN, 
từ năm 2012 - 2014 Sở KH&CN 
đã phối hợp Hội Nông dân các địa 
phương triển khai tổ chức triển khai 
thực hiện 10 lớp tập huấn chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật về một số đối 
tượng cây, con có giá trị kinh tế 
cho180 lượt học viên tham dự, đối 
tượng là hợp tác xã, hội nông dân. 

Về công tác ứng dụng, chuyển 
giao tiến KH&CN có 06 dự án 
nhiệm vụ đã triển khai thực hiện như 
dự án “Nhân rộng mô hình chống 
sét cho các xã vùng sâu thuộc huyện 
Châu Đức”, Dự án “Xây dựng mô 
hình thử nghiệm nuôi dông thương 
phẩm tại xã Hòa Long, thị xã Bà 
Rịa”, Dự án “Sản xuất phân bón 
hữu cơ vi sinh vật từ phế phụ phẩm 
nông nghiệp và rác thải sinh hoạt 
quy mô hộ gia đình trên địa bàn 
huyện Xuyên Mộc”, Dự án “Xây 
dựng mô hình khảo nghiệm trồng 
hành lá và rau cải cục kết hợp phân 
bón khoáng chất nano công nghệ 
Đức, hệ thống lưới ngăn côn trùng 
gây hại và công nghệ tưới nhỏ giọt 
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Israel theo hướng VietGap tại huyện 
Tân Thành”, Dự án “Xây dựng mô 
hình thử nghiệm sản xuất giống 
Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea 
gigas)”. Và có 05 đề tài, dự án, 
nhiệm vụ đang triển khai thực hiện 
trong năm 2015 như Đề tài “Nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ mã hóa 
mã vạch, công nghệ thông tin xây 
dựng quy trình quản lý và truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm hồ tiêu tỉnh 
BR-VT”, Dự án “Nhân rộng mô 
hình sản xuất phân bón hữu cơ vi 
sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp 
quy mô hộ gia đình tại các xã nông 
thôn mới trên địa bàn huyện Xuyên 
Mộc ”, Dự án “Xây dựng mô hình 
thử nghiệm nuôi thương phẩm cá 
chim vây vàng (Trachinotus blochii 
(Lácepède, 1801)) trong ao đất tại 
xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh 
BR-VT”; Nhiệm vụ “Xây dựng mô 
hình hầm bảo quản thủy sản trên tàu 
đánh bắt xa bờ tại xã Bình Châu, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT”; 
Nhiệm vụ “Xây dựng mô hình vệ 
sinh môi trường nông thôn huyện 
Châu Đức”.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
Nhìn chung, với sự chỉ đạo chặt 

chẽ của lãnh đạo Sở KH&CN và 
Hội Nông dân tỉnh, trong 5 năm 

qua, “Chương trình phối hợp họat 
động giữa Sở KH&CN với Hội 
Nông Dân tỉnh BR-VT giai đoạn 
2011-2015” được tổ chức đã đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận, 
khẳng định Chương trình phối hợp 
hoạt động giữa hai đơn vị là hiệu 
quả, thiết thực. 

 Việc cung cấp thông tin KH&CN 
thông qua việc xuất bản và phát hành 
các bản tin “Thông tin khoa học & 
người lãnh đạo”, “Sở hữu trí tuệ”, 
“Phổ biến kiến thức”, “TBT và Tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng”; việc 
thiết lập và khai thác Thư viện điện 
tử đã đem lại hiệu quả thiết thực cho 
cán bộ, hội viên, nông dân, được bà 
con nông dân hoan nghênh, đón 
nhận. Những thông tin khoa học 
đã được bà con ứng dụng vào sản 
xuất và đời sống của gia đình mình 
điển hình như mô hình trồng rau 
an toàn, trồng mãng cầu ta, trồng 
bưởi da xanh theo hướng VietGap 
tại Tân Thành, mô hình nuôi gà, 
nuôi heo trên đệm lót sinh học tại 
huyện Châu đức, mô hình ủ phân 
vi sinh từ chất thải nông nghiệp để 
bón tiêu hạn chế bệnh chết nhanh 
và tiêt kiệm chi phí mua phân bón, 
ghép nhãn xuồng vào cây nhãn tiêu 
da bò để tăng năng xuất, trồng thanh 
long theo hướng VietGap tại huyện 

Xuyên Mộc, nuôi lươn không bùn 
tại huyện Long điền, Châu Đức.

Việc tiếp tục tổ chức các lớp tập 
huấn khai thác KH&CN đã góp 
phần nâng cao kỹ năng sử dụng 
máy vi tính, khai thác thông tin trên 
mạng Internet, cơ hội tiếp cận công 
nghệ thông tin phục vụ sản xuất 
và đời sống của CB, HV, ND. Từ 
những kỹ năng học được trong các 
lớp tập huấn, đến nay đội ngũ cán 
bộ ở 82 cơ sở Hội đã sử dụng thành 
thạo máy vi tính, khai thác nhiều 
thông tin bổ ích trên mạng phục vụ 
công tác Hội và thực hiện việc gửi 
báo cáo hoạt động về huỵện, thành 
Hội qua Email; Hội Nông dân các 
huyện cũng thường xuyên gửi báo 
cáo về tỉnh Hội qua mạng. Chương 
trình tổ chức các lớp tập huấn khai 
thác thông tin KH&CN đã góp 
phần tăng cường hiệu quả của vịêc 
UBND tỉnh đầu tư đồng bộ máy vi 
tính cho 82 Hội Nông dân cơ sở 
và 36 CLB Nông dân trong tỉnh, 
từng bước củng cố, hoàn thiện để 
văn phòng HND các cơ sở và CLB 
Nông dân trở thành trạm thông tin 
điện tử tại địa bàn. Đây là nội dung 
đặc biệt quan trọng cần được tiếp 
tục thực hiện trong thời gian tới.

Tuy nhiên, phạm vi phối hợp xây 
dựng và thực hiện các mô hình sản 
xuất thử nghiệm các loại cây trồng, 
vật nuôi theo công nghệ tiên tiến còn 
ít, mới đáp ứng được một phần nhu 
cầu học tập kinh nghiệm thực tế của 
nông dân trong tỉnh. Mặt khác, nội 
dung hoat động phối hợp còn chưa 
phong phú, chưa tận dụng được hết 
các ứng dụng của KH&CN nhằm 
hỗ trợ các hộ nông dân phát triển 
sản xuất theo hướng sản xuât nông 
sản hàng hoá.

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHỐI 
HỢP HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 
2016 – 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong 
thời gian tới 2 đơn vị sẽ tiếp tục 
thực hiện....

(Xem tiếp trang 40)Tổng kết 5 năm thực hiện phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN và Hội Nông Dân tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2011-2015
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Thực hiện sự chỉ đạo của Sở 
Nông nghiệp & Phát triển 
Nông thôn, tại Văn bản số 

1681/SNN-TCCB, ban hành ngày 
22/07/2015, về việc chỉ đạo đến các 
đơn vị trực thuộc trong toàn Ngành 
Nông nghiệp & Phát triển Nông 
thôn tỉnh, phổ biến đến toàn thể cán 
bộ công chức biết và tham gia cuộc 
thi Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
lần thứ I năm 2015 do UBND tỉnh 
chủ trì tổ chức. Sau thời gian chấm 
thi qua các vòng của Ban giám khảo, 
xét duyệt của Ban tổ chức cuộc thi, 
Ngành Nông nghiệp & PTNT có 2 ý 
tưởng đoạt giải thưởng, trong đó có 
ý tưởng “Giải pháp phát triển Nuôi 
trồng thủy sản rừng ngập mặn kết 
hợp du lịch sinh thái trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” đã đoạt 
giải khuyến khích. Giới hạn của bài 
viết, xin giới thiệu nội dung chính 
của giải pháp nêu trên.

Trong thời gian dài, ngành du lịch 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) 
loay hoay với bài toán chặt chém, 
ăn xổi của một bộ phận không nhỏ 
những người làm du lịch, rừng ngập 
mặn ven biển thì đang từng ngày bị 
xà xẻo, thu hẹp, ao đùng ven biển 
thì bỏ hoang hóa lãng phí... Hệ quả 
tất yếu là thương hiệu du lịch vang 
bóng của địa phương đang bị mất 
điểm trong mắt du khách và bạn bè 
quốc tế, khách du lịch tay nồi cơm 
tay thùng nước đá, họ mang theo cả 
cây tăm, mảnh giấy vệ sinh… khi 
họ về để lại cho chúng ta cả rừng 
rác thải... Vì vậy, giải pháp cấp bách 
cho ngành du lịch bây giờ chính là 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN RỪNG NGẬP 

MẶN KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

||  Nguyễn Hữu Thi
Chi cục Nuôi trồng thủy sản - 
Sở  NN&PTNT tỉnh BR-VT

sự vào cuộc quyết liệt của chính 
quyền địa phương các cấp, sự chung 
tay của cộng đồng những người làm 
du lịch để phát huy tối đa tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương trong đó 
có chiến lược bài bản phát triển du 
lịch với từng lộ trình ngắn và dài 
hạn cụ thể, có sự đầu tư cả về cơ 
sở hạ tầng lẫn con người... trong 
đó phát triển du lịch sinh thái rừng 
ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy 
sản nhằm góp phần vào sự phát 
triển du lịch tỉnh BR-VT bền vững.

Khái quát sinh thái rừng ngập 
mặn tỉnh BR-VT

BR-VT được đánh giá là một 
trong các địa phương được thiên 
nhiên ban tặng nhiều ưu đãi đủ cả 
trên nào là núi là rừng dưới thì biển 
thì đảo với các bờ biển dài, các bãi 
tắm tuyệt đẹp. Với thế mạnh đa 
dạng các loại hình du lịch có thể 
khai thác như leo núi, về nguồn, dã 
ngoại, du lịch sinh thái, lặn biển... 
Là địa phương có rất nhiều các lợi 
thế về mặt địa lý cho phát triển du 
lịch, như thiên nhiên khí hậu ôn 
hòa, ít có gió bão, phong phú đa 
dạng các loại sản vật, thủy hải sản, 
đủ cả núi - rừng - biển - đảo... Đặc 
biệt là chúng ta có sở hữu những 
cánh rừng ngập mặn (Rnm) bao la 
với nhiều loài cây đặc hữu hiện diện 
như sú, đước, vẹt, bần... Có nhiều 
cửa sông giàu dinh dưỡng và là bãi 
sinh sản của rất nhiều loài thủy hải 
sản, là nơi lý tưởng cho phát triển 
du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp 
nuôi trồng thủy sản (NTTS) - tham 
quan sông nước Rnm... Một xu thế 
và trào lưu mới của người đi du lịch 

trong và ngoài nước hiện nay và đấy 
cũng là nhu cầu có thực của khách 
du lịch trong tương lai gần, trong 
khi chúng ta đã và đang có sẵn tất 
cả và rằng nếu chúng ta cứ chần chừ 
thì chắc chắn sẽ chậm chân hơn so 
với các tỉnh bạn trong khu vực và cả 
nước nói chung.

Với vai trò cực kỳ quan trọng của 
Rnm không những có tác dụng to 
lớn là bảo vệ bờ biển, hạn chế tác 
hại của thiên tai mà nguồn lợi trong 
hệ sinh thái cũng rất quan trọng, tác 
dụng của mùn bã thực vật ngập mặn 
trong chuỗi thức ăn, phân hủy mùn 
bã thành chất dinh dưỡng, đóng góp 
đáng kể trong việc cung cấp thức 
ăn, làm sạch môi trường, bảo vệ các 
đối tượng nuôi như cá, tôm, cua, 
sò... Tài nguyên thủy sản không chỉ 
được khai thác trực tiếp mà còn cả 
một vùng ven biển rộng lớn xung 
quanh. Tuy nhiên, việc nhận thức 
về tầm quan trọng của hệ sinh thái 
Rnm vẫn còn chưa được đầy đủ, tình 
trạng suy giảm diện tích Rnm còn 
diễn ra ở nhiều nơi do nhiều nguyên 
nhân khác nhau như ở huyện Tân 
Thành, Long Điền, Xuyên Mộc, Tp 
Bà Rịa, Tp Vũng Tàu và nhiều nơi 
khác. Cũng chính vì vậy, việc quản 
lý bền vững Rnm tại các địa phương 
đang là một bài toán khó và là trách 
nhiệm nặng nề của các cấp chính 
quyền trong việc bảo vệ, phát triển 
cũng như nâng cao ý thức của cộng 
đồng dân cư ven biển trong việc bảo 
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vệ gìn giữ, phát triển và bổ sung tái 
tạo hệ thống Rnm chỉ có bằng con 
đường ngắn nhất, hiệu quả nhất đó 
là phát triển du lịch sinh thái Rnm 
kết hợp với NTTS.  

Để đạt được mục tiêu du lịch sinh 
thái Rnm kết hợp với NTTS, thì 
chính quyền địa phương các cấp cần 
nghiêm cấm tuyệt đối việc khai thác 
Rnm vì bất cứ mục đích gì, không vì 
bất cứ lý do gì để đánh đổi, chuyển 
đổi việc sử dụng Rnm cho các mục 
đích khác, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm... ngoài ra cũng cần có 
các cơ chế chính sách, hỗ trợ vốn 
cho cộng đồng để cộng đồng trồng 
mới, giao quyền quản lý và sử dụng 
cho cộng đồng khai thác lâu dài, 
nhằm bảo đảm cuộc sống cho các 
hộ dân sinh sống phụ thuộc chủ yếu 
vào hệ sinh thái Rnm như nuôi tôm, 
cua, nhuyễn thể, khai thác tôm, cá 
trong khu vực Rnm mình quản lý....

Các nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng mất, giảm sút diện tích 
Rnm

Các nguyên nhân chính dẫn đến 
sự suy giảm diện tích rừng ngập 
mặn đáng báo động bấy lâu là sự 
phát triển nhanh chóng của các 
khu công nghiệp, các khu dân cư, 
các khu nuôi thủy sản ven biển mà 
người dân vô tư chặt phá Rnm để 
làm ao đùng nuôi cá nuôi tôm... đã 
và đang gây ra việc suy giảm diện 
tích nghiêm trọng, việc mất các khu 
Rnm sẽ gây ra các hậu quả rất lớn 
cho hôm nay và mai sau, như sự 
xâm thực và xói mòn bờ biển, mất 
đi sự che chắn khi có thiên tai bão 
lũ, làm mất đi nơi trú ngụ và sinh 
sản của các loài thủy hải sản, ảnh 
hưởng đến nguồn lợi thủy sản... Vì 
vậy, rất cần có một chiến lược bài 
bản và quy hoạch kịp thời nhằm giữ 
lại các khu rừng ngập mặn còn lại, 
tái tạo và phát triển những vùng đã 
mất tại tỉnh BR-VT nói riêng, của 
cả nước nói chung.

Để giải Giải pháp phát triển Nuôi 
trồng thủy sản rừng ngập mặn kết 
hợp du lịch sinh thái trên địa bàn 

tỉnh BR-VT thành hiện thực và có 
lộ trình từng bước phát triển, tác giả 
bài viết xin đưa ra một số giải pháp 
cụ thể như sau:

Giải pháp rà soát, thống kê và 
xã hội hóa Rnm trên địa bàn tỉnh

Để các thế mạnh và tiềm năng 
của địa phương không bị từng ngày 
lãng phí vì các lý do chủ quan, xin 
mạnh dạn đề xuất chính quyền tỉnh 
cần có chủ trương rà soát, thống kê 
lại toàn bộ các khu rừng ngập mặn 
ven biển, dọc hạ nguồn các con 
sông như sông Cỏ May, sông Rạng, 
sông Dinh, Chà Và, Rạch Tranh, 
Mỏ Nhát... Các vịnh cửa biển như 
vịnh Ông Bền, vịnh Gành Rái... của 
các địa bàn thành phố Vũng Tàu, 
Bà Rịa, các huyện Long Điền, Đất 
Đỏ... các vùng Rnm còn để hoang 
hóa hoặc chỉ nuôi thủy sản quảng 
canh như khu Rnm dọc Quốc lộ 51 
từ Bà Rịa đi Vũng Tàu, khu Rnm 
An Ngãi huyện Long Điền... làm 
cơ sở thống kê tất cả diện tích sử 
dụng cho các mục đích khác nhau, 
phân loại chi tiết, làm căn cứ để có 
các phương án kêu gọi đầu tư tái tạo 
các khu Rnm đã bị khai thác, kêu 
gọi người dân liên kết hợp tác làm 
du lịch cộng đồng trên cơ sở cùng 
hưởng lợi, cùng cam kết tham gia 
chuỗi lữ hành, trong đó người dân 
tham gia với tư cách là nhà đầu tư.

Đối với các khu Rnm hiện hữu thì 
tiến hành lập phương án và kế hoạch 
khai thác với mức độ vừa phải, trên 
cơ sở vừa khai thác du lịch, khai 
thác từ NTTS, vừa tôn tạo bổ sung, 
tạo sinh kế cho người dân tham gia 
chuỗi du lịch, đồng thời làm cơ sở 
đúc kết rút kinh nghiệm cho giai 
đoạn tiếp theo... Nhà nước, cụ thể 
là UBND tỉnh cần có chính sách hỗ 
trợ người dân trong giai đoạn đầu 
khi Rnm chưa sinh lợi, tạo điều kiện 
ưu đãi bằng các chính sách cụ thể 
cho người dân như vay vốn ban đầu, 
cung cấp các loại cây giống Rnm 
đặc dụng như các loài Đước, sú, 
vẹt, bần... cho chủ trương, kêu gọi 
đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở các 

khu du lịch như cầu, cảng, đường, 
điện trên cơ sở hạn chế tối đa bê 
tông hóa, phát huy tối đa các loại 
vật liệu xanh, có thể tái tạo nhằm 
bảo vệ môi trường.

Giải pháp kêu gọi đầu tư hạ 
tầng, thiết kế tour du lịch sinh 
thái

Đối với việc liên kết thì đề xuất 
UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa 
- Thể Thao - Du Lịch là chủ đầu 
mối mời gọi các hãng lữ hành đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch 
bến đi, bến đến, cùng ngồi lại với 
người dân sở hữu Rnm, liên kết tạo 
thành chuỗi dừng chân, nghỉ dưỡng, 
khám phá, giải trí và phục vụ ăn 
uống ngay tại nhà nổi trên sông, 
trên bè hay trong các khu Rnm... 
có thể tham khảo thêm cách quản 
lý cộng đồng cùng làm du lịch tại 
khu du lịch sinh thái Núi Cốc, Tràng 
An, Bích Động của tỉnh Ninh Bình, 
vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, 
khu phố cổ Hội An của Đà Nẵng... 
Và cần có kế hoạch cụ thể cho việc 
tái tạo các khu Rnm đã mất nhằm 
góp phần và xây dựng phát triển du 
lịch sinh thái trên cơ sở quản lý bền 
vững Rnm để khai thác du lịch và 
bảo tồn bền vững Rnm, điều đặc 
biệt là từng bước nâng cao ý thức 
của cộng đồng dân cư trong việc 
bảo vệ gìn giữ, phát triển và bổ sung 
tái tạo hệ thống Rnm tại địa phương 
để cùng khai thác và cùng hưởng 
lợi. Chỉ có như vậy mới mong nhận 
được sự ủng hộ cao của cộng đồng 
dân cư như các tỉnh vừa nêu. Cần có 
sự phân chia rạch ròi giữa các phân 
khúc nhằm bảo đảm việc hưởng lợi 
từ du lịch, từ Rnm đem lại một cách 
hài hòa, không có sự cạnh tranh lợi 
ích cục bộ giữa các nhóm, cần có cơ 
chế mở, thông thoáng cho việc phân 
công lao động, phân chia lợi nhuận 
giữa Nhà nước - Nhà đầu tư - Người 
dân cùng hưởng lợi từ khai thác du 
lịch sinh thái - dã ngoại cũng như 
ràng buộc trách nhiệm xã hội.

Đối với đầu tư, thì cần xây dựng 
quan điểm, mục tiêu cụ thể như phát 
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triển du lịch phải gắn với phát triển 
sinh thái bền vững, ngược lại là phát 
triển bền vững để làm du lịch... Ưu 
tiên cho các nhà đầu tư có chiến 
lược phát triển bền vững... hạn chế 
tối đa việc lạm dụng “Bê tông hóa” 
như bấy lâu nay, mà thay vào đó là 
sử dụng và phát huy tối đa các loại 
nguyên vật liệu từ thiên nhiên trên 
cơ sở có chọn lọc, có các cơ sở khoa 
học, có phương án tái sử dụng hiệu 
quả...

Thiết kế và xây dựng các tour 
du lịch ngắn ngày trên cơ sở phát 
huy tối đa các làng nghề truyền 
thống, các sản vật nổi tiếng của địa 
phương, các di tích danh lam thắng 
cảnh - đề ra các tiêu chí cụ thể, xin 
đề xuất các tour du lịch từ 2-5 ngày 
cho các đoàn khách tại địa phương 
chúng ta:

1. Tham quan các Di tích Minh 
Đạm - Viếng Đền Chị Võ Thị Sáu, 
tham quan Nhà lớn Long Sơn và 
một số địa danh nổi tiếng khác tùy 
theo yêu cầu và thời gian lưu trú từ 
0,5 đến 1,5 ngày.

2. Tham quan các làng nghề Bánh 
tráng An Ngãi, làng bún Long Kiên, 
vườn cây ăn trái Hòa Long, Long 
Phước... Tại mỗi điểm đến có bố trí 
khu đón khách, có các loại vật dụng 
truyền thống làng nghề để du khách 
có thể tự nhào bột làm bún, tự làm 
bánh tráng, hái trái cây... và chúng 
ta cũng thiết kế cửa hàng cho khách 
thưởng thức sản vật, có chỗ giới 
thiệu, bày bán các sản vật nổi tiếng 
như bánh tráng, mắm bằm, mắm 
ruốc... cho du khách ngay tại các 
làng nghề truyền thống, thời gian 
có thể từ 1-2 ngày.

3. Tham quan rừng ngập mặn, câu 
cá giải trí trên sông, trong các ao 
nuôi của người dân tại các ao đùng 
nuôi, bố trí các loại vật dụng, ngư 
cụ phù hợp, khuyến khích cho du 
khách tự đánh bắt cá tại các ao của 
người dân, đồng thời khuyến khích 
du khách thưởng thức luôn, nấu ăn 
tại chỗ chính các sản phẩm mà họ 
tự tay bắt được từ ao nuôi, đùng 

nuôi với mục đích và tiêu chí “Xuất 
khẩu sản phẩm thủy sản tại chỗ”, 
vừa giúp cho người dân tiêu thụ sản 
phẩm tự nuôi trồng của mình thời 
gian có thể từ 1-2 ngày.

Giải pháp khai thác và phát 
triển bền vững hệ sinh thái Rnm

Như đã giới thiệu, tỉnh BR-VT 
sở hữu rất nhiều các khu cửa sông 
với đa dạng các loại điển hình cây 
sú, vẹt, đước, mắm, bần... thuộc 
hệ sinh thái rừng ngập mặn. Rnm 
ngoài có vai trò cực kỳ to lớn trong 
bảo vệ bờ biển, chống chọi lại sự 
tàn phá của thiên tai hữu hiệu nhất 
cho các công trình cầu cống, đê 
biển, các công trình dân sinh, chống 
lại sự xâm thực của biển khơi... Vì 
vậy, muốn gìn giữ và phát triển thì 
không gì hơn là khai thác du lịch kết 
hợp với NTTS để phát triển kinh tế 
bền vững, từ đó có các biện pháp 
bảo tồn, gìn giữ bổ sung phát triển 
số Rnm đã mất, có chính sách cụ 
thể để tái tạo, trồng mới Rnm để 
phục vụ du lịch, phát triển loại hình 
NTTS bán công nghiệp với đa dạng 
các loại thủy hải sản thả bổ sung, 
khai thác phục vụ tại chỗ cho khách 
du lịch và thị trường nội địa...

Được đánh giá là một địa phương 
có bờ biển dài, sở hữu rất nhiều 
các khu cửa sông với đa dạng các 
loại cây điển hình như cây sú, vẹt, 
đước, mắm, bần... Thuộc hệ sinh 
thái Rnm... Xét về góc độ bảo tồn 
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thì 
nơi đây chính là nơi có nguồn dinh 
dưỡng, nguồn thức ăn dồi dào, nơi 

trú ẩn, nơi sinh sản của các loài 
động vật thủy sản, mỗi loài sống 
phát triển vòng đời của mình đều 
ảnh hưởng đến sự phát triển của các 
giống loài khác trong thủy vực, tạo 
nên hệ sinh thái Rnm ven biển đa 
dạng và phong phú, góp phần tạo 
ra nguồn lợi giống thủy sản dồi dào 
cung cấp cho biển khơi... Xét về 
góc độ rộng hơn, thì Rnm có vai trò 
cực kỳ to lớn trong bảo vệ bờ biển, 
chống chọi lại sự tàn phá của thiên 
tai hữu hiệu nhất cho các công trình 
cầu cống, đê biển, các công trình 
dân sinh, chống lại sự xâm thực của 
biển khơi, mà tỉnh BR-VT là một 
trong các địa phương đang bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng.

Chúng ta hoàn toàn có thể đưa 
vào khai thác nhiều tiềm năng đa 
dạng các loại hình du lịch như leo 
núi, về nguồn, dã ngoại, lặn biển, 
câu cá giải trí, thăm làng nghề... 
đặc biệt là du lịch sinh thái kết hợp 
tham quan các khu nuôi thủy sản 
rừng ngập mặn, các khu nuôi cá 
biển lồng bè, du lịch trên sông đang 
là một xu hướng trải nghiệm thực 
tế của khách du lịch trong và ngoài 
nước hiện nay... Để không bị chậm 
chân, thì ngay từ bây giờ, rất cần có 
sự liên kết và chung tay của cộng 
đồng những người làm du lịch, sự 
quy hoạch bài bản mang tính chiến 
lược của chính quyền địa phương, 
để trong tương lai gần, BR-VT sẽ là địa 
phương thành công trong việc phát 
triển du lịch mang tính bền vững.

Việc một số hãng lữ hành đã khảo 
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sát các làng nghề truyền thống, 
khảo sát các tuyến du lịch đường 
sông như Công ty Anpha Travel, 14 
Phan Đăng Lưu, TP. Vũng Tàu, đã 
tổ chức khảo sát các tuyến đường 
sông để chuẩn bị cho việc tổ chức 
tour du lịch mang tên “Vũng Tàu 
River Tour” với các loại dịch vụ 
như du lịch đường sông, các dịch 
vụ vui chơi, giải trí như ăn uống, 
câu cá trên sông, tham quan làng bè 
là một cách làm điển hình sáng tạo 
trong khai thác tiềm năng to lớn của 
địa phương, một số hợp tác xã trên 
địa bàn tỉnh cũng đã và đang mạnh 
dạn tìm tòi, thử nghiệm mô hình du 
lịch dã ngoại tại một số nhà vườn 
cũng đang là một xu hướng đúng 
đắn trong việc đáp ứng nhu cầu 
của du khách ngày nay, tuy nhiên 
các mô hình trên vẫn còn ở dạng 
tự phát, nhỏ lẻ, chưa có dáng dấp 
của cách làm du lịch chuyên nghiệp 
mang tính bền vững. 

Để đạt được mục tiêu gìn giữ và 
phát triển Rnm kết hợp phát triển 
du lịch sinh thái, làm cơ sở tái tạo 
và gìn giữ Rnm thì cần có các giải 
pháp, cơ chế chính sách, hỗ trợ vốn 
cho cộng đồng để cộng đồng trồng 
mới, giao quyền quản lý và sử dụng 
cho cộng đồng khai thác lâu dài, 
nhằm bảo đảm cuộc sống cho các 
hộ dân sinh sống phụ thuộc chủ yếu 
vào hệ sinh thái Rnm như nuôi tôm, 
cua, nhuyễn thể, khai thác tôm, cá 
trong khu vực Rnm mình quản lý, 
bán trực tiếp tại chỗ cho khách du 
lịch. Chỉ có như thế mới mong bảo 
tồn, gìn giữ số Rnm còn lại, bổ sung 
phát triển số Rnm đã mất và để trong 
tương lai, các dải đất ngập mặn ven 
biển của BR-VT lại xanh ngát, ngút 
ngàn cây xanh với hằng hà sa số các 
loài các loài thủy hải sản, các loài 
động thực vật và là nơi thiên đường 
của du khách, mỏ vàng của du lịch 
sinh thái địa phương BR-VT.

Kết luận - Đề xuất kiến nghị 
phát triển du lịch sinh thái RNM 
– NTTS

Tất nhiên, không phải nói là thực 

hiện được ngay... Ví dụ như ở Long 
Sơn có làng bè trên sông Chà Và, 
huyện Long Điền có làng nghề bánh 
tráng An Ngãi, thành phố Bà Rịa 
có làng bún Long Kiên... với đa số 
các cơ sở còn phân tán và chưa tập 
trung, chưa có chỗ dừng chân đón 
tiếp các đoàn khách tham quan, các 
làng nghề chưa quy tụ những người 
có tay nghề giỏi để giới thiệu và 
hướng dẫn du khách các quy trình, 
kỹ năng làm thử nghiệm ngay tại 
khu sản xuất trình diễn, cũng chưa 
có các dịch vụ ăn uống để phục vụ 
du khách thưởng thức các món ăn 
của làng nghề, giới thiệu sản phẩm 
của địa phương để du khách mua 
về làm quà cho người thân, bạn bè 
sau chuyến du lịch, qua đó góp phần 
giới thiệu quảng bá sản phẩm từ các 
làng nghề, tiêu thụ các mặt hàng đặc 
sản của địa phương như: Mắm bằm 
đu đủ, mắm ruốc xào thịt, mắm ruốc 
xào me, bánh tráng chuối, chuối sứ 
khô, bánh tráng ớt, muối tiêu, muối 
ớt… các loại trái cây, rau xanh, 
thủy hải sản phong phú được đến 
tận tay người tiêu dùng thông qua 
các chuyến du lịch, hiện chỉ riêng 
có khu du lịch sinh thái Bưng Bạc 
ở xã Long Phước là đang thí điểm 
khai thác thử nghiệm và hiện chưa 
có sự liên kết chính thức nào với các 
hãng lữ hành, các công ty du lịch để 
tính chuyện làm ăn chuyên nghiệp 
và lâu dài.

Cần tạo điều kiện để cho du 
khách cùng bạn bè, gia đình được 
trải nghiệm thực tế tại các khu du 
lịch sinh thái, được len lỏi trên các 
con sông, kênh rạch và trú lại trên 
những ngôi nhà lá đặc trưng nam 
bộ, được thử nghiệm cách bắt cá, 
tôm trong ao, câu trên sông... rồi tự 
nấu ăn theo ý của họ... được leo núi 
mạo hiểm, được đến các làng nghề 
để tham quan, khám phá và tự tay 
làm những chiếc bánh tráng, tự tay 
làm ra sản phẩn bún... khi đó ngành 
du lịch sẽ đa dạng và hấp dẫn trong 
mắt du khách và đấy cũng chính là 
xu hướng chung của khách du lịch 

trong tương lai gần theo đánh giá và 
nhận định chung của các chuyên gia 
về lĩnh vực ngành du lịch lữ hành. 

Để làm được điều này, rất cần sự 
vào cuộc của các cấp chính quyền 
địa phương, trong đó rất cần có các 
cơ chế chính sách mở nhằm thu hút 
và kêu gọi các doanh nghiệp du 
lịch lữ hành tổ chức tour cho khách 
tham quan đến địa phương, có sự 
đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, tái 
tạo các khu Rnm ven biển và các 
làng nghề để thu hút du khách đến 
lưu trú dài ngày, đào tạo đội ngũ 
làm du lịch chuyên nghiệp, khai 
thác tối đa phân khúc thị trường du 
lịch tỉnh nhà còn bỏ ngỏ như đã nêu 
ở trên, để từ đó không còn cảnh lãng 
phí nguồn tài nguyên một cách phí 
phạm như hiện nay, người dân sẽ 
vừa cùng khai thác du lịch với các 
hãng du lịch lữ hành, vừa có cơ hội 
học hỏi, làm du lịch, vừa nuôi thủy 
sản tại các ao, đầm của mình, vừa có 
thêm thu nhập qua xuất khẩu tại chỗ 
các sản phẩm thủy sản của mình với 
một giá rất cao, đồng thời cũng là 
cơ hội làm phong phú thêm hệ sinh 
thái ven biển đa dạng, phong phú 
các chủng loài động thực vật đặc 
hữu ở các vùng cửa biển, nơi sinh 
sản và là nơi sống, trú ẩn một phần 
đời của các loài thủy sản có giá trị 
trước khi chúng trở lại biển khơi, 
cung cấp và bổ sung cho ngành khai 
thác thủy sản tỉnh nhà nói riêng, 
khu vực và cả nước nói chung, phát 
triển du lịch sinh thái RNM-NTTS 
cũng góp phần chống lại sự biến đổi 
toàn cầu mà thế giới đang cảnh báo, 
trong đó có Việt Nam chúng ta sẽ là 
một trong các nước chịu ảnh hưởng 
nặng nề, góp phần vào sự xâm thực 
của biển khơi. Rnm cũng sẽ là vật 
cản, che chắn cho chúng ta khi có 
thiên tai bão lũ... Rất nhiều, rất 
nhiều các lợi ích trước mắt và lâu 
dài sẽ đem lại cho chúng ta, cho con 
cháu chúng ta nếu ngay hôm nay 
chúng ta cùng quyết tâm bắt tay vào 
thực hiện.

N.H.T
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I. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu tiến hành kiểm định 

mối quan hệ giữa sản xuất, tồn kho, 
địa điểm, vận tải và thông tin đối với 
quản trị chuỗi cung ứng của doanh 
nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu với mục tiêu cụ thể 
như sau: (1) Khả năng đáp ứng của 
các khâu trong chuỗi; (2) Chia sẻ 
thông tin giữa các thành viên trong 
chuỗi; (3) Cam kết của các thành 
viên trong chuỗi cung ứng. Nhiệm 
vụ của quản trị chuỗi cung ứng là 
làm sao mang được hàng hóa/dịch 
vụ tới tay khách hàng với chi phí 
thấp nhất và mức phục vụ mong 
muốn xác định trước. Các vấn đề 
cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả của 
quản trị chuỗi cung ứng bao gồm: 
sản xuất; dự trữ/tồn kho; địa điểm; 
vận chuyển và thông tin trong toàn 
chuỗi. Với cách quản trị trước đây, 
mỗi khâu trong chuỗi đều cố gắng 
đạt hiệu quả cao nhất tại khâu của 
mình mà không chú trọng đến các 
khâu khác trong chuỗi cung ứng. 
Điều này có thể dẫn đến tối ưu hóa 
cục bộ, có nghĩa là chi phí tại từng 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ 
CHUỖI CUNG ỨNG CỦA

CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN 
THỦY SẢN XUẤT KHẨU

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

Tóm tắt: Chuỗi cung ứng các sản phẩm thủy sản chế biến của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung hiện đang tồn tại rất 
nhiều vấn đề về chất lượng và khả năng cung cấp. Việc nâng cao chất 
lượng và khả năng cung cấp các sản phẩm thủy sản là rất quan trọng vì 
đây là một trong các sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Để giải quyết các vấn đề tồn tại này, bài báo phân tích một số vấn đề 
chính ảnh hưởng đến quản chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp chế 
biến thủy sản xuất khẩu nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Từ khóa: Quản trị chuỗi cung ứng, sản phẩm thủy sản, kim ngạch xuất 
khẩu, hiệu quả.

mắt xích có thể tối ưu nhưng chi phí 
toàn chuỗi chưa chắc thấp nhất.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Dựa vào các yếu tố cơ bản ảnh 
hưởng hiệu quả của quản trị chuỗi 
cung ứng bao gồm: Khả năng đáp 
ứng; chia sẻ thông tin; cam kết giữa 
các thành viên. Nghiên cứu mô tả 
có phân tích, kết hợp với nghiên 
cứu định tính. Nghiên cứu được tiến 
hành thu thập số liệu kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu từ năm 1991 cho đến 2015. 
Điều tra phỏng vấn 465 hộ khai thác 
hải sản tại Phường 5, phường 6 TP. 
Vũng tàu và xã Phước tỉnh huyện 

Long Điền, thời gian từ tháng 12 
năm 2012 đến tháng 12 năm 2015. 
Số liệu được nhập và xử lý bằng 
phần mềm IBM SPSS (Statistical 
Package for Social Science) phiên 
bản 20 và thuật toán thống kê. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Quản trị chuỗi cung ứng 

các sản phẩm thủy sản và một số 
vấn đề chính 

Hình 1 thể hiện mô hình tổng quát 
của một chuỗi cung ứng các sản 
phẩm thủy sản. Để đảm bảo chất 
lượng sản phẩm thủy sản không chỉ 
cần làm tốt tại từng khâu, ta còn cần 
sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu 
trong chuỗi cung ứng. Dựa vào lý 
thuyết quản trị chuỗi cung ứng, ta 
có thể thấy các yếu tố sau sau đây 
làm cho hiệu quả hoạt động của 
chuỗi cung ứng không được như 
mong đợi: 1/ Khả năng đáp ứng yếu 
tại từng khâu trong chuỗi; 2/ Thông 
tin không được chia sẻ tốt giữa các 
thành viên trong chuỗi; 3/ Không 
có cam kết chặt chẽ giữa các thành 

Hình 1. Chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản
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viên trong chuỗi.
Vấn đề 1 - Khả năng đáp ứng 

của các khâu trong chuỗi 
Ở đây ta xem xét chủ yếu khâu 

cung cấp nguyên liệu, khâu có thể 
coi là rất yếu của chuỗi các sản 
phẩm thủy sản. Nghiên cứu đã khảo 
sát 465 hộ ngư dân về mức độ thỏa 
mãn/đáp ứng nhu cầu nguyên liệu 
thủy sản chế biến cho các cơ sở 
sản xuất. Các số liệu khảo sát thực 
tế được tổng hợp trong bảng sau. 
(bảng 1)

Bảng trên cho thấy, khả năng đáp 
ứng nguyên liệu chế biến cho các 
cơ sở sản xuất/chế biến thủy sản là 
khá thấp kể cả về số lượng và chủng 
loại. Trong những trường hợp đặc 
biệt như thiên tai hay nguồn tài 
nguyên cạn kiệt xảy ra, việc đáp 
ứng nhu cầu của khâu chế biến càng 
khó khăn hơn.

Vấn đề 2 - Vấn đề chia sẻ thông 
tin giữa các thành viên trong 
chuỗi 

Kết quả điều tra trực tiếp từ các 
bên liên quan như sau:

- Thông tin cho khâu cung cấp 
nguyên liệu: Các hộ khai thác thủy 
sản chủ yếu khai thác tự do chiếm 
92,36%, trong khi đó khai thác theo 
nhu cầu doanh nghiệp chế biến có 
10,09%. Điều này chứng tỏ các nhà 
chế biến ít thông tin cho ngư dân, 
vì vậy đa số các ngư dân khai thác 
thủy sản đánh bắt tự do, theo thị 
trường, theo chủ vựa, theo mùa vụ.

- Thông tin từ nhà phân phối: Do 
ngư dân đánh bắt tự do, nên các 
doanh nghiệp chế biến ít có thông 
tin về số lượng, chủng loại và giá 
bán thủy sản. Vấn đề đó làm cho 
các doanh nghiệp không chủ động 
sản xuất, làm giảm hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 
thủy sản.

Việc thiếu trao đổi thông tin này 
sẽ phát sinh các chi phí không đáng 
có trong quản trị chuỗi cung ứng 
mà hậu quả lãng phí sẽ xảy ra. Vấn 
đề này xuất phát từ văn hóa và thói 

quen kinh doanh của các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản, chủ vựa 
và ngư dân và rất cần phải thay đổi 
trong tương lai. (bảng 2)

Vấn đề 3 - Cam kết của các 
thành viên trong chuỗi cung ứng 

Vấn đề cam kết của các thành 
viên trong chuỗi cung ứng là hết 
sức quan trọng đối với việc nâng 
cao hiệu quả của chuỗi cung ứng. 
Kết quả khảo sát 465 hộ ngư dân 
cho thấy: (bảng 3)

Bảng trên cho thấy với tỷ lệ rất 
lớn các hợp đồng mua nguyên liệu 
của ngư dân là hợp đồng miệng 
hoặc không có hợp đồng. Với các 
trường hợp đó mức độ cam kết là 
rất thấp vì khi một bên vi phạm 

hợp đồng thì không có chế tài nào 
để xử phạt bên vi phạm. Điều này 
dẫn đến sự mất ổn định trong khâu 
cung cấp nguyên liệu cho nhà máy 
chế biến và hậu quả khả năng đáp 
ứng khách hàng kém và có thể ảnh 
hưởng rất lớn tới khâu phân phối/
sản xuất. Khi giữa các khâu trong 
chuỗi không có các hợp đồng chặt 
chẽ thì cũng rất khó việc kiểm soát 
chất lượng nguyên liệu đầu vào. Ta 
thấy trong những năm gần đây rất 
nhiều lô thủy sản của Việt Nam đã 
bị trả lại do vấn đề chất lượng ví dụ 
dư lượng kháng sinh, chất độn…
vv. Điều này gây hại rất lớn cho các 
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. 
Nhằm giải quyết vấn đề này việc 

Bảng 1. Mức độ thỏa mãn/đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu chế biến 

Khả năng cung cấp
Ý kiến về thỏa 

mãn về số lượng 
Ý kiến về thỏa mãn 

về chủng loại
Tổng số % Tổng số %

Tổng số 453 100 446 100
Chia ra:
1. Cung cấp vượt nhu cầu chế biến 0 - 0
2. Cung cấp đủ 100% nhu cầu chế biến 40 8,83 89 19,96
3. Cung cấp 50% nhu cầu chế biến 368 81,24 304 68,16
4. Cung cấp 25% nhu cầu chế biến 45 9,93 53 11,88

Bảng 2. Chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong chuỗi   

Khả năng cung cấp thông tin
 Ý kiến Tỷ lệ % 

Có Không Có Không
1. Khai thác theo nhu cầu nhà máy 
chế biến 43 383 10,09 89,91

2. Khai thác theo nhu cầu từ chủ vựa 127 307 29,26 70,74
3. Khai thác theo nhu cầu của thị 
trường 235 209 31,76 68,24

4. Khai thác theo mùa vụ đánh bắt 98 336 22,58 77,42
5. Khai thác tự do 423 35 92,36 7,64

Bảng 3. Tỷ lệ về cam kết mua sản phẩm thủy sản của ngư dân
 Ý kiến Tỷ lệ % 

Có Không Có Không
- Thu mua của NMCB theo hợp 
đồng văn bản 0 456 0 100

- Thu mua của NMCB không có 
hợp đồng 55 397 12,17 87,83

- Chủ vựa có hợp đồng văn bản 0 456 0 100
- Chủ vựa hợp đồng miệng 348 108 76,32 23,68
- Chủ vựa thông qua trao đổi 
nhiên liệu 32 424 7,02 92,98

- Chủ vựa không có hợp đồng 397 77 83,11 16,89
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Bảng 4. Tình hình xuất khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2011 2012 2013 2014 2015 KH 2016

Kim ngạch xuất khẩu 
(Triệu USD) 335 369 271 358 343 360

Sản lượng (1.000 tấn) 108 116 86,7 101 105 86
(Nguồn: Báo cáo UBND tỉnh BR-VT, 2011, 2013, 2015)

thực hiện chặt chẽ công tác cung 
cấp theo hợp đồng, các bên phải có 
sự tin tưởng và cùng hợp tác phát 
triển. Để thực hiện tốt ta cần có cơ 
chế kiểm soát đối tác để đảm bảo 
các vấn đề không mong muốn hạn 
chế xảy ra. Điều này các nhà sản 
xuất Nhật Bản đã thực hiện rất tốt.

3.2. Tình hình xuất khẩu thủy 
sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo báo cáo của UBND tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 343,65 
triệu USD, giảm 4,2% so với năm 
2014. Về sản lượng xuất khẩu đạt 
105 ngàn tấn, tăng 4 ngàn tấn so với 
năm 2014. (bảng 4)

Có thể thấy, nguồn nguyên liệu 
khan hiếm, chi phí sản xuất tăng cao, 
kinh tế thế giới suy giảm… đã làm 
xuất khẩu thủy sản của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu giảm cả về sản lượng và 
kim ngạch. Nhiều doanh nghiệp chế 
biến, xuất, nhập khẩu thủy sản của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra 
chiến lược như đẩy mạnh sản xuất 
các mặt hàng giá trị gia tăng như 
seafood mix, với nguyên liệu làm từ 
mực, bạch tuộc, và tôm. Hàng đông 
lạnh với những sản phẩm như mực 
nút nguyên con làm sạch, mực ống 
nguyên con làm sạch, mực nang 
sashimi, râu bạch tuộc cắt, bạch 
tuộc, surimi, cá lưỡi trâu dán bột, cá 
trích tẩm cốm. Ngoài ra còn có sản 
phẩm là hàng khô như cá chỉ vàng 
fillet, cá đổng, cá trích.v.v… Đây là 
những sản phẩm được ưa chuộng tại 
thị trường truyền thống như Nhật 
Bản, châu Âu, Mỹ và đang mở rộng 
thị trường mới như Brazil, Canada, 
Philippines, Ukraine, Hàn Quốc, 
Trung Quốc.

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu 
quả hoạt động của chuỗi cung 
ứng

Dựa vào kết quả của nghiên cứu, 
các giải pháp cần được tập trung 
bao gồm:

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
cần khuyến khích và tạo điều kiện 
cho ngư dân, chủ vựa để doanh 

nghiệp chế biến xuất khẩu lập hồ 
sơ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu 
thủy sản.

- Sở Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn lập dự án trung tâm thông 
tin (giá mua, giá bán, số lượng, 
chủng loại) thủy sản và xây dựng 
các kho lạnh tạm trữ tại các cảng cá.

- Hội nghề cá và Sở Công thương 
xây dựng các hội trực thuộc doanh 
nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản 
để tạo mối liên kết chặt chẽ giữa 
ngư dân, chủ vựa và doanh nghiệp 
chế biến thủy sản trao đổi thông tin, 
gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên 
thông qua góp vốn cổ phần.

IV. KẾT LUẬN
Bài viết đã phân tích một số vấn 

đề quan trọng đối với quản trị chuỗi 
cung ứng các sản phẩm thủy sản 
chế biến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Các phân tích dựa trên các số liệu 
cụ thể về tình hình sản xuất kinh 
doanh sản phẩm thủy sản chế biến 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông qua phân tích, bài báo đã 
đưa ra được các nguyên nhân chủ 
yếu gây ra tình trạng kém hiệu quả 

Hình 1: Chế biến hải sản xuất khẩu tại Công ty TNHH Hải Long.
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trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
các sản phẩm thủy sản chế biến và 
đưa ra một số hướng giải pháp nhằm 
nâng cao kim ngạch xuất khẩu thủy 
sản. Các gợi ý giải pháp này dựa 
trên kinh nghiệm thực tế đã được áp 
dụng trên thế giới nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động quản trị chuỗi 
cung ứng cho các doanh nghiệp chế 
biến thủy sản tại tỉnh BR-VT

Đ.T.P 
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I.ĐẶT VẤN DỀ
Theo dự báo của Tập đoàn thực 

phẩm Mars Icoporated (Mỹ) năm 
2013, toàn thế giới thiếu hụt khoảng 
160.000 tấn cacao. Con số này sẽ 
lên đến 1 triệu tấn vào năm 2020, 
nhu cầu này càng trở nên bức thiết 
hơn vì sự sụt giảm về sản lượng của 
các nước có thế mạnh về cacao như 
Ghana, Bờ Biển Ngà. Nhu cầu về 
hạt cacao rất lớn nhưng cacao Việt 
Nam chưa phát triển mạnh là do 
một số hạn chế, trong đó những hạn 
chế trong công nghệ sau thu hoạch 
vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu 
sâu sắc và toàn diện. Bắt đầu được 
trồng từ năm 2006 đến nay theo 
thống kê của Ban điều phối cacao 
Việt Nam (VCC) toàn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu hiện có khoảng 1.200 
ha đất trồng cacao, là một trong 7 
địa phương có diện tích trồng cacao 
lớn trong cả nước. Bà Rịa - Vũng 
Tàu với điều kiện thổ nhưỡng được 
các nhà chuyên môn đánh giá rất 
phù hợp cho sự sinh trưởng và phát 
triển của cây cacao. Mặt khác, theo 
số liệu thống kê của Công ty Cargill 
cho thấy thành phần hóa học trong 
hạt cacao của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu tốt nhất ở Việt Nam. Với những 
yếu tố trên cây cacao hoàn toàn có 
thể trở thành cây chủ lực cho sự 
phát triển kinh tế nông nghiệp của 
Tỉnh. 

Bên cạnh những mặt mạnh thì 
vẫn còn một số hạn chế làm cho sự 

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CÂY 
CACAO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

|| ThS. Trần Thị Duyên
|| ThS. Phạm Thị Hữu Hạnh
Khoa Hóa học và CNTP, Trường Đại
học Bà Rịa-Vũng Tàu

phát triển cacao trong Tỉnh thiếu 
bền vững như: Sự tấn công của nấm 
mốc lên trái cacao sau thu hoạch. 
Nấm mốc phát triển không những 
làm hao hụt năng suất, mà còn làm 
cho hạt cacao bị nhiễm độc tố đặc 
biệt là aflatoxin. Do cacao trong tỉnh 
được trồng theo quy mô nông hộ, vì 
vậy người nông dân thường tồn trữ 
trái một vài ngày đợi đủ số lượng 
mới mang đến trạm thu mua. Tại 
trạm thu mua, thực hiện quy trình 
trữ trái từ 4-5 ngày đối với mùa 
nắng, 8-9 ngày đối với mùa mưa 
nhằm giảm độ chua, giảm lượng 
cơm nhầy, rút ngắn giai đoạn lên 
men hiếm khí. Trong quá trình tồn 
trữ trái cacao thường bị nấm mốc 
tấn công và làm hư hỏng. Bên cạnh 
là những khó khăn trong quá trình 
lên men hạt cacao từ nguồn vi sinh 
vật có trong tự nhiên. Qua khảo sát 
cho thấy tại các cơ sở sơ chế cacao 
chủ yếu là lên men hạt cacao nhờ hệ 
vi sinh vật tự nhiên, vì vậy khi thời 
tiết thay đổi dẫn đến sự thay đổi 
của hệ vi sinh vật trong tự nhiên, 
kéo theo chất lượng hạt cacao lên 
men không ổn định phổ biến là lên 
men không hoàn toàn, hàm lượng 
tanin còn nhiều làm bột nhão có 
vị chát. Hoặc trong quá trình lên 
men hạt cacao bị nhiễm vi khuẩn 
Salmonella gây thối toàn bộ khối 
hạt lên men. Ngoài ra, những phụ 
phẩm trong quá trình sơ chế cacao 
với khối lượng rất lớn. Do đặc điểm 

các giống cacao trồng ở Việt Nam 
có lượng cơm nhầy bao quanh hạt 
rất nhiều, nếu không ép để loại bỏ 
bớt dịch từ lớp cơm nhầy này trong 
quá trình lên men vi khuẩn lactic 
phát triển mạnh làm hạt cacao bị 
chua. Trung bình 1kg ruột cacao ép 
được 200ml nước ép dịch quả, trung 
bình 1 tấn ruột cacao ép được 200 
lít nước ép dịch quả. Nước ép này 
giàu dinh dưỡng hàm lượng đường 
tổng 13%,  pH = 5,8, protein 2,28%. 
Nếu lượng dịch ép này thải ra môi 
trường là nguồn gây ô nhiễm trầm 
trọng và gây lãng phí. 

Ngoài lượng dịch ép nước cơm 
nhầy thì trong quá trình sơ chế 
trái cacao còn một lượng lớn phụ 
phẩm đó là vỏ trái cacao. Thực tế 
cho thấy trung bình 11kg trái tươi 
sẽ cho 1kg hạt và 10 kg vỏ. Như 
vậy, 1 tấn trái cacao tươi khi lấy 
hạt xong sẽ có 909 kg vỏ trái cacao 
thải ra môi trường. Do một số loài 
nấm bệnh bám trên vỏ cacao, hoặc 
từ những trái cacao thối rụng như 
Phytophthora, Fusarium... hay ấu 
trùng bọ xít muỗi có khả năng sẽ 
phát tán gây nhiễm cho vườn cacao 
và các loại cây trồng khác. Tận 
dụng vỏ trái cacao ủ thành phân hữu 
cơ để thay thế một phần hay toàn bộ 
phân chuồng bón cho cây trồng là 
giải pháp thích hợp.

II. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
SAU THU HOẠCH TRÁI 
CACAO

Để cây cacao phát triển bền vững, 
tăng thu nhập cho người trồng 
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cacao, khuyến khích mở rộng diện 
tích trồng cây cacao, đưa cây cacao 
trở thành cây chủ lực của tỉnh nhà. 
Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 
những giải pháp công nghệ sau thu 
hoạch cho cây cacao của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, kết quả thu được 
như sau: 

2.1. Ức chế sự phát triển của 
nấm mốc trong quá trình trữ trái 
cacao

a. Phân lập, định danh những 
loài nấm mốc gây hư hỏng trái 
cacao trong quá trình trữ trái 
(Hình 1)

Từ 5 mẫu trái cacao bị nhiễm 
nấm mốc tại 5 địa điểm khác nhau 
của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, chúng tôi đã phân lập 
trên môi trường PGA có bổ sung 
kháng sinh [Agar 20g; 200g khoai 
tây; 0,1g Terrachlor; Streptomycin 
sulfate 0,16g; Neomycin sulfate 
0,06g]. Sau đó gửi định danh tại 
Trung Tâm sắc ký Hải Đăng. Kết 
quả cho thấy các chủng nấm mốc 
gây hư hỏng trên trái cacao thuộc 
hai loài Fusarium oxysporium, 
Cladosporium herbarum.            

b. Sự ức chế của nấm 
Trichoderma lên hai loài nấm 
bệnh Fusarium oxysporium, 
Cladosporium herbarum (Hình 2)

Kết quả nghiên cứu invitro cho 
thấy nấm Trichoderma có khả 
năng ức chế hoàn toàn đối với 
Cladosporium herbarum và 88,61% 
đối với nấm Fusarium oxysporium.                                   

2.2. Bổ sung các chủng vi sinh 
vật để ổn định quá trình lên men 
và đảm bảo chất lượng hạt cacao

Bổ sung vi sinh vật để kiểm soát 
tốt quá trình lên men là giải pháp 
tốt nhất để khắc phục những khó 
khăn gặp phải khi lên men hạt cacao 
nhờ hệ vi sinh vật có sẵn trong tự 
nhiên. Chúng tôi đã khảo sát quá 
trình lên men hạt cacao khi bổ sung 
3 loài vi sinh vật gồm Lactobacillus 
acidophilus, Sacharomyces 
cerevisiae, Acetobacter aceti 
độc lập và kết hợp. Kết quả cho 

Hình 1. Khuẩn lạc và bào tử của nấm Cladosporium herbarum và nấm Fusarium oxysporium 

(X100) (X100)

 

Hình 2. Khả năng ức chế của nấm Trichoderma lên nấm bệnh Fusarium oxysporium (nấm 
Fusarium oxysporium màu trắng, nấm Trichoderma màu xanh)

thấy rằng việc bổ sung nấm men 
Saccharomyces cerevisiae và vi 
khuẩn Lactobacillus acidophilus với 
tỉ lệ 1 L.acidophilus: 2 S.cerevisiae 
trong quá trình ủ lên men hạt cacao 
đạt hiệu quả cao nhất. Hiệu suất lên 
men đạt 86% trong khi lên men tự 
nhiên chỉ đạt 60%, acid tổng giảm 
chỉ còn 1,4%, tanin chỉ còn 1,2%  
thấp hơn rất nhiều so với lên men tự 
nhiên là 3,3%. Chất lượng hạt cacao 
lên men đạt tiêu chuẩn 1A đánh giá 
dựa theo TCVN 7519:2005.
 2.3. Sản xuất các dòng sản phẩm: 
rượu, kẹo dẻo, nước quả trong từ 
dịch ép cơm nhầy quả cacao

Để tận dụng lượng nước ép từ 
lớp cơm nhầy bao xung quanh hạt 
cacao chúng tôi đã thử nghiệm sản 
xuất 3 dòng sản phẩm rượu vang, 
kẹo dẻo, nước quả trong từ dịch ép 
này. Kết quả đã hoàn thiện được 
quy trình sản xuất 3 dòng sản phẩm 
ở quy mô phòng thí nghiệm. 

2.4. Sản xuất một số dòng sản 
phẩm chocolate

Nhận thấy được giá trị kinh tế của 
hạt cacao lên men quan trọng nhất 

là ở khâu từ hạt cacao lên men Ò 
sản phẩm chocolate. Giá trị kinh 
tế của quá trình này tăng từ 10-15 
lần. Chúng tôi đã thử nghiệm sản 
xuất 3 dòng sản phẩm chocolate 
gồm: chocolate đen, chocolate 
tươi trà xanh, chocolate tươi phủ 
bột cacao theo quy trình thủ công. 
Kết quả đã sản xuất của 3 dòng sản 
phẩm chocolate ở quy mô phòng thí 
nghiệm. Sản phẩm được tiến hành 
đánh giá kiểm nghiệm đạt chất 
lượng theo TCVN 5908:1995.

Hình 4. Dòng sản phẩm chocolate tươi 
phủ bột cacao 

Hình 3. Sản phẩm kẹo dẻo (a); nước ép quả trong (b); rượu vang cacao (c)

(a) (b) (c)



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

40 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

2.5 Xây dựng quy trình ủ phân 
hữu cơ từ vỏ trái cacao

Chúng tôi đã xây dựng được quy 
trình ủ phân với thời gian ủ là 36 
ngày và kiểm nghiệm đánh giá chất 
lượng phân hữu cơ đạt yêu cầu theo 
TCVN 7185:2002. 

Hình 5. Quy trình ủ phân hữu cơ từ 
vỏ trái cacao                                     

Từ các giải pháp công nghệ sau 
thu hoạch áp dụng thành công 
trên trái cacao ở quy mô phòng thí 
nghiệm, mở ra tiềm năng ứng dụng 
vào thực tế sản xuất ở quy mô pillot, 
góp phần làm tăng giá trị gia tăng 
của cây cacao, nhằm đưa cây cacao 

trở thành cây nông nghiệp chủ lực 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tạo 
thêm công ăn việc làm ổn định cho 
lao động địa phương, góp phần xóa 
đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã 
hội. Việc tạo ra các sản phẩm chế 
biến tạo điều kiện cho người dân 
các vùng trồng nguyên liệu tiếp cận 
với khoa học kỹ thuật, nâng cao 
hiểu biết, cuộc sống tốt hơn, văn 
minh hơn. Giảm thiểu được tình 
trạng ô nhiễm môi trường, nâng 
cao chất lượng môi trường sống 
cho con người. Thị trường thực 
phẩm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
có thêm một số sản phẩm mới, góp 
phần nâng cao vị trí và tiềm năng 
kinh tế của tỉnh nhà. Cải thiện và 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng vì nếu 
sử dụng sản phẩm chế biến từ cacao 
hằng ngày sẽ cung cấp được các 
nguồn khoáng chất kích thích tiêu 
hóa, ngăn ngừa bệnh ung thư, tăng 
cường miễn dịch do đào thải được 
các gốc tự do bởi hoạt chất sinh học 
pentosan, vitamin C, anthocyanin 
có trong thành phần nước quả, thịt 
quả, bơ, bột cacao.

TTD, PTHH
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(Tiếp theo trang 30)
....“Chương trình phối hợp hoạt 
động giữa Sở KH&CN và Hội 
Nông Dân tỉnh BR-VT giai đọan 
2016-2020” với các nội dung, giải 
pháp cụ thể như: 

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 
tới đông đảo hội viên, nông dân về 
vai trò của KH&CN đối với phát 
triển kinh tế - xã hội các vùng nông 
thôn, phổ biến các thông tin, kiến 
thức về KH&CN; tuyên truyền về 
các mô hình sản xuất kinh doanh 
điển hình tiên tiến, kinh nghiệm 
của nông dân trong họat động sáng 
tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ 
KH&CN vào thực tiễn sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ. 

- Tăng cường tổ chức các hình 
thức hoạt động nhằm đẩy mạnh 
phong trào phát huy sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn, phát triển kinh 
tế - xã hội các vùng nông thôn. 
Hướng dẫn, động viên để hội viên 
nông dân tích cực tham gia các cuộc 
thi: Sáng tạo nhà nông, Sáng tạo 
kỹ thuật của tỉnh và toàn quốc; tổ 
chức các cuộc thi về công tác tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức khoa học 
kỹ thuật và công nghệ, về phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản 
xuất kinh doanh của nông dân. Tăng 
cường và đa dạng hoá các hình thức 
hoạt động và phổ biến kiến thức 
KH&CN. Trong đó chú trọng việc 
ứng dụng các thành tựu tiên tiến 
trong hoạt động truyền thông phổ 
biến kiến thức KH&CN.

- Đào tạo, tập huấn kiến thức về 
quản lý, về KH&CN với nội dung 
phù hợp cho hội viên nông dân để 
nâng cao khả năng tiếp thu và nhân 
rộng kết quả các mô hình ứng dụng, 

chuyển giao KH&CN. 
- Xây dựng các mô hình ứng dụng 

và chuyển giao KH&CN nhằm 
đẩy mạnh phát triển kinh tế nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Trung 
tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh, các tổ 
chức KH&CN và các đơn vị có liên 
quan thực hiện các dự án xây dựng 
các mô hình tiên tiến về áp dụng 
khoa học kỹ thuật và công nghệ 
trong nông dân… 

M.H.Y
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Quan trắc và cảnh báo môi 
trường ở các vùng nuôi 
trồng thủy sản (NTTS) là 

một trong những hoạt động quan 
trọng của công tác quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực NTTS trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-
VT), là một trong những hoạt động 
khuyến ngư nhằm đánh giá sức tải 
môi trường và phát hiện sớm các 
mầm bệnh để có những cảnh báo 
kịp thời cho vùng nuôi. Đồng thời, 
qua kết quả quan trắc thu được, 
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản sẽ có 
những định hướng hợp lý về chuyển 
giao khoa học, kỹ thuật trong hoạt 
động khuyến ngư và tham mưu cho 
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông 
thôn trong công tác quản lý Nhà 
nước về các vùng nuôi trên địa bàn 
tỉnh; Quan trắc môi trường nước cấp 
đầu nguồn cho các vùng NTTS, để 
dự báo chất lượng nước và vùng có 
khả năng sẽ bị ô nhiễm, giúp người 
dân chủ động trong việc lấy nước 
vào ao nuôi, thả giống, thu hoạch 
thương phẩm và trong phòng chống 
dịch bệnh, các cách khắc phục khi 
gặp sự cố. Quan trắc môi trường 
cảnh báo độ mặn tại các vùng nước 
cấp trong hoạt động nuôi trồng thủy 
sản là vô cùng quan trọng. Độ mặn 
là một yếu tố rất quan trọng ảnh 
hưởng đến mùa vụ nuôi cũng như 
trong quá trình chủ động thả giống, 
lấy nước vào ao nuôi. Nếu như các 

“DỰ BÁO SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ MẶN 
NGUỒN NƯỚC CẤP TRONG NUÔI 

TRỒNG THỦY SẢN TẠI KHU VỰC NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN TẬP TRUNG XÃ 

PHƯỚC THUẬN - HUYỆN XUYÊN MỘC 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU”

|| Nguyễn Văn Bình
|| Lê Thanh Xuân
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu

hộ NTTS không chủ động nguồn 
nước mặn trong việc thả nuôi thì sẽ 
không có mùa vụ hiệu quả, thậm chí 
nếu không có nước mặn thì các ao 
sẽ phải treo (không thả).

Chính vì những lý do trên mà 
chúng tôi đã hình thành sáng kiến 
“Dự báo sự biến đổi độ mặn nguồn 
nước cấp trong NTTS tại khu vực 
NTTS tập trung xã Phước Thuận 
- huyện Xuyên Mộc -tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu”. Do kiến thức và thời 
gian có hạn nên chúng tôi nghiên 
cứu dự báo vùng NTTS tập trung 
tại xã Phước Thuận.

Phước thuận là một xã ven biển 
thuộc huyện Xuyên Mộc, ngành 
nghề chủ yếu của người dân trên 
địa bàn xã là nông nghiệp và nghề 
NTTS. Từ năm 2013 đến nay tại 
xã Phước Thuận đã có 04 cơ sở 
NTTS theo mô hình nuôi trồng thực 
hành sản xuất tốt VietGap. Phước 
Thuận là xã có diện tích nuôi tôm 
công nghiệp lớn nhất của cả tỉnh 
BR-VT. Về diện tích NTTS: Tổng 
diện tích nuôi trên địa bàn xã là: 
3.368 ha trong đó: Diện tích nuôi 
công nghiệp: 189 ha; Diện tích nuôi 
QCCT là 143.5 ha; Diện tích nuôi 
QC là 4.3 ha. Về sản lượng NTTS: 
Tôm sú: 296 tấn; Tôm thẻ chân 
trắng: 1.254,3 tấn; Cá nước ngọt: 
359,5 tấn; Thủy sản khác: 449 tấn.

Tổng quan về đối tượng của 
sáng kiến (độ mặn)

Độ mặn R.A.Cox đã định nghĩa: 
“Hàm lượng tổng cộng của các chất 
vô cơ hòa tan (tính theo gam, trong 
điều kiện chân không) có trong 
1kg nước biển (cũng ở trong điều 
kiện chân không) ở điều kiện tất cả 
cacbonnat CO3

-2 chuyển sang oxit, 
số đương lượng của Br-, I- được thay 
thế bằng Cl-, tất cả các chất hữu cơ 
bị oxy hóa, phần bã đã được sấy khô 
ở 4800C đến trọng lượng không đổi 
gọi là độ mặn.

Vì độ mặn được định nghĩa là 
tổng lượng (tính theo gam) các chất 
hòa tan chứa trong 1kg nước biển, 
cho nên các nhà Hải Dương Học 
tính độ mặn bằng phần nghìn và ký 
hiệu (S0

 /00).
Độ mặn ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc điều hòa áp suất thẩm thấu của 
thủy sinh vật. Việc thay đổi độ mặn 
vượt quá giới hạn thích ứng của 
thủy sản nuôi đều gây ra các phản 
ứng sốc của cơ thể làm giảm khả 
năng đề kháng bệnh của thủy sản 
nuôi.

Mức quy định phù hợp độ mặn 
khoảng 5 - 350/00. Biến động trong 
ngày không quá 50/00.

Độ mặn quá thấp, các loại nhuyễn 
thể dễ bị các bệnh mềm vỏ, chất 
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lượng thịt kém (không chắc) và khả 
năng đề kháng, phòng bệnh kém. 

Độ mặn quá cao, thủy sản dễ bị 
nhiễm các bệnh do vi khuẩn, giảm 
ăn và chậm lớn.

Thực hiện sáng kiến sẽ đạt được 
những mục đích sau:

- Đánh giá được chất lượng nước 
đầu nguồn (độ mặn) tại các khu vực 
NTTS trên địa bàn xã Phước Thuận 
- huyện Xuyên Mộc tại thời điểm 
lấy mẫu nước quan trắc; Là căn cứ 
để Sở Nông nghiệp & Phát triển 
Nông thôn tỉnh xây dựng khung lịch 
thời vụ NTTS trên địa bàn xã Phước 
Thuận - huyện Xuyên Mộc.

- Giúp bà con nông dân trong 
NTTS tại khu vực nghiên cứu chủ 
động trong công tác lấy nước vào 
ao nuôi, thời gian thả giống, phòng 
chống các dịch bệnh trong NTTS; 
Cảnh báo môi trường nước (độ 
mặn) tại các khu vực NTTS, có nhu 
cầu, kế hoạch lấy mẫu nước cho 
các năm sau. Có những biện pháp 
phòng ngừa, khắc phục khi các yếu 
tố này (độ mặn) ngoài giới hạn cho 
phép; Dự trữ được nguồn nước mặn 
vào các ao lắng để phục vụ trong 
NTTS. 

Đối tượng sáng kiến: Nguồn 
nước nuôi trồng thủy sản.

Phạm vi áp dụng: Khu vực 
nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã 
Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh BR-VT.

Mốc thời gian xây dựng sáng 
kiến: từ năm 2011 đến năm 2014.

Số liệu sáng kiến: Số liệu được 
lấy tại điểm lấy mẫu quan trắc và 
cảnh báo môi trường của Chi cục 
Nuôi trồng Thủy sản (Ngã 3 Sông 
Hỏa - Sông Ray thuộc xã Phước 
Thuận - Xuyên Mộc – BR-VT).

Cơ sở lý luận của sáng kiến:
 NTTS ven biển đang được phát 

triển theo hướng tăng diện tích, loại 
hình nuôi và mức độ thâm canh. 
Bên cạnh sự hấp dẫn về lợi nhuận 
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cao, NTTS còn gặp nhiều khó khăn 
về môi trường và dịch bệnh, đặc 
biệt là ở các khu nuôi tập trung. Do 
vậy, vấn đề quản lý chất lượng nước 
đã trở nên bức xúc và cần có sự hỗ 
trợ của các cán bộ kỹ thuật NTTS, 
cán bộ khuyến ngư hay cộng đồng. 
Chuyên đề đánh giá chất lượng 
nước đầu nguồn (độ mặn) trong 
NTTS là vô cùng quan trọng và cần 
thiết để các khu nuôi tập trung, các 
hộ NTTS riêng lẻ sản xuất tốt hơn. 
Chất lượng nước trong NTTS được 
đánh giá qua rất nhiều các yếu tố, 
nhưng chủ yếu là các yếu tố sau: Độ 
măn, độ kiềm, độ pH, nhu cầu oxy 
hóa COD, hàm lượng sắt (Fe), đồng 
(Cu), mangan (Mn). Nhưng trong 
phạm vi cho phép và sự so sánh 
tầm quan trọng giữa các yếu tố, nên 
chúng tôi quyết định nghiên cứu 
trước yếu tố độ mặn trong nguồn 
nước cấp NTTS tại khu vực NTTS 
tập trung xã Phước Thuận, Huyện 
Xuyên Mộc.

Kết luận: Qua đồ thị biểu diễn 
sự biến đổi độ mặn tại khu vực lấy 
mẫu tại: ngã 3 Sông Hỏa - Sông Ray 
thuộc khu nuôi tôm công nghiệp xã 
Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc 
tỉnh BR-VT từ năm 2011 đến 2014 
ta thấy:

- Độ mặn cao nhất tại khu vực 
lấy mẫu đạt 23‰ đo được tại ngày 
14/4/2011, đây là một kết quả bất 
ngờ vì tại khu vực này chưa năm 
nào độ mặn đạt đến mức này, và độ 
mặn cao như thế này chỉ duy trì 1 - 
3 ngày con nước lớn, khi nước rút 
độ mặn lại xuống. Còn độ mặn thấp 
nhất tại khu vực lấy mẫu là 00/00.

- Từ đầu tháng 01 đến đầu tháng 
05 các năm độ mặn đạt yêu cầu và 
nằm trong giới hạn cho phép. Độ 
mặn chủ yếu nằm trong giới hạn từ 
200/00 - 5

0/00 .
- Còn từ cuối tháng 05 đến cuối 

năm hầu như độ mặn không đạt 
yêu cầu nằm trong giới hạn cho 

phép để có nguồn nước mặn phục 
vụ cho nuôi tôm, độ mặn chủ yếu 
nằm trong khoảng từ 00/00 - 30/00 . 
Chỉ thỉnh thoảng một số đợt lấy 
mẫu trong tháng 06, 07 và tháng 12 
độ mặn đạt yêu cầu nhưng cũng ở 
ngưỡng dưới của giới hạn cho phép 
là 50/00 .

Như vậy: Qua 4 năm thực hiện 
nhiệm vụ công tác lấy mẫu nước 
quan trắc và cảnh báo môi trường 
vùng NTTS trên địa bàn khu nuôi 
tôm công nghiệp tập trung tại xã 
Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc 
chúng tôi nhận thấy sự biến đổi độ 
mặn như sau:

Từ đầu tháng 01 đến đầu tháng 05 
các năm độ mặn đạt yêu cầu và nằm 
trong giới hạn cho phép đảm bảo 
việc lấy nước mặn vào ao nuôi. Còn 
các tháng còn lại độ mặn nằm ngoài 
giới hạn cho phép, không đảm bảo 
cho việc lấy nước mặn vào ao nuôi.

KHUYẾN CÁO
Hàng năm Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn đã ban hành 
khung lịch mùa vụ NTTS tại các địa 
bàn NTTS trên địa bàn tỉnh trong 
đó có huyện Xuyên Mộc. Bà con 
nên tuân thủ theo khung lịch mùa 
vụ, đầu năm vụ 01 nuôi tôm, nguồn 
nước mặn đảm bảo đạt yêu cầu bà 
con nông dân nên chủ động lấy nước 
mặn vào ao tôm để phục vụ cho việc 
nuôi tôm vụ 1, trước khi lấy nước 
vào ao nuôi bà con nông dân nên 
để nước qua hệ thống lắng, lọc đảm 
bảo yêu cầu nguồn nước nuôi trước 
khi đưa nước vào ao nuôi.

Từ đầu tháng 04 đến giữa tháng 
05 bà con nên chủ động lấy nguồn 
nước mặn vào các ao lắng, lọc để 
dự trữ nguồn nước mặn phục vụ 
cho việc nuôi tôm vụ 02 (khoảng 
cuối tháng 07 đầu tháng 08), vì thời 
gian từ cuối tháng 05 nguồn nước 
mặn thiếu, nước mặn tại các lưu 
vực không lên được đến nơi bà con 

NTTS nên không có nước mặn phục 
vụ cho quá trình thả giống vụ 02.

Ý kiến đề xuất:
- Tiếp tục nghiên cứu sự biến đổi 

độ mặn các năm tiếp theo tại khu 
vực nuôi Phước Thuận để có dự báo 
chính xác hơn. Mở rộng nghiên cứu 
đối với các yếu tố khác để dự báo 
cho bà con nông dân trong công 
tác lấy nước vào ao nuôi, thời điểm 
thả giống cũng như trong công tác 
phòng chống dịch bệnh trong quá 
trình nuôi.

- Nghiên cứu dự báo sự biến đổi 
các yếu tố quan trắc trên 7 vùng 
NTTS tập trung trên địa bàn Tỉnh.

- Trung tâm Quản lý và Khai thác 
công trình thủy lợi phối hợp với các 
đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân 
dân Huyện Xuyên Mộc, xã Phước 
Thuận thống nhất việc điều tiết 
nước ngọt để phục vụ sản xuất nông 
nghiệp và nguồn nước mặn phục vụ 
cho NTTS.

- Cần đầu tư hoàn thiện hệ thống 
kênh cấp nước mặn phục vụ cho 
việc NTTS tại khu vực trên. Để bà 
con nuôi trồng thủy sản chủ động 
trong công tác lấy nước vào ao nuôi.

N.V.B, L.T.X
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Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được 
thiên nhiên ban tặng món quà quý 
giá, đó là cây nhãn xuồng cơm 
vàng. Rất nhiều du khách khó quên 
vị ngọt đằm thắm và mùi thơm 
quyến rũ đến lạ kỳ của loại trái cây 
này nếu đã một lần nếm thử. Gần 
đây, với sự nỗ lực của bà con nông 
dân và ngành nông nghiệp tỉnh, 
nhãn xuồng cơm vàng đã và đang 
khẳng định thương hiệu của mình.

Hiện nay, nhãn xuồng cơm vàng 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) 
đã nổi tiếng tại các nước trong khu 
vực, đặc biệt là Thái Lan. Người 
trồng nhãn xuồng cơm vàng ở 
tỉnh BR-VT đã phần nào yên tâm 
vì nhãn xuồng đã có thương hiệu. 
Ngày 15-9-2006, Cục Sở hữu trí 
tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu hàng hóa “nhãn xuồng cơm 
vàng tỉnh BR-VT”. Đây là cơ sở để 
bảo tồn, duy trì và phát triển giống 
cây quý này tại tỉnh BR-VT. Một 
tin vui nữa cho những người trồng 
nhãn xuồng cơm vàng tỉnh BR-VT 
là trong tương lai, tỉnh BR-VT sẽ có 
vùng quy hoạch trồng nhãn xuồng 
cơm vàng. Hiện nay Sở Nông 
nghiệp - Phát triển nông thôn đã xin 
chủ trương Ủy ban Nhân dân tỉnh 
đưa vào quy hoạch 2.000 ha các 
vùng đất cát ven biển tại TP.Vũng 
Tàu, huyện Tân Thành và huyện 
Xuyên Mộc trồng nhãn xuồng cơm 
vàng. Ngoài ra, Trung tâm Cây ăn 
quả miền Đông Nam bộ đã phối hợp 
với Sở Khoa học và Công nghệ thực 
hiện đề tài “Xây dựng quy trình sản 
xuất nhãn xuồng cơm vàng theo tiêu 
chuẩn GAP”. Đề tài này thành công 

ỨNG DỤNG MÀNG SINH HỌC 
CHITOSAN TRONG QUÁ TRÌNH BẢO 

QUẢN NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

|| Nguyễn Văn Bình
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản

Người dân bán nhãn xuồng cơm vàng trên quốc lộ 51B, thành phố Vũng Tàu

sẽ chuyển giao cho ngành nông 
nghiệp nhân rộng cho người trồng 
nhãn xuồng cơm vàng trên địa bàn 
tỉnh, nhằm có được vùng sản xuất 
nguyên liệu bền vững và chất lượng 
cao, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang 
các thị trường “khó tính”.

Nhận thấy tầm quan trọng và tiềm 
năng phát triển của loại trái cây có 
thương hiệu trên địa bàn tỉnh BR-
VT, để loại trái cây nhãn xuồng cơm 
vàng này không chỉ người dân và du 
khách đến tỉnh BR-VT thưởng thức 
mà chúng tôi còn mong muốn nó là 
sản phẩm cung cấp cho khắp mọi 
miền của đất nước cũng như các thị 
trường quốc tế, các thị trường khó 
tính, tạo điều kiện nguồn cung cấp 
cho người dân trồng nhãn yên tâm 
sản xuất và hướng tới phát triển một 
cách bền vững.

Hiện nay loại trái cây đặc sản này 
thường cho trái vào tháng 06 - 9 

hàng năm, thị trường tiêu thụ chủ 
yếu là trong tỉnh và khách du lịch 
nước ngoài. Mặc dù các địa phương 
khác đã biết đến thương hiệu nhưng 
cách bảo quản và vận chuyển đến 
các tỉnh khác là một điều còn 
hạn chế. Bảo quản chủ yếu bằng 
phương pháp thủ công, nên khi đến 
thị trường tiêu thụ thì nhãn xuồng 
cơm vàng thường giảm giá trị dinh 
dưỡng, giá thành cũng như về mặt 
cảm quan. Chính vì những lý do 
trên mà tôi đã hình thành ý tưởng 
“Thử nghiệm ứng dụng màng sinh 
học Chitosan trong quá trình bảo 
quản nhãn xuồng cơm vàng trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Tính chất của chitosan
Đặc tính cơ bản của Chitosan: 

Chitisan có nguồn gốc thiên nhiên, 
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không độc, dùng an toàn cho người 
trong thức ăn, thực phẩm, dược 
phẩm, có tính hòa hợp sinh học cao 
với cơ thể, có khả năng tự phân hủy 
sinh học, có nhiều tác dụng sinh 
học đa dạng: có khả năng hút nước, 
giữ ẩm, kháng nấm, kháng khuẩn 
với nhiều chủng loại khác nhau, 
kích thích tăng sinh tế bào ở người, 
động vật, thực vật, có khả năng nuôi 
dưỡng tế bào trong điều kiện nghèo 
dinh dưỡng.

Tính chất hóa học: Chitosan là 
chất rắn, xốp, nhẹ, màu trắng ngà, 
không mùi, không vị, hòa tan dễ 
dàng trong dung dịch acid loãng. 
Loại Chitosan có khối lượng trung 
bình thấp từ 100.000 ÷ 400.000 hay 
được dùng nhiều nhất trong y tế và 
trong thực phẩm.

Tính chất sinh học: Chitosan có 
nhiều tác dụng sinh học đa dạng 
như: tính kháng nấm, tính kháng 
khuẩn với nhiều chủng loại khác 
nhau, kích thích sự phát triển tăng 
sinh của tế bào, có khả năng nuôi 
dưỡng tế bào trong điều kiện nghèo 
dinh dưỡng, tác dụng cầm máu, 
chống sưng u.

Ngoài ra, Chitosan còn có tác 
dụng làm giảm cholesterol và lipid 
máu, làm to vi động mạch và hạ 
huyết áp, điều trị thận mãn tính, 
chống rối loạn nội tiết. Với khả 
năng thúc đẩy hoạt động của các 
peptid - insulin, kích thích việc tiết 
ra insulin ở tuyến tụy nên Chitosan 
được dùng để điều trị bệnh tiểu 
đường. Nhiều công trình đã công bố 
khả năng kháng đột biến, kích thích 
làm tăng cường hệ thống miễn dịch 
cơ thể, khôi phục bạch cầu, hạn chế 
sự phát triển của các tế bào u, ung 
thư, HIV/AISD, chống tia tử ngoại, 
chống ngứa,… của Chitosan.

Thực hiện ý tưởng sẽ đạt được 
những mục tiêu gì:

- Màng sinh học chitosan sẽ thay 
thế bằng màng PE giúp bảo vệ môi 
trường.

- Kéo dài thời gian bản quản, chất 
lượng sản phẩm, màu sắc, trọng 

Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào quy hoạch 2.000 ha các vùng đất cát ven biển tại TP.Vũng Tàu, 
huyện Tân Thành và huyện Xuyên Mộc trồng nhãn xuồng cơm vàng

lượng của quả nhãn xuồng cơm 
vàng.

- Hướng tới bảo quản nông sản 
bằng vật liệu thân thiện với môi 
trường.

- Giúp cho quả nhãn xuồng cơm 
vàng có thể đến khắp mọi miền đất 
nước và các thị trường trên thế giới, 
tạo điều kiện yên tâm cho người dân 
sản xuất.

+ Lợi ích kinh tế:
Tạo điều kiện cho bà con nông 

dân và các hợp tác xã trồng nhãn 
xuồng cơm vàng trên địa bàn tỉnh 
yên tâm sản xuất, các hợp tác xã, 
doanh nghiệp/người dân khi ứng 
dụng bảo quản màng sinh học 
Chitosan sẽ không bị ép giá, tạo giá 
thành ổn định, chất lượng tốt; Lan 
rộng mô hình trồng nhãn xuồng 
cơm vàng trên địa bàn tỉnh tạo thu 
nhập và lao động cho địa phương.

+ Lợi ích xã hội:
- Người dân yên tâm sử dụng sản 

phẩm, không sợ và hoang mang 
nhãn xuồng cơm vàng bảo quản 
bàng hóa chất độc hại ảnh hưởng 
đến sức khỏe người tiêu dùng.

- Tạo một môi trường kinh doanh, 
bảo quản nông sản một cách bình 
đẳng, ứng dụng được các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, tạo tiền đề cho 
các nhà khoa học nghiên cứu những 

bước tiếp theo để nhãn xuồng cơm 
vàng tỉnh BR-VT là một thương 
hiệu, ngon, sạch, đảm bảo chất 
lượng.

- Người dân trồng nhãn sẽ có sự 
cạnh tranh giữa bảo quản nông sản 
sau thu hoạch, từ đó hướng tới trồng 
nhãn xuồng cơm vàng theo các tiêu 
chuẩn quốc tế, đảm bảo xuất khẩu 
sang các thị trường khó tính; Giúp 
cho các cơ quan chức năng, hợp 
tác xã dễ quản lý, bảo quản và vận 
chuyển khi tiêu thụ.

+ Lợi ích môi trường:
Việc sử dụng màng sinh học 

Chitosan sẽ giảm thiểu và hạn chế 
việc sử dụng bao PE trong việc bảo 
quản nông sản nói chung và trái cây 
nhãn xuồng cơm vàng nói riêng, từ 
đó sẽ giảm dư lượng túi PE ra môi 
trường, đảm bảo môi trường không 
bị ô nhiễm bởi túi PE.

(Ý tưởng đoạt giải 3 cuộc thi Ý tưởng KH-CN 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015)

N.V.B
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HỢP KIM MỚI BỀN CỨNG GẤP BỐN LẦN TITAN

Một khám phá ngẫu nhiên trong một phòng thí 
nghiệm vật lý tại Đại học Rice đã đưa đến một vật liệu 

siêu cứng có thể chiếm ngôi của titan hiện thường được sử 
dụng để thay thế cho đầu gối và hông. Các nhà khoa học 
đã nhận thấy bằng cách làm tan chảy vàng vào hỗn hợp 
titan họ có thể sản xuất một kim loại không độc hại có độ 
bền cứng gấp bốn lần so với titan, có triển vọng cho thiết 
bị cấy ghép y tế có sức bền tốt hơn, lâu hơn.

Nhóm nghiên cứu đang thực hiện thí nghiệm trên một 
vật liệu từ tính 
được làm từ 
các thành phần 
không có từ 
tính, cụ thể là 
hỗn hợp titan-
vàng với tỷ lệ 
một-một. Một 
bước của quá 
trình phát triển 
các hợp chất 
mới như thế này 
là phải nghiền nó thành bột để nó có thể được quét tia X, 
giúp họ xác định những chi tiết như thành phần, cấu trúc 
và độ tinh khiết của nó. Tuy nhiên, với hỗn hợp titan-vang, 
nhóm thậm chí đã sử dụng đến cối và chày phủ kim cương, 
nhưng cũng không thể nghiền nát được. 

Nhóm đã tiến hành một loạt các xét nghiệm để xem mức 
độ cứng của hợp chất này thực sự đến đâu, cùng với một 
vài hợp chất titan-vàng khác đã được sử dụng để so sánh 
trong nghiên cứu trước đây của họ. Một trong hỗn hợp này 
là hợp kim có tỉ lệ titan-vàng là 3-1, được hình thành ở nhiệt 
độ cao. 

Kết quả là khi hợp chất trên ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra một 
dạng gần như hoàn toàn tinh thể của phiên bản beta của 
hợp kim, có độ cứng gấp bốn lần titan. Các nhà nghiên cứu 
chỉ ra rằng hợp chất này thực sự không phải là mới, cũng 
không phải là khó khăn để thực hiện, nhưng họ là những 
người đầu tiên phát hiện thuộc tính ấn tượng của nó.

Nhóm cho biết nguyên do của điều này là nhiệt độ cao. 
Khi đun ở nhiệt độ thấp hơn, các nguyên tử tự sắp xếp 
trong một cấu trúc khối lập phương gọi là phiên bản alpha 
của hỗn hợp titan-3-vàng, với độ cứng tương tự như titan 
thường. 

Titan-3-vàng dạng beta cứng hơn so với hầu hết các loại 
thép khoảng 3-4 lần, hơn bốn lần so với titan tinh khiết 
hiện đang được sử dụng trong hầu hết các ca cấy ghép 
răng và thay thế khớp. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng chất liệu này đặc biệt tốt 
khi sử dụng trong cấy ghép y tế, vì nó được làm bằng titan 
và vàng, là các chất liệu tương thích sinh học và thường 
được sử dụng vì lý do đó.Nhưng thử nghiệm cho thấy titan-
3-vàng sẽ còn tương thích sinh học hơn và chịu mài mòn 
tốt hơn titan tinh khiết.Nhóm đang tiếp tục tìm hiểu liệu 
xử lý nó với hóa chất có thể làm cho nó cứng hơn nữa hay 
không.

Nguồn:  vista.gov.vn

THUỐC LÀM ĐÔNG MÁU CÓ THỂ GIÚP CÁC CẶP VỢ 
CHỒNG HIẾM MUỘN

Khoảng một nửa trong số các Các nhà khoa học cho 
biết, trong hai năm, 44% bệnh nhân IVF có đột biến 

gen liên quan đến sẩy thai, gặp nguy hiểm bởi sự đông 

máu và các vấn đề phát triển của thai. 
Nghiên cứu mới cho thấy, việc tiêm thuốc heparin làm 

loãng máu có thể giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Heparin có tác dụng chống đông máu cả trong và ngoài 
cơ thể thông qua tác dụng lên antithrombin III (kháng 
thrombin). Loại thuốc này làm tăng cơ hội mang thai từ số 
không đến mức giống như của các cặp vợ chồng thụ tinh 
trong ống nghiệm bình thường lên đến 40% mỗi chu kỳ. 

Nghiên cứu cũng cho thấy các đột biến di truyền được 
mang bởi nam giới có thể làm phụ nữ sảy thai vì khiếm 
khuyết thông qua các phôi. Nó dừng lại cuối cùng ở nhau 
thai phát triển bình thường và cản trở khả năng của phôi 
thai bên trong tử cung, dẫn đến sẩy thai. Các gen đột biến, 
được gọi là C4M2. 

Nghiên cứu đã khảo sát 103 cặp vợ chồng, trong đó vợ 
hoặc chồng mang gen C4M2 đều gặp phải sự cố sảy thai và 
đều không thành công khi làm thụ tinh trong ống nghiệm.

  Simon Fishel, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: 
“Chúng tôi đã xác định loại gen này là vấn đề cần điều trị 
đầu tiên. Tiêm heparin sớm đúng theo chỉ định có thể giúp 
những bệnh nhân đã đã làm IVF không thành công”. 

Mike Abberley, 53 tuổi và vợ là Nicola 41 tuổi, ở 
Chesterfield, họ đã cố gắng trong suốt 16 năm để có con 
và có thai sau khi điều trị IVF nhưng bị sảy thai lúc 16 tuần. 

Họ đã làm kiểm tra ở CARE Fertility, phòng khám sinh 
sản tư nhân lớn nhất của nước Anh, cả hai người đều mang 
gen đột biến. Bà Abberley được quyết định tiêm heparin 
từ lúc chuyển phôi, và cặp song sinh Amelia và James đã 
được sinh ra. 

Cô nói với tờ Daily Telegraph: “Sau khi chờ đợi rất nhiều 
năm và có quá nhiều đau khổ, chúng tôi rất hạnh phúc khi 
cặp song sinh chào đời. Đây là điều mà gia đình chúng tôi 
không thể tin được”. 

Để điều trị loại thuốc này sẽ hết khoảng 6 bảng Anh mỗi 
ngày.

Nguồn:  vista.gov.vn
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KẾT NỐI, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN 
QUỐC

Ngày 27/7/2016, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Khu công 

nghệ cao Daegu (Daegu Technopark) Hàn Quốc, Viện Đổi 
mới công nghệ Hàn Quốc (KIAT) tổ chức hội thảo “Kết nối, 
chuyển giao công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc”.

Tham dự hội thảo có đại diện Lãnh đạo Daegu 
Technopark, Viện Đổi mới công nghệ Hàn Quốc; đại diện 
Lãnh đạo các doanh nghiệp, trường đại học của Hàn Quốc; 
đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và 
công nghệ, viện nghiên cứu trong nước.

Hội thảo là một trong những chuỗi hoạt động về kết nối 
cung cầu công nghệ năm 2016 nhằm giới thiệu các kết 
quả nghiên cứu, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của 
Hàn Quốc sẵn sàng chuyển giao vào Việt Nam, thúc đẩy 
hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ, kết nối cung 
cầu công nghệ và hợp tác đầu tư dựa trên công nghệ giữa 
các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam và các đối tác đến từ 
Daegu Technopark, KIAT. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị 
tham gia trao đổi, hợp tác và đặt ra các nhu cầu của hai bên 
hỗ trợ cho việc kết nối cung cầu công nghệ.

Phát biểu tại Hội thảo, ông KIM HanJoon, Viện trưởng 
Viện Đổi mới công nghệ Hàn Quốc bày tỏ mong muốn 
thông qua hội thảo không chỉ dừng lại ở giới thiệu công 
nghệ mà cùng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong 
phát triển công nghệ tiên tiến. 

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ cho biết: Hội thảo sẽ tạo ra cơ hội 
để các đơn vị tham gia, gặp gỡ, trao đổi thông tin về công 
nghệ, tìm hiểu giữa các doanh nghiệp, trường đại học, hỗ 
trợ cung cấp nguồn cung công nghệ sẵn sàng hợp tác, 
chuyển giao giữa các đối tác của hai nước. Đây cũng là hoạt 
động hỗ trợ nâng cao khả năng và hiệu quả hợp tác giữa 
các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, viện nghiên cứu, góp 
phần thúc đẩy các hoạt động xúc tiến chuyển giao công 
nghệ, nghiên cứu và phát triển công nghệ giữa Việt Nam 
và Hàn Quốc.

Đại diện Công ty nhựa 3H (Việt Nam) ký thỏa thuận hợp tác với 
Công ty Cheonil (Hàn Quốc)

Tại hội thảo, phía Hàn Quốc đã giới thiệu 10 công nghệ 
tiêu biểu đã được cấp bằng sáng chế do các đơn vị nghiên 

cứu kỹ thuật tiên tiến tại Daegu Technopark nghiên cứu và 
phát triển; đây là những công nghệ được các doanh nghiệp 
Hàn Quốc đưa vào ứng dụng thành công tại Hàn Quốc và 
tiếp tục mong muốn kết nối, chuyển giao tại Việt Nam. Tại 2 
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, đã có 32 doanh nghiệp, 
viện nghiên cứu, trung tâm ứng dụng chuyển giao công 
nghệ Việt Nam đến làm việc, trao đổi, đàm phán trực tiếp 
với các đối tác Hàn Quốc về khả năng chuyển giao công 
nghệ, hợp tác đầu tư liên doanh liên kết dựa trên công 
nghệ; đã có 06 doanh nghiệp Việt Nam ký thỏa thuận hợp 
tác với doanh nghiệp Hàn Quốc liên doanh phát triển sản 
phẩm công nghệ tại Việt Nam.

Nguồn:  most.gov.vn

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU GIẢI THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG 
L’OREAL – UNESCO VÌ SỰ PHÁT TRIỂN PHỤ NỮ NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC 2016

Ngày 21/7/2016 tại Cục Thông tin khoa học và công 
nghệ quốc gia đã diễn ra Hội nghị giới thiệu giải 

thưởng và học bổng L’OREAL – UNESCO vì sự phát triển 
phụ nữ nghiên cứu khoa học 2016. Hội nghị do Cục Thông 
tin khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ L’OREAL và Hội 
Nữ trí thức Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tham dự hội nghị có GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu - Chủ 
tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, ThS. Lê Thị Khánh Vân - Phó 
Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 
bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Chương trình cùng 
hơn 50 nữ tiến sỹ của các tổ chức KH&CN.

Chương trình L’OREAL – UNESCO vì sự phát triển phụ nữ 
nghiên cứu khoa học được triển khai tại Việt Nam từ năm 
2010. Trong suốt 6 năm qua, chương trình này đã vinh 
danh 18 nhà khoa học trẻ tiềm năng Việt Nam về những 
đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và 
giúp họ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong khoa học. 
Năm 2015, nhà khoa học nữ Việt Nam Trần Hà Liên Phương 
đã được vinh danh là nhà khoa học nữ tiềm năng thế giới 
tại Paris, đã giúp Việt Nam lần đầu tiên có tên trong danh 
sách quốc gia có nhà khoa học nữ trẻ xuất sắc thế giới.   
Tiếp tục sứ mệnh vinh danh và hỗ trợ tài năng khoa 
học nữ Việt Nam, năm 2016, chương trình L’Oreal 
vì sự phát triển phụ nữ trong nghiên cứu khoa học 
tiếp tục trao 2 giải thưởng và 3 học bổng nghiên 
cứu khoa học cho các nhà khoa học nữ Việt Nam.   
Đối tượng tham gia chương trình học bổng là các nhà 
nghiên cứu khoa học nữ không quá 45 tuổi, có học vị 
tiến sĩ và có đề án nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh 
vực: Khoa học Sự sống và Khoa học Vật liệu. Mức học 
bổng được trao tặng là 150.000.000 đồng/ứngviên. 
Chương trình giải thưởng được dành cho tất cả các nhà 
khoa học nữ đang làm việc tại các tổ chức KH&CN của Việt 
nam có quá trình nghiên cứu khoa học, đóng góp lâu dài 
vào sự phát triển của khoa học Việt Nam. Giá trị giải thưởng 
là 50.000.000 đồng/người.

Thời gian nhận hồ sơ giải thưởng và học bổng nghiên 
cứu khoa học cấp quốc gia đến hết ngày 30/9/2016.

Nguồn:  most.gov.vn
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TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 
DỰ ÁN “XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢNG BÁ NHÃN 
HIỆU TẬP THỂ CHO SẢN PHẨM CÁ CHỈ VÀNG VŨNG TÀU”

Ngày 28/07, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội 
đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 

dự án “Xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu tập thể 
(NHTT) cho sản phẩm cá chỉ vàng Vũng Tàu”.

Dự án do TS. Diệp Thanh Tùng đăng ký chủ nhiệm và 
Trường Đại học Trà Vinh đăng ký chủ trì. Mục tiêu của dự án 
nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với NHTT, xây dựng 
các biện pháp và quy trình phục vụ quản lý và phát triển 
NHTT, đề xuất các giải pháp và cơ chế để phát triển NHTT. 
Dự án góp phần nâng cao uy tín, chất lượng và hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh nghề làm cá chỉ vàng truyền thống ở 
BR-VT, thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương 
mại thu hút khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm 
được mở rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký dự án, Hội đồng yêu cầu 
chỉnh sửa một số nội dung và đồng ý chọn là đơn vị triển 
khai dự án.

Nguồn:  Hoàng Long

TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP TỈNH BR-VT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ”

Ngày 13/07, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội 
đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 

đề tài “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt 
động sản xuất nông nghiệp tỉnh BR-VT và đề xuất giải pháp 
ứng phó”.

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu, đánh giá được 
những ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt 
động sản xuất nông nghiệp và dân sinh tại tỉnh BR-VT và đề 
xuất các giải pháp ứng phó nhằm phục vụ quản lí và phát 
triển bền vững của địa phương.

Tham gia tuyển chọn có 3 hồ sơ như sau:
1) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hồng Quân
Tổ chức đăng ký chủ trì: Viện Môi trường và Tài nguyên 

(ĐHQG TP.HCM )
2) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: ThS. Vũ Thị Hương
Tổ chức đăng ký chủ trì: Phân viện Khoa học Khí tượng 

Thủy văn và Biến đổi khí hậu
3) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: GS.TSKH Lê Huy Bá
Tổ chức đăng ký chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ và 

Quản lý Môi trường (ĐH Công nghiệp Tp.HCM)
Sau khi xem xét các hồ sơ đăng ký đề tài, Hội đồng đã 

chọn hồ sơ do GS.TSKH Lê Huy Bá làm chủ nhiệm để triển 

khai và yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung cho hoàn chỉnh.
Nguồn:  Hoàng Long

TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ SINH 
THÁI SAN HÔ TẠI CÔN ĐẢO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 
QUẢN LÝ, BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC”

Ngày 07/07, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội 
đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 

đề tài “Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái san hô tại Côn Đảo 
và đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học” 
do ông Vương Quang Cần – PGĐ Sở KH&CN làm chủ tịch 
Hội đồng.

Đề tài do ThS. Bùi Quang Mạnh đăng ký chủ nhiệm và 
Phân Viện nghiên cứu hải sản Phía Nam đăng ký chủ trì. 
Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá hiện trạng hệ sinh thái 
san hô tại Côn Đảo và đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn 
đa dạng sinh học.

Việc hành động quản lý rạn san hô Việt Nam xuất phát 
từ thực tiễn là vừa cần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì 
nguồn tài nguyên bền vững vừa phải đáp ứng nhu cầu khai 
thác tài nguyên phục vụ cho cuộc sống của cộng đồng 
vùng ven biển.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký đề tài, Hội đồng yêu cầu 
chỉnh sửa một số nội dung và đồng ý cho triển khai đề tài. 

Nguồn:  Hoàng Long

TUYỂN CHỌN DỰ ÁN “XÂY DỰNG CÁC CHUYỂN ĐỔI 
THÂM CANH MỘT SỐ CÂY TRỒNG CÓ HIỆU QUẢ TẠI XÃ 
TÂN LÂM, HUYỆN XUYÊN MỘC”

Ngày 29/06, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội 
đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 

dự án “Xây dựng các chuyển đổi thâm canh một số cây 
trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc” do 
ông Vương Quang Cần – PGĐ Sở KH&CN làm chủ tịch Hội 
đồng.

Dự án do ThS. Nguyễn An Đệ đăng ký chủ nhiệm và 
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ là 
cơ quan đăng ký chủ trì.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao thu nhập cho các nhà 
vườn ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu; đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp có 
giá trị cho địa phương, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Xây dựng quy trình trồng và chăm sóc cây bưởi Da Xanh, 
nhãn Xuồng Cơm Vàng, nhãn Edor và hồ tiêu có khả năng 
áp dụng hiệu quả tại Tâm Lâm.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký dự án, Hội đồng yêu cầu 
chỉnh sửa một số nội dung và đồng ý cho triển khai dự án.  

Nguồn:  Hoàng Long


