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I. PHẦN MỞ ĐẦU
Lipase là một trong những nhóm enzyme nổi bật 

với nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Phản ứng 
thủy phân lipid dưới sự có mặt của enzyme lipase 
mang lại các hợp chất sinh học và hóa học hữu ích 
(các acid béo tự do, các glycerol có giá trị cao...), 
làm công cụ cho dẫn xuất dược phẩm, thực phẩm, 
mỹ phẩm, v.v... Phản ứng thủy phân và tổng hợp 
chất béo diễn ra theo sơ đồ sau:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 
thủy phân chất béo dưới sự tác động của enzyme 
lipase nhằm có các yếu tố tối ưu để thực hiện quá 
trình phản ứng, thu được hiệu suất của phản ứng 
cao nhất. Từ đó thu được hợp chất mong muốn 
với khối lượng cao. pH là một trong những yếu tố 
hàng đầu ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình phản 
ứng thủy phân lipid với xúc tác enzyme lipase. pH 
cao hoặc thấp quá đều có thể làm mất hoạt tính 
xúc tác của lipase. Do đó việc xác định được pH 
tối ưu là hết sức quan trọng trong phản ứng thủy 
phân chất béo.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên vật liệu
2.1.1. Chủng vi sinh vật

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, lĩnh vực 
enzyme đã ngày càng thể hiện được thế mạnh 
cũng như khẳng định được tính chất ưu việt của nó 
trong nhiều ngành công nghiệp. Và lipase là nhóm 
enzyme được nghiên cứu cũng như được sử dụng 
nhiều nhất trong ngành công nghiệp, chúng xúc 
tác một số lượng lớn các phản ứng thủy phân và 
tổng hợp dẫn đến sự đa dạng các sản phẩm như 
các acid, các ester, các amide, v.v...

Bài báo này báo cáo kết quả nghiên cứu sự ảnh 
hưởng của pH đến hoạt tính xúc tác của 2 enzyme 
lipase (Candida rugosa và Porcine pancreas) trên cơ 
chất là dầu olive, xác định pH tối ưu của 2 enzyme, 
và độ bền pH của 2 loại enzyme này. Kết quả cho 
thấy lipase từ Candida rugosa hoạt động thủy phân 
tốt trong điều kiện nhiệt độ 40oC, pH 7.0 (hoạt tính 
đạt 1871 U/mg chế phẩm enzyme), tăng 58% so với 
hoạt tính ban đầu (1179 U/mg chế phẩm enzyme). 
Còn lipase từ Porcine pancreas thì hoạt động tốt 
trong điều kiện 40oC, pH 8.5 (hoạt tính đạt 171 U/
mg chế phẩm enzyme), tăng 28% so với hoạt tính 
ban đầu (134 U/mg chế phẩm enzyme).

Abstract: In recent years, enzyme has shown its 
strength and outstanding position in industries.
Lipases are the most studied enzymes and the most 
used in industries. They catalyse a great number of 
reactions, hydrolysis and synthesis, leading to a 
great diversity of acids, esters, amides ... 

The result showed that optimum conditions for 
the lipase from Candida rugosa were determined 
as the pH of 7.0 and 40oC. Under these conditions, 
activity of lipase was 1871 U/mg enzyme, increasing 
58% compared with the first activity (1179 U/mg 
enzyme). And for lipase from Porcine pancreas the 
optimum conditions were found at 40oC and the 
pH of 8.5. Under these conditions, activity of lipase 
was 171 U/mg enzyme, increasing 28% compared 
with the first activity of 134 U/mg enzyme

Từ khóa: Enzyme activity, lipase hydrolysis, 
Candida rugosa, Porcine pancreas

Hình 1. Phản ứng thủy phân và tổng hợp triacylglycerol có 
xúc tác của lipase.
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- Enzyme lipase Candida rugosa (LCR), Type 
VII ký hiệu L1754, do công ty Sigma-Aldrich 
cung cấp.

- Enzyme lipase Porcine pacreas (LPP), Type 
II, ký hiệu L3126 do công ty Sigma-Aldrich cung 
cấp. 

2.1.2. Nguyên liệu và hóa chất khác
* Dầu olive: được nhập khẩu từ Italia, sản phẩm 

được đóng chai tại Việt Nam bởi công ty TNHH 
Dầu Thực vật Cái Lân, Hiệp Phước, Thành phố 
Hồ Chí Minh. Sản xuất theo công nghệ chiết xuất 
lạnh.

* Hóa chất khác
- Gum Arabic, H3PO4 85%, NaOH, KOH, H2SO4, 

Etanol 99.5%, chất chỉ thị màu Phenoltalein, 
KH2PO4, Na2HPO4, AlCl3, CaCl2, MgCl2, và một 
số hóa chất khác (China).                                                   

- Nước cất được sử dụng trong suốt quá trình 
làm thí nghiệm. 

2.2. Thiết bị
- Máy đo pH   - Bể điều nhiệt
- Máy khuấy từ có gia nhiệt - Máy đồng hóa
- Tủ lạnh   - Tủ sấy
Và một số thiết bị thông thường khác 
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Chuẩn bị nhũ tương dầu olive 
Thành phần gồm: 73 ml nước cất, 7 gam Gum 

Arabic, 93 ml dầu olive. Đầu tiên trộn đều Gum 
với nước cất sau đó cho dần dần dầu vào và thực 
hiện nhũ hóa 10 - 15 phút trong máy đồng hóa. 
Hỗn hợp sau đồng hóa được cho là đạt là khi để 
yên trong 1 thời gian không thấy hiện tượng bị 
phân lớp.

* Hoạt tính của enzyme (U/mg enzyme) được 
tính theo công thức sau:

Trong đó:                 
a: Lượng NaOH chuẩn độ ở mẫu có enzyme (ml)
b: Lượng NaOH chuẩn độ ở mẫu trắng (ml)
m: Khối lượng enzyme (mg)
Hoạt tính riêng của enzyme. Được xác định 

thông qua hoạt tính tổng (U) và hàm lượng protein 
có trong mẫu thí nghiệm, tức là số đvht/mg protein 
enzyme.

2.3.2. Ảnh hưởng của pH
* Thông số khảo sát:
- Enzyme lipase Candida rugosa pH = 5.5 - 6.0 - 

6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0, sử dụng đệm Phosphat 
- Enzyme lipase Porcine pancreas pH = 6.5 - 7.0 

- 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0, sử dụng đệm Borat 
* Thông số cố định:
- Dung dịch đệm: 6 ml (đệm Phosphat pH 7.2 

đối với LCR, đệm Borat pH 7.7 đối với LPP)
- Dung dịch enzyme: 1 ml (3.04 mg enzyme /ml 

với LPP, 0.32 mg enzyme/ml đối với LCR)
- Nhũ tương dầu olive: 3 ml
- Thời gian phản ứng: 1 giờ
- Nhiệt độ: 37oC
- Tốc độ khuấy: 250 rpm
Khi kết thúc phản ứng, để bất hoạt enzyme bổ 

sung thêm 3ml etanol 99.5%. Sau đó nhỏ 3 giọt 
phenoltalein 0.1% làm chất chỉ thị màu rồi chuẩn 
độ bằng NaOH 0.1M.

Hoạt tính của enzyme được tính theo công thức 
(1) ở mục 2.3.1.

2.3.3. Độ bền pH
Để khảo sát độ bền pH của 2 enzyme tiến hành 

như sau:
* Thông số thay đổi là:
 pH = 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 đối với LCR
 pH = 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 đối với LPP
* Thông số cố định:
- Dung dịch đệm: 6 ml 
- Dung dịch enzyme: 1 ml (3.04 mg enzyme/ml 

với LPP; 0.32 mg enzyme/ml đối với LCR)
- Nhũ tương dầu olive: 3 ml
- Nhiệt độ: 37oC
Với từng giá trị pH, đo hoạt tính của enzyme 

sau 30phút - 1h - 2h - 3h - 4h - 5h xảy ra phản 
ứng. Khi kết thúc phản ứng, để bất hoạt enzyme 
bổ sung thêm 3ml etanol 99.5%. Sau đó nhỏ 3 giọt 
phenoltalein 0.1% làm chất chỉ thị màu và chuẩn 
độ bằng NaOH 0.1M.

Hoạt tính của enzyme được tính theo công thức 
(1) ở mục 2.3.1.

* Xác định thời gian bán hủy t1/2
Hệ số ức chế kd, và thời gian bán hủy t1/2 được 

tính theo công thức sau (Bailey et al., 1986; 
Bayramolu et al.,2003) [19]

[A] = [Ao].    (2)
k d: hệ số ức chế (1/phút)
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Ao: hoạt tính ban đầu của enzyme (U/mg protein)
A: hoạt tính sau thời gian t của enzyme (U/mg 

protein)
Thời gian bán hủy được tính theo công thức:

t1/2 = 0.693/kd (3)
Phương pháp xử lý số liệu 
Mỗi thí nghiệm trong nghiên cứu này được lặp 

lại ba lần. Kết quả trình bày là giá trị trung bình 
của ba lần lặp lại. Tất cả kết quả thí nghiệm được 
xử lí theo phương pháp phân tích ANOVA bằng 
phần mềm Statgraphic Centurion XV.I nhằm mục 
đích xem xét sự khác biệt giữa các mẫu phân tích 
có ý nghĩa về mặt thống kê hay không.

Phương pháp xử lý số liệu của phân tích 
ANOVA:

Phân tích phương sai ANOVA để xác định các 
mẫu phân tích có khác nhau có ý nghĩa hay không. 
Giả thuyết Ho: sự khác nhau của các mẫu phân tích 
có ý nghĩa về mặt thống kê (chọn mức ý nghĩa là 
0.5%). Nếu P-value < 0.05 thì có sự khác biệt giữa 
các mẫu có ý nghĩa về mặt thống kê. Nếu P-value 
> 0.05 thì sự khác biệt giữa các mẫu không có ý 
nghĩa về mặt thống kê.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của pH đến hoạt tính hai 

enzyme
pH có ảnh hưởng khá lớn đến vận tốc phản ứng 

của enzyme, mỗi enzyme hoạt động mạnh trong 1 
dải pH khác nhau. Đối với lipase khoảng pH dao 
động khá rộng: như lipase từ dầu thầu dầu thì pH 
là 4.7 [3], còn lipase từ tuyến tụy của động vật pH 
có thể lên đến 9.0. Như vậy tùy thuộc vào nguồn 
gốc mà mỗi lipase sẽ có một giá trị pH tối ưu khác 
nhau. Ở giá trị pH mà tại đó enzyme hoạt động 
mạnh nhất gọi là pH tối ưu. Tiến hành xác định 
hoạt độ lipase của LCR và LPP với các giá trị pH 
thay đổi, với cùng cơ chất nhũ tương dầu olive, ở 
nhiệt độ 37°C. Sử dụng đệm phosphat cho LCR, 
đệm borat cho LPP. Kết quả thí nghiệm được thể 
hiện ở bảng 1 và biểu diễn trên hình 2.

Với LCR và LPP lấy hoạt tính tại giá trị pH cho 
hoạt tính cao nhất làm đối chứng

Qua bảng 1 và hình 2 cho thấy hoạt tính LCR 
mạnh nhất ở pH 7.0 (1572.3 U/mg enzyme, tương 

Bảng 1. Ảnh hưởng của pH tới hoạt tính của 
hai enzyme lipase

Lipase từ Candida rugosa Lipase từ Porcine Pancreas

pH Hoạt tính
(U/mg enzyme)

Hoạt 
tính

%
pH Hoạt tính

(U/mg enzyme)

Hoạt 
tính

%

5.5 1157.2 ± 80.26b 73.6 6.5 41.1 ± 0.85e 17

6.0 1462.3 ± 16.76cd 93 7.0 98.5 ± 1.69f 41

6.5 1478.0 ± 10.61cd 94 7.5 111.8 ± 2.33g 47

7.0 1572.3 ± 39.38d 100 8.0 131.6 ± 7.21h 55

7.5 1415.1 ± 20.93c 90 8.5 240.1 ± 7.28k 100

8.0 864.78 ± 62.65a 55 9.0 108.5 ± 4.17fg 45

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị được đánh dấu 
bởi những chữ cái giống nhau thì khác nhau không có ý nghĩa 

theo phân tích thống kê ANOVA (α = 0.05).

Hình 2. Ảnh hưởng của pH đến hoạt tính LPP và LCR 

ứng 100% hoạt tính) khi tăng pH lên 8.0 hoạt 
tính LCR giảm đi chỉ còn một nửa (864.78 U/mg 
enzyme) còn khi giảm pH thì hoạt tính enzyme có 
giảm chậm dần (xem kết quả ở bảng 1), điều này 
cho thấy LCR hoạt động được ở dải pH rộng từ 
pH 5.5 đến pH 7.5, pH tối ưu là 7.0. Ở các giá 
trị pH không phải là tối ưu, hoạt tính dao động 
từ 73% đến 94% hoạt tính tối đa. Kết quả nghiên 
cứu này cũng giống như kết quả của tác giả Banu 
ÖZTÜRK (2001), theo đó tác giả cũng kết luận 
lipase từ Candida rugosa hoạt động khá ổn định 
trong khoảng pH 6.0 đến 7.0. Và theo Fadõloğlu 
and Söylemez (1997) cũng cho kết quả rằng pH 
tối ưu của lipase từ Candida rugosa là 7.0. Ngoài 
ra, kết quả của tôi cũng gần tương tự như nhóm tác 
giả Montero và cộng sự (1993), họ kết luận rằng 
lipase tự do từ Candida rugosa ổn định hoạt tính 
trong khoảng 6.2 đến 7.7 và khi tăng pH lên 8.0 thì 
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lipase bị mất hoạt tính một cách đáng kể.
Còn đối với LPP thì hoạt tính tốt nhất ở pH 8.5 

(hoạt tính đạt 240.1 U/mg enzyme, tương ứng 
100%). Tuy nhiên so với hoạt tính tối đa của LCR 
thì hoạt tính của LPP thấp hơn nhiều lần. Khi 
tăng lên pH 9.0 hoặc giảm pH 7.5 thì hoạt tính 
giảm chỉ còn 45 - 55%, tiếp tục giảm thì hoạt tính 
LPP giảm rất nhanh (pH 6.5 chỉ còn 41.1 U/mg 
enzyme, tương ứng 17% hoạt tính còn lại). Điều 
này cho thấy LPP có dải pH hoạt động hẹp hơn so 
với LCR và LPP là một lipase ưa kiềm, đặc tính 
này cho thấy đây là một loại enzyme rất thích hợp 
cho ngành công nghiệp sản xuất các chất tẩy rửa 
hoạt động ở một môi trường có tính kiềm cao. Kết 
quả của chúng tôi khá tương đồng với nhóm tác 
giả K. Bagi, L. M. Simon (1996) cho rằng pH tối 
ưu cửa LPP là 8.9 [4]. Như vậy, chúng tôi kết luận 
LCR hoạt động trong môi trường trung tính và hơi 
acid còn LPP hoạt động trong môi trường kiềm. 

Từ các kết quả trên chúng tôi chọn pH 7.0 đối 
với LCR, và pH 8.5 đối với LPP để tiếp tục tiến 
hành các thí nghiệm về sau.

3.2. Ảnh hưởng của pH tới tính bền của hai 
enzyme 

Cấu trúc bậc ba của một protein phụ thuộc vào 
liên kết hydro giữa các nhóm R, chỉ cần một sự 
thay đổi nhỏ pH cũng có thể thay đổi khả năng 
ion hóa của các chuỗi mạch bên và phá vỡ các cấu 
trúc tự nhiên, trong một số trường hợp có thể làm 
biến tính enzyme. Do đó mỗi enzyme đều có một 
khoảng pH tối ưu để giúp duy trì cấu trúc tự nhiên 
của nó trong môi trường mà nó hoạt động.

Để xác định tính chất của lipase khi thủy phân 
cơ chất, chúng tôi tiến hành nghiên cứu tính bền 
của hai enzyme này trong quá trình thực hiện thủy 
phân dầu olive. Khảo sát tính bền của LCR trong 
các giá trị pH từ 6.5 đến 8.0 sử dụng đệm phosphat, 
còn LPP thì các giá trị pH từ 7.5 đến 9.0 với đệm 
borat. Với mỗi giá trị pH sau những khoảng thời 
gian xác định (30 phút - 1h - 2h - 3h - 4h - 5h) của 
quá trình thủy phân thì tiến hành đo lượng cơ chất 
tạo thành, xác định hoạt tính tại từng thời điểm đó, 
xác định giá trị kd, và tính t1/2 như công thức (2) và 
(3) trong phần 2.3.3 đã giới thiệu. Kết quả được 
trình bày trong bảng 2 và bảng 3 như sau:

Bảng 2. Thời gian bán hủy và hệ số ức chế của LPP 
tại các pH khác nhau

pH
Lipase từ Porcine pancreas

t1/2 (min) kd (min-1)

7.5
8.0
8.5
9.0

165
154
148
408

4.2.10-3

4.5.10-3

4.7.10-3

1.7.10-3

Bảng 3. Thời gian bán hủy và hệ số ức chế của LCR 
tại các pH khác nhau

pH Lipase từ Candida rugosa

t1/2 (min) kd (min-1)

6.5
7.0
7.5
8.0

217
210
169
151

3.2.10-3

3.3.10-3

4.1.10-3

4.6.10-3

Hình 3. Độ bền pH theo thời gian của LPP

Hình 4. Độ bền pH theo thời gian của LCR

Qua kết quả ở bảng và hình cho thấy đối với 
LCR tại pH 6.5, thời gian bán hủy là 217 phút (3,6 
giờ) tương ứng với hoạt tính còn lại 50% sau 3,6 
giờ thủy phân. Tại pH 7.0, thời gian bán hủy cũng 
gần với tại pH 6.5 (3,5 giờ), khi pH tăng lên 8.0, 
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thời gian bán hủy còn 151 phút (2,5 giờ), giảm 
hơn 1 giờ so với khi ở môi trường pH trung tính 
và acid. Như vậy ở khoảng pH 6.5 đến 7.5, LCR 
hoạt động đều và thời gian bán hủy là hơn 2.5 giờ, 
tuy nhiên LCR thể hiện rõ hoạt động bền trong 
vùng pH trung tính và hơi acid (pH 7.0 và pH 6.5), 
lúc này t1/2 là 3,5 giờ. Kết quả này cũng tương tự 
với Montero et al (1993), tác giả này xác định 
khoảng pH bền của LCR là 6.2 đến 7.7, và Banu 
ÖZTÜRK (2001) [5] thì cũng cho rằng LCR bền 
trong khoảng 6.0 đến 7.0.

Đối với LPP tại giá trị tối ưu pH 8.5 thời gian 
bán hủy là 148 phút (2,5 giờ) thấp hơn 1 giờ so với 
LCR cũng tại giá trị tối ưu, khi pH giảm đến 7.5 
thời gian bán hủy lại dài hơn 165 phút (2,8 giờ), 
khi pH tăng đến 9.0 lúc này thời gian bán hủy là 
6,8 giờ. 

Giá trị t1/2 và hệ số ức chế kd cho 2 lipase thể hiện 
ở bảng 2 và bảng 3 cho thấy khi pH tăng giá trị k 
tăng và lúc này thời gian bán hủy (t1/2) lại giảm. 
Như vậy kết quả cho thấy LCR bền với pH hơn 
LPP, và LCR thì hoạt động tốt và bền ở vùng trung 
tính và hơi acid còn LPP thì môi trường hoạt động 
tốt là kiềm.
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IV. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu khảo sát, tôi đã thu được một số 

kết luận về sự ảnh hưởng của pH lên 2 loại enzyme 
có nguồn gốc khác nhau như sau:

- Enzyme Porcine Pancreas L3126: có pH tối 
thích là 8.5, bền ở pH từ 7.5-8.5, sau 2h45 phút 
hoạt tính còn 50%

- Enzyme Candida rugosa L1754: có pH tối 
thích là 7.0, bền ở pH từ 6.5-7.0, sau 3h37 phút 
hoạt tính còn 50% 

Đây là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo: 
tiếp tục nghiên cứu các yếu tố khác ảnh hưởng 
đến quá trình thủy phân 2 loại enzyme trên, sau 
đó có thể thử nghiệm cố định lipase từ 1 trong 2 
enzyme trên vào trong chất mang (ví dụ như vật 
liệu Hydrotacite) để nâng cao tính chất cũng như 
hiệu suất sử dụng của enzyme. Ứng dụng 2 loại 
lipase trên để thủy phân các loại dầu béo khác từ 
thực vật và động vật.

T.T.T.T
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gãy liên mấu chuyển xương đùi là loại gãy 

xương thường gặp, nhất là đối với người cao tuổi 
và có thể gây nhiều biến chứng toàn thân cũng như 
tại chỗ[6]. Ở Việt Nam, tuy chưa có thống kê cụ 
thể về số lượng bệnh nhân trong toàn quốc, nhưng 
với tỉ lệ người cao tuổi tăng nhanh, số lượng gãy 
xương ở đối tượng này do đó cũng tăng theo.

Đến nay phẫu thuật điều trị gãy liên mấu chuyển 
xương đùi vẫn là chỉ định hàng đầu do các phương 
pháp bảo tồn bệnh nhân phải nằm tại chỗ trong 
thời gian dài, dễ gây các biến chứng như viêm 
phổi, nhiễm trùng tiểu, loét vùng cùng cụt… 

Có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị gãy 
liên mấu chuyển xương đùi, hiện nay kết hợp 
xương bằng nẹp DHS (dynamic hip screw: nẹp vít 
động lực), nẹp lưỡi (lame plaque), nẹp vít khóa, 
đinh gamma...[3],[6] được sử dụng.

Tại Bệnh viện Bà Rịa, từ tháng 01/2017 đến 
tháng 06/2018, đã điều trị và theo dõi cho 29 bệnh 
nhân gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng phẫu 
thuật kết hợp xương nẹp DHS nắn chỉnh kín trên 
bàn chỉnh hình có sự kiểm soát của màn hình tăng 
sáng và đã thu được kết quả khả quan.

Chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm 
2 mục tiêu: 

1. Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển 
xương đùi bằng kết hợp xương nẹp DHS.

2. Nêu một số nhận xét chọn dụng cụ kết hợp 
xương trong gãy liên mấu chuyển xương đùi.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
29 bệnh nhân gãy liên mấu chuyển xương đùi 

được điều trị phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp 
DHS tại Bệnh viện Bà Rịa từ tháng 01/2017 đến 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY 
LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI

BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG 
NẸP DHS TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA

|| BS Nguyễn Phương Nam  
Bệnh Viện Bà Rịa

tháng 06/2018.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Tiến cứu can thiệp
2.2.1. Phương pháp kết hợp xương bằng nẹp 

DHS
Bệnh nhân được gây tê tủy sống và nằm ngửa 

trên bàn chỉnh hình, màn hình tăng sáng (C-arm) 
đặt đối diện phẫu thuật viên.

Đường mổ theo mặt ngoài đùi dài 15cm. Xác 
định vị trí bắt vít cổ chỏm, kiểm tra của C- arm cả 
hai bình diện thẳng và nghiêng, bắt vít cổ chỏm, 
lắp nẹp, bắt vít nén. Bắt vít xương cứng vào xương 
đùi.

Sau mổ 24 giờ cho bệnh nhân ngồi dậy tập vận 
động.

2.2.2. Đánh giá kết quả điều trị
Theo tiêu chuẩn của Nguyễn Trung Sinh (1999)

[4] gồm 4 mức độ:
Rất tốt: Sẹo mổ mềm mại, không viêm rò. 

Xquang: liền xương tốt, góc cổ thân xương đùi từ 
(125o-130o). Đi lại bình thường, không đau ổ gãy. 
Biên độ vận động khớp háng bình thường. Không 
ngắn chi hoặc ngắn dưới 1cm so với bên lành.

Tốt: Sẹo mổ mềm mại, không viêm rò. 
Xquang: liền xương tốt, góc cổ thân xương đùi từ 

Nắn chỉnh và kiểm tra dưới C-arm KHX dưới C-arm
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(125o-130o). Đi lại tập tễnh, ngồi xổm hoặc ngồi 
khoanh tròn được, thỉnh thoảng đau. Biên độ vận 
động khớp háng hạn chế từ 10-30%. Ngắn chi từ 
1-2 cm so với bên lành.

Trung bình: Sẹo xấu dính xương. Xquang: liền 
xương tốt, góc cổ thân xương đùi từ (110o<120o). 
Đau thường xuyên khớp háng, đi lại khó khăn. 
Biên độ vận động khớp háng hạn chế > 30-50%.  
Ngắn chi > 2cm so với bên lành.

Kém: Sẹo mổ xấu, viêm rò. Xquang: không liền 
xương ổ gãy, phương tiện cố định bị mất tác dụng, 
góc trục cổ thân <110o. Bệnh nhân không đi lại 
được hoặc đi lại khó khăn, đau thường xuyên. 
Biên độ vận động khớp háng hạn chế > 50%. Ngắn 
chi > 3cm so với bên lành.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tuổi và giới

Bảng 3.1. Liên quan giữa tuổi và giới (n=29)

Độ tuổi Nữ Nam Cộng

<60 2 (6,9%) 1 (3,4%) 3 (10,3%)

60-70 3 (10,3%) 2 (6,9%) 5 (17,3%)

71-80 7 (24,1%) 5 (17,3%) 12 (41,4%)

81-90 6 (20,7%) 3 (10,3%) 9 (31,1%)

Cộng 18 (62,1%) 11 (37,9%) 29 (100%)

29 bệnh nhân bao gồm 11 nam và 18 nữ; bệnh 
nhân trẻ nhất 54 tuổi, già nhất 82 tuổi (trung bình 
63,11 tuổi).

Bệnh nhân nữ chiếm đa số 62,1% ở tuổi này do 
hiện tượng loãng xương nên chỉ cần một lực chấn 
thương nhẹ cũng gây gãy xương, tỷ lệ loãng xương 
ở nữ giới cao hơn nam giới, kết quả này tương tự 
với các nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Năng 
Giỏi tuổi trung bình là 70[1].  

3.2. Nguyên nhân

Chủ yếu do tai nạn sinh hoạt chiếm 69,0% vì các 
bệnh nhân ở độ tuổi này (63,11 tuổi) ít còn tham 
gia lao động và hoạt động giao thông.

3.3. Phân loại gãy xương theo AO

Loại gãy liên mấu chuyển trong nghiên cứu của 
chúng tôi chủ yếu là loại gãy A1 (37,9%) và A2 
(51,7%), điều này liên quan đến chỉ định phẫu 
thuật dùng nẹp DHS để kết hợp xương. So với 
tác giả Nguyễn Năng Giỏi có 72,34% bệnh nhân 
thuộc loại A2 và A3[1] do chọn mẫu nghiên cứu là 
loại gãy không vững. Loại A3 chúng tôi chỉ định 
cho kết hợp xương bằng nẹp khóa.

3.4. Kết quả điều trị
29 bệnh nhân được đánh giá kết quả, thời gian 

theo dõi từ 6-18 tháng (trung bình 12,3 tháng).
- Liền vết mổ: cả 29 bệnh nhân (100%) đều có 

sẹo mổ liền tốt, mềm mại.
- Liền xương: 28 bệnh nhân (96,6%%) liền 

xương tốt, 1 bệnh nhân (3,45%) liền không tốt.
- Góc cổ han xương đùi so với sau mổ: 21 bệnh 

nhân (72,4%) giữ nguyên; 6 bệnh nhân (20,7%) bị 
hẹp 120-125o; 2 bệnh nhân (6,9%) bị hẹp dưới 
120o.

- Chức năng đi lại: 19 bệnh nhân (65,5%) đi lại 
bình thường không đau; 6 bệnh nhân (20,7%) đau 
nhẹ khi đi bộ; 4 bệnh nhân (13,8%) đau nhiều khi 
đi bộ.

- Chức năng vận động khớp háng: 23 bệnh nhân 
(79,3%) đạt biên độ vận động khớp hang bình 
thường; 6 bệnh nhân (20,7%) có hạn chế gấp khớp 
hang từ 10-20o.

- Độ dài chi: 6 bệnh nhân (20,7%) bị ngắn chiều 
dài tương đối chi so với bên lành, trong đó 2 bệnh 
nhân ngắn dưới 2 cm, 3 bệnh nhân ngắn 2-3 cm và 
1 bệnh nhân ngắn 3-4 cm.

Đánh giá kết quả chung: Theo tiêu chuẩn của 
Nguyễn Trung Sinh: 

Kết quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, 
loại gãy, chất lượng cuộc mổ, phương tiện kết 
hợp xương, tập vận động sau mổ, tình trạng loãng 
xương của bệnh nhân…

Biểu đồ 3.2: Nguyên nhân gãy xương (n=29)

Biểu đồ 3.3: Hình thái đường gãy phân loại theo AO (n=29)
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Với kết quả rất tốt và tốt đạt 89,6%, trung bình 
6,9%, kém 3,4% cho thấy kết quả điều trị của chúng 
tôi rất khả quan. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn 
Bửu Hoa (2010) điều trị 54 bệnh nhân gãy liên 
mấu chuyển xương đùi cũng bằng phương pháp 
kết hợp xương nẹp DHS, đạt kết quả rất tốt và tốt 
75,93%, trung bình 12,96% và kém là 11,11%[2]. 
So với tác giả trên, kết quả của chúng tôi cao hơn 
do có đủ phương tiện, bộ nẹp vít đặt đúng vị trí nên 
tác dụng cố định ổ gãy tốt, thuận lợi cho quá trình 
tập vận động sau mổ của bệnh nhân.

So sánh với kết quả của Nguyễn Việt Nam (2013) 
có sử dụng bàn chỉnh hình và màn hình tăng sáng 
nắn chỉnh kín, kết hợp xương nẹp DHS cho 47 
bệnh nhân gãy liên mấu chuyển xương đùi đạt 
rất tốt và tốt 84,62%, trung bình 15,38%, không 
có kết quả xấu[3] thì kết quả của chúng tôi tương 
đương. Điều này chứng tỏ trong điều kiện đầy đủ 
phương tiện có bàn kéo nắn chỉnh hình và kiểm 
soát dưới màn tăng sáng khi thực hiện phẫu thuật 
thì sẽ cho kết quả tốt nhất.

Trong kết quả của chúng tôi liền xương tốt 
96,6%, nhưng với 6/29 bệnh nhân (20,7%) có góc 
cổ - thân xương đùi hẹp so với kết quả X quang thời 
điểm sau kết hợp xương là do trong đó có 1 bệnh 
nhân gãy loại A1 có chất lượng xương kém mà 
tổng trạng béo mập và 5 bệnh nhân gãy loại A2.2 
kèm theo loãng xương và là loại gãy không vững 
nên khi tập đi đã có hiện tượng này xảy ra. Với tỉ lệ 
20,7% di lệch muộn này của chúng tôi nằm trong 
giới hạn cho phép. Các tác giả khác cũng đã ghi 
nhận sự di lệch muộn này khi sử dụng nẹp DHS. 
Putz và cộng sự thông báo tỉ lệ di lệch thứ phát tới 
34,1%, trong đó có 6,7% di lệch nhiều[6]. Nhiều 
tác giả cho rằng với gãy liên mấu chuyển xương 
đùi không vững, nhất là loại đường gãy kéo dài 
xuống dưới mấu chuyển thì nẹp DHS tỏ ra có kết 
quả kém hơn do sự di lệch thứ phát này[6].

3.5. Biến chứng và tai biến:
Tai biến trong mổ: Có 1 bệnh nhân bị vỡ mấu 

chuyển lớn do khi dùi điểm vào không đủ rộng. 
Chúng tôi mở rộng vết mổ và làm rộng lại điểm 
vào, mấu chuyển lớn vỡ không xử trí gì thêm, kết 
quả kết hợp xương lành tốt.

Biến chứng sau mổ: có 1 bệnh nhân biến chứng 
vít cổ chỏm cấn vào bờ ổ cối, sau 5 tháng bệnh 
nhân vẫn đi tập tễnh và đau, sau đó được mổ lại 
thay chỏm do chất lượng xương loãng.

3.6. Kết hợp xương trong gãy liên mấu chuyển 
xương đùi: Nẹp DHS và so sánh với các dụng cụ 
kết hợp xương khác

3.6.1. Nẹp DHS
Nẹp DHS được phát triển từ năm 1980 đã 

nhanh chóng phát triển rộng rãi và được coi như 
tiêu chuẩn vàng trong kết hợp xương vùng mấu 
chuyển. Chỉ định cho kết hợp xương gãy liên mấu 
chuyển xương đùi. Với ưu điểm cố định vững chắc 
ổ gãy, nhất là các gãy vững, cho phép bệnh nhân 
tập vận động sớm đã đem lại kết quả tốt.

Phương pháp kết hợp xương bằng nẹp DHS có 
hỗ trợ nắn chỉnh kín bằng bàn chỉnh hình dưới sự 
kiểm soát của màn tăng sáng có ưu điểm: Giảm 
thời gian mổ do đã được nắn chỉnh kín, vị trí của 
vít cổ chỏm được xác định chính xác, bộc lộ phần 
mềm tối thiểu, không phải mở bao khớp do quá 
trình mổ được kiểm soát bằng C-arm.

Hệ thống nẹp DHS chắc, khỏe, cố định vững 
chắc ổ gãy, cho phép tập vận động sớm, nhất là 
các ổ gãy vững và tương đối vững, giữ được góc 
cổ - thân xương đùi, hạn chế biến chứng gập góc 
sau mổ, nhất là ở giai đoạn tập tì nén đứng đi.

Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là 
khi kết hợp xương bằng nẹp DHS đối với ổ gãy 
không vững (có mảnh rời ở thành trong hoặc vỡ 
mấu chuyển lớn) và nhất là khi đường gãy chạy 
xuống vùng dưới mấu chuyển thì nẹp DHS không 
đủ vững. Các trường hợp gãy loại A3 đường gãy 
nằm ngang, khi khoan vít cổ chỏm, lỗ vào đúng 
ngay hoặc sát cạnh đường gãy nên khi bắt vít nén 
kéo cổ chỏm ra ngoài, ổ gãy không được cố định 
tốt. Hơn nữa, phương pháp này đòi hỏi phải có đầy 
đủ dụng cụ (màn hình tăng sáng, bàn chỉnh hình, 
bộ trợ cụ chuyên dụng) thì kết quả mới hoàn hảo.

3.6.2. So sánh với các phương pháp kết hợp 
xương khác

Biểu đồ 3.4: Đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn của 
Nguyễn Trung Sinh (n=29)
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Nẹp lưỡi (lame plaque): Thường dùng cho gãy 
dưới mấu chuyển xương đùi. Không có tác dụng 
nén ép giữa 2 mặt gãy. Kỹ thuật đòi hỏi chính xác, 
khó làm, phải mổ mở hoàn toàn gây tổn thương 
phần mềm nhiều.

Nẹp khóa: Sử dụng nẹp khóa trong gãy liên 
mấu chuyển xương đùi cho phép nắn chỉnh dễ, 
kết hợp xương dễ dàng nhưng sự giữ vững góc 
cổ thân xương đùi rất kém, mổ mở hoàn toàn gây 
tổn thương mô mềm nhiều. Khó giữ được góc cổ - 
thân xương đùi. Cho tập chịu tì nén đứng đi muộn.

Đinh nội tủy gamma: Đinh gamma có hiệu quả 
trong gãy không vững với ổ gãy có một hay nhiều 
mảnh rời  thành sau trong (loại A2) hay đường gãy 
chạy dài dài xuống vùng dưới mấu chuyển, thân 
xương (loại A3)[5]. Có thể khắc phục được nhược 
điểm của nẹp DHS. Nhưng kỹ thuật mổ đòi hỏi 
cao. Chỉ định dùng trong gãy dưới mấu chuyển 
xương đùi là chủ yếu.

Qua đề tài nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy 
chọn lựa dụng cụ kết hợp xương cho các loại gãy 
theo phân loại AO như sau:

- Nẹp DHS có hiệu quả tốt khi sử dụng kết hợp 
xương cho loại gãy A1, A2.1 và A2.2.

- Đinh gamma có hiệu quả nhất khi sử dụng kết 
hợp xương cho loại gãy A3

- Nẹp lưỡi có hiệu quả khi sử dụng kết hợp 
xương cho loại gãy A3.1 và A3.3

- Nẹp khóa nên sử dụng trong loại gãy A2.3.
Như vậy, kết hợp xương bằng nẹp DHS là 

phương pháp cho áp dụng rộng rãi nhờ tác dụng cố 
định ổ gãy vững chắc và có lực ép trên ổ gãy. Tốt 
hơn là khi được thực hiện trên bàn chỉnh hình với 
sự kiểm soát của màn hình tăng sáng sẽ giúp cho 
cuộc mổ thuận lợi: giảm thời gian phẫu thuật, ít 
gây tổn thương mô mềm, đặt phương tiện kết hợp 
xương đúng vị trí với kích thước phù hợp, giảm 
lượng máu mất và giảm nguy cơ nhiểm khuẩn…

IV. KẾT LUẬN
Đánh giá kết quả điều trị 29 bệnh nhân gãy liên 

mấu chuyển xương đùi bằng phương pháp phẫu 
thuật kết xương nẹp DHS, nắn chỉnh kín bằng bàn 
chỉnh hình và màn hình tăng sáng tại Bệnh viện Bà 
Rịa, chúng tôi rút ra kết luận:

- Kết quả điều trị: Vết mổ liền kỳ đầu 100%. 
Ổ gãy được nắn chỉnh hết di lệch, góc cổ - thân 
xương đùi bình thường 100%. Kết quả đạt 96,6% 
liền xương tốt, trong đó 89,6% rất tốt và tốt, 6,9% 
trung bình, kém 3,4%.

- Chỉ định kết xương bằng nẹp DHS cho gãy liên 
mấu chuyển xương đùi là phù hợp tốt nhất cho loại 
gãy A1 và A2.2. Tuy nhiên, cần đánh giá tình trạng 
ổ gãy, chất lượng cuộc mổ, tình trạng loãng xương 
để đưa ra tiến trình tập vận động phù hợp, hạn chế 
tình trạng di lệch thứ phát. Phương pháp điều trị 
này đòi hỏi phải có đủ trang bị cần thiết.

N.P.N
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ABSTRACT
This study was undertaken to evaluate an effect 

of homogenization and utilization of surface-active 
stabilizer (Tween 20) on a stability of pasteurized 
coconut milk emulsions. Coconut milk extracted 
from the fresh coconut meat was mixed with 
Butylatedhydroxytoluene (BHT: 0,03%) as antioxidant; 
and Sodium Hydrosulfite (NaHSO3: 0,04%) as anti-
browning agents, then these samples were added 
a range of Tween 20 concentrations including 0%; 
0,6%; 0,8%; 1% and they were homogenized under 
pressure from 0 to 250Bar. The responses to this 
research were fat particle diameter and creaming 
index. The result suggested that quality of coconut 
milk in terms of stability of emulsions was influenced 
by both the homogenizing pressure and the surface-
active stabilizer concentration. When be added the 
stabilizer and homogennized, the emulsion’s stability 
improved. 0,8% Tween 20 and 200 Bar pressure 
were parameters selected to apply for coconut milk 
manufacture. 

Key words: Coconut milk; emulsion; 
homogenization, surface-active stabilizer; creaming 
index.

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá hiệu quả của 

việc đồng hóa và sử dụng chất ổn định bề mặt (Tween 
20) lên độ bền hệ nhũ tương sữa dừa thanh trùng. Sữa 
dừa được trích chiết từ cơm dừa tươi được phối trộn 
với phụ gia chống oxi hóa Butylatedhydroxytoluene 
(BHT: 0,03%) và chống hóa nâu Sodium Hydrosulfite 
(NaHSO3:0,04%), sau đó dung dịch này được phối trộn 
với Tween 20 ở các nồng độ  0%; 0,6%; 0,8%; 1% và 
được đồng hóa ở các áp suất lần lượt là 0; 150; 200; 
250 Bar. Hàm mục tiêu của nghiên cứu là đường kính 
hạt cầu béo và chỉ số CI (Creaming index). Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng, chất lượng sữa dừa xét về độ 
bền hệ nhũ tương phụ thuộc vào áp suất đồng hóa 
và nồng độ chất ổn định bề mặt bổ sung vào. Độ bền 
hệ nhũ tương tăng khi sữa dừa vừa được bổ sung 

ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP SUẤT ĐỒNG HÓA 
VÀ NỒNG ĐỘ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ 

MẶT (TWEEN 20) ĐẾN ĐỘ BỀN HỆ NHŨ 
TƯƠNG SỮA DỪA THANH TRÙNG

|| KS. Nguyễn Thị Thùy Trang 
|| ThS. Trần Thị Hồng Cẩm
Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM

phụ gia ổn định bề mặt vừa được đồng hóa. Nồng độ 
Tween 20 là 0,8% và áp suất đồng hóa là 200 Bar là 
thông số được chọn cho quá trình sản xuất sữa dừa.

Từ khóa: Sữa dừa; hệ nhũ tương; đồng hóa; chất ổn 
định bề mặt; chỉ số creaming.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sữa dừa hay còn gọi là nước cốt dừa là một hệ 

nhũ tương dầu trong nước, có màu trắng sữa, thu 
nhận được khi ép cơm dừa tươi nạo nhuyễn trong 
điều kiện có hay không bổ sung nước. Sữa dừa dễ 
bị tách pha, do hệ nhũ tương dầu/nước trong sữa 
không bền. Các giọt béo ở gần nhau dễ dàng kết 
hợp lại tạo thành giọt có kích thước lớn hơn, nổi 
lên trên và hình thành một lớp đặc gọi là lớp kem. 
Lớp bên dưới là nước cùng với các chất tan trong 
nước. Một số nghiên cứu cho thấy hệ nhũ tương 
trong sữa dừa kém bền nhất trong khoảng pH 3,5 
- 6,0 và ổn định nhất ở hai khoảng pH 1,5 - 2,0 và 
pH 6,5[1]. Do đó, để ổn định hệ nhũ tương, nhà sản 
xuất thường tiến hành quá trình đồng hóa và sử 
dụng thêm chất ổn định bề mặt. Kỹ thuật đồng hóa 
hệ nhũ tương bao gồm các phương pháp phá vỡ, 
làm giảm kích thước những hạt thuộc pha phân tán 
và phân bố đều chúng trong pha liên tục. Việc làm 
tăng diện tích bề mặt tiếp xúc giữa hai pha và sức 
căng bề mặt sẽ làm cho hệ nhũ tương ổn định hơn 
và tránh được hiện tượng tách pha. Trong chế biến 
thực phẩm, để giúp cho quá trình đồng hóa đạt 
hiệu quả cao và hệ nhũ tương thực phẩm không bị 
tách pha, người ta còn sử dụng các phụ gia có chức 
năng đặc biệt với mục đích ổn định hệ nhũ tương. 
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về sự kết hợp giữa 
đồng hóa và sử dụng phụ gia trong việc ổn định hệ 
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nhũ tương, nhưng đối tượng nghiên cứu trên sữa 
dừa vẫn còn hạn chế. Mục đích của nghiên cứu 
này là xác định sự ảnh hưởng của sự kết hợp chất 
ổn định bề mặt và đồng hóa lên mức độ ổn định 
của hệ nhũ tương. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 

Nguyên liệu
Cơm dừa sử dụng trong nghiên cứu được cung 

cấp từ tỉnh Bến Tre, thuộc giống dừa Ta Xanh, độ 
tuổi khoảng 11-12 tháng tuổi và có thành phần cơ 
bản là 31% béo, 3% protein, 42% ẩm (tính theo 
khối lượng nguyên liệu cơm dừa tươi ban đầu). 
Nguyên liệu sẽ được đông lạnh cho đến khi được 
ép lấy cốt. Cơm dừa được phối trộn với nước theo 
tỉ lệ 1:1 (w/w), nhiệt độ nước phối trộn là 500C. 
Sau khi ép hỗn hợp cơm dừa và nước, dịch cốt 
sẽ được lọc, gia nhiệt lên 600C và phối trộn phụ 
gia gồm BHT 0,03% (w/w), NaHSO3 (0,04%) và 
Tween 20 với các tỷ lệ khảo sát là 0%, 0,6%, 0,8%, 
1%. Sau đó, các mẫu này sẽ được đồng hóa ở một 
trong các áp suất 0, 150, 200, 250 Bar. Tiếp theo, 
mẫu khảo sát sẽ được thanh trùng ở nhiệt độ 720C 
trong 20 phút.

Phương pháp phân tích
Mẫu dừa sau khi thanh trùng sẽ được kiểm tra 

hiệu quả đồng hóa bằng cách so sánh đường kính 
các hạt béo của các mẫu được xử lý ở các chế độ 
khác nhau. Đường kính hạt cầu béo được quan 
sát từ kính hiển vi điện tử Optika. Ngoài ra, hiệu 
quả đồng hóa còn được đánh giá bằng chỉ số CI 
(Creaming Index). Phương pháp xác định chỉ số 
CI được thực hiện theo nghiên cứu củaNattapol 
Tangsuphoom và John N. Coupland (2008)[2]. Mẫu 
sữa dừa hiệu Chao Kor của Thái Lan sản xuất được 
dùng làm mẫu đối chứng. Số liệu được xử lý bằng 
phương pháp phân tích ANOVA thông qua phần 
mềm MiniTab 16. 

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN
3.1. Khảo sát ảnh hưởng của áp suất đồng hóa 

và hàm lượng phụ gia đến đường kính hạt cầu 
béo

Quá trình đồng hóa có tác dụng chia nhỏ những 
hạt cầu béo có kích thước lớn thành nhiều hạt béo 
có kích thước nhỏ hơn, làm pha phân tán phân bố 

đều trong hệ nhũ tương. Tuy nhiên, những hạt nhỏ 
này có khả năng hợp giọt, hình thành kích thước 
hạt lớn trở lại. Vì lý do này, phụ gia ổn định bề mặt 
được sử dụng bổ trợ. Để khảo sát ảnh hưởng của 
áp suất đồng hóa và hàm lượng phụ gia, quá trình 
xử lý đồng hóa được tiến hành với áp suất thay đổi 
từ 0 đến 250 Bar trong 3 phút, hàm lượng Tween 
20 thay đổi từ 0 đến 1%; nhiệt độ nhập liệu được 
cố định là 50oC. Hiệu quả của quá trình xử lý được 
đánh giá thông qua đường kính hạt béo (µm). Kết 
quả được thể hiện qua bảng 1.

Bảng 1. Đường kính hạt cầu béo theo 
các chế độ xử lý khác nhau.

Đường kính hạt cầu béo (µm)

0Bar 150Bar 200Bar 250Bar

0% 11,6Aa 11,1Aa 11Aa 12,1Aa

0,6% 11,5Aa 10Bb 9,2Bbc 9Bc

0,8% 11,4Aa 9,3Cb 7,7Cc 8Cc

1%  10,8Aa 8,7Cb 7,4Cc 7,2Cc

Kí hiệu  A, B, C thể hiện sự khác nhau của trung 
bình các mẫu trong cùng 1 cột, các mẫu chứa 
ít nhất 1 kí tự giống nhau là không khác nhau 
(P>0,05).

Kí hiệu  a, b, c thể hiện sự khác nhau của trung 
bình các mẫu trong cùng 1 hàng, các mẫu chứa 
ít nhất 1 kí tự giống nhau là không khác nhau 
(P>0,05).

Kết quả cho thấy rằng với các mẫu sữa dừa được 
đồng hóa ở các áp suất khác nhau nhưng không bổ 
sung phụ gia, đường kính hạt cầu béo khác nhau 
không có ý nghĩa (P>0,05). Tangsuphoom và cộng 
sự (2008) cũng đã đánh giá tác dụng của việc đồng 
hóa và sử dụng phụ gia đến độ bền hệ nhũ tương 
bằng cách tạo ra các mẫu sữa dừa cùng được xử lý 
đồng hóa nhưng khác nhau về loại phụ gia bổ sung, 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc đồng hóa chỉ thể 
hiện hiệu quả rõ khi mẫu sữa dừa được bổ sung 
phụ gia ổn định bề mặt[3]. Tác giả đã cho rằng, mặc 
dù đồng hóa làm giảm kích thước giọt béo nhưng 
tác dụng này không lâu dài, nếu không có chất ổn 
định bề mặt, các hạt sẽ kết tụ lại thậm chí với tốc 
độ nhanh hơn khi không đồng hóa vì lúc này các 
hạt cầu béo đã mất lớp protein bảo vệ[4]. 

Đối với những mẫu có sử dụng phụ gia ở những 
nồng độ khác nhau nhưng không đồng hóa, kích 
thước hạt béo cũng không có sự thay đổi đáng kể. 
Trong khi đó, các mẫu vừa được bổ sung chất ổn 
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định bề mặt và được đồng hóa, phần lớn đường 
kích hạt cầu béo giảm theo chiều tăng nồng độ chất 
ổn định và áp suất đồng hóa. Việc đồng hóa và bổ 
sung phụ gia ổn định bề mặt sẽ làm các hạt cầu béo 
phân tán đồng đều hơn và có kích thước nhỏ hơn, 
điều này có thể được giải thích là do trong quá 
trình đồng hóa, các hạt cầu béo có kích thước lớn 
bị xé nhỏ bởi lực cắt mạnh tạo nên các hạt có kích 
thước đồng đều và nhỏ hơn so với hạt ban đầu, sau 
đó các hạt cầu béo này sẽ được bao bởi lớp chất 
ổn định bề mặt, lớp này có khả năng thế chỗ các 
protein trên bề mặt đã bị mất của các hạt cầu béo, 
do đó mà có khả năng làm giảm sự kết chùm của 
hạt cầu béo[5].

Từ việc quan sát số liệu đo đường kính hạt cầu 
béo, nghiên cứu cho thấy rằng các mẫu được đồng 
hóa ở áp suất 200 Bar, 250 Bar và được bổ sung 
hàm lượng Tween 20 là 0,8%, 1% có kích thước 
các hạt cầu béo cao hơn hẳn những mẫu còn lại 
(p<0,05), tuy nhiên bốn mẫu này (mẫu đồng hóa 
200 Bar và bổ sung 0,8% phụ gia; mẫu đồng hóa 
200 Bar và bổ sung 1% phụ gia; mẫu đồng hóa 
250 Bar và bổ sung 0,8% phụ gia; mẫu đồng hóa 
250 Bar và bổ sung 1% phụ gia) cho đường kính 
hạt cầu béo không khác nhau (p > 0,05) và đạt gần 
xấp xỉ so với mẫu sản phẩm thương mại Chao Kor 
(đường kính hạt đo được là 6,99 ±0,5 µm). Từ kết 
quả trên ta có thể thấy, khi áp suất xử lý càng tăng 
thì đường kính hạt cầu béo càng giảm, tuy nhiên, 
đến một giá trị áp suất nhất định, trong thí nghiệm 
này là 200 Bar thì đường kính hạt cầu béo không 
tiếp tục giảm. Nguyên nhân của hiện tượng trên 
là khi tăng áp suất đồng hóa thì khả năng phá vỡ 
các hạt cầu béo tăng khiến cho các hạt cầu béo bị 
chia nhỏ nhiều lần, dẫn đến kích thước các hạt cầu 
béo giảm dần, tuy nhiên, khi áp suất đồng hóa tăng 
cao (> 200 Bar) thì kích thước hạt cầu béo không 
tiếp tục giảm nữa. Theo Bergenstahl và Claesson 
(1990) kích thước các hạt cầu béo đóng vai trò 
quan trọng nhất trong việc ổn định hệ nhũ tương[6]. 
Nếu kích thước hạt cầu béo càng nhỏ thì khả năng 
phân tán trong hệ nhũ tương càng cao và hệ sẽ 
càng bền, tuy nhiên nếu mức năng lượng cung cấp 
cho quá trình đồng hóa vượt quá ngưỡng tối ưu, 
nghĩa là áp suất đồng hóa quá cao thì sẽ xảy ra hiện 
tượng tách béo, làm giảm hiệu quả của quá trình 
đồng hóa. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm cũng cho 

thấy khi áp suất đồng hóa tăng sẽ khiến nhiệt độ 
sữa dừa cũng tăng. Độ nhớt của dung dịch sẽ giảm 
khi nhiệt độ tăng cao, mà độ nhớt là một trong 
những yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của hệ nhũ 
tương, độ nhớt giảm sẽ làm cho hệ nhũ tương càng 
kém bền[7]. Khi tăng nồng độ phụ gia, khả năng 
bao phủ hạt cầu béo của phụ gia này càng cao, làm 
giảm hiện tượng hợp giọt, tuy nhiên khi nồng độ 
phụ gia tiếp tục tăng sẽ dẫn đến hiện tượng dư thừa 
phân tử bao phủ, do đó sự tác dụng ngăn ngừa sự 
hợp giọt không tăng nữa. 

3.2. Khảo sát ảnh hưởng của áp suất đồng hóa 
và hàm lượng phụ gia đến chỉ số CI

Chỉ số CI cho biết mức độ ổn định của hệ nhũ 
tương sau khi đồng hóa và gián tiếp cho biết về 
mức độ tập hợp của các giọt trong hệ nhũ tương, 
CI càng thấp thì hệ nhũ tương càng bền. Chỉ số CI 
của các mẫu được thể hiện trong Bảng 2 và Hình 1.

Qua kết quả phân tích số liệu cho thấy nếu các 
mẫu không được đồng hóa thì việc bổ sung phụ 
gia không có tác dụng ổn định hệ nhũ tương, giá 
trị CI của các mẫu không đồng hóa không khác 
nhau (P>0,05). Kết quả cũng chỉ ra rằng, nếu 
không bổ sung phụ gia ổn định bề mặt, việc đồng 
hóa cũng không thể hiện hiệu quả, thậm chí chỉ 
số CI của mẫu được đồng hóa có xu hướng cao 
hơn chỉ số CI của mẫu không đồng hóa, không bổ 
sung phụ gia. Những kết quả cũng phù hợp với kết 
quả Tangsuphoom và cộng sự (2007), và nguyên 
nhân được cho là đồng hóa làm ảnh hưởng đến lớp 
protein bảo vệ của hạt cầu béo.

Bảng 2: Chỉ số CI của các mẫu ở các chế độ xử lý khác nhau

Chỉ số CI (%)

0 Bar 150 Bar 200 Bar 250Bar

0% 58,7±1,5Aa 62,7Aa 60Aa 61,3Aa

0,6% 57Aa 38,3Bb 16,3Bc 8Bd

0,8% 59,7Aa 20,3Cb 0Cc 0Cc

1% 59,3Aa 13Db 0Cc 0Cc

Kí hiệu  A,B,C thể hiện sự khác nhau của trung 
bình các mẫu trong cùng 1 cột, các mẫu chứa 
ít nhất 1 kí tự giống nhau là không khác nhau 
(P>0,05).

Kí hiệu  a,b,c thể hiện sự khác nhau của trung 
bình các mẫu trong cùng 1 hàng, các mẫu chứa 
ít nhất 1 kí tự giống nhau là không khác nhau 
(P>0,05).
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Khi mẫu được đồng hóa và bổ sung phụ gia, chỉ 
số CI có khuynh hướng giảm theo chiều tăng của 
áp suất đồng hóa cũng như chiều tăng của hàm 
lượng chất nhũ hóa Tween 20. Chỉ số CI thấp nhất 
(0%) được tìm thấy ở mẫu bổ sung 0,8 % và 1% 
chất nhũ hóa đồng thời kết hợp với áp suất đồng 
hóa là 200 Bar hoặc 250 Bar. Giá trị CI này cũng 
tương đương với chỉ số CI của sản phẩm đang bán 
trên thị trường (mẫu Chao Kor). Hình ảnh hạt cầu 
béo của  mẫu sữa dừa trước và sau xử lý được thể 
hiện trong Hình 2.

IV. KẾT LUẬN
Từ những phân tích trên, ta thấy rằng việc đồng 

hóa và sử dụng phụ gia ổn định bề mặt chỉ thể 
hiện tác dụng khi hai phương pháp được phối hợp 
đồng thời. Nghiên cứu chỉ ra rằng, sữa dừa được 
bổ sung 0,8% và 1% Tween 20 và đồng hóa ở áp 
suất 200 Bar hay 250 Bar sẽ cho hệ nhũ tương bền 
tương đương hệ nhũ tương của sản phẩm trên thị 
trường. Để tiết kiệm chi phí vận hành, ta có thể 
chọn áp suất đồng hóa là 200 Bar và nồng độ phụ 
gia là 0,8% cho quy trình sản xuất sữa dừa thanh 
trùng.

N.T.T.T, T.T.H.C

          (M0)       (M1) 

Hình 2: Hình ảnhhạt cầu béo của mẫu đối chứng M0 
( không đồng hóa và không bổ sung phụ gia) và mẫu sữa dừa đã 

xử lý M1 (đồng hóa ở áp suất 200 Bar và bổ sung 0,8% phụ gia)
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Hình 1. Chỉ số CI ở những mẫu được xử lý khác nhau
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TÓM TẮT: 
Đậu xanh là một trong những cây công nghiệp 

ngắn ngày quan trọng, có giá trị dinh dưỡng cao. Đậu 
xanh có hàm lượng protein, tinh bột, vitamin, khoáng 
chất cao và nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học như 
isoflavone… Đặc biệt, trong hạt đậu xanh nẩy mầm, 
các enzyme được hoạt hóa sẽ chuyển đổi các chất 
dinh dưỡng khó hấp thụ thành các chất dễ hấp thụ 
hơn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu các 
yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm của hạt đậu 
xanh. Trên cơ sở này, chúng tôi xây dựng quy trình sản 
xuất bột đậu xanh nảy mầm và đánh giá sự thay đổi 
về thành phần các chất dinh dưỡng của hạt đậu xanh 
trong từng giai đoạn: lựa chọn nguyên liệu, hạt đậu 
sau khi ngâm, hạt đậu có mầm < 1 cm và hạt đậu có 
mầm dài từ 1-2 cm. Kết quả thực nghiệm cho thấy, hạt 
đậu xanh có tỷ lệ nảy mầm cao khi ngâm trong thời 
gian 8 giờ, nhiệt độ 30oC và thời gian ủ 6 giờ. Thành 
phần các chất dinh dưỡng của hạt thay đổi tùy thuộc 
vào các giai đoạn nghiên cứu như: hàm lượng protein, 
hàm lượng tro của đậu tăng khi hạt nảy mầm; hàm 
lượng lipid, đường tổng và đường khử giảm dần so 
với nguyên liệu ban đầu. Bột đậu xanh nảy mầm có 
giá trị cảm quan tốt nhất khi được hấp 5 phút và sấy ở 
nhiệt độ 120oC, trong thời gian 120 phút.

Từ khóa: Đậu xanh, nảy mầm, enzyme, protein, 
hàm lượng tro, đường tổng, đường khử.

ABSTRACT:
Green bean is the one of the important short-

term industrial plants with high nutritional value. 
Green bean has high level of the protein, starch, 
vitamins, minerals and many bioactive compounds, 
such as isoflavones ... Especially, in the sprouting 
green beans, activated enzymes will convert difficult 
absorbed nutrients into more absorbable substances. 
In this study, we reseached the factors affecting the 
germinating process of the green bean seeds. On this 
basis, we developed the process of producing the flour 
from the germinating green beans and evaluated the 
changes in nutrient compositions of bean seeds in 
each step: selected materials, beans after soaking, 
seeds have sprout length less than 1 cm and seeds 
have sprout length from 1 to 2 cm. Experimental 

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
BỘT DINH DƯỠNG TỪ HẠT 

ĐẬU XANH NẢY MẦM
|| TS. Nguyễn Thị Tuyết 
|| Nguyễn Thị Lành
Ngành Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học BR-VT

results have shown that green bean seeds have high 
germination rate as soaked for 8 hours, temperature 
30oC and 6 hours of incubation. The nutrient 
composition of the seed is various, depended on the 
studied steps such as: protein content, the ash content 
of the beans increase as the seeds germinated; Lipid 
content, total sugar and reducing sugars gradually 
decrease in the comparation to the original material. 
Flour of the germinating green bean has the best 
sensory value when steamed for 5 minutes and dried 
at 120oC, for 120 minutes.

Keywords: Green beans, germination, enzymes, 
proteins, ash content, total sugar, reducing sugar.

I. MỞ ĐẦU 
Cây đậu xanh (Mungbean, Green bean) có tên 

khoa học Vigna radiata (L) là cây đậu đỗ quan 
trọng đứng hàng thứ ba sau đậu nành và đậu 
phụng. Đậu xanh tốt cho sức khỏe vì cung cấp chất 
đạm, chất xơ ăn kiêng, chất chống oxy hóa và vi 
chất dinh dưỡng cao. Trong 100g hạt đậu xanh có 
chứa khoảng 24% protein, 1% chất béo, 62-63% 
carbohydrate và 16% chất xơ, cung cấp khoảng 
340 kcal. Tuy nhiên trong đậu xanh có chứa các 
chất kìm hãm protease làm giảm giá trị dinh dưỡng 
của nó. Các chất kìm hãm thường là Kunitz và 
Bowman-Birk. Kunitz là chất kìm hãm trypsine, 
còn Bowman-Birk có hai trung tâm hoạt động có 
thể kìm hãm cả trypsine và chymotrypsine. Bên 
cạnh đó, trong protein đậu còn chứa hemagglutinin 
hay còn gọi là lectin, có khả năng tạo phức khá bền 
vững với glucid gây hiện tượng đông tụ máu. Các 
chất này dễ dàng bị phân hủy bởi nhiệt hoặc trong 
quá trình nảy mầm của hạt. Theo nghiên cứu của 
Trần Thị Thúy (2018) và A.E. Mubarak  (2004) chỉ 
ra rằng, trong qua trình nảy mầm của các loại hạt, 
các enzym thủy phân sẽ hoạt động mạnh, enzym 
amylase sẽ thủy phân glucid để tạo thành các 
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monosaccarit, disaccarit và các oligosaccarit; các 
enzym proteolytic sẽ thủy phân protein thành các 
axit amin; enzym lipase sẽ thủy phân lipid thành 
glyxerin và các axit béo. Như vậy cơ thể người và 
gia súc có thể dễ hấp thụ các chất được tạo thành 
và do đó sẽ tăng cao độ đồng hóa thức ăn [2], [3].

Hiện nay đã có một vài nghiên cứu về các sản 
phẩm ngũ cốc nảy mầm được công bố, như nghiên 
cứu của Trần Thị Thúy về đánh giá hàm lượng một 
số yếu tố dinh dưỡng và enzyme trong giai đoạn 
sớm của quá trình nảy mầm hạt đậu nành [2]. Các 
công trình nghiên cứu của nước ngoài tập trung 
chủ yếu nghiên cứu nảy mầm các hạt đại mạch, hạt 
chia, hạt lúa mì.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết 
quả về quy trình sản xuất bột đậu xanh nảy mầm 
và khảo sát sự thay đổi các thành phần chất dinh 
dưỡng của đậu ở các giai đoạn khác nhau từ 
nguyên liệu đến khi nảy mầm. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Nguồn nguyên liệu đậu xanh được thu mua từ 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các 
hóa chất để phân tích hàm lượng protein tổng, 
lipid, đường khử, đường tổng được mua của 
Merch, Trung Quốc và Việt Nam, đều đạt độ tin 
sạch ở mức phân tích. 

1. Khảo sát điều kiện ngâm, ủ hạt đậu xanh 
cho nảy mầm

Hạt đậu xanh được lựa chọn và loại bỏ hạt hỏng, 
cân xác định trọng lượng khô trước khi rửa với 
nước sạch (mỗi thí nghiệm 100g) và ngâm ở nhiệt 
độ 25oC, 30oC, 35oC, 40oC, trong thời gian 2 giờ, 
4 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ. Sau khi ngâm, hạt được 
ủ ở điều kiện thường trong thời gian: 4 giờ, 6 giờ, 
8 giờ, 12 giờ, 14 giờ. Thí nghiệm bố trí theo kiểu 
1 yếu tố hoàn toàn ngẫu nhiên, lặp lại 3 lần. Việc 
lựa chọn giá trị tối ưu cho quá trình ngâm dựa trên 
tỷ lệ nảy mầm của đậu xanh, còn trong quá trình 
ngâm theo dõi tiến trình nảy mầm của hạt theo thời 
gian và thu hoạch hạt nảy mầm định kỳ tại 3 thời 
điểm khác nhau: Hạt trương nước (theo điều kiện 
tối ưu đã chọn), hạt bắt đầu nảy mầm (chiều dài 
mầm < 1cm), hạt có chiều dài mầm từ 1-2 cm. 

2. Xác định hàm lượng một số chất dinh 
dưỡng trong hạt đậu xanh nảy mầm

Hạt đậu xanh nguyên liệu và hạt nảy mầm ở các 
thời điểm khác nhau được nghiền nhỏ và đem đi 

xác định hàm lượng tro, protein, lipid, đường tổng, 
hàm lượng đường khử.

Hàm lượng tro xác định bằng phương pháp 
nung ở 550oC (TCNV 8124:2009). Hàm lượng 
protein được xác định theo phương pháp Kjeldahl 
(TCVN 8801:2011). Xác định hàm lượng lipid 
bằng phương pháp Soxhlet. Hàm lượng đường 
khử, đường tổng được xác định bằng phương pháp 
Bertrand theo TCVN 4594:1988. 

3. Khảo sát điều kiện hấp và sấy hạt đậu xanh 
nảy mầm

Đậu xanh sau khi nảy mầm đến chiều dài mong 
muốn được thu nhận và rửa qua nước sạch để loại 
bỏ tạp chất và mùi chua. Sau đó được đem đi hấp 
trong các khoảng thời gian 5 phút, 10 phút, 15 
phút. Sau khi hấp đậu được đem đi sấy ở điều kiện 
nhiệt độ 90oC, 100oC, 110oC, 120oC trong thời 
gian 30 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút, 150 phút. 
Việc xác định thời gian hấp, nhiệt độ và thời gian 
sấy dựa trên phép thử cho điểm chất lượng tổng 
hợp sản phẩm TCVN 3215-79.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Tiến trình nảy mầm của hạt đậu xanh
Cũng như các loại hạt khác, hạt đậu xanh nảy 

mầm chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện bên ngoài 
nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm (thời gian ngâm),... 
Trong điều kiện ngâm ở nhiệt độ 30oC và thời gian 
ngâm 8 giờ cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất 92-93%. 
Theo dõi quá trình nảy mầm của hạt đậu xanh 
trong thời gian ủ chúng tôi nhận thấy thời gian ủ 
hạt càng lâu thì chiều dài mầm càng tăng. Tỷ lệ 
mầm và thời gian ủ ở điều kiện thường được thể 
hiện qua bảng và hình sau:

Bảng 1. Chiều dài đậu xanh theo thời gian
Thời gian ủ (giờ) Chiều dài mầm (cm)

4 0,5 ± 0,1A

6 0,7 ± 0,1B

8 1 ± 0,05C

10 1,5 ± 0,1D

12 1,8 ± 0,05E

14 2 ± 0,05F

Hình 1. Biểu đồ so sánh chiều dài mầm theo thời gian ủ
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Qua bảng và hình trên ta thấy thời gian để chiều 
dài mầm đậu xanh đạt dưới 1cm là khoảng thời 
gian từ 4-8 giờ, độ dài mầm đậu xanh lần lượt là 
0,5-0,7-1 cm, tương ứng với thời gian ủ 4-6-8 giờ. 
Qua đánh giá cảm quan chúng tôi nhận thấy để sản 
xuất bột đậu xanh nảy mầm thì chỉ cần ủ hạt đến 
chiều dài dưới 1 cm, tức thời gian ủ khoảng 6 giờ.

2. Đánh giá hàm lượng tro của đậu xanh trong 
giai đoạn nảy mầm

Trong quá trình nảy mầm các chất acid, photpho, 
kẽm, muối vô cơ được giải phóng ra, làm cho hàm 
lượng các chất khoáng trong đậu nảy mầm tăng 
lên. 

Bảng 2. Hàm lượng tro đậu xanh qua các giai đoạn

Các giai đoạn Hàm lượng tro (%)

Nguyên liệu 3,15 ± 0,07C

Sau ngâm 2,86 ± 0,04A

Mầm dưới 1 cm 3,08 ± 0,03BC

Mầm từ 1-2 cm 2,96 ± 0,01AB

Hình 2. Biểu đồ hàm lượng tro qua các giai đoạn

Từ kết quả của bảng 2 và biểu đồ 2 cho thấy 
hàm lượng tro có sự dao động qua các giai đoạn. 
Nguyên liệu sau quá trình ngâm hàm lượng tro 
giảm nhẹ và sau đó hàm lượng tro tăng qua các 
giai đoạn nảy mầm. 

3. Đánh giá hàm lượng protein của đậu xanh 
qua các giai đoạn

Bảng 3. Hàm lượng protein của đậu xanh qua các giai đoạn 
so với nguyên liệu

Các giai đoạn Hàm lượng protein (%)

Nguyên liệu 19,87 ± 0,04A

Sau ngâm 19,96 ± 0,01A

Mầm dưới 1 cm 20,83 ± 0,04B

Mầm từ 1-2 cm 20,88 ± 0,03C

Hàm lượng protein được ghi nhận từ các bảng 
3 và biểu đồ 3 cho thấy tăng dần theo thời gian 
có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 0,05. Trong 
đó hàm lượng protein ở đậu xanh nguyên liệu là 
19,87% và tăng ở mức cao nhất là 20,88% ở giai 
đoạn mầm từ 1-2cm, hàm lượng protein sau ngâm 
và giai đoạn mầm dưới 1cm lần lượt là 19,96% 
và 20,73%. Theo nghiên cứu của Trần Thị Thúy 
(2018) về sự biến đổi của các thành phần hóa học 
trong quá trình nảy mầm trên cây họ đậu, cho thấy 
sự nảy mầm có thể tăng hàm lượng protein dễ tiêu 
hóa, còn hàm lượng protein khó tiêu hóa giảm [2]. 

4. Đánh giá hàm lượng lipid của đậu xanh 
qua các giai đoạn

Bảng 4. Hàm lượng lipid của đậu xanh qua các giai đoạn

Các giai đoạn Hàm lượng lipid (%)

Nguyên liệu 1,25 ± 0,03B

Sau ngâm 1,17 ± 0,09AB

Mầm dưới 1 cm 1,08 ± 0,04A

Mầm từ 1-2 cm 1,03 ± 0,01A

Hình 3. Biểu đồ hàm lượng protein qua các giai đoạn 
của đậu xanh so với nguyên liệu

Hình 4. Biểu đồ hàm lượng của lipid qua các giai đoạn của đậu xanh



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 17 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

Từ những kết quả trên dễ nhận thấy được hàm 
lượng lipid giảm qua các giai đoạn. Hàm lượng 
lipid giảm khoảng 0,2% sau quá trình ủ mầm dài 
1-2cm. Santa Senhofa và cộng sự (2016) đã chứng 
minh là chất béo đã được oxy hóa thành carbon 
dioxide và nước để tạo ra năng lượng cho hạt nảy 
mầm và làm cho hàm lượng lipid bị giảm [4].

5. Đánh giá hàm lượng đường khử và đường 
tổng của đậu xanh qua các giai đoạn

Qua kết quả ghi nhận từ biểu đồ 5 cho thấy hàm 
lượng đường tổng và hàm lượng đường khử giảm 
dần qua các giai đoạn từ ngâm đến khi nẩy mầm 
1-2 cm. Theo Santa Senhofa và cộng sự (2016) 
hàm lượng carbohydrate giảm qua quá trình nảy 
mầm, trong quá trình nảy mầm carbohydrate được 
sử dụng như nguồn năng lượng cho sự phát triển 
của mầm. Điều này có thể giải thích cho những 
thay đổi của carbohydrate sau khi nảy. 

6. Điều kiện hấp và sấy của đậu xanh nảy 
mầm

Hạt sau khi ủ đến chiều dài mầm 0,5-0,7 cm thì 
được rửa qua nước, sau đó mang đi hấp. Sau khi 
khảo sát thời gian hấp chúng tôi nhận thấy, thời 
gian thích hợp để hạt có giá trị cảm quan tốt nhất 

Hình 5: Biểu đồ hàm lượng đường tổng số và đường khử của 
đậu xanh qua các giai đoạn khác nhau

và hạn chế tổn thất hàm lượng các chất cần thiết ở 
mức tối thiểu có trong đậu là 5 phút. Vì vậy chúng 
tôi chọn thời gian 5 phút là thời gian tối ưu để hấp 
đậu xanh.

Đậu sau quá trình hấp cho vào các khay sấy đến 
khi hạt khô, giòn, để nguội, nghiền và đánh giá 
cảm quan về màu sắc, mùi, vị, trạng thái. Qua 
đánh giá cảm quan bột đậu ở các nhiệt độ sấy khác 
nhau nhận thấy, ở nhiệt độ 1200C cho giá trị cảm 
quan tốt nhất, ở mức nhiệt 1100C cho giá trị cảm 
quan gần như 1200C nhưng thời gian sấy dài hơn 
nên chọn nhiệt độ sấy 1200C là nhiệt độ tối ưu để 
sấy đậu xanh. Thời gian sấy là 120 phút sẽ cho 
màu vàng nhạt, mùi thơm.

IV. KẾT  LUẬN
Điều kiện tối ưu trong quá trình để ngâm hạt đậu 

xanh nảy mầm là 8 giờ, nhiệt độ 300C và thời gian 
ủ đậu đến chiều dài mầm 0,5-0,7 là 6 giờ. Đậu 
xanh sau khi nẩy mầm có sự thay đổi về các thành 
phần dinh dưỡng cơ bản: Hàm lượng protein, hàm 
lượng tro tăng, hàm lượng lipid, đường tổng số và 
đường khử giảm. Cụ thể hàm lượng các chất có 
trong đậu xanh sau khi nẩy mầm 0,5 -0,7 cm là 
hàm lượng tro: 3,08%; hàm lượng protein: 20,83%; 
hàm lượng lipid: 1,08%; hàm lượng đường khử: 
0,75%; hàm lượng đường tổng: 49,13%. 

Thời gian hấp đậu xanh nảy mầm là 5 phút và 
thời gian sấy đậu xanh để đạt giá trị cảm quan tốt 
là 120 phút ở nhiệt độ 120oC.  Với những điều kiện 
trên sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng từ hạt ngũ 
cốc nảy mầm có trạng thái tốt, mùi vị và màu sắc 
đặc trưng của sản phẩm đạt yêu cầu của bột ngũ 
cốc.

N.T.T, N.T.L
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Chương trình OCOP là chương trình mỗi xã 
một sản phẩm, được viết tắt của cụm từ 
tiếng Anh One commune one product, do 

Chính phủ ra quyết định phê duyệt ngày 5/7/2018, 
là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông 
thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá 
trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình là phát 
triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch 
vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. 
Đây là chương trình được triển khai ở toàn bộ khu 
vực nông thôn trong toàn quốc và cả ở khu vực đô 
thị phù hợp trong thời gian từ năm 2018 đến năm 
2020. OCOP có mục tiêu rất rộng lớn, đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, 
đời sống cho người dân. Thông qua việc phát triển 
sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động 
nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), 
bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền 
thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam. Chương 
trình có những nội dung cụ thể, trong đó có phát 
triển sản phẩm, dịch vụ mà du lịch nông nghiệp, 
nông thôn là một trong những sản phẩm dịch vụ 
ấy.

Trong bài viết này, chúng tôi muốn trao đổi một 
số vấn đề về du lịch nông nghiệp, nông thôn và 
việc gắn kết với chương trình OCOP của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Chúng ta biết du lịch là 
ngành có thế mạnh đặc biệt của BR-VT còn nông 
nghiệp chỉ chiếm khoảng 4% GDP trong cơ cấu 
kinh tế nhưng lực lượng lao động ở nông thôn lại 
chiếm đến hơn 50% dân số của tỉnh. Hai ngành có 
những đặc thù khác nhau, nhưng đều có tiềm năng 
rất lớn để kết hợp và phát triển trên địa bàn tỉnh. 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP VỚI 
CHƯƠNG TRÌNH OCOP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI Ở 
BÀ RỊA-VŨNG TÀU

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

Nhưng làm sao gắn kết thành công để đưa ra một 
sản phẩm đúng với tiêu chí OCOP, mang các ích 
lợi to lớn cho cộng đồng và xã hội?

Trước hết phải hiểu du lịch nông nghiệp là một 
hình thức phát triển trong mối giao hòa về mặt 
tự nhiên, văn hóa và con người giữa các vùng đô 
thị và nông thôn thông qua việc đến, ở hoặc tham 
quan có mục đích nhằm hưởng thụ các sản vật địa 
phương tại từng gia đình nông hộ hoặc các trang 
trại.… Và là một hình thức xuất khẩu hàng hóa 
nông nghiệp tại chỗ rất hiệu quả cũng như tiếp thị 
tận gốc xuất xứ sản phẩm, nhất là khi nhu cầu bảo 
vệ sức khỏe trước các thức ăn và môi trường ô 
nhiễm của cộng đồng xã hội tại các thành phố lớn 
ngày càng tăng. Thông qua các hoạt động du lịch 
nông nghiệp du khách sẽ được trải nghiệm toàn bộ 
quy trình sản xuất, thu hoạch, chế biến ra các sản 
phẩm sạch, hữu cơ mang tính bản địa gắn với lịch 
sử văn hoá truyền thống của địa phương. 

Một nông trại rau sạch Sao Mai sản xuất theo 
công nghệ Israen ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.
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Là một tỉnh có tiềm năng du lịch lớn, BR-VT 
được thiên nhiên ưu đãi, có núi, có rừng và biển, 
giao thông thuận tiện... Chúng ta không chỉ có 
những bãi tắm nổi tiếng kéo dài từ Vũng Tàu đến 
Bình Châu và quần đảo Côn Sơn với hệ sinh thái 
đặc sắc mà còn có một vùng nông thôn khá trù 
phú với những di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội tâm 
linh và những đặc sản nông nghiệp độc đáo. Các 
địa danh khá nổi tiếng của BR-VT như: Đảo Long 
Sơn với nhà lớn và “Đạo” Ông Trần; địa đạo Long 
Phước; khu di tích lịch sử núi Minh Đạm huyện 
Long Điền, lễ hội Dinh Cô, Long Hải; vùng đồng 
bào dân tộc Châu Ro ở huyện Châu Đức, Xuyên 
Mộc, suối khoáng nóng và rừng Bình Châu... Các 
làng nghề truyền thống đánh bắt, nuôi trồng và 
chế biến hải sản ven biển khá nổi tiếng ở Long 
Sơn, Long Hải, Phước Hải, Lộc An... với những 
chợ quê vẫn còn nhiều nét hoang sơ... Cây trái, sản 
vật nông nghiệp của BR-VT đã có thương hiệu từ 
lâu với Mãng cầu Cát Lở, Nhãn Xuồng cơm vàng, 
Bơ, Bưởi da xanh, Thanh long ruột đỏ... Những 
năm gần đây còn xuất hiện những doanh nghiệp, 
hộ nông dân năng động, họ đã hình thành, sáng 
tạo ra những sản phẩm mới trong nông nghiệp và 
phát triển thành sản phẩm có thương hiệu, độc đáo, 
bước đầu đã được thị trường trong và ngoài nước 
đánh giá cao. Đó là mô hình kết hợp sản xuất nông 
nghiệp với du lịch của Công ty Ca cao Thành Đạt 
thuộc xã Xà Bang huyện Châu Đức. Sản phẩm 
mới không chỉ là cây Ca cao mà còn liên kết đào 
tạo, chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc, chế biến Ca 
cao thành các sản phẩm khá phong phú, hấp dẫn. 
Mô hình nông nghiệp với sản phẩm khá nổi tiếng 
của Công ty cổ phần Nông nghiệp Thương Mại 
Du lịch Bầu Mây thuộc huyện Xuyên Mộc. Chất 
lượng Hồ tiêu vượt trội so với giống tiêu khác và 
có giá thành rất cao. Hồ tiêu Bầu Mây đã khẳng 
định được tên tuổi, thương hiệu ở thị trường trong 
nước và quốc tế... Còn khá nhiều mô hình sản xuất 
nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, công nghệ 
sinh học... tạo ra sản phẩm mới đã hình thành và 
đang phát triển như nông trại ViFarm trồng rau 
trong nhà màng ở Đất Đỏ, hay nuôi Hàu ở trang 
trại Thái Bình Dương... Vườn Thanh long tại xã 
Bông Trang và Bưng Riềng Huyện Xuyên Mộc; 
Bưởi da xanh vùng nông sản nổi tiếng ở xã Sông 
Xoài huyện Tân Thành... Ngoài ra BR-VT còn có 

những làng nghề truyền thống, những món ăn, đặc 
sản nổi tiếng... đã thu hút khách du lịch từ nhiều 
năm qua. Những vùng quê hay sản vật trên đây 
chính là cơ sở để phát triển các sản phẩm theo 
chương trình OCOP.

Tuy nhiên, để phát triển du lịch nông nghiệp 
gắn với chương trình OCOP, tức là ta phải đưa du 
khách đến với nông thôn, sử dụng các sản phẩm 
nông nghiệp có thương hiệu (có thể gắn sao), thì 
còn nhiều việc phải làm. Muốn vậy các sản phẩm 
sản xuất từ nông nghiệp không chỉ có chất lượng 
mà còn phải mang tính hàng hóa, sản xuất ra số 
lượng lớn, tập trung vào một mặt hàng chính nổi 
trội để thu hút thị trường tiêu thụ. OCOP thực ra 
không phải là vấn đề gì quá mới mẻ mà nó đã tồn 
tại từ rất lâu, chỉ có điều chúng ta phải biết kết hợp 
các tri thức dân gian truyền thống với sự quyết 
tâm của một cộng đồng sản xuất ra một sản phẩm 
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tất 
cả các khâu của chuỗi sản phẩm. Khi được gắn 
với du lịch nông nghiệp, chương trình OCOP sẽ có 
thêm sức sống mạnh mẽ, động lực phát triển. Sự 
nghiệp nông nghiệp, nông dân và phát triển nông 
thôn mới đang tiến hành sâu rộng theo chủ trương 
của Đảng và Chính phủ hiện nay sẽ tạo một môi 
trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch nông 
nghiệp tại các làng nghề nông lâm ngư nghiệp của 
chúng ta. Để thực hiện có hiệu quả chương trình 
OCOP của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh BR-
VT đã có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2019 - 2020. Kế hoạch này nằm trong 

Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy đang trao đổi với các 
đại biểu tham dự tọa đàm  “Xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp 

kết hợp các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của tỉnh BR-VT 
theo chương trình OCOP”“ 
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khuôn khổ thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg 
ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ như đã 
nói ở phần trên. Và mới đây, ngày 26/6/2019, Liên 
hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh cũng đã tổ 
chức tọa đàm “Xây dựng mô hình du lịch nông 
nghiệp kết hợp các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc 
của tỉnh BR-VT theo chương trình OCOP”. Cuộc 
tọa đàm có đồng chí Bí thư tỉnh ủy và nhiều cán 
bộ chủ chốt của tỉnh tham dự. Nhiều ý kiến của 
các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đã 
được trao đổi trong tọa đàm này. 

Về chương trình OCOP của tỉnh BR-VT nêu rõ: 
Trong giai đoạn 2019 - 2020, BR-VT phấn đấu tiêu 
chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có của 
tỉnh tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc trưng 
và tiềm năng của tỉnh; đồng thời cũng sẽ phát triển 
các ngành nghề mới. Chương trình OCOP BR-VT 
cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 
đặc biệt tập trung xây dựng và phát triển 4 dự án 
thành phần gồm: 1. Dự án phát triển thương hiệu 
OCOP do Sở Khoa học và Công nghệ triển khai; 
2. Dự án Làng văn hóa du lịch do Sở Du lịch triển 
khai; 3. Dự án phát triển vùng sản xuất trọng điểm 
của địa phương do UBND các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai; 4. Dự án Trung tâm, điểm bán sản 
phẩm OCOP do Sở Công thương triển khai. Với 
tinh thần ấy, chương trình OCOP BR-VT đã và 

đang được tích cực triển khai. Tuy nhiên, theo 
chúng tôi đây là chương trình rộng lớn, có ý nghĩa 
quan trọng phục vụ phát triển nông thôn mới, do 
vậy phải tốn nhiều thời gian, công sức không chỉ 
các cấp chính quyền mà cả cộng đồng gồm Nhà 
nước, người dân và các doanh nghiệp cùng phối 
hợp và tích cực thực hiện. Trong khuôn khổ bài 
báo, chúng tôi có một số ý kiến đề nghị:

1. Trước hết là vấn đề quy hoạch, nhằm bảo tồn 
giữ gìn và phát triển các làng nghề truyền thống 
nông nghiệp gắn với du lịch nông nghiệp. Đây là 
việc khó khăn đòi hỏi tầm nhìn xa và quyết sách 
rất mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo vì chiến lược phát 
triển kinh tế hàng hóa và cộng đồng cư dân nông 
nghiệp.

2. Nghiên cứu xây dựng các tour du lịch nông 
nghiệp, đóng góp vào việc bảo tồn các giá trị văn 
hóa truyền thống. Xác định và phục vụ tốt các đối 
tượng du khách trong nước và ngoài nước đối với 
du lịch nông nghiệp.

3. Gắn kết chặt chẽ với cộng đồng nông dân 
của các làng nghề nông nghiệp truyền thống xung 
quanh Trang trại trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng 
lịch sử văn hóa hình thành sản vật trồng trọt và 
chăn nuôi, chế biến để hấp dẫn du khách và quảng 
bá thương hiệu. 

T.T.C

Là ngôi nhà chung, nơi tập hợp, đoàn kết, 
phát huy vai trò của đội ngũ trí thức 
KHCN; trong 6 tháng đầu năm 2019, Liên 

hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp 
hội) tiếp tục đổi mới các hoạt động nhằm tập hợp 
trí thức, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 
triển khai nhiều hoạt động, góp phần thiết thực vào 
sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác tập hợp trí thức, thực hiện Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng và tuyên truyền, phổ biến 

 NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC 

VÀ KỸ THUẬT TỈNH
|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

kiến thức KHCN: Thực hiện sự chỉ đạo của Liên 
hiệp hội Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên hiệp hội đã hoàn thiện 
Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ 
thị 42-CT/TW ngày 16/10/2010 của Bộ Chính trị 
Khóa X về việc “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội 
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Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội lần thứ V ( mở rộng),
Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

tục ra bản tin “Tri thức mới”, số 25 (số tết Kỷ Hợi) 
và số 26 (quý II/2019). Ngoài ra, Liên hiệp Hội 
tiếp tục phối hợp với Sở KH&CN xuất bản tập san 
thông tin KHCN định kỳ 4 số/ năm gửi đến các 
Hội thành viên và Ban ngành hữu quan của tỉnh. 
Duy trì và nâng cao chất lượng trang thông tin điện 
tử (website) của Liên hiệp hội.      

Về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội: Liên hiệp hội đã làm việc với Ban Kinh tế 
Ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND 
Thành phố Vũng Tàu và một số ngành có liên 
quan để đề xuất việc triển khai hoạt động tư vấn 
phản biện.

Trong công tác tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, 
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng: Liên 
hiệp hội chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên Đoàn Lao động 
tỉnh và các ban ngành, địa phương tiếp tục triển 
khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 năm 
2018- 2019. Hiện đã tiếp nhận 68 giải pháp dự thi. 
Công tác chuẩn bị chấm thi đang được tiến hành.

Đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn thanh niên và 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Cuộc 
thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần  
thứ sáu, năm 2018 - 2019. Có 44 sản phẩm dự thi. 
Công tác chấm thi đã hoàn tất. Ban Tổ chức đã 
lựa chọn những sản phẩm được điểm cao tham dự 
Cuộc thi  Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn 
quốc.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, Liên 

Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng 
Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Liên hiệp hội đã phối hợp 
với Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Đề 
án Quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai 
thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 
khi hoàn thiện Đề án, Liên hiệp hội đề xuất với 
UBND tỉnh tổ chức khảo sát và xây dựng Kỷ yếu 
các chuyên gia và công trình khoa học công nghệ 
tiêu biểu của tỉnh và đã được UBND tỉnh chấp 
thuận. Liên hiệp hội đã xây dựng phương án điều 
tra, thiết kế Phiếu điều tra, xây dựng kế hoạch chi 
tiết triển khai thực hiện trong năm 2019.

Liên hiệp hội đã đề xuất với Thường trực Tỉnh 
ủy tổ chức 02 buổi tọa đàm, hội thảo khoa học 
trong năm 2019 về “Xây dựng mô hình du lịch 
nông nghiệp, nông thôn kết hợp với sản phẩm 
nông nghiệp đặc sắc của tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu 
theo chương trình OCOP và nông thôn mới” và 
“Xử lý chất thải sinh hoạt công nghệ mới (W2E) 
không gây ô nhiễm môi trường cho tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu”. Đã được Tỉnh ủy chấp nhận và Liên 
hiệp hội chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy 
tổ chức buổi hội thảo - tọa đàm thứ nhất và mời 
chuyên gia KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển triển Nông thôn về báo cáo và tham luận của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, một 
số Doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp gắn với du 
lịch trên địa bàn tỉnh; với sự tham dự của đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND, 
UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các 
Sở, Ban ngành và các Doanh nghiệp Du lịch, Nông 
nghiệp trong tỉnh.

Đã tổ chức Đại hội Câu lạc bộ “Trí thức và 
Doanh nhân” của tỉnh lần thứ nhất (2019-2024) 
để kiện toàn Ban Chủ nhiệm và xây dựng chương 
trình hoạt động của Câu lạc bộ.

Liên hiệp hội tỉnh làm đầu mối chuẩn bị việc tổ 
chức Hội thảo khoa học “Sáng tạo kỹ thuật Việt 
Nam với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước” do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, Liên 
hiệp hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào trung 
tuần tháng 8/2019 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp 
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hiệp hội luôn quan tâm đến công tác củng cố kiện 
toàn và phát triển tổ chức. Đầu năm, Đảng đoàn 
Liên hiệp hội đã họp và trình Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ hoàn thiện công tác nhân sự Đảng đoàn. Đồng 
thời họp Ban Chấp hành để  kiện toàn  Ban Thường 
vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp hội. Đến nay, Liên 
hiệp hội có 20 Hội thành viên, 03 chi hội thành 
viên, 01 Hội viên tập thể, 02 Trung tâm và 02 Câu 
lạc bộ trực thuộc, với trên 20 ngàn hội viên.

Cùng với Liên hiệp hội, các đơn vị thành viên 
đều tích cực triển khai các hoạt động theo kế hoạch 
năm. Hội xây dựng chủ động quan hệ với UBND 
tỉnh, Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành liên quan 
để đề xuất, kiến nghị được đóng góp ý kiến hoặc 
Tư vấn phản biện đối với các dự án, công trình, 
quy hoạch, kiến trúc có quy mô lớn, xử lý các vấn 
đề kỹ thuật cụ thể và tuyển chọn công trình kiến 
trúc. Tham gia phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức 
các Hội thảo chuyên đề tập huấn cho hội viên để 
cập nhật kịp thời cơ chế chính sách mới trong xây 
dựng. Hội Hồ tiêu phối hợp với Hiệp hội hồ tiêu 
Việt Nam khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất hồ 
tiêu niên vụ 2018 – 2019 tại huyện Châu Đức và 
Xuyên Mộc, qua đó dự báo năng suất, sản lượng 
hồ tiêu của tỉnh làm cơ sở cho các doanh nghiệp 
thu mua tiêu thụ hồ tiêu cho bà con nông dân. Phối 
hợp với một số doanh nghiệp tiếp tục triển khai 
mở rộng các dự án phát triển hồ tiêu bền vững 
trên địa bàn huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Hội 
Khoa học Tâm lý Giáo dục phối hợp với Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh 
xin phép và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận 
tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác quản trị trường học 
và đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu”. Hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh xuất bản Bản tin 
Tuổi học trò số 2 và số 3 (quý I và quý II/2019). 
Đây là sân chơi hết sức bổ ích cho các em học sinh, 
sinh viên trong toàn tỉnh. Hội Làm vườn mở 32 
lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chống dịch bệnh, 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây ăn quả và  
chăn nuôi cho 805 hội viên ở Châu Đức và Phú 

Mỹ. Mở 01 lớp tập huấn trồng cây kiểng cho 22 
hộ hội viên. Mở 01 lớp tập huấn trồng cây ăn quả 
cho 28 hội viên ở xã Hòa Long và Long Phước TP. 
Bà Rịa… Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng 
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, tổ chức tọa đàm tuyên truyền 
Luật An toàn Thực Phẩm và “Lắng nghe Người 
tiêu dùng nói”. Phối hợp đài phát thanh từ Huyện 
đến các xã, thị trấn tuyên truyền mục đích, ý nghĩa 
của ngày “Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam” 
năm 2019. Hội Cơ khí phối hợp với Ban Quản lý 
các Khu công nghiệp tỉnh thăm và làm việc với 
một số doanh nghiệp cơ khí trong các Khu công 
nghiệp nhằm phát triển Hội viên mới. Chuẩn bị 
các thủ tục cần thiết tiến tới Đại hội Hội Cơ khí 
tỉnh lần thứ II… Hội Sử học tổ chức tư vấn, biên 
soạn 7 công trình lịch sử địa phương trong tỉnh. 
Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về “Quản 
lý, bảo tồn, khai thác giá trị di tích lịch sử, văn hóa 
trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu, thực trạng và giải 
pháp”. Tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa 
học “Biên soạn nội dung thuyết minh di tích và 
danh thắng Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tham gia thành 
viên Hội đồng xét duyệt đặt tên đường thị xã Phú 
Mỹ, Hội đồng tư vấn đặt tên đường tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu; tham gia xuất bản Tập san “Thông tin 
Khoa học Lịch sử Bà Rịa - Vũng Tàu số 35”… Hội 
Đông y tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ (2019-
2024). Hiện Hội có 166 phòng chẩn trị, khám đông 
y từ thiện và 03 cửa hàng dược; đã khám và điều 
trị  220.801 lượt  bệnh nhân dùng thuốc với số tiền 
trên 15,7 tỷ đồng. Số bệnh nhân khám chữa bệnh 
không dùng thuốc 82.523 lượt người, số tiền 6,8 
tỷ đồng. Thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động 
chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 
ở các phòng chẩn trị Đông y của các Hội và Hội 
viên. Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền cho 
cán bộ Hội viên nêu cao tinh thần phục vụ người 
bệnh. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương 
Y Như Từ Mẫu” và thực hiện tốt 12 điều y đức 
của Bộ Y tế ban hành. Hội Luật gia đóng góp ý 
kiến cho 69 văn bản quy phạm pháp luật do Trung 
ương và địa phương ban hành, tư vấn pháp luật 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 23 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

cho 725 vụ việc, trợ giúp pháp lý cho 137 lượt 
người. Tư vấn giải quyết 35 đơn thư khiếu nại, 11 
vụ tố cáo, hòa giải 125 vụ tranh chấp, mâu thuẫn 
trong dân cư. Tích cực tham gia có trách nhiệm, 
hiệu quả vào công tác cải cách tư pháp, cái cách 
hành chính, giám sát thực hiện pháp luật. Công ty 
Cổ phần Công nghệ Việt Nam vận hành có hiệu 
quả Nhà máy xử lý rác thải Rạch Bà, duy tu nạo 
vét hệ thống thoát nước tại các đô thị trên địa bàn 
tỉnh. Nghiên cứu thử nghiệm và ứng dụng các công 
trình khoa học công nghệ tại các địa phương trên 
cả nước. Sản xuất một số sản phẩm dùng trong 
xây dựng. Trang bị đầy đủ máy móc, phương tiện 
làm việc cho người lao động theo hướng chính quy 
hiện đại. Chi hội Địa Vật lý tổ chức Hội thảo“Công 
tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của 
Vietsovpetro và định hướng phát triển”. Chi hội 
Dầu khí phối hợp với Liên doanhVietsovpetro tổ 
chức hội thảo khoa học “Hiện trạng và các giải 
pháp kỹ thuật chống ăn mòn hệ thống công nghệ 
trên các công trình dầu khí của Vietsovpetro”; tiếp 
tục tư vấn nâng cấp đề tài “Nâng cao hiệu quả thu 
gom, sử dụng khí đồng hành trong khai thác dầu 
ở các mỏ của Vietsovpetro” lên cấp Nhà nước. 
Đang triển khai đề tài nghiên cứu khoa học-công 
nghệ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về: Lập Đề 
cương xây dựng “Quy chế Tìm kiếm Thăm dò Dầu 
khí”. Tham gia với Hội Dầu khí Việt Nam nhận 
xét “Báo cáo tính trữ lượng dầu khí mỏ Nam Rồng 
- Đồi Mồi” của Liên doanh Vietsovpetro….

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

 Tuy nhiên, còn một số hoạt động triển khai chưa 
đạt kết quả, cần được quan tâm, khắc phục. Đó là: 
công tác tập hợp, đoàn kết phát huy vai trò, trí tuệ 
của đội ngũ trí thức KHCN trong và ngoài tỉnh đã 
có nhiều cố gắng; song chưa nhiều, chưa tương 
xứng với tiềm năng của đội ngũ trí thức. Các hình 
thức để để tập hợp, thu hút trí thức đã được đổi 
mới nhưng chưa thật phong phú. Một số nhiệm 

vụ triển khai chưa có kết quả hoặc còn chậm, như 
công tác tư vấn, phản biện và công tác NCKH, có 
lý do cả về khách quan và chủ quan. Sự phối hợp 
hoạt động giữa Liên hiệp hội và các hội thành viên 
đã có song chưa thật chặt chẽ.   

Để khắc phục những hạn chế và tiếp tục thực 
hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV đã đề ra, tại Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp 
hội (mở rộng) họp ngày 18/7/2019, đã thống nhất 
tập trung triển khai những nhiệm vụ chính trong 6 
tháng cuối năm 2019 sau đây:

Một là, hoàn thiện việc lập danh sách các chuyên 
gia khoa học công nghệ, điều tra thu thập thông 
tin và xây dựng kỷ yếu chuyên gia khoa học công 
nghệ, các công trình khoa học công nghệ tiêu biểu 
trên địa bàn tỉnh.

Hai là, làm đầu mối phối hợp với Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương 
và các Ban, ngành hữu quan của tỉnh tổ chức Hội 
thảo khoa học toàn quốc về “Sáng tạo khoa học 
Công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước” tại thành phố Vũng 
Tàu vào trung tuần tháng 8/2019.

Ba là, tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Xây dựng và các địa phương liên quan để 
trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án, quy hoạch 
mà Liên hiệp hội có thể tư vấn, phản biện. Phối 
hợp với các Hội thành viên tăng cường công tác 
Tư vấn phản biện giám định xã hội.

Bốn là, tiếp tục xuất bản và nâng cao chất lượng 
bản tin “Tri thức mới” số 27, 28 và trang thông tin 
điện tử (website) của Liên hiệp hội.

 Năm là, tổ chức công tác chấm thi, công bố kết 
quả, Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật lần thứ 10, năm (2018- 2019). Tổng kết, trao 
giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi lần thứ 6, 
năm (2018- 2019).

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động của Câu Lạc bộ Trí 
thức và Doanh nhân.

                                                                                 NNN.
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Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu (BR-VT) trong giai đoạn 2016 - 2020 
có nhiểu đổi mới, bứt phá hơn so với giai 

đoạn 2011 - 2015. Khối lượng công việc của ngành 
trong giai đoạn này khá nặng nề, nhiều nhiệm vụ 
có tính khẩn trương, cấp bách. Tuy nhiên, với sự 
quan tâm trong chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh 
uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, 
ban ngành, địa phương, Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) đã nỗ lực tham mưu, đề xuất và 
tổ chức triển khai thực hiện, kết quả có nhiều tiến 
bộ so với trước.

Về công tác tham mưu UBND tỉnh các văn 
bản quy phạm pháp luật, các quyết định, đề án, 
kế hoạch, chương trình về KH&CN:

Từ năm 2016 đến nay, Sở đã tham mưu UBND 
tỉnh ban hành kịp thời nhiều văn bản quan trọng 
tạo hành lang pháp lý, định hướng hoạt động nhằm 
đổi mới và phát triển KH&CN của tỉnh. Trong đó 
có các văn bản quan trọng như: Tham mưu UBND 
tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị 
quyết số 05-NQ/TU ngày 11/7/2017 về phát triển 
KH&CN tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 
2025, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh 
ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết này và 
nhiều chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hoá các 
nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra; Tham mưu UBND 
tỉnh ban hành các quy định về quản lý hoạt động 
cho vay, tài trợ, hỗ trợ của Quỹ phát triển KH&CN 
tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế 
xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh (Quyết định số 
1285/QĐ-UBND ngày 25/5/2016).

Ngoài ra, Sở còn tham mưu UBND tỉnh ban 
hành nhiều Đề án, Chương trình, kế hoạch về 
KH&CN, như: Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2019 – 2025; 
Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 
tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Đề án phát triển doanh 
nghiệp KH&CN đến năm 2020; Chương trình 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 5 NĂM ĐỔI MỚI 

VÀ PHÁT TRIỂN (2016 – 2020)
|| CN. Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BR-VT

hợp tác quốc tế về KH&CN tỉnh đến năm 2020; 
Kế hoạch đánh giá trình độ các ngành công nghệ, 
sản xuất; Kế hoạch ứng phó sự cố hạt nhân cấp 
tỉnh; Kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức 
KH&CN tỉnh đi làm việc, học tập có thời hạn tại 
các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp ở nước ngoài 
giai đoạn 2016 – 2020…

Về đổi mới cơ chế quản lý kinh phí nhiệm vụ 
KH&CN, UBND tỉnh đã ban hành 06 quyết định 
quy phạm pháp luật để thay thế các văn bản trước 
đây cho phù hợp với quy định hiện hành và tình 
hình thực tế ở địa phương. Nhằm thực hiện cơ chế 
cấp kinh phí thông qua Quỹ và thực hiện khoán chi 
đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN, năm 
2016 UBND tỉnh đã ban hành Quy định cấp kinh 
phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Quỹ phát 
triển KH&CN tỉnh BR-VT do đó đã tạo thuận lợi 
hơn đối với các nhà khoa học khi thực hiện các đề 
tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN tại tỉnh.

Về công tác quản lý nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN:

Công tác quản lý nhiệm vụ nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN có nhiều đổi mới theo hướng tham 
mưu, lựa chọn, đặt hàng thực hiện các đề tài, dự 
án KH&CN có địa chỉ ứng dụng cụ thể, gắn với 
nhu cầu thực tiễn của các ngành, lĩnh vực và đổi 
mới việc thực hiện theo phương thức khoán kinh 
phí theo kết quả đầu ra và cấp kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN theo cơ chế quỹ. Từ năm 2016 
đến nay, Sở đã triển khai 37 đề tài, dự án KH&CN, 
trong đó có 35 đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng 
KH&CN cấp tỉnh và 02 dự án cấp Bộ, gắn với các 
yêu cầu đổi mới và phát triển trên các lĩnh vực 
như: nông nghiệp, thuỷ sản, bảo quản, chế biến 
sau thu hoạch; an toàn vệ sinh thực phẩm; phát 
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triển năng lượng tái tạo; xã hội nhân văn;… Nhiều 
dự án đã được nghiệm thu, đưa vào thực tiễn sản 
xuất và đời sống mang lại hiệu quả thiết thực. Một 
số nhiệm vụ cấp bách bảo vệ môi trường, ứng phó 
biến đổi khí hậu đang được Sở tích cực tham mưu 
và triển khai kịp thời, như Dự án thử nghiệm ứng 
dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/
dòng Rip tại Bãi Sau, Thành phố Vũng Tàu; dự án 
sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ cấu kiện 
lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển trên địa bàn 
tỉnh; dự án xây dựng hệ thống phao tiêu khoanh 
vùng bờ biển an toàn dành cho du khách tắm biển, 
dự án ứng dụng công nghệ phục hồi san hô cứng 
tại Khu Ramsar Vườn Quốc gia Côn đảo,… Một 
số dự án tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 đã và đang được triển khai như: Dự án ngã tư 
thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại huyện 
Xuyên Mộc; Dự án ứng dụng công nghệ tự động 
hoá trong tưới nước và chiếu sáng tại công viên 
Hoà Bình, TP Bà Rịa; Dự án ứng dụng công nghệ 
Blockchain tại doanh nghiệp vận tải,…

Về quản lý công nghệ:
Quản lý công nghệ ngày càng được tăng cường, 

nhất là công tác thẩm định công nghệ của các 
Dự án đầu tư vào tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Sở 
KH&CN đã kịp thời thẩm định, góp ý về công 
nghệ đối với 136 dự án đầu tư vào tỉnh, trong đó 
nhiều dự án liên quan đến xử lý chất thải đã được 
tổ chức lấy ý kiến chuyên gia hoặc tổ chức Hội 
đồng tư vấn về công nghệ nhằm ngăn chặn các 
công nghệ lạc hậu, bảo đảm an toàn, tiết kiệm 
năng lượng, bảo vệ môi trường.

Để nắm được thực trạng trình độ công nghệ sản 
xuất của tỉnh, qua đó thực hiện cơ chế hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới, nâng cao 
trình độ công nghệ sản xuất, thời gian qua Sở đã 
triển khai 02 đợt điều tra khảo sát, đánh giá trình 
độ công nghệ sản xuất của 260 doanh nghiệp với 
08 nhóm ngành.

Về quản lý an toàn bức xạ hạt nhân:
Công tác quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân đã 

hoàn thành 02 đợt diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, 
hạt nhân cấp tỉnh; đã triển khai nhiệm vụ thống kê, 
đánh giá, đo đạc và xây dựng bản đồ phông phóng 
xạ các khu vực trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo 
Cục ATBXHN biết để chỉ đạo, xử lý, qua đó phối 
hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh xử lý một số 

sự việc có liên quan đến bức xạ của công ty Vận 
tải Quốc tế Vijai, Công ty TNHH Vina Koyei, phối 
hợp Công an tỉnh và cơ quan chức năng thu gom, 
xử lý 02 thiết bị chứa nguồn phóng xạ nằm ngoài 
kiểm soát được phát hiện tại Công ty TNHH Thép 
Vina Kyoei tại KCN Phú Mỹ.

Kịp thời tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp phép 
sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế 
theo quy định, từ năm 2016 đến nay đã kiểm tra 
điều kiện, qua đó cấp 85 lượt Giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ, cấp mới hoặc gia hạn 112 thiết bị 
X-Quang, 50 lượt chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 
Người phụ trách an toàn của cơ sở X-quang y tế.

Về công tác Quản lý sở hữu trí tuệ, hoạt động 
sáng kiến

Các dự án thuộc Đề án xây dựng, phát triển và 
quảng bá thương hiệu các sản phẩm hàng hoá đặc 
sản của tỉnh giai đoạn 2014 – 2020 đã được triển 
khai tích cực. Đến nay đã có 06 sản phẩm đặc sản 
của tỉnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng 
bảo hộ.

Thời gian qua, Sở đã tham mưu tổ chức thành 
công 2 cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh – đây là 
cách làm mới, sáng tạo nhằm phát huy và thu hút 
ý tưởng sáng tạo KH&CN trong nhân dân (với gần 
800 ý tưởng dự thi của các tầng lớp nhân dân, các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tập trung vào 
nhiều lĩnh vực như: An toàn giao thông – Bảo vệ 
môi trường – an toàn thực phẩm – Phát triển du 
lịch và Cải cách hành chính). Kết quả có nhiều ý 
tưởng thể hiện tính mới, có ý nghĩa và có khả năng 
triển khai ứng dụng vào thực tiễn. Sở KH&CN đã 
và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức 

Chung kết, trao giải cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh BR-VT năm 2017
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năng triển khai hỗ trợ phát triển ý tưởng đạt giải, 
đưa vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Đối với hoạt động sáng kiến, Sở KH&CN đã kịp 
thời tổ chức các hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh, 
cấp toàn quốc phục vụ thi đua, khen thưởng. Từ 
năm 2016 đến nay, đã tổ chức xét và công nhận 
đạt 210 sáng kiến cấp tỉnh và 07 sáng kiến cấp 
toàn quốc.

Đối với công tác thông tin, truyền thông, phát 
triển thị trường KH&CN

Hoạt động thông tin, truyền thông về KH&CN 
ngày càng được đẩy mạnh, thể hiện bằng nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng như: xuất bản ấn 
phẩm KH&CN (04 bản tin hàng tháng và 01 đặc 
san hàng quý), đưa tin, bài, phóng sự KH&CN trên 
Báo, Đài trong và ngoài tỉnh; tổ chức thành công 
các sự kiện trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ, 
trưng bày, triển lãm thành tựu KH&CN. Trong giai 
đoạn từ năm 2016 đến nay đã tổ chức trên 40 hội 
thảo, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, hội 
thảo đầu bờ nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu, 
công nghệ, thiết bị mới, xu hướng phát triển nông 
nghiệp 4.0, kết hợp hướng dẫn kỹ thuật về các lĩnh 
vực KH&CN, nông nghiệp,…

Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến của tỉnh 
được khai trương hoạt động từ tháng 12/2017 đã 
phát huy hiệu quả thiết thực. Đến nay đã hỗ trợ xây 
dựng hơn 1.030 gian hàng thành viên, gần 360 tổ 
chức, chuyên gia tư vấn và 3.820 sản phẩm chào 
bán – chào mua, thường xuyên hỗ trợ các tổ chức 
và cá nhân tiếp cận thông tin về nguồn cung – cầu 
công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu khoa học, 

sáng chế, giải pháp hữu ích, kết nối gần 300 giao 
dịch.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu 
thông tin về KH&CN rất được quan tâm, đến 
nay đã cập nhật vào phần mềm CSDL gần 1.500 
thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và thông tin về 
nhiệm vụ, ĐTDA KH&CN ở tỉnh, đã có CSDL 
của khoảng 210 chuyên gia, nhà khoa học để hỗ 
trợ tỉnh thông qua các hoạt động tư vấn, tuyển 
chọn nhiệm vụ KH&CN. Chương trình phát triển 
thị trường KH&CN tỉnh BR-VT đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2025 tiếp tục khẩn trương 
xây dựng.

Về công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng

Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
ngày càng được tăng cường, trong đó tập trung 
quản lý chất lượng hàng hoá nhập khẩu các sản 
phẩm xăng dầu, khí hoá lỏng, mũ bảo hiểm, đồ 
chơi trẻ em. Về quản lý đo lường đã tăng cường 
quản lý phương tiện đo nhóm 2, tập trung quản lý 
các cột đo xăng dầu, niêm phong đồng hồ tổng, 
chống thất thu thuế và quản lý phép đo trong 
thương mại bán lẻ. 

Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia hàng 
năm được triển khai kịp thời và hoàn thành đúng 
thời hạn, từ năm 2016 đến nay đã có 05 doanh 
nghiệp tỉnh đạt giải thưởng. 

Công tác xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương đã được triển khai, bước đầu đã đề xuất 
xây dựng 01 quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 
nuôi cá lồng, bè cửa sông và hiện đang trong giai 
đoạn hoàn thiện quy chuẩn.

Năng lực kiểm định phương tiện đo phục vụ 
quản lý nhà nước ngày càng được đầu tư tăng 
cường, đến nay đã nâng cao năng lực, mở rộng 
năng lực kiểm định thuộc 06 lĩnh vực (Khối lượng, 
dung tích - lưu lượng, độ dài, điện - điện tử, quang 
học, hoá lý), đảm bảo kiểm định được khoảng 60% 
phương tiện đo nhóm 2 hiện có trên địa bàn tỉnh 
và thực hiện việc hiệu chuẩn được một số phương 
tiện đo nhóm 1 được sử dụng trong sản xuất tại các 
khu, cụm công nghiệp của tỉnh; mở rộng khả năng 
thử nghiệm chất lượng về sản phẩm, hàng hoá như 
vàng, mũ bảo hiểm, xăng dầu, mở rộng khả năng 
hiệu chuẩn 08 lĩnh vực phương tiện đo,…

Các đại biểu tham quan mô hình “Máy bay không người lái” tại 
Báo cáo chuyên đề “Tổng quan nông nghiệp thông minh 4.0 

trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam”
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Về thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý tiên 
tiến, xây dựng và phát triển thương hiệu:

Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp giai 
đoạn 2014 – 2020:

Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp của 
tỉnh luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và 
được Sở KH&CN phối hợp các ngành, địa phương 
đẩy mạnh thông qua hoạt động tích cực của Ban 
chỉ đạo và Tổ chuyên gia giúp việc, luôn có sự 
đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình 
triển khai. Từ năm 2016 đến nay đã có khoảng 314 
đề án được hỗ trợ với số tiền gần 11,05 tỷ đồng, 
kinh phí đối ứng của doanh nghiệp thực hiện đạt 
khoảng 97,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã tổ chức 08 
lớp đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp với hơn 
550 lượt cán bộ tham gia, qua đó đã giúp doanh 
nghiệp tăng cơ hội tiếp cận và áp dụng các giải 
pháp công nghệ hiện đại, áp dụng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng tiên tiến vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Đặc biệt với việc xây dựng các hệ 
thống quản lý tiên tiến chính là giấy thông hành 
giúp doanh nghiệp chủ động phát triển và hội 
nhập, vươn tới những thị trường khó tính ở trong 
và ngoài nước, khẳng định thương hiệu và uy tín 
của doanh nghiệp.

Công tác phát triển doanh nghiệp KH&CN trên 
địa bàn tỉnh cũng được tích cực thực hiện, trong 02 
năm qua đã phát triển thêm 02 doanh nghiệp, nâng 
tổng số lên 04 doanh nghiệp KH&CN của tỉnh. Đã 
tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển 

doanh nghiệp KH&CN tỉnh đến năm 2020, theo 
đó mục tiêu đến năm 2020 sẽ hình thành thêm 7 
doanh nghiệp KH&CN.

Công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
của tỉnh được triển khai bài bản, ngày càng được 
thúc đẩy, tạo sự lan toả, được cộng đồng, doanh 
nghiệp ở tỉnh quan tâm và tích cực tham gia. Thực 
hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án: “Hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025”, Sở KH&CN đã tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 - 2020. 
UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2016 - 
2020, thành lập Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo của tỉnh. Nhìn chung đến nay 
hoạt động khởi nghiệp đã có sự lan toả, được cộng 
đồng, doanh nghiệp ở tỉnh quan tâm và tích cực 
tham gia. Các nội dung kế hoạch được triển khai 
bài bản, đảm bảo tiến độ, trong đó đã tổ chức 39 
hội nghị, lớp tập huấn, đào tạo, sự kiện về khởi 
nghiệp cho cộng đồng khởi nghiệp của tỉnh với 
hơn 30.000 lượt doanh nghiệp, sinh viên, thanh 
niên tham dự, đồng thời phối hợp với các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động để 
thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hệ sinh 
thái khởi nghiệp của tỉnh.

Tổ chức thành công cuộc thi Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh năm 2017 với 01 giải Nhất, 02 
giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Cuộc 
thi năm 2018 - 2019 với 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 
03 giải Ba và 09 giải Khuyến khích và nhiều giải 
thưởng của Nhà tài trợ, đồng thời nhiều dự án đạt 
giải đang được hỗ trợ tham gia Chương trình tăng 
tốc ươm tạo. Tại tỉnh đã hình thành mạng lưới cố 
vấn khởi nghiệp, mạng lưới nhà đầu tư khởi nghiệp, 
hình thành 02 câu lạc bộ khởi nghiệp và 04 tổ chức 
hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã 
ký kết Thoả thuận hợp tác kết nối nguồn lực khởi 
nghiệp với Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp KHCN 
Việt Nam (SVF) là bước tiến mạnh mẽ trong thúc 
đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở tỉnh.

Nhằm cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Luật 
hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đồng 
hành với xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, Sở 
KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

Hội nghị “Tôn vinh doanh nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng 
chất lượng Quốc gia năm 2017 và phát động Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia năm 2018”
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tỉnh thông qua Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 
14/12/2018 phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 
tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019 - 2025, trên cơ sở 
đó tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 514/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 phê duyệt Đề 
án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019 - 2025. Một 
trong những mục tiêu quan trọng giai đoạn 2019 
- 2025 sẽ hỗ trợ 750 lượt doanh nghiệp với nhiều 
nội dung hỗ trợ như tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai 
thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện 
các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo 
lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản 
phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ về ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ về đào tạo, 
thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hoá; hỗ 
trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm 
việc chung. Sở KH&CN đã ban hành Hướng dẫn 
số 392/HD-SKHCN ngày 27/5/2019 và đang triển 
khai hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Đề án.

Về kết quả hợp tác quốc tế về KH&CN
Hợp tác về KH&CN luôn được UBND tỉnh quan 

tâm, chỉ đạo. Trong thời gian qua, hoạt động hợp 
tác về KH&CN tiếp tục được tăng cường thông 
qua các hoạt động mời gọi, phối hợp, liên kết triển 
khai các nhiệm vụ KH&CN. Hầu hết các nhiệm 
vụ, đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng đều có sự 
hợp tác chặt chẽ và tích cực của các nhà khoa học, 
đội ngũ chuyên gia KH&CN, các tổ chức KH&CN 
trong và ngoài nước. Với sự chủ động tham mưu 
của Sở KH&CN, UBND tỉnh đã ban hành Chương 
trình hợp tác quốc tế về KH&CN tỉnh BR-VT đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đây là cơ 
sở pháp lý quan trọng để đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế, thúc đẩy đưa KH&CN vào phục vụ đời sống, 
sản xuất, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng 
và an ninh. 

Trong giai đoạn vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức 
nhiều đoàn công tác đi  nghiên cứu, học tập về đầu 
tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Israel 
vào tháng 01/2017, về mô hình đô thị thông minh 
tại Hàn Quốc và Singapore vào tháng 8/2017; 
tham dự Tuần lễ công nghệ biển tại Brest (Pháp); 
trao đổi, làm việc về mô hình tổ chức, hoạt động 
công viên khoa học công nghệ biển phục vụ Đề 
án xây dựng Khu KHCN biển tỉnh; học tập kinh 

nghiệm về xây dựng chính sách, hỗ trợ và phát 
triển doanh nghiệp khởi nghiệp tại Ấn Độ trong 
tháng 8/2018; học tập kinh nghiệm xây dựng và 
vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp tại Pháp và Thuỵ Sỹ trong tháng 10/2018; 
cử cán bộ tham gia Đoàn công tác Cục Sở hữu trí 
tuệ đi khảo sát học tập kinh nghiệm về quản lý sở 
hữu trí tuệ tại Trung Quốc; thăm và làm việc tại 
Pháp, Bỉ, Ý tháng 4/2019, trong đó có nội dung 
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nội dung liên 
quan đến việc xây dựng Khu hải dương học trong 
Khu KH&CN biển tại khu vực Cầu Cỏ May, thành 
phố Vũng Tàu.

Đánh giá chung
Trong 5 năm qua (2016 – 2020), hoạt động 

KH&CN của tỉnh BR-VT đã đạt nhiều kết quả 
nổi bật. “Hành động, sáng tạo, kịp thời, lấy hiệu 
quả ứng dụng và doanh nghiệp làm trung tâm” 
đã trở thành phương châm hành động của ngành 
KH&CN và được tích cực thực hiện, đạt nhiều kết 
quả tốt. Trong giai đoạn tiếp theo (2021 - 2025), 
ngành KH&CN tỉnh xác định phát triển và ứng 
dụng KH&CN là một trong những động lực quan 
trọng nhất phục vụ trực tiếp cho sự phát triển KT-
XH của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển KH&CN, trong 
đó ưu tiên tăng cường công tác ứng dụng khoa học 
và chuyển giao công nghệ, chú trọng công nghệ 
cao, công nghệ hiện đại, than thiện với môi trường 
và tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc 
đặt ra đối với sự phát triển các ngành, lĩnh vực và 
địa phương trong tỉnh. Một số nhiệm vụ trọng tâm 
và giải pháp mà ngành KH&CN đặt ra như sau:

- Một là, Khuyến khích tăng cường nghiên cứu, 
ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống, tập 
trung vào các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ cao 
trong công nghiệp, nông nghiệp; bảo đảm an toàn 
vệ sinh thực phẩm; xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn 
môi trường; phòng chống xói lở bờ biển và các 
ao xoáy tại các bãi tắm; tiết kiệm năng lượng; cải 
cách hành chính, xã hội nhân văn,… và các ngành, 
lĩnh vực mũi nhọn, ưu tiên trong phát triển KT-XH 
của tỉnh.

- Hai là, Nâng cao hiệu quả quản lý công nghệ: 
Triển khai chặt chẽ công tác đánh giá, thẩm định 
công nghệ của các Dự án đầu tư vào tỉnh nhằm 
ngăn chặn công nghệ lạc hậu, tiếp thu lựa chọn 
công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại của nước 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 29 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

ngoài để khai thác, phát huy tiềm năng sẵn có 
của tỉnh để phát triển kinh tế. Tăng cường triển 
khai tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tập 
trung vào các lĩnh vực theo định hướng phát triển 
KT-XH (công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cảng 
biển và dịch vụ logistics, dịch vụ - du lịch và nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao). 

- Ba là, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hoạt động 
khởi nghiệp sáng tạo.

- Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; 
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với 
sản phẩm hàng hoá đặc thù có liên quan đến an 
toàn, sức khoẻ và môi trường; Xây dựng và áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO và các hệ 
thống quản lý tiên tiến.

- Năm là, Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ, 
tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu đối với 
các sản phẩm, hàng hoá đặc sản của tỉnh.

- Sáu là, Tích cực triển khai Chương trình hợp 
tác quốc tế về KH&CN tỉnh đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2025, chú trọng thu hút các dự 

án đầu tư công nghệ cao vào tỉnh; tăng cường 
thực hiện kế hoạch cử cán bộ KH&CN của tỉnh 
đi học tập và làm việc có thời hạn tại các tổ chức 
KH&CN, doanh nghiệp ở nước ngoài; thường 
xuyên tổ chức các hoạt động nhằm kết nối các nhà 
khoa học, chuyên gia công nghệ với doanh nghiệp.

- Bảy là, Tăng cường đầu tư nâng cao tiềm lực 
KH&CN của tỉnh, tập trung ưu tiên đầu tư và đưa 
vào hoạt động Dự án Khu KH&CN biển của tỉnh.

- Tám là, Xây dựng và triển khai Đề án thu hút 
nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, trong đó 
có nhân lực KH&CN; có cơ chế, giải pháp nhằm 
thu hút, phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội đầu tư 
cho KH&CN, nhất là nguồn lực của doanh nghiệp 
vào lĩnh vực công nghệ cao.

- Chín là, Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài 
chính, tiếp tục triển khai cơ chế khoán chi kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách 
nhà nước, xây dựng Quy định phân cấp quản lý và 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

M.H.Y

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. 

Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng đối với 
sự phát triển kinh tế, xã hội, trong thời gian qua, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai đồng loạt 
các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh 
thần Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 của Chính 
phủ và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 
2017 của Quốc hội. Tỉnh cũng tích cực triển khai 
tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của 
cộng đồng, hình thành một phong trào khởi nghiệp 

KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG 
THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  TỈNH BR-VT
|| CN Nguyễn Thị Tuyết 
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Các đại biểu cắt băng khai trương văn phòng 
thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
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rộng khắp trên nhiều lĩnh vực về các hoạt động 
để khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp, khởi nghiệp trên cơ sở các tài sản trí 
tuệ, các sáng chế, các sản phẩm nghiên cứu khoa 
học của mình. Hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa 
bàn tỉnh đã từng bước được hình thành và đi vào 
hoạt động; một số trường đại học, cao đẳng, hiệp 
hội doanh nghiệp đã thành lập tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, các hoạt động ươm 
tạo, chương trình kết nối cố vấn khởi nghiệp, các 
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, 
các chương trình đào tạo, tập huấn để nâng cao 
năng lực cho các dự án khởi nghiệp, các tổ chức hỗ 
trợ khởi nghiệp. Các kết nối với hệ sinh thái khởi 
nghiệp trong nước và quốc tế cũng đã hình thành 
và mang lại các kết quả thiết thực.

Thực hiện Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 
28/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Nhằm giúp việc 
cho Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh BR-VT trong việc triển khai thực hiện các 
hoạt động về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trên 
địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập Văn phòng 
Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-
VT (theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 
24/4/2018). Vào ngày 31/7/2019, tại TP.Vũng 
Tàu, Sở KH&CN đã tổ chức Lễ Khai trương trụ sở 
Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh BR-VT tại số 04 đường Xuân Diệu, phường 
7, thành phố Vũng Tàu. Phát biểu khai mạc, ông 
Mai Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN tỉnh cho biết 
để việc triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo một cách hiệu quả, rất cần có đơn 
vị trung tâm làm nhiệm vụ, kết nối, hỗ trợ, đặc 
biệt là trong bối cảnh hiện nay, hệ sinh thái khởi 
nghiệp của tỉnh mới ở giai đoạn đầu hình thành. 
Văn phòng được đưa vào hoạt động ở trụ sở tại 
thành phố Vũng Tàu sẽ là không gian cho các lớp 
tập huấn, ươm tạo, các sự kiện về khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo được diễn ra. 

Văn phòng sẽ là đầu mối tham mưu triển khai 
các chính sách hỗ trợ và điều phối các hoạt động 

liên quan hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh. Ở đây, không chỉ là không gian trưng bày 
các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, tổ chức các sự 
kiện, tập huấn về khởi nghiệp mà còn là không 
gian để các doanh nghiệp gặp gỡ làm việc với các 
cố vấn, nhà đầu tư, các đối tác trao đổi và hỗ trợ 
chéo lẫn nhau.

Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh có nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban chỉ 
đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tổ 
chức triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2016 – 2020 được phê duyệt tại 
Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 
của UBND tỉnh; Tham mưu giúp Sở Khoa học và 
Công nghệ triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà 
nước theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 
07/3/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề 
án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025”; Là 
đầu mối tham mưu triển khai, phối hợp liên ngành 
để thực hiện các hoạt động liên quan đến hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; 
Thực hiện ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo; cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn 
luyện, tư vấn; kết nối với nhà đầu tư, quỹ đầu tư, 
cố vấn, thị trường cho khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo; hỗ trợ không gian làm việc chung, không 
gian tổ chức đào tạo, tập huấn, hội nghị cho khởi 
nghiệp; thực hiện kết nối và thúc đẩy hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh…

Văn phòng sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ cho các 
doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ Đề án “Hỗ trợ Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-
VT giai đoạn 2019-2025”, triển khai chương trình 
ươm tạo, tiền ươm tạo để hỗ trợ các dự án khởi 
nghiệp, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo tại tỉnh, là đầu mối để liên kết các hệ sinh 
thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Việc đưa 
Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh vào hoạt động tại thành phố Vũng Tàu được 
kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

N.T.T
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TÓM TẮT
Hàm lượng nước dư (water cut) là một thông số 

quan trọng trong ngành dầu khí nói chung và trong 
lĩnh vực công nghệ mỏ nói riêng. Cụ thể, dữ liệu water 
cut có thể sử dụng cho ước tính trữ lượng dầu dữ 
trữ và tối ưu hóa thu hồi dầu tăng cường cũng như 
việc giám sát và quản lý mỏ. Tuy nhiên, dự báo hàm 
lượng water cut trong những giếng khai thác đã có 
tình trạng ngập là một công việc khó khăn và phức 
tạp. Những phương pháp mô phỏng có thể dự báo 
được tình trạng ngập nước của các giếng khai thác, 
nhưng việc này tốn thời gian, tốn kém và thường yêu 
cầu những thông tin không có sẵn. Ngoài ra, phân 
tích đặc tính của dòng chảy trong từng giai đoạn khai 
thác cũng có thể dự báo được mức độ ngập nước của 
giếng. Mặc dù vậy, hầu như những phương pháp dự 
báo này đều dựa vào phương trình của trữ lượng khai 
thác dự trữ thay vì lưu lượng khai thác. Trong khi đó, 
trữ lượng khai thác dự trữ lại cần phải được đánh giá 
và dự báo.

Để khắc phục những hạn chế này, nhóm tác giả đã 
xây dựng một mô hình dự báo mới dựa vào lưu lượng 
khai thác trong giếng dầu. Mô hình đã cho thấy việc 
dự báo hàm lượng water cut dễ dàng và cho thấy kết 
quả đáng tin cậy hơn khi dựa vào phương trình lưu 
lượng khai thác thay vì sử dụng những phương pháp 
cổ điển khác. Mô hình đề xuất đã được thử nghiệm 
bằng cách sử dụng dữ liệu khai thác từ   nhiều giếng 
dầu và một số vỉa có giá trị độ thấm khác nhau. Kết 
quả đã chứng minh rằng mô hình mới được đề xuất 
thỏa mãn trong hầu hết các trường hợp được nghiên 
cứu.

Từ khóa: Giếng dầu khí, khai thác, ngập nước

I. GIỚI THIỆU
Hiện nay có nhiều nghiên cứu về việc phát triển 

các mô hình để dự báo sản lượng dầu được thừa nhận 
sử dụng rộng rãi như: Fetkovich, 1980; Blasingame, 
1991; Agarwal, 1999; Marhaendrajana và 
Blasingame, 2001; Araya và Ozkan, 2002; Li và 
Horne, 2005, 2006; Haavardsson và Huswise, 
2007; Xu, et al., 2010. Tuy nhiên, chưa có nhiều 

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM DỰ BÁO 
TÌNH TRẠNG NGẬP NƯỚC CỦA CÁC 

GIẾNG KHAI THÁC DẦU KHÍ
|| TS. Nguyễn Văn Hùng
|| Lê Phúc Nguyên
Trường đại học Dầu khí Việt Nam

nghiên cứu về dự báo hàm lượng water cut để đánh 
giá tình trạng ngập nước của các giếng. Trong khi 
đó, tình trạng ngập nước của các giếng đóng vai 
trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định tiếp tục 
hay dừng khai thác.

Kết quả dự báo hàm lượng water cut phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố: dự báo trữ lượng, thông số vận 
hành giếng, phương pháp khai thác. Đối với những 
vỉa dầu được khai thác bằng phương pháp bơm ép 
nước, đặc biệt là những nơi có độ thấm thấp hoặc 
mật độ khe nứt lớn, công tác dự đoán water cut vẫn 
là một thách thức lớn. Hiện tại, có hai cách tiếp cận 
chính để dự đoán hàm lượng water cut: phương 
pháp mô phỏng số và phương pháp phân tích dữ 
liệu khai thác từ thực nghiệm. Nhóm tác giả tập 
trung vào cách tiếp cận thứ hai trong nghiên cứu 
này.

Trong nhiều trường hợp, sự gia tăng hàm lượng 
water cut thường liên quan đến sự suy giảm sản 
lượng dầu (Fetkovich, 1971; Li, et al., 2008). Năm 
2005, Cuckyham và Lecompte khuyến nghị điều 
chỉnh đường cong suy giảm độc lập phù hợp với 
tốc độ thay đổi hàm lượng water cut và lưu lượng 
khai thác; sau đó sử dụng cả hai đồng thời để thiết 
lập mối quan hệ giữa sự thay đổi của tổng sản 
lượng lỏng (hoặc nước) và thời gian. Trước đó, Liu 
(1989) đã thay thế hàm lượng water cut bằng tỷ lệ 
khai thác dầu tích lũy so với lượng nước tích lũy 
trong mô hình đề xuất của Ershaghi và Omoregie 
(1978). Warren (1998) công bố mối quan hệ tuyến 
tính giữa trữ lượng dòng phân đoạn tích lũy và trữ 
lượng khai thác tích lũy.

Lawal và cộng sự (2007) đã tổng hợp những 
tương quan và chia thành ba nhóm chính: (1) sử 
dụng lý thuyết dòng chảy phân đoạn, trong đó các 
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phương trình độ thấm tương đối được tính gần đúng 
để tính toán hàm lượng water cut (hoặc tỷ lệ nước-
dầu) thông qua trữ lượng dầu thu hồi (Ershaghi 
và Omoregie, 1978; Lo et al., 1990; Sitorus et al., 
2006); (2) sử dụng mô hình Arps (Arps, 1945) và 
mô hình hiệu chỉnh và (3) các xu hướng thay đổi 
quan sát được, ví dụ, hàm lượng water cut tuyến 
tính so với thu hồi dầu.

Ngoài ra, chỉ có mối quan hệ giữa hàm lượng 
water cut và trữ lượng khai thác tích lũy được thiết 
lập trong các mô hình truyền thống. Tuy vậy, trữ 
lượng khai thác tích lũy cũng cần phải được ước 
tính và đánh giá. Xem xét các vấn đề đã nói ở trên, 
nhóm tác giả dẫn xuất mô hình mới liên quan trực 
tiếp đến hàm lượng nước và lưu lượng khai thác.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Hiện nay có nhiều mô hình dự báo hàm lượng 

nước, có thể liệt kê một số mô hình như sau:
2.1. Mô hình Ershaghi-Omoregie: Năm 1978, 

hai tác giả Ersaghi và Omoregie đã xây dựng mối 
quan hệ giữa hàm lượng water cut và trữ lượng 
khai thác dự trữ, được thể hiện qua phương trình 1:

w w

1 1ln 1 PN
f f

  
− − ∞  

  
Trong đó: fw: hàm lượng water cut; NP: trữ lượng 

khai thác dự trữ
Mô hình Ershaghi-Omoregie chỉ được áp dụng 

khi hàm lượng water cut không vượt quá 0.5.
2.2. Mô hình Liu: Dựa trên mô hình của 

Ershaghi-Omoregie, Liu (1989) đã thay đổi hàm 
lượng water cut từ công thức thành tỉ lệ dầu khai 
thác dữ trữ và nước khai thác dự trữ, kết quả cuối 
cùng được thể hiện qua phương trình 2:

ln
W W

P P
P

P P

N N N
  

− ∞  
  

Trong đó: WP là trữ lượng nước khai thác dự trữ
2.3. Mô hình Warren: Theo như tác giả Warren 

(1998), đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa dòng 
chảy phân đoạn (fractional flow) với trữ lượng dầu 
khai thác dự trữ là tuyến tính. Mô hình được thể 
hiện qua phương trình 3:

W
P

P
P P

N N
N

 
∞ + 

2.4. Mô hình Purvis: Do độ tin cậy biểu diễn 
trong semi-log giữa WOR và NP là không cao 
khi WOR<1, Purvis (1985) đã đề xuất hiệu chỉnh 
thành mối tương quan giữa (WOR +1) và NP, do 
vậy mối tương quan giữa (WOR+1) và NP là tuyến 
tính (phương trình 4):

W 1 POR N+ ∞

Trong đó: WOR = Qw / Qo; Qw là lưu lượng nước 
khai thác, Qo là lưu lượng dầu khai thác.

2.5. Mô hình Lawal: Năm 2007, dựa trên mô 
hình của Arps, Lawal đã đưa ra mô hình để khớp 
lịch sử và dự báo hàm lượng water cut như phương 
trình 5:

Trong đó: wtf  là hàm lượng nước tại thời điểm t;

oif  là hàm lượng khai thác ban đầu; α  là hằng số

Phương trình cho thấy tổng hàm lượng lỏng (dầu 
và nước) tuân theo quy luật suy giảm hàm mũ và 
có thể viết lại như Phương trình 6:

wt
t tiQ Q e−=

Trong đó: Qt là tổng lưu lượng lỏng khai thác và 
Qti là lưu lượng lỏng khai thác ban đầu. Tuy nhiên 
trên thực tế, tổng lưu lượng lỏng không giảm tại 
mọi thời điểm.

Ngoại trừ mô hình của tác giả Lawal, tất cả các 
mô hình dự báo hàm lượng water cut đã đề cập ở 
trên đều là phương trình phụ thuộc vào trữ lượng 
dầu khai thác dự trữ. Chính vì vậy, gây ra những 
khó khăn nhất định cho ứng dụng thực tiễn. Ngoài 
ra, như đã đề cập, mô hình của Lawal cũng không 
đúng ở mọi thời điểm trong quá trính khai thác. 
Trong mục này, tác giả đưa ra phương trình dự báo 
hàm lượng water cut và được xây dựng như sau:

Mô hình mới
Kewen và cộng sự đề xuất mô hình mới (phương 

trình 7) trên cơ sở phát triển từ mô hình Warren 
1998. 
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Đây là mô hình đầu tiên cho dự báo hàm lượng 
water cut (WC II) dựa vào lưu lượng khai thác 
được tác giả phát triển từ hai mô hình Warren.

w 1 t
t oif f e α−= −
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thông qua thông số đầu vào là lịch sử khai thác, 

nhóm tác giả sử dụng phần mềm lập trình chuyên 
nghiệp để viết chương trình và giao diện sử dụng 
để thuận lợi cho việc sử dụng (hình 1). Thông số 
đầu vào cho mô hình được trình bày trong bảng 1. 
Do bảng số liệu trình bày cho trên 400 ngày nên 
tác giả chỉ trích xuất để minh hoạ. +

Bảng 1: Các thông số đầu vào cho mô hình

t (ngày) Lưu lượng lỏng 
(Mbbl/ngày) Hàm lượng watercut

1 1.47043968 0.054657

2 2.58024786 0.001217

3 1.1571571 0

… … …

445 1.89044935 0.794995

446 5.3152529 0.992114

447 4.39440367 0.891024

448 3.85942226 0.907716

449 5.35908 0.970951

450 3.82391419 0.907716

Hình 1: Giao diện tính toán

lịch sử và dự báo. Dựa vào công thức (17), ta tính 
được hàm lượng water cut ở cuối thời điểm dự báo 
(ngày thứ 365) là 0.93 (hình 2).

IV. KẾT LUẬN
Từ nghiên cứu được giới thiệu trong bài báo này, 

một số kết luận có thể rút ra như sau:
* Có nhiều mô hình cho phép dự báo hàm lượng 

nước trong giếng khai thác dầu khí;
* Sử dụng mô hình mới cho phép thấy kết quả 

khớp lịch sử tương đối tốt;
* Kết quả tính toán cho trường hợp nghiên cứu 

chỉ ra rằng số liệu giếng khai thác sau 400 ngày 
khai thác thì tình trạng ngập nước là 76%, con số 
này tiếp tục tăng lên rất lớn thông qua mô hình dự 
báo khai thác là 93% sau 365 ngày tiếp theo.

N.V.H, L.P.N
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w 0.76f ≈

Thông qua số liệu khai thác đo đạc bảng 1 cho 
thấy thấy hàm lượng water cut (fw) có xu hướng 
tăng dần trong thời gian khai thác. Giá trị fw tăng 
từ 0 (thời điểm bắt đầu khai thác) và tăng dần đến  

           tại ngày thứ 400 (thời điểm bắt đầu 
dự báo). Sau khi có lịch sử khai thác, ta tiến hành 
tính toán giá trị hàm lượng water cut (fw), khớp 

Hình 2: Đồ thị dự báo hàm lượng water cut
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Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói 
chung ngành khai thác hải sản đang ngày 
càng được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu quan tâm và đã có những bước phát 
triển vượt bậc (kể cả về quy mô số lượng đội tàu 
đến chất lượng). Từ đội tàu thủ công lạc hậu, đến 
nay cả nước đã có trên 31.500 tàu cá xa bờ (tàu có 
chiều dài 15m trở lên). Tuy nhiên, nhìn chung lĩnh 
vực khai thác hải sản vẫn còn sử dụng lao động 
trực tiếp, tổn thất sau thu hoạch từ 20% - 30%. 
Trong khi đó, diện tích vùng biển xa bờ khoảng 
trên 700.000km2, chiếm khoảng trên 70% diện tích 
ven biển, như vậy mật độ khai thác hải sản xa bờ 
rất thấp so với vùng ven bờ.

Hiện nay, hầu hết các tàu khai thác hải sản bảo 
quản sản phẩm đánh bắt bằng nước đá lạnh, nhiệt 
độ của cá thường dao động từ 0°-5°C, thời gian 
bảo quản không quá 10 ngày. Đá sử dụng hầu hết 
là đá xay, chất lượng vệ sinh thấp và độ lạnh chưa 
sâu, thời gian bảo quản ngắn. Trong khi đó, ngư 
trường ven bờ ngày càng cạn kiệt, ngư dân phải 
mở rộng khai thác xa bờ làm thời gian chuyến biển 
bị kéo dài từ 45-60 ngày, dẫn đến trữ đá không đủ, 
da cá bị bóc vẩy tạo điều kiện vi khuẩn xâm nhập 
vào thịt cá.

Ở miền Bắc, ngư dân dùng phương pháp muối 
đá trộn lẫn với cá, trong khi ngư dân phía Nam 
thường chứa cá trong túi ni lông rồi xếp thành lớp 
xen kẽ với đá xay. Phương pháp bảo quản vẫn 
dùng công nghệ đóng hầm bảo quản bằng vật liệu 
xốp trắng, cao su xốp là công nghệ cũ ngư dân đã 
ứng dụng từ lâu vì giá thành hạ, ngư dân có thể 
tự làm cho tàu mình, tuy nhiên, tổn thất nhiệt rất 
lớn, sản phẩm giữ lâu trên tàu không đảm bảo làm 
tổn thất chất lượng. Hiện tại nghề lưới kéo vẫn là 
nghề phổ biến ở Việt Nam, việc hạn chế đi đến 
cấm hẳn nghề lưới kéo là không khả thi, thay đổi 
công nghệ khai thác lưới kéo đáy sang nghề lưới 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM 

KHAI THÁC XA BỜ
|| KS. Nguyễn Văn Bình 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện đại hóa đội tàu khai thác để nâng cao chất lượng 
bảo quản sản phẩm thủy sản (ảnh: Tàu cá đóng bằng vật liệu 

composite của ngư dân P2 - TP.Vũng Tàu)

kéo đơn trung tầng sàn dốc. Việc sử dụng lưới kéo 
đuôi, sàn dốc sẽ giảm lao động từ 50%-60% so với 
nghề kéo thu dây và lưới trước mũi.

Hiện nay việc sử dụng thiết bị cấp đông được 
sử dụng tàu vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới, nhiều 
phương pháp khác như bảo quản bằng Ni-tơ lỏng, 
công nghệ làm đông tế bào sống, công nghệ sản 
xuất đá vẩy, nước biển lạnh, thiết bị xử lý, sơ chế 
sản phẩm. Ngoài ra, các thiết bị nâng cao năng 
suất khai thác giảm thiểu chi phí nhiên liệu như 
ứng dụng đèn LED cho tàu lưới vây kết hợp ánh 
sáng, ứng dụng rạn nhân tạo nhằm phục hồi và bảo 
vệ nguồn lợi hải sản ven bờ, máy dò đứng kỹ thuật 
số… Để nâng cao hiệu quả trong khai thác hải sản, 
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt 
động trên biển… tàu thuyền phải được thiết kế hợp 
lý, vật liệu đóng tàu phải đáp ứng môi trường làm 
việc khắc nghiệt, cơ giới hóa các khâu sản xuất, 
thiết bị bảo quản phải đáp ứng được yêu cầu bảo 
quản sản phẩm dài ngày trên biển.
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Từ năm 2013 đến nay, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã và đang triển khai dự án 
Movimar để gắn thiết bị (chip) cho 3.000 tàu cá 
của ngư dân các thiết bị thu tín hiệu từ vệ tinh. Các 
tàu cá được trang bị các thiết bị này sẽ nhận được 
các thông tin dự báo thời tiết, dự báo ngư trường, 
tự động báo vị trí tàu về bờ 2 giờ/lần; các thông 
tin hướng dẫn tránh trú bão và các thông tin quan 
trọng khác từ các cơ quan quản lý thủy sản trong 
bờ…

Mới đây, ngày 19/3/2019 tại tỉnh BBR-VT, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đánh giá đề 
tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản thủy 
hải sản bằng đá tuyết trên tàu lưới rê xa bờ năm 
2019 trên địa bàn tỉnh. Dự án do Phân viện Nghiên 
cứu hải sản phía Nam nghiên cứu và thực hiện, 
với mục đích lắp đặt và xây dựng quy trình vận 
hành hệ thống thiết bị sản xuất đá tuyết trên tàu 
lưới rê xa bờ. Theo đó, thay vì sử dụng công nghệ 
bảo quản truyền thống với đá nguyên khối được 
mang từ đất liền dự trữ trên tàu, sẽ được thay thế 
bằng việc lắp đặt hệ thống làm đá tuyết được sản 
xuất trực tiếp trên tàu trong quá trình đánh bắt, 
thời gian và chất lượng của loại đá tuyết đạt công 
suất 3-5 tấn/24 giờ, nhiệt độ đá tuyết từ <-2oC. Từ 

đó nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch 
trên tàu lưới rê xa bờ, đồng thời giảm đáng kể tổn 
thất sau đánh bắt các loại thủy hải sản, góp phần 
thúc đẩy năng lực vươn khơi khai thác dài ngày 
hơn, bám trụ ngư trường tốt hơn của đội ngũ tàu 
lưới rê. Đây là một trong những đề tài nghiên cứu 
nằm trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất 
thử nghiệm thực hiện năm 2019 của tỉnh BR-VT

Để thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả và 
bảo quản sản phẩm khai thác xa bờ, các cơ quan 
chuyên môn các cấp cần phải triển khai nhanh 
xây dựng các mô hình khai thác, bảo quản có hiệu 
quả cao; tiếp tục đào tạo ngư dân theo hướng cầm 
tay chỉ việc và tập trung tuyên truyền cho nhiều 
người biết. Đối với bà con ngư dân, cần mạnh dạn 
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai 
thác, chế biến và bảo quản sản phẩm trên tàu để 
nâng cao hiệu quả trong khai thác, tăng thu nhập, 
góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông 
thôn mới; chấp hành các qui định trong khai thác, 
không vi phạm pháp luật… góp phần bảo vệ an 
ninh biển đảo và gỡ thẻ vàng EU cho thủy sản Việt 
Nam.

N.V.B

TÓM TẮT
Trong bài báo này trình bày kỹ thuật thiết kế một 

hệ thống điều khiển tưới tiêu thông minh. Hệ thống 
tưới tiêu thông minh được sử dụng kết hợp hài hòa 
giữa điều khiển bằng thủ công, điều khiển và giám 
sát từ xa qua mạng Internet. Ngoài ra hệ thống còn 
tích hợp các bộ cảm biến, vi điều khiển để giám sát 
độ ẩm của đất và cập nhật, báo cáo chi tiết tình hình 
trong suốt quá trình hoạt động. Trong khuôn khổ bài 
báo này, tác giả nghiên cứu nguyên lý hoạt động của 
hệ thống tưới tiêu thông minh sử dụng công nghệ 
board mạch Arduino, phần mềm Blynk và Webserver 
để thiết kế mạch điều khiển, giám sát, phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, cải thiện điều kiện sản xuất cho 
người nông dân. 

Từ khóa: Arduino, Blynk, Hệ thống thông minh.

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG 
TƯỚI TIÊU THÔNG MINH

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

I. GIỚI THIỆU
Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển 

mạnh mẽ, đời sống nhân dân được nâng cao nhanh 
chóng. Nhu cầu công nghệ trong các lĩnh vực đời 
sống, công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt tăng không 
ngừng. Việc sử dụng hệ thống tưới tự động trong 
chăm sóc và tưới cho không gian xanh như: sân 
vườn, vườn rau, thảm cỏ, vườn cây… đã không 
còn quá xa lạ với chúng ta. 

Nếu như việc phải thức khuya, dậy sớm, bệnh 
cũng phải ngồi dậy tưới vườn, đám tiệc cũng 
không thảnh thơi, nắng gắt cũng phải còng lưng 
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ra tưới, kéo dây, lễ Tết cũng không ngoại lệ thì 
giờ đây chỉ cần ngồi tại nhà bấm, lướt là đã có 
thể tưới vườn cây, vườn rau,… như mong muốn. 
Chúng ta đã trải qua thời kỳ tưới cả một khu vườn 
giữa trời nắng gắt nhờ công nghệ máy bơm nước, 
thì giờ đây đã có máy bơm nhưng không phải trực 
tiếp khổ cực còng lưng đi tưới nữa mà là dù bệnh 
tật, mệt mỏi, bận bịu đám tiệc hay hằng hà sa số 
những thứ khác chỉ cần ngồi tại nhà sử dụng điện 
thoại hoặc bất cứ thứ gì có thể lên web được kết 
nối mạng, khu vườn của bạn vẫn sẽ được làm mát, 
cập nhật và báo cáo chi tiết tình hình nhiệt độ, độ 
ẩm mảnh đất ấy.

Hệ thống tưới cây thông minh hay còn gọi là 
hệ thống tưới cây tự động là một hệ thống tưới 
cây mà tất cả các công đoạn từ bật/tắt hay tự điều 
chỉnh lượng nước đều được thực hiện một cách tự 
động theo kịch bản đã được người dùng lên lịch 
sẵn. Các bộ phận trong hệ thống tưới cây thông 
thường được thay thế bằng các thiết bị điện thông 
minh và hệ thống các đường dẫn nước vòi phun 
có kết nối với một thiết bị nữa được gọi là bộ điều 
khiển trung tâm. Với hệ thống tưới cây tự động 
này người dùng có thể điều khiển bật/tắt, quản lý 
toàn bộ quá trình tưới nước thông qua các thiết 
bị di động như Smartphone hoặc Ipad có kết nối 
Internet hoặc 3G bất cứ khi nào và ở đâu.

II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU 
THÔNG MINH

1. Các yếu tố để thiết kế hệ thống tưới thông 
minh:

1.1. Xác định lượng nước nhu cầu của từng 
loại cây:

Tùy thuộc loại cây trồng, ta xác định lần tưới và 
nhu cầu nước tương ứng loại cây đó. Số lần tưới 
phụ thuộc vào đặc tính của loại cây trồng và khả 
năng giữ ẩm của đất. Ta chỉ cần tính toán gần đúng 
thông số về lần tưới dùng để tính toán nguồn nước.

1.2. Phân chia khu tưới:
Nếu chỉ tưới cho diện tích nhỏ trở lại thì chỉ là 

một khu tưới; nhưng nếu diện tích tưới lớn hơn 
phải phân chia vùng tưới thành nhiều khu tưới. 

1.3.Tính toán đường ống chính:
Đường ống chính dẫn nước cần được tính toán 

chiều dài, độ dày và đường kính cho phù hợp nhằm 
tối ưu hiệu quả kinh tế.

Tính vị trí lắp đặt đường ống chính tùy thuộc địa 
hình vùng tưới.

2. Thiết kế một hệ thống tưới:
Từ các dữ liệu có được, ta sẽ tính toán đường 

kính ống chính, ống phụ, ống nhánh, vận tốc nước 
chảy trong ống, áp lực nước trong ống; tính toán 
chiều dài của các loại ống, các chi tiết nối (co, tê, 
van, lơi,…), sau đó là số lượng các bét phun, bét 
đế chân, ống dẫn đến gốc, và cuối cùng là lập bảng 
tổng hợp số lượng các loại vật tư, tính toán mua 
vật tư, tiền công xây lắp.

2.1. Hình dạng, diện tích và địa hình vùng 
tưới: Đo đạc để định hình toàn khu đất.

2.2. Bố trí cây trồng: Sau khi định hình được 
khu đất, có kích thước khu đất, phác họa sơ đồ bố 
trí cây trồng.

2.3. Xác định nhu cầu nước:
Số lần tưới phụ thuộc vào đặc tính của loài cây 

trồng và khả năng giữ ẩm của đất. Chỉ cần tính 
toán gần đúng thông số về lần tưới dùng để tính 
toán nguồn nước, thêm vào đó yếu tố thời tiết cũng 
là một phần xem xét và tính toán lượng nước.

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng Module 
SIM 900A:

3.1. Lưu đồ điều khiển:

Hình 1. Lưu đồ, giải thuật điều khiển
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3.2. Sơ đồ kết nối dây điều khiển Wifi:

3.3. Sơ đồ kết nối mạch bật tắt máy bơm tự 
động theo giờ cài đặt:

+ Điều khiển bằng WiFi thông qua phần mềm 
Blynk có sẵn trên Smartphone có hệ điều hành 
Android hoặc IOS[2]:
	 Bước 1: Download phần mềm Blynk về 

điện thoại.
	 Bước 2: Cài đặt các thông số cho giao 

diện Blynk.
* Tạo một Project cho phần mềm: Chọn tên cấu 

hình, chọn loại boad, chọn phương thức kết nối.
* Thêm giao diện hiển thị thông số cảm biến và 

điều chỉnh thông số nhiệt độ TEMP, HUMID: 
	 Ướt: trên 88%, không cần phải bơm 

thêm nước.
	Bình thường: từ 66% tới 88%, là mức hoạt 

động bình thường, ổn định.
	 Khô: dưới 66%, cần phải bơm nước
Ở chế độ này sẽ có trường hợp nếu độ ẩm đất 

thấp dưới 66% thì máy bơm sẽ tự động bật 30s, để 
tránh tình trạng cây thiếu nước sẽ dẫn đến chết cây
•	 Cài đặt thông số cho 3 biểu tượng hiển thị giá 

nhiệt độ, độ ẩm

+ Điều khiển Auto theo giờ cài đặt tùy chọn. 
3.5. Hệ thống cập nhật dữ liệu thu thập từ các 

cảm biến truyền lên Thingspeak:

Hình 4: Giao diện chính của Blynk sau cài đặt 

3.4. Nguyên lý hoạt động: Hệ thống này sử 
dụng được 2 chế độ khởi động cho máy bơm chạy:

- Chế độ Manu: Khởi động bằng nút bấm ON/
OFF.

- Chế độ Auto:
+ Điều khiển bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện 

thoại đến số thuê bao đã gắn mặc định trên hệ 
thống: 
•	  Lúc này ta sẽ mở điện thoại lên vào phần tin 

nhắn soạn tin với cú pháp: “bom1bat” gởi đến số 
điện thoại đã cài đặt sẵn trên hệ thống, tin nhắn sẽ 
được gởi đi, sau đó hệ thống sẽ nhận tín hiệu gởi 
đến và so sánh với số điện thoại và cú pháp. Nếu 
đúng thì sẽ đóng Relay cho bơm hoạt động, ngược 
lại sai cú pháp hoặc số điện thoại nhắn tin tới 
không hợp lệ sẽ không kích hoạt bơm chạy. Muốn 
Tắt máy bơm thì soạn tin với cú pháp: “bom1tat” 
và gởi đến số điện thoại hệ thống.
•	  Với máy Bơm 2 thì soạn tin cũng thao 

tác như vậy nhưng cú pháp sửa lại “bom2bat”, 
“bom2tat”. Để kiểm soát từ xa thì ở chế độ này 
sẽ có phần kiểm tra máy bơm đang hoạt động hay 
không hoạt động.

Hình 2. Sơ đồ kết nối dây điều khiển Wifi

Hình 3. Sơ đồ kết nối mạch Arduino
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Hình 5. Hệ thống cập nhật dữ liệu thu thập từ các cảm biến 
truyền lên Thingspeak

Tất cả mọi thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, ánh 
sáng,… sẽ được ESP8266 thu thập, sau đó sẽ 
gửi lên internet thông qua Wifi, ở đây là modul 
ESP8266, những thông tin được gửi lên sẽ được 
lưu lại trên một server, server có sẵn được chọn là 
thingspeak. Từ điện thoại và máy tính ở bất kỳ đâu 
thì ta cũng có thể truy cập vào thingspeak để quan 
sát được các thông số mà NodeMcu đã gửi lên.

3.6. Chế độ tưới thông minh hẹn giờ tưới linh 
hoạt:

- Bước 1: Ta cần phải chuyển sang chế độ hẹn 
giờ bằng cách soạn tin với cú pháp: “Onhengio” 
gửi đến số điện thoại của hệ thống hoặc thực hiện 
cuộc gọi đi (cuộc gọi sẽ không bị mất phí);

- Lúc này hệ thống sẽ kích hoạt màn hình LCD 
20X4 bên phải tủ điện sẽ bật lên hiển thị thời gian 
thực và tất cả trạng thái của các bơm đang bật hoặc 
tắt.

- Bước 2: Sau khi kích hoạt hệ thống thành công 
chúng ta Set thời gian tắt bật bằng 4 nút phía dưới 
tủ điện: SET, UP, DOWN, SELECT.

+ Màn hình sẽ tiếp tục hiển thị tới phút để mở 
bơm 1 sau đó chọn SELECT giờ và phút của mở 
máy bơm 1 sẽ được lưu vào bộ nhớ, để tránh tình 
trạng mất điện sẽ mất đi thời gian đã cài đặt. Tiếp 
tục như thế ta SET thời gian mở và tắt của 3 máy 
bơm còn lại.

+ Sau khi SET thời gian cho 4 máy bơm thì màn 
hình sẽ quay về màn hình như ban đầu. 

Ở bộ hẹn giờ này còn có 1 chức năng nữa là xem 
lại tất cả thời gian tắt mở của 4 máy bơm đã được 
SET lúc ban đầu. Để thực hiện chức năng này 

chúng ta sẽ chọn “SELECT” màn hình sẽ hiển thị 
ra toàn bộ thời gian đã được cài đặt.

+ Khi tới giờ đã hẹn thì hệ thống sẽ kích hoạt 
máy bơm hoạt động cũng như tắt.

+ Khi không muốn sử dụng ở chế độ này chúng 
ta có thể tắt nó đi và cách soạn tin nhắn theo cú 
pháp: “Offhengio” hoặc thực hiện cuộc gọi đi. 

3.7. Hệ thống cập nhật lượng nước trong bồn 
chứa:

- Việc theo theo dõi lượng nước trong bồn chứa 
rất là khó khăn khi bồn chứa ở xa nơi ở, có thể hết 
nước nhưng máy bơm vẫn hoạt động sẽ gây ra hiện 
tượng cháy bơm.

- Hệ thống này sẽ kiểm soát được lượng nước 
còn hay hết nhờ cảm biến siêu âm: SRF04. Cảm 
biến sẽ đo được lượng nước và báo về trên điện 
thoại thông qua phần mềm Blynk đã được sử dụng 
ở hệ thống điều khiển bằng WiFi tiện lợi hơn là 
chúng ta chỉ sử dụng 1 tài khoản cho 2 hệ thống. 

- Chân phát sẽ phát ra tín hiệu khi chạm tới mặt 
nước sẽ phản xạ lên và chân thu nhận tín hiệu và 
truyền và vi xử lý sẽ tính ra được khoảng cách 
sẽ biết nước trong bồn còn hay hết. Sau khi tính 
xong lượng nước sẽ truyền lên phần mềm trong 
điện thoại sẽ giám sát linh hoạt. 

III. KẾT LUẬN
Bài báo này đã thiết kế một hệ thống tưới tiêu 

thông minh có thể điều khiển và giám sát quá trình 
tưới từ xa, đồng thời cập nhật các thông tin như 
độ ẩm của đất, nhiệt độ khu đất một cách nhanh 
chóng, chính xác, từ đó có biện pháp xử lý kịp 
thời. Hệ thống đã chứng tỏ khả năng ưu việt, giải 
phóng sức lao động của con người, tiết kiệm điện 
năng, thời gian và đặc biệt là thao tác dễ dàng 
và thân thiện với người dùng. Hệ thống tưới tiêu 
thông minh có thể được ứng dụng trong các nông 
trại lớn, vườn rau sạch, đảm bảo tính hiệu quả cao 
về kỹ thuật lẫn kinh tế.

P.T.H.A

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung, Lập trình điều 

khiển với Arduino, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
[2] Phạm Quang Huy, Nguyễn Trọng Hiếu, Vi điều 

khiển và ứng dụng Arduino dành cho người tự học, Nhà xuất 
bản Bách khoa Hà Nội.

Hình 6. Trạng thái máy bơm được hiển thị trên màn hình LCD
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát 
triển nhanh như vũ bão của công nghệ. Theo nhận 
định của các chuyên gia công nghệ, trí tuệ nhân 
tạo (TTNT) là cốt lõi của cuộc cách mạng lần này. 
Sự hiểu biết về các ứng dụng công nghệ TTNT 
đối với mọi mặt của đời sống đóng vai trò vô cùng 
quan trọng, và là kĩ năng then chốt mà con người 
cần phát triển[1].

Trong bài viết này tác giả đề cập đến một cách 
tiếp cận TTNT trong thời đại cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư - tìm hiểu hệ thống trả lời tự 
động hay tên tiếng anh là chatbots. Bởi sự đơn 
giản và hữu ích, chatbots đã nhanh chóng trở thành 
một trong những cách dễ tiếp cận và phổ biến nhất 
tới TTNT.

Về bản chất, chatbots là các chương trình máy 
tính thực hiện các cuộc hội thoại thông qua văn 
bản hoặc âm thanh. Có hai loại công nghệ chatbot 
cơ bản. Hoạt động của loại đầu tiên theo quy tắc 
đơn giản, được xác định trước, trong khi loại thứ 
hai chạy với TTNT. Một trong những lợi ích chính 
của việc sử dụng chatbots là chúng có thể tăng tốc 
độ truyền thông khi cung cấp phản hồi 24/7.

Theo ông Chudnovsky, phó chủ tịch Facebook 
Messenger, hơn 100.000 nhà phát triển hiện 
đang xây dựng chatbots cho nền tảng Facebook 
Messenger. Điều này cho thấy sự tín nhiệm về lý 
thuyết rằng hình thức quảng cáo tốt nhất trong 
tương lai sẽ đến từ sự pha trộn giữa các dịch vụ của 
con người và chatbot [2]. Khi đó con người chỉ tiếp 
nhận cuộc trò chuyện khi các câu hỏi hoặc vấn đề 
không thể trả lời hoặc giải quyết được bởi chatbot. 

Một yếu tố chính mở đường cho sự phát triển 
của việc sử dụng chatbot là hệ sinh thái ứng dụng 
di động ngày càng trở nên đông đúc. Mặc dù thị 

CHATBOTS - MỘT CÁCH TIẾP CẬN 
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

|| TS. Bùi Thị Thu Trang 
|| TS. Phan Ngọc Hoàng
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

trường ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể 
bị bão hòa, hầu hết các chủ sở hữu điện thoại thông 
minh chỉ thực sự sử dụng một vài ứng dụng dành 
cho thiết bị di động hàng ngày. Điều này tạo ra một 
môi trường hoàn hảo cho chatbots thực sự bắt kịp. 
Chatbots vẫn còn tương đối mới và có nhiều yếu 
tố mới lạ, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp 
dẫn cho những người đang tìm kiếm để thử một 
cái gì đó khác.

II. XÂY DỰNG CHATBOTS
2.1. Phát triển chatbot cá nhân
Khi bắt đầu lên kế hoạch phát triển chatbot, cần 

xác định các yếu tố chính muốn đưa vào. Dưới đây 
là một số ví dụ cơ bản về các yếu tố nên cân nhắc:

• Loại Chatbot: Chatbot dựa trên các quy tắc, 
hay một loại chatbot phức tạp hơn hỗ trợ TTNT 
như việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên?

• Kiểu giao tiếp: Tùy thuộc vào mục đích, có 
thể muốn tùy chỉnh phong cách trò chuyện của 
chatbot một cách thân thiện hoặc nghiêm túc hơn 
một chút. 

• Sử dụng biểu tượng cảm xúc: Khi nghiên cứu 
các chatbots khác nhau, hãy chú ý đến các loại 
biểu tượng cảm xúc Emojis được sử dụng trong 
cuộc trò chuyện. Khi được sử dụng đúng cách, 
biểu tượng cảm xúc có xu hướng cải thiện hiệu 
quả cách giao tiếp văn bản. 

• Nội dung: Loại nội dung nào sẽ được quản 
lý cho chatbot của mình? Ví dụ: có thể cung cấp 
video, tập tin PDF hoặc âm thanh cho người dùng 
thông qua dịch vụ chatbot.
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• Facebook Messenger Chatbots: Một trong 
những lợi ích chính của việc xây dựng một chatbot 
trên nền tảng Facebook Messenger là cho phép 
thường xuyên giao tiếp hơn với khách hàng. 

Một số nhà cung cấp chatbot cho doanh nghiệp 
phổ biến nhất có thể kể tên như: IMB Watson, 
Amazon Lex, Microsoft Bot Framework,..

2.2. Các công cụ và nền tảng khác nhau cho 
chatbots

Có rất nhiều công cụ được tạo ra mỗi ngày khi 
chatbots ngày càng trở nên quan trọng. Lĩnh vực 
chatbots bao gồm:

• Instant messaging platform (Nền tảng nhắn 
tin tức thì): Đây là những nền tảng mà khách hàng 
sẽ sử dụng chatbot. 

• Chatbot builder tools (Công cụ xây dựng 
Chatbot): Đây là những công cụ khác nhau có thể 
được sử dụng để giúp xây dựng chatbot. 

• AI tools (Công cụ TTNT): Đây là những công 
cụ xây dựng chatbot với các tính năng dựa trên 
TTNT như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hoặc 
thậm chí là các cuộc trò chuyện bằng giọng nói. 

• Smart personal assistants (Trợ lý cá nhân 
thông minh): Đây là những trợ lý cá nhân như 
Google Assistant, Alexa của Amazon, Cortana của 
Microsoft và Siri của Apple. 

2.3. Ví dụ về Chatbot
Dưới đây là một ví dụ đơn giản về chatbot 

The Kaffeine 1994 được xây dựng trên nền tảng 
Facebook Messenger. Để bắt đầu nhấp vào nút 
“Bắt đầu”.

1. Thông điệp chào mừng: Trong thông điệp này 
có thể có nội dung là chào hỏi người dùng và cung 
cấp tổng quan về các loại thông tin mà chatbot 
cung cấp. Hình dưới là ví dụ màn hình chào của 
chatbot The Kaffeine 1994.

2. Các mục menu chính: Phần này là nơi cung 
cấp nhiều tùy chọn và hình ảnh nếu muốn. 

Trong ví dụ được cung cấp, các tùy chọn cho 
chatbot bao gồm: Sản phẩm, Giỏ hàng, Khuyến 
mãi. Trong hình dưới tùy chọn “Sản phẩm” đã 
được chọn.

3. Tìm hiểu sâu hơn các tùy chọn có sẵn: “Xem” 
Đồng hồ nam đã được chọn.

4. Mua hàng: Nhấn vào nút “Mua ngay”

5. Thông tin được trình bày: Dựa trên các tùy 
chọn đã chọn ở trên, chatbot cung cấp một số sản 
phẩm mà khách hàng có thể dễ dàng xem với các 
mũi tên điều hướng trái phải.6. Kết thúc giao dịch: 
nhấn vào nút vào “Thanh toán”
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III. LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC CỦA 
CHATBOTS

3.1. Lợi ích của Chatbots
Khi một công ty phát triển hơn và tìm cách tự 

động hóa ít nhất một số phần giao tiếp với khách 
hàng của mình, ví dụ có đến 80% yêu cầu của khách 
hàng liên quan đến sản phẩm cụ thể là những câu 
hỏi lặp đi lặp lại. Vì vậy, việc tạo một chatbot có 
thể chia sẻ thông tin cơ bản của sản phẩm rất có ý 
nghĩa, khi đó khách hàng có thể nhận được phản 
hồi tức thời, hiệu quả bất kỳ lúc nào trong ngày 
hay đêm.

Có nhiều ưu điểm khác nhau khi sử dụng các 
công cụ chatbot. Dưới đây là một số lợi ích hàng 
đầu của công nghệ chatbot:

• Giao tiếp tức thời: Chờ đợi để nói chuyện với 
bộ phận hỗ trợ khách hàng là một trong những khía 
cạnh tồi tệ nhất khi cố gắng liên lạc với một công 
ty theo cách truyền thống. Chatbots cung cấp phản 
hồi ngay lập tức cho nhu cầu khách hàng cơ bản.

• Giảm chi phí hoạt động: Sau khi chatbot được 
phát triển, thường có rất ít hoặc không có chi phí 
liên quan đến việc sử dụng công cụ, trái với việc 
trả tiền theo giờ và lợi ích cho nhân viên dịch vụ 
khách hàng. 

• Dễ truy cập: Không cần phải tải xuống phần 
mềm đặc biệt để giao tiếp với chatbot vì hầu hết 
các công cụ chatbot đều có thể hoạt động trên các 
dịch vụ phổ biến như Facebook Messenger, Slack, 
Telegram, Kik hoặc thậm chí là các trang web. 
Điều này cũng có nghĩa là các công ty có thể tiếp 
cận lượng lớn khách hàng với những chatbots đơn 
giản.

• Tiết kiệm thời gian: Ngoài các lợi ích chi phí 

đã đề cập ở trên, các công ty cũng có thể giảm thời 
gian họ dành cho các nhiệm vụ giao tiếp bằng cách 
sử dụng chatbots.

• Dịch vụ di động: Đối với hầu hết các doanh 
nghiệp và tổ chức, việc phát triển chatbot sẽ hiệu 
quả và tiết kiệm chi phí hơn phát triển ứng dụng 
dành cho thiết bị di động. 

• Giao tiếp cường độ lớn: Bằng cách sử dụng 
chatbots, việc giao tiếp hoặc cung cấp dịch vụ cho 
nhiều đối tượng trong một khoảng thời gian ngắn 
dễ dàng hơn các phương thức trò chuyện truyền 
thống do trung tâm cuộc gọi hoặc nhóm dịch vụ 
khách hàng cung cấp.

• Cá nhân hóa được cải thiện theo thời gian: 
Khi chatbots sử dụng TTNT và máy học, nó có thể 
nhớ người dùng đã hỏi gì trong lần giao tiếp trước 
và cá nhân hóa cuộc trò chuyện hiện tại dựa trên 
tất cả những thông tin trước đó. Điều này mang 
lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và mức độ hài 
lòng của khách hàng cao hơn, đồng thời cung cấp 
cuộc trao đổi hiệu quả hơn những gì con người có 
thể cung cấp.

• Tăng tỷ lệ xem (open rate): Khi bot tương tác 
với người dùng, nó có thể gửi nhiều loại thông báo 
khác nhau. Những thông điệp này có xu hướng 
mang lại tỷ lệ xem cao, thường là từ 85% đến 90%. 

Trong tiếp thị, một lợi ích khác được cung cấp 
bởi chatbots là khả năng nhận dữ liệu và phân tích 
về khách hàng tiềm năng, sau đó những thông tin 
này có thể được sử dụng để cải thiện nỗ lực tiếp thị 
và tăng doanh thu.

3.2. Những thách thức cho chatbots
Các doanh nghiệp sử dụng chatbots để giao tiếp 

với khách hàng là một khái niệm gần đây. Những 
công cụ đơn giản này sẽ giúp cải thiện giao tiếp 
giữa các tổ chức và những người mà họ phục vụ, 
đặc biệt khi chatbots tiếp tục được phát triển trong 
tương lai.

Hiện tại, công nghệ chatbot vẫn đang trong giai 
đoạn đầu. Như với hầu hết các công nghệ mới, 
thường có những trở ngại để vượt qua trên đường 
đi. 

Những thách thức chính cho chatbots bao gồm:
• Thiếu các ví dụ về chatbots chất lượng cao: 

Công nghệ chatbot khá mới, nên khó có thể tìm 
thấy thông tin tốt về quy trình thiết kế cũng như 
những cạm bẫy tiềm năng cần tránh.
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• Thiếu khả năng trả lời câu hỏi phức tạp: 
Một số chatbots phổ biến nhất hiện nay được xây 
dựng với logic cây quyết định, làm việc với thông 
tin từ một cơ sở dữ liệu lớn và cung cấp các tài 
nguyên tuyệt vời khi chọn lựa các câu hỏi có sẵn. 

• Thiếu sự đồng cảm và chất lượng trò chuyện.
• Thiếu tính năng nhận dạng giọng nói và tính 

năng nâng cao.
• Thiếu TTNT chất lượng: Nhiều chatbots 

được sử dụng ngày nay phải được lập trình trước 
và chỉ cung cấp một mức độ thông minh hạn chế. 

IV. BÀN LUẬN
Lior Romanowsky, người sáng lập và là giám 

đốc điều hành của Spartans AI Innovationđã có 
rất nhiều kinh nghiệm trong việc tạo và triển khai 
chatbots cho các công ty trong các ngành công 
nghiệp khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn ngắn 
dưới đây, Romanowsky chia sẻ vai trò của chatbot, 
cũng như một số sai lầm chính mà các công ty gặp 
phải khi tạo chatbot.

Tại sao bạn nghĩ rằng chatbots đang trở nên 
quan trọng và việc sử dụng chatbots đang phát 
triển quá nhanh?

“Chatbots đã diễn ra từ khi có mIRC, nhưng 
ngày nay nó đã bùng nổ vì nhiều lý do. Đầu tiên, 
các ứng dụng nhắn tin ngày càng trở nên phổ biến 
và chúng là một phân khúc phát triển nhanh chóng 
của xã hội. Theo nghiên cứu về thị trường châu Á, 
WeChat và Facebook và các ứng dụng xã hội hàng 
đầu khác đã bắt đầu phát triển các nền tảng của 
họ cho chatbots. Tôi chắc chắn rằng cả hai loại 
chatbots, văn bản và giọng nói đều sẽ đóng một 
vai trò quan trọng hơn nhiều trong cuộc sống của 
chúng ta trong mười năm tới. Chúng sẽ ở xung 
quanh chúng ta, từ những chatbots của tủ lạnh cho 
đến chatbots của những chiếc xe của sẽ hỏi chúng 
ta đi đâu tiếp theo.”

Những sai lầm lớn nhất mà các công ty thường 
làm với chatbots là gì?

“Một trong những sai lầm lớn nhất mà các công 
ty đang tạo ra trong thế giới chatbots là cố gắng 
tái tạo các giao diện từ thế giới di động hoặc web. 
Các chatbots khá khác nhau và trải nghiệm người 
dùng phải được thiết kế khác nhau. Với chatbots 
những gì cần làm tốt nhất là đưa thông tin chi tiết, 
bản cập nhật và dịch vụ tự động và không giống 

thông tin đơn giản thông thường được trình bày 
trên trang web của công ty.

Một sai lầm phổ biến khác là thiếu hướng dẫn rõ 
ràng trong chatbots. Công cụ chatbot nên hướng 
người dùng đến việc sử dụng các lựa chọn hoặc 
giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của họ và 
không chỉ chờ để người dùng đưa ra câu hỏi. Vì 
vậy khi thiết kế các chatbots, chúng ta cần phải 
dự đoán nhu cầu của người dùng một cách chính 
xác.”

Phát triển chatbot là một trong những xu hướng 
khởi nghiệp bùng nổ tại Việt Nam và trên toàn cầu 
1-2 năm trở lại đây. Các chatbot bán hàng đang 
ngày càng khẳng định được ưu thế của mình bởi sự 
nhanh chóng và tiện lợi. Ngoài phục vụ bán hàng, 
chatbot còn được tích hợp trong website để hỗ trợ 
đưa ra thông tin nhanh chóng. Ví dụ cụ thể về việc 
ứng dụng công nghệ chatbot hỗ trợ du khách tại 
website Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng 
– Danang fantasticity (https://danangfantasticity.
com/) đã cho thấy sự tiện lợi của công cụ này. Một 
ví dụ khác là chabot của EVNHANOI phiên bản 
2.0 đã có thể đoán ý nghĩ người dùng nhằm hỗ trợ 
tốt hơn cho công tác tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách 
hàng (http://cskh.evnhanoi.com.vn/).

Tại buổi nói chuyện chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo 
và khoa học dữ liệu ứng dụng trong sản xuất và đời 
sống” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu tổ chức ngày 11/12/2018, phát biểu khai 
mạc ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở cũng 
hi vọng rằng các đơn vị tổ chức, cá nhân sẽ hiểu 
thêm và tiếp cận thêm những ứng dụng của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư để áp dụng vào 
thực tế địa phương.

B.T.T.T, P.N.H
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TÓM TẮT 
Các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Viện 

Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, Vườn Quốc Gia Côn Đảo, và Bảo 
tàng Hoàng gia Ontario (Canada) vừa phát hiện và mô 
tả hai loài rắn mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình 
Châu – Phước Bửu và Vườn Quốc Gia Côn Đảo, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai loài rắn mới này được đặt tên là: 
Rắn khiếm cát - Oligodon arenarius có nghĩa “sống ở 
vùng cát“ nhằm đặc tả môi trường sống ven biển đầy 
cát và Rắn khiếm Côn Đảo - Oligodon condaoensis, 
theo địa danh thu mẫu để mô tả loài mới Vườn Quốc 
Gia Côn Đảo, tổng số loài của chi Oligodon hiện nay 
của Việt Nam là 22 loài[7]. Điều này chứng tỏ các khu 
rừng đặc dụng trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn 
chứa đựng nhiều bí ẩn về đa dạng sinh học cần phải 
tiếp tục khám phá, nghiên cứu và có các cơ chế chính 
sách bảo tồn phù hợp. 

Từ khóa: Oligodon, Colubridae, Bà Rịa - Vũng Tàu

I. MỞ ĐẦU
Chi rắn Khiếm (Oligodon Fitzinger, 1826) là chi 

có số lượng khoảng hơn 75 loài, phân bố chủ yếu 
ở vùng nhiệt đới châu Á. Chi rắn này ở Việt Nam 
có khoảng 22 loài, phân bố rộng từ Bắc tới Nam[3,7] 
ngoại trừ 2 loài mới phát hiện. Việc nghiên cứu phân 
loại nhóm bò sát này rất quan trọng để thiết lập cơ 
sở thông tin dữ liệu nghiên cứu liên quan động vật. 
Tại Việt Nam, tính đến nay đã được ghi nhận các 
loài như sau (Oligodon albocinctus, O.annamensis, 
O.barroni, O. chinensis, O.cinereus, O.cyclurus, 
O.eberhardii, O.formosanus, O.lacroixi, 
O.macrurus, O.mouhoti, O.ocellatus, O.taeniatus, 
O.nagao, O.cattienensis, O.deuvei, O.moricei, 
O.saintgironsi, O.fasciolatus…)[3]. Trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới ghi nhận phân bố của 
4 loài gồm: Oligodon cinereus, Oligodon cyclurus, 
Oligodon taeniatus, Oligodon fasciolatus[1,4]. Phát 
hiện này đã đưa số loài của chi Chi rắn Khiếm 
Oligodon trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên 
6 loài.

 PHÁT HIỆN HAI LOÀI RẮN MỚI CỦA 
CHI RẮN KHIẾM: OLIGODON 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT
|| CN. Lê Văn Sơn
BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu:
Mẫu Rắn khiếm cát - Oligodon arenarius được 

thu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam được 
lưu trữ tại Bảo tàng động vật Đại học tổng hợp 
Maxcova có số hiệu mẫu là: Holotype: ZMMU 
R-14503 (field ID ZMMU ABV–00813), Anna 
B.Vassilieva, 14-11-2014. Paratypes. ZMMU 
R-14002 (field ID ZMMU NAP-03137), 8-11-
2010, Anna B. Vassilieva; ZMMU R-14002 (field 
ID ZMMU NAP-03138), 9-11-2010, Anna B. 
Vassilieva; Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam thuộc 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: 
VNMN 04724 (field ID NAP-03884), 10-7-
2012, Anna B. Vassilieva and Nikolay Poyarkov; 
ZMMU R-14504, (10°29’41”N,107°27’46”E;7 
m.), 16-11- 2014 by Anna B. Vassilieva. 

Mẫu Rắn khiếm Côn Đảo - Oligodon 
condaoensis được thu tại Đảo Hòn Bà, Vườn quốc 
gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
(24,25 -10- 2015), được lưu trữ tại Phòng tiêu bản 
Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam có số hiệu mẫu là 
Holotype: ITBCZ 2595, adult male, collected by 
Sang Ngoc Nguyen on 24-10-2015, Paratypes. 
ITBCZ 2596, adult male; ITBCZ 2597–8 two 
adult females.

2.2. Phương pháp:
Việc xác định thông tin của các loài về mô tả hình 

thái, môi trường sống và tình trạng bảo tồn chúng 
tôi kế thừa các tài liệu đã công bố trước như: A new 
species of the genus Oligodon Fitzinger, 1826. 
Vassilieva, A.B, (2015). A new species of kukri 
snake. Nguyen,S.N., Nguyen,V.D.H., Le,S.H. & 
Murphy,R.W, (2016). Herpetofauna of Vietnam. 
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Nguyen Van Sang, Ho Thu Cuc, Nguyen Quang 
Truong, (2009). “Thành  phần loài luỡng cư, bò 
sát tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”, Nguyễn Ngọc Hùng, 
Hoàng Minh Đức (2013). So sánh, đối chiếu với 
tài liệu phân loại.

III. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
3.1. Rắn khiếm cát - Oligodon arenarius: mới 

được công bố là loài đặc hữu hẹp, trên thế giới 
mới chỉ ghi nhận ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bình 
Châu - Phước Bửu. Rắn khiếm cát có kích thước 
nhỏ, thân hình trụ, mảnh, màu xám nhạt, với các 
chấm màu đen, hay nẫu sẫm, không đều nằm rải 
rác ở tất cả các vảy lưng chạy từ đầu đến gần mút 
đuôi. Có 2 sọc màu nâu ở vảy sát vảy đỉnh đầu 
kéo dài xuống hai má. Một mảng màu nâu hình 
ly ngược bắt đầu từ vảy giữa đình đầu kéo dài và 
mở rộng đến sau gáy. Mõm hẹp, hình tam giác, 
nhọn ở đỉnh; mút mõm mở rộng và dài hơn hàm 
dưới; lỗ mũi lớn hình bầu dục; mắt khá nhỏ. Là 
loài rắn không độc, kích thước nhỏ, dài khoảng 
40 cm. 17 hàng vảy thân, phần bụng có 131-144 
vảy, mặt dưới đuôi có 36-60 vảy. Mỗi bên răng 
hàm trên có 6-8 chiếc. Vảy má dính liền với vảy 
trước trán. Con đực có hai bộ phận sinh dục ở hai 
bên gốc đuôi, mỗi cái không chẽ đôi và không có 
gai. Đuôi con đực dài hơn đuôi con cái. Toàn thân 
màu xám hoặc nâu xen lẫn nhiều chấm hoặc vạch 
ngắn màu đen trên lưng. Mặt bụng màu hồng nhạt 
hoặc trắng. Mặt trên đầu và cổ có những vệch đen 
lớn. Đây là loài rắn đặc biệt, có khả năng ẩn mình 
và chui luồn dưới cát. Tên loài mới là một tính 
từ bắt nguồn từ chữ Latin “arena” có nghĩa “cát, 

trên cát” , “arenarius” có nghĩa “sống ở vùng cát” 
nhằm đặc tả môi trường sống ven biển đầy cát và 
khả năng di chuyển hết sức nhanh nhẹn trên cát 
của loài này. 

Loài mới có tên khoa học là Oligodon 
arenarius Vassilieva 2015 và được đăng trên tạp 
chí khoa học chuyên ngành Zootaxa 4058 (2): 
Trang 211–226.

Phân bố: Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu 
- Phước Bửu, Huyện Xuyên  Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam; Vị trí tọa độ: 10°29’46”N, 
107°27’54”E. Độ cao 5 m. 

Mẫu vật nghiên cứu: Holotype: ZMMU 
R-14503 (field ID ZMMU ABV-00813), Anna 
B. Vassilieva on 14 -11-2014. Paratypes. ZMMU 
R-14002 (field ID ZMMU NAP-03137), Khu 
bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, 
Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt 
Nam (10°32’18”N, 107°28’37”E, 43 m a.s.l.), 
8-11- 2010, Anna B.Vassilieva; ZMMU R-14002 
(field ID ZMMU NAP-03138), (10°29’50”N, 
107°27’58”E, 5 m a.s.l.) 9-11-2010, Anna B. 
Vassilieva; VNMN 04724 (field ID NAP-03884), 
Hồ Cốc (10°29’54”N, 107°28’08”E; 8 m a.s.l.), 10-
7-2012, Anna B. Vassilieva and Nikolay Poyarkov; 
ZMMU R-14504, (10°29’41”N, 107°27’46”E; 7 
m a.s.l.), 16 -11-2014 by Anna B. Vassilieva. 

3.2. Rắn khiếm Côn Đảo - Oligodon 
condaoensis: Được mô tả bởi các nhà khoa học 
Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam, Vườn Quốc gia Côn 
Đảo và Bảo tàng Hoàng gia Ontario (Canada) vừa 
phát hiện và mô tả một loài rắn mới tại Vườn Quốc 
Gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là loài 

Rắn khiếm cát Oligodon arenariu  - Photo: Lưu Hồng Trường - Viện 
sinh thái học miền Nam (SIE)

Rắn Khiếm Côn Đảo Oligodon condaoensis. Photo: Nguyễn Ngọc 
Sang – Viện Sinh học nhiệt đới (ITB)
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rắn đặc hữu có vùng phân bố rất hẹp ở Côn Đảo 
và cần được nghiên cứu bảo tồn trong thời gian 
tới. Đây là loài rắn khiếm thứ 22 được ghi nhận 
ở Việt Nam và chỉ mới ghi nhận phân bố ở Côn 
Đảo. Hiện có khoảng 75 loài rắn khiếm được biết 
trên thế giới, phân bố khắp các vùng nhiệt đới 
châu Á[7]. Loài rắn mới này có chiều dài trung bình 
khoảng 60 cm, màu đen hoặc có sọc mờ dọc theo 
thân, bụng trắng. Rắn Khiếm Côn Đảo là loài rắn 
không độc, hoạt động ban ngày, kích thước nhỏ, 
dài khoảng nửa mét. 17 hàng vảy thân, phần bụng 
có 168-176 vảy, mặt dưới đuôi có 33-37 vảy. Răng 
hàm trên mỗi bên có 11-13 chiếc. Con đực có hai 
bộ phận sinh dục ở hai bên gốc đuôi, mỗi cái chẽ 
đôi và không có gai. Toàn thân màu xám, đôi khi 
có sọc mờ dọc theo thân. Mặt bụng sẫm màu hoặc 
trắng kem. Loài rắn mới này được đặt tên là Rắn 
Khiếm Côn Đảo Oligodon condaoensis Nguyen, 
Nguyen, Le & Murphy 2016, theo  địa danh thu 
mẫu Vườn Quốc gia Côn Đảo để mô tả loài mới. 
Phát hiện mới này được đăng trên tạp chí chuyên 
ngành Zootaxa 4139(2): Trang 261-273.

Phân bố: Đảo Hòn Bà, Vườn Quốc gia Côn 
Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt nam; Vị trí tọa độ 
8°39’03”N, 106°33’29”E; Độ cao 15 m. 

Mẫu vật nghiên cứu: Holotype: ITBCZ 2595 
Sang Ngoc Nguyen 24-10-2015. Paratypes. 
ITBCZ 2596, ITBCZ 2597–8 Sang Ngoc Nguyen 
on 24 and 25-10-2015. 

IV. KẾT LUẬN
Rắn khiếm cát - Oligodon arenarius: là loài rắn 

đặc hữu hẹp, trên thế giới mới chỉ ghi nhận phân 
bố Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, 
loài này được ghi nhận tại khu vực cồn cát ven biển. 
Rắn khiếm Côn Đảo - Oligodon condaoensis: Đây 
là loài rắn đặc hữu có vùng phân bố rất hẹp được 
ghi nhận phân bố Vườn Quốc gia Côn Đảo, loài 
này được ghi nhận khá thường xuyên tại các trảng 
trống và các cồn cát dọc ven biển.

Cần tiếp tục thực hiện chương trình giám sát 
quần thể hai loài rắn này ở tỉnh Bà Rịa - Vũng để 
theo dõi sự biến động về số lượng cá thể, trên cơ 
sở đó đưa ra giải pháp quy hoạch bảo tồn phù hợp. 
Thực hiện các chương trình tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của cộng đồng địa phương, giảm thiểu 
các hoạt động ảnh hưởng đến sinh cảnh và quần 
thể, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và các lợi ích lâu dài mang 
lại từ rừng.

L.V.S
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ROBOT CÓ THỂ HẠ CÁNH NHƯ LOÀI CHIM

Dưới sự theo dõi của 5 máy ảnh tốc độ cao, một 
con chim nhỏ màu xanh nhạt tên Gary đang chờ 

tín hiệu bay. Diana Chin, một sinh viên tốt nghiệp tại 
Đại học Stanford và huấn luyện viên của Gary, chỉ 
ngón tay của mình vào nhánh cây cách đó khoảng 20 
inch. Điều đáng chú ý ở đây là nhánh cây được phủ 
bằng vật liệu chống dính Teflon, khiến nó trơn nhẵn 
hơn bình thường.

Việc hạ cánh thành công của Gary trên Teflon - và 
trên các vật liệu khác nhau - đang dạy các nhà nghiên 
cứu cách họ có thể tạo ra những cỗ máy đáp xuống 
như một con chim.

Robot trên không hiện đại thường cần một đường 
băng hoặc một mặt phẳng để dễ dàng cất cánh và hạ 
cánh. Đối với một con chim, hầu như mọi nơi đều là 
nơi hạ cánh tiềm năng, ngay cả trong các thành phố.

Ngay cả những robot tiên tiến nhất cũng không 
thể có khả năng nắm bắt của động vật khi tiếp xúc 
với các vật thể có hình dạng, kích cỡ và kết cấu khác 
nhau. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu 
về cách Gary và hai loài chim khác hạ cánh trên các 
loại bề mặt khác nhau, bao gồm nhiều loại nhánh cây 
tự nhiên và nhánh cây nhân tạo được phủ trong bọt, 
giấy nhám và Teflon.

Điều này không giống với việc yêu cầu một vận 
động viên thể dục dụng cụ Olympic hạ cánh trên các 
thanh cao được phủ bằng Teflon mà không cần dùng 
tay đánh bóng. Tuy nhiên, những con vẹt đã tạo ra 
những thứ dường như không thể đối với con người 
một cách dễ dàng.

Các phòng thí nghiệm Cutkosky và Lentink đã bắt 
đầu mô tả cách thức các con vẹt cất cánh từ các bề 
mặt khác nhau. Kết hợp với công việc trước đây của 
họ khám phá cách con vẹt điều hướng môi trường 
của chúng, nhóm hy vọng những phát hiện này có 
thể dẫn đến những con robot bay nhanh nhẹn hơn.

Nguồn: vista.gov.vn

SÓNG HẤP DẪN NGHI DO HỐ ĐEN NUỐT CHỬNG 
SAO NEUTRON PHÁT RA

Các nhà thiên văn học Mỹ tìm thấy bằng chứng 
chắc chắn về vụ sáp nhập giữa hố đen và sao 

neutron hôm 14/8.
Cách đây 900 

triệu năm, một hố 
đen phát ra tiếng 
“ợ hơi” âm vang 
khắp vũ trụ. Hôm 
14/8, những gợn 
sóng từ hố đen lan 
tỏa trong trường 
không gian - thời 
gian và truyền tới 
Trái đất, cung cấp bằng chứng tốt nhất về vụ va chạm 
chưa từng thấy trước đây, giúp các nhà khoa học hiểu 
biết thêm về cách vũ trụ hoạt động.

Phát hiện mang tên S190814bv nhiều khả năng 
sinh ra từ vụ sáp nhập giữa hố đen và sao neutron, 
tàn dư siêu đặc của một ngôi sao phát nổ. Dù các nhà 
thiên văn học từ lâu đã nghi ngờ những hệ nhị phân 
như vậy tồn tại, họ chưa bao giờ quan sát được chúng 
bằng kính viễn vọng quét bước sóng ánh sáng.

Giới thiên văn học cũng suy đoán hệ nhị phân trên 
sẽ tạo ra các gợn sóng lăn tăn gọi là sóng hấp dẫn khi 
hố đen và sao neutron sáp nhập. Những gợn sóng 
trong trường không gian - thời gian này được dự 
đoán cách đây hơn một thế kỷ trong thuyết tương 
đối tổng quát của nhà vật lý Albert Einstein. Einstein 
cho rằng vụ va chạm giữa hai vật thể siêu lớn sẽ bóp 
méo trường không gian - thời gian của vũ trụ.

Sóng hấp dẫn được phát hiện lần đầu tiên vào năm 
2015 khi Đài quan trắc giao thoa kế laser (LIGO) ở Mỹ 
thu được tín hiệu của hai hố đen sáp nhập. Từ sau 
đó, LIGO và Virgo, đài quan trắc khác tại châu Âu, đã 
quan sát thêm nhiều vụ sáp nhập hố đen cũng như 
vụ va chạm sao neutron. Cả đài LIGO và Virgo đều 
phát hiện S190814bv. Nếu đúng đây là vụ sáp nhập 
của hố đen và sao neutron, phát hiện sẽ là kiểu va 
chạm thứ ba sinh ra sóng hấp dẫn.

Có hai điều bí ẩn mà sự kiện này có thể hé lộ cho 
chúng ta biết. Khối lượng tối đa của sao neutron và 
khối lượng tối thiểu của hố đen là bao nhiêu?, Berry 
nói.

Những đặc điểm tinh vi của sóng hấp dẫn có thể 
cho phép nhóm nghiên cứu xác định vật thể nhỏ hơn 
trong vụ va chạm S190814bv. Các phép đo sau phát 
hiện có thể kéo dài hàng tuần, giúp xác nhận vật thể 
nhỏ hơn có phải sao neutron hay không.

Nguồn: khoahocvacongnghevietnam.com.vn
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TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LÀ THỜI CƠ LỚN CỦA VIỆT NAM

Sau 2 ngày hoạt động hiệu quả, sáng 16/8/2019 
phiên trọng thể của Ngày hội Trí tuệ nhân tạo 

Việt Nam - AI4VN 2019 đã diễn ra với sự tham dự của 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các vị khách quốc tế cùng 
lãnh đạo các bộ/ngành, chuyên gia, doanh nghiệp 
công nghệ trong và ngoài nước.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
khẳng định: KH&CN nói chung đã phát triển vượt 
bậc, thế giới đã thay đổi, minh bạch hơn, kết nối hơn 
với mối liên kết giữa con người, máy móc, chính phủ, 
doanh nghiệp, trường học... cùng nguồn lực dữ liệu 
lớn sẽ thúc đẩy AI phát triển. Hiện Việt Nam không 
có sự lựa chọn khác ngoài việc đẩy mạnh phát triển 
AI do xuất phát điểm Việt Nam đang ở mức thấp và 
AI là thời cơ lớn mà Việt Nam phải tận dụng. Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh: AI không còn là câu chuyện khoa 
học, mà là vấn đề kinh tế - xã hội để đưa Việt Nam 
phát triển.

Trên thế giới và tại Việt Nam, AI được xem là một 
trong những công nghệ cốt lõi của Cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0. Vì vậy, AI4VN 2019 được kỳ vọng sẽ 
thúc đẩy sự lan tỏa và phát triển công nghệ AI cho 
Việt Nam, thông qua kết nối các viện nghiên cứu, 
trường đại học, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ 
đến cộng đồng AI. “Trong bối cảnh quốc tế đang có 
nhiều thay đổi bởi sự phát triển của một số ngành 
công nghệ mới. Nắm bắt xu hướng này, Bộ KH&CN 
đã có những tham mưu đi trước và kịp thời cho Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ một số chính sách để 
thúc đẩy phát triển công nghệ, trong đó có AI. Ngay 
từ năm 2014 là quyết định của Thủ tướng về danh 
mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, 
trong đó có công nghệ AI; tiếp theo là Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ năm 2017 đã xác định công nghệ 
AI là một trong những công nghệ đột phá, mũi nhọn 
cần được triển khai, nghiên cứu, Đề án Phát triển hệ 
tri thức Việt số hóa hướng tới mục tiêu xây dựng một 
hệ tri thức tổng hợp được xây dựng và phát triển 

dựa trên các ứng dụng của công nghệ AI; gần đây, 
Bộ KH&CN cũng đã phê duyệt Chương trình KH&CN 
trọng điểm Hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng 
công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với 
trọng tâm là tập trung hỗ trợ, nghiên cứu, phát triển 
và ứng dụng công nghệ AI, ban hành kế hoạch triển 
khai nghiên cứu và phát triển công nghệ AI đến 2025 
để liên kết các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư, các 
doanh nghiệp, các nhà quản lý trong việc thúc đẩy 
nghiên cứu và phát triển công nghệ AI tại VN” - Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại sự 
kiện.

Các vị khách quốc tế đến từ các công ty công nghệ 
lớn của Đức, Phần Lan... cũng đã chia sẻ kinh nghiệm 
và các gợi ý hợp tác để phát triển công nghệ AI ở Việt 
Nam. Mặc dù công nghệ AI mới chỉ được nhắc đến 
ở Việt Nam trong một vài năm gần đây, nhưng các 
trường đại học như Bách khoa Hà Nội, Công nghệ... 
hoặc một số doanh nghiệp như Viettel, FPT... đã có 
những thành tựu bước đầu trong việc nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng công nghệ AI. Tại sự kiện, Liên 
hiệp các cộng đồng AI ở Việt Nam đã ra mắt với sự 
tham gia của 8 đại diện. 

Nguồn: khoahocvacongnghevietnam.com.vn

LẦN ĐẦU TIÊN CÓ NGÂN HÀNG DỮ LIỆU NGÀNH 
DƯỢC Ở VIỆT NAM

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Drugbank ngày 12/8, 
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, 

dự án Ngân hàng dữ liệu ngành dược đã được Cục 
Quản lý Dược triển khai từ năm 2016 với mục tiêu 
tạo ra một hệ cơ sở dữ liệu hỗ trợ cơ quan quản lý 
và doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược theo dõi tình 
trạng phân phối và lưu hành thuốc, kiểm soát chất 
lượng thuốc và hỗ trợ quản lý giá thuốc; cung cấp 
thông tin cho các y bác sĩ trong quá trình chỉ định 
điều trị.

Đặc biệt, 
Drugbank còn 
cung cấp cho 
người dân 
những kiến 
thức về sử 
dụng thuốc, 
tra cứu thông 
tin chính xác 
về nguồn gốc thuốc, giá thuốc, hệ thống nhà thuốc 
đạt chuẩn GPP. Người dùng có thể truy cập thông tin 
trên website Drugbank.vn hoặc ứng dụng Drugbank 
trên điện thoại.

Nguồn: khoahocphattrien.vn
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LỄ KHAI TRƯƠNG “VĂN PHÒNG THÚC ĐẨY KHỞI 
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BR-VT

Sáng 31/7/2019, tại TP.Vũng Tàu, Sở KH&CN đã tổ 
chức Lễ Khai trương “Văn phòng Thúc đẩy khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu”. Tham 
dự Lễ Khai trương, về phía UBND tỉnh có ông Trần 
Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND; về phía Bộ KH&CN có 
Ông Vương Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Công tác 
phía Nam; về phía Sở KH&CN tỉnh có ông Mai Thanh 
Quang – GĐ Sở KH&CN cùng đại diện lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, Tỉnh đoàn, các Hội, Hiệp hội, các trường 
ĐH, CĐ, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài 
tỉnh, các nhà đầu tư và cố vấn khởi nghiệp.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là chủ trương lớn 
của Đảng và Nhà nước. Nhận thức sâu sắc vai trò và 
tầm quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, trong thời gian 
qua, tỉnh BR-VT đã triển khai hàng loạt các hoạt động 
để khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh khởi nghiệp trên 
cơ sở các tài sản trí tuệ, các sáng chế, các sản phẩm 
nghiên cứu khoa học của mình. Song song với các 
hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như tổ chức 
các cuộc tọa đàm, chương trình truyền hình, cuộc thi 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập huấn, đào tạo bồi 
dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại Lễ Khai trương ông Mai Thanh Quang 
– GĐ Sở KH&CN cho rằng: “Để triển khai các hoạt 
động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách 
hiệu quả, rất cần có đơn vị trung tâm làm nhiệm vụ, 
kết nối, hỗ trợ, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, hệ 
sinh thái khởi nghiệp của tỉnh mới ở giai đoạn đầu 
hình thành. Do vậy việc đưa Văn phòng hoạt động ở 
trụ sở tại thành phố Vũng Tàu với các không gian làm 
việc chung cho tập huấn, ươm tạo là đặc biệt quan 
trọng và cần thiết”.

Dự Lễ Khai trương, ông Trần Văn Tuấn – Phó chủ 
tịch UBND phát biểu: Với trụ sở mới tại đây, các hoạt 
động hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng được đẩy mạnh. Văn 

phòng trở thành địa điểm tập trung, đầu mối kết nối, 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, nhiều 
thế hệ doanh nghiệp khởi nghiệp có chất lượng ra 
đời, phát triển ra thị trường cả nước và quốc tế, nhiều 
nhà khởi nghiệp thành công…

Không gian khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh 
BR-VT không chỉ là không gian trưng bày mà còn là 
không gian để các doanh nghiệp gặp gỡ nhau nhằm 
kết nối các doanh nghiệp trong Tỉnh, trong nước và 
quốc tế, để các startup gặp gỡ các nhà khoa học, các 
doanh nghiệp để các ý tưởng khởi nghiệp được hiện 
thực hóa.

Nguồn: Sở KH&CN

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP 
KH&CN CHO CÔNG TY TNHH NGỌC TÙNG

Ngày 19/8, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 
Lễ trao giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

cho Công ty TNHH Ngọc Tùng. Đại diện Sở KH&CN 
tỉnh, ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở đã trao giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho ông Nguyễn 
Văn Lộc – PGĐ công ty TNHH Ngọc Tùng.

Công ty Ngọc Tùng có trụ sở tại TP. Vũng Tàu với 
lĩnh vực kinh doanh chính là: Chế biến bảo quản thủy 
sản và các sản phẩm từ thủy sản; nuôi trồng thủy sản 
biển và nuôi trồng thủy sản nội địa; sản xuất giống 
thủy sản; mua bán hải sản..... Công ty đăng ký doanh 
nghiệp KH&CN với kết quả KH&CN là: “Quy trình nuôi 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu 
thâm canh ứng dụng công nghệ sinh học, tái tạo 
nước tại Công ty TNHH Ngọc Tùng, tỉnh BR-VT”. Công 
ty đã quyết định đầu tư và thay đổi quy trình công 
nghệ tạo nguồn nguyên liệu sạch phục vụ chế biến, 
xuất khẩu các mặt hàng tôm có yêu cầu kỹ thuật cao 
và chất lượng đáp ứng được các thị trường khó tính 
(Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ai Cập, Châu Âu,…) và 
đã thuê chuyên gia kỹ thuật từ nước ngoài về Việt 
Nam để nghiên cứu ứng dụng vi sinh vào nuôi tôm 
theo quy trình khép kín không dùng kháng sinh tại 
trại nuôi tôm.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 5 DN KH&CN gồm: 
Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị 
tỉnh; Công ty CP Công nghệ Việt - Séc; Công ty TNHH 
Quốc tế Troy; Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại 
Nam và công ty TNHH Ngọc Tùng.

Khi đã được chứng nhận là DN KH&CN, các DN sẽ 
được hưởng nhiều ưu đãi như miễn, giảm thuế thu 
nhập DN; hưởng thuế suất thu nhập thấp trong suốt 
thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận DN KH&CN 
và một số ưu đãi khác…

Nguồn: Sở KH&CN


