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Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Ban Tổ chức 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh tổ chức Lễ 
tổng kết và trao giải Hội thi năm 2016 - 

2017. Đây là Hội thi lần thứ 9 được tổ chức ở tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu do Liên hiệp các Hội KHKT 
tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao 
động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng 
các Sở, Ban ngành và các địa phương của tỉnh tiến 
hành tổ chức. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật nhằm thúc 
đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần chúng 
nhân dân, của các nhà khoa học và công nghệ để 
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Hội thi là nơi hội tụ của các tài năng sáng 
tạo ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần kinh tế, ở các 
lĩnh vực hoạt động nghiên cứu và sản xuất, góp 
phần đưa những sáng tạo có giá trị về kinh tế và 
ý nghĩa về xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hội thi được phát động từ tháng 6 năm 2016, 
bao goàm 6 lĩnh vực và đã nhận được 74 giải pháp 
cuộc thi thuộc 05 lĩnh vực, trong đó: lĩnh vực Cơ 
khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải: 39 
giải pháp; Y dược: 02 giải pháp; Giáo dục và Đào 
tạo:16 giải pháp; Công nghệ thông tin, điện tử, 
viễn thông: 09 giải pháp; Nông lâm ngư nghiệp, 
Tài nguyên và Môi trường: 08 giải pháp. Căn cứ 
vào kết quả chấm thi của các Hội đồng giám khảo, 
Ban Tổ chức phê duyệt 69 giải pháp đạt điểm từ 
trung bình trở lên, trong đó có 44 giải pháp đoạt 
giải, gồm 02 giải nhất (15 triệu đồng/giải), 09 giải 
nhì (10 triệu đồng/giải), 16 giải ba (10 triệu đồng/
giải) và 17 giải Khuyến khích (03 triệu đồng/giải). 
Trong các lĩnh vực dự thi, lĩnh vực cơ khí tự động 
hóa, xây dựng, giao thông vận tải có số lượng tham 
gia nhiều nhất (39 giải pháp), và cũng là lĩnh vực 
đoạt giải nhiều nhất (27 giải pháp) giải thưởng. 

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH 
LẦN THỨ 9 – NĂM 2016 – 2017 

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Tổng Thư ký Liên hiệp Hội KHKT tỉnh

Đây là những giải pháp có chất lượng tốt, đáp ứng 
yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp 
dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế hoặc giá 
trị xã hội cao. Ban Tổ chức chọn 11 giải pháp đoạt 
giải nhất, nhì tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 
toàn quốc lần thứ 14 (năm 2016-2017).

Các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 
tham dự lần này rất phong phú, thuộc nhiều lĩnh 
vực khác nhau. Điểm nổi bật của các giải pháp dự 
thi là tính ứng dụng rất cao. Đa số các giải pháp dự 
thi đều có ý tưởng xuất phát từ thực tế, từ những 
trăn trở của người lao động trong sản xuất và hầu 
hết các giải pháp sau khi hoàn thiện đều được ứng 
dụng trở lại phục vụ cho sản xuất và đời sống.

 Hội thi lần này tập trung nhiều ở lĩnh vực Cơ 
khí, Tự động hóa, Xây dựng và Giao thông vận tải 
với 39/74 giải pháp và 27/44 giải pháp đoạt giải. 
Một số giải pháp đoạt giải ở lĩnh vực này được 
Ban tổ chức và Hội đồng chấm thi đánh giá rất cao 
như giải pháp “Thiết kế và chế tạo trạm đo Carota 
tổng hợp xách tay và tổ hợp rút gọn các máy giếng 
tương thích với trạm Karat” của nhóm tác giả 
Nguyễn Xuân Quang thuộc Xí nghiệp địa vật lý 
giếng khoan, Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.
Trên tinh thần tiết kiệm, tự chủ công nghệ và lao 
động sáng tạo, trên cơ sở kỹ thuật đa điều khiển, 
qua nghiên cứu các công nghệ khả thi liên quan, 
để giải quyết vấn đề các trạm Karat bề mặt làm 
việc với các máy giếng đã qua 3 thế hệ và các trạm 
thế hệ đầu đã bắt đầu hư hỏng cùng cộng sự đề 
ra giải pháp này. Đây là thiết bị hoàn toàn mới, 
lần đầu tiên một đơn vị trong nước chế tạo thành 
công một hệ thống trạm bề mặt đo carota tổng hợp 
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xách tay làm việc với các máy giếng phức tạp như 
tổ hợp các máy hệ P Karat Thiết bị được chế tạo 
thành công và đưa vào sử dụng giúp đơn vị tiết 
kiệm tài chính khoảng 140.000USD/1trạm. Đây 
là giải pháp đoạt giải Nhất Hội thi lần này. Giải 
pháp “nghiên cứu áp dụng công nghệ hàn tự động 
Dual Torch vào quá trình hàn trên tàu rải ống” của 
nhóm tác giả Nghiêm Trung Kiên, Xí nghiệpXây 
lắp - Khảo sát và Sửa chữa công trình biển, Liên 
doanh Việt Nga Vietsovpetro; đây là giải pháp có 
tính đặc thù riêng, được áp dụng để tăng tốc độ 
hàn nối ống từ 80 đến 90% trên tàu rải ống bằng 
phương pháp dung hai đầu dây (Dual Torch) của 
máy hàn tự động Welding Inverter Miller. Giải 
pháp khắc phục những nhược điểm của công nghệ 
hàn truyền thống. Giải pháp này tăng năng suất 
hàn ống nối, giảm chi phí vật liệu hàn, giảm chi 
phí thuê tàu rải ống. Hiệu quả kinh tế thu được là 
trên 567.000USD Giải pháp đoạt giải Nhất Hội thi.

Ở lĩnh vực giáo dục & đào tạo năm nay số lượng 
tham gia không nhiều (có 16/74 giải pháp và 8/44 
giải pháp đoạt giải). Tuy nhiên có một số giải pháp 
có ý nghĩa thiết thực trong công tác giảng dạy như 
giải pháp “Bàn học mỹ thuật đa năng” của tác giả 
Xuân Phong trường tiểu học Phước Hải 1 huyện 
Đất Đỏ. Đây là giải pháp đoạt giải Nhì hội thi. 
Mục đích giải pháp là tạo sự thích thú cho học sinh 
trong học tập đặc biệt môn Mỹ thuật. Tác giả đã 
thiết kế bàn học mỹ thuật với hình dáng nhỏ, gọn 
chiếm ít không gian, vừa tầm tay các em vẽ, bàn 
có thể kéo ra để sản phẩm của các em khi thuyết 
trình và đẩy vào cất sản phẩm, đặc biệt bàn có 2 
chân giả có thể gấp ngược lên trên mặt bàn và gác 
một cây ngang tạo thành dụng cụ treo tranh. Với 
chiếc bàn này các em học sinh có thể dán tranh tại 
bàn, thuyết trình tranh, hình 3D mà không cần lên 
bảng như trước.

 Ở lĩnh vực CNTT tiêu biểu có giải pháp “Biện 
pháp cải tiến hệ thống báo cáo sản xuất SVODKA 
- phân hệ về thông tin và phân tích thông số giếng 
khai thác” của Trung tâm công nghệ thông tin và 
Liên lạc, Liên doanh Viet Nga Viet sovpetro. Với 
giải pháp này đã loại bỏ các lỗi (lỗi nhập, dạng 
và hình thức dữ liệu không thống nhất), với dữ 

liệu thống nhất đã đáp ứng được các mục tiêu đề 
ra, được phân tích chi tiết về quá trình sản xuất 
khai thác dầu khí. Giải pháp đã tiết kiệm được thời 
gian cho mỗi cán bộ chuyên gia phụ trách sản xuất 
trong việc thu thập và xử lý dữ liệu từ 12 tiếng trở 
xuống vài phút mỗi ngày. Ngoài ra, do tự xây dựng 
và triển khai sản phẩm phần mềm mà không cần 
mua bên ngoài nên tiết kiệm khoảng 1triệu USD. 
Giải pháp đoạt giải Nhì hội thi.

Ở Hội thi năm nay, Liên doanh Việt-Nga Vi-
etsovpetro, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn 
là đơn vị tiêu biểu tích cực tham gia Hội thi… 
Ngoài ra, còn xuất hiện thêm đơn vị mới lần đầu 
tiên tham gia và cũng đã đoạt giải, đó là Công ty 
điện lực TNHH  BOT Phú Mỹ 3. Điều đó thể hiện 
công tác tuyên truyền Hội thi ảnh hưởng tích cực 
tới các doanh nghiệp trong tỉnh.

Kết quả đạt được của Hội thi năm nay là nhờ sự 
quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hưởng ứng của các 
ngành, địa phương. Ban tổ chức đã làm tốt công 
tác chuẩn bị cũng như triển khai kế hoạch hội thi. 
Công tác thông tin tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng của Báo, đài PTHT tỉnh 
và các ban, ngành, địa phương trong việc phổ biến 
Hội thi đến đông đảo nhân dân, người lao động đã 
góp phần làm cho hội thi đạt kết quả tốt.

N.N.N

Các nhóm tác giả lên nhận bằng và chứng nhận từ 
Ban tổ chức
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Trên cơ sở những dự báo, kịch bản về tình 
hình diễn biến phức tạp do biến đổi khí 
hậu (BĐKH), sự nóng lên toàn cầu và các 

hiện tượng El Nino, La Nina sự gia tăng các cơn 
bão nhiệt đới, sự xâm nhập mặn, hạn hán sẽ liên 
tiếp xảy ra và gây nên hậu quả nghiêm trọng hơn 
trong thời gian tới. Trước sự ảnh hưởng nặng nề 
qua những năm gần đây, trên thế giới cũng như ở 
nước ta, thiên tai xảy ra nhiều hơn với bão, lũ, lũ 
quét cường độ ngày càng mạnh, diễn biến ngày 
càng phức tạp và khó lường. Các tác động bất lợi 
và tiêu cực này nếu không có biện pháp can thiệp, 
sẽ đe dọa các mục tiêu tăng trưởng bền vững của 
ngành thủy sản nói riêng và ảnh hưởng đến sự tăng 
trưởng chung của cả tỉnh. Qua một số nghiên cứu 
đã cho thấy, BĐKH có thể tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến nuôi trồng thủy sản thông qua nguồn 
nước, diện tích nuôi, môi trường nuôi, con giống, 
dịch bệnh… và qua đó gây ảnh hưởng đến năng 
suất, sản lượng và cơ sở hạ tầng của các vùng nuôi 
trồng thủy sản, nắng nóng kéo dài có thể tác động 
tiêu cực đến nguồn nước và sức đề kháng của các 
đối tượng nuôi, gây bùng phát dịch bệnh ra diện 
rộng, và khi đó tác động sẽ là vô cùng lớn.

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUS, ngày 
31/3/2017 của Đảng Ủy Sở Nông nghiệp & PTNT 
về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn, phát triển ngành nông nghiệp 
thích ứng với BĐKH, công tác phòng chống thiên 
tai (PCTT) trên địa bàn tỉnh BR-VT đến năm 
2020. Trong đó khẳng định BĐKH, thiên tai đã và 
đang xảy ra là yếu tố tác động mạnh mẽ đến cuộc 
sống của con người và sự phát triển bền vững của 
xã hội, trong đó có ngành thủy sản, một lĩnh vực 
chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất. Chính vì 

NGÀNH THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU CHỦ ĐỘNG 

XÂY DỰNG KẾ  HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
|| Nguyễn Hữu Thi
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản - Sở NN&PTNT tỉnh BR-VT

vậy, với tình hình đặc thù và những bài học kinh 
nghiệm rút ra trong các năm vừa qua, xây dựng kế 
hoạch hành động chi tiết sẽ góp phần giảm thiểu 
thiệt hại đến mức thấp nhất trước các tình huống 
xấu có thể xảy ra.

Mục tiêu chung của kế hoạch.
Theo đó, Ngành thủy sản sẽ chủ động xây dựng 

kế hoạch, kịch bản ứng phó với BĐKH, việc xây 
dựng các nhiệm vụ ứng phó trong lĩnh vực thủy 
sản phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết với bảo 
vệ môi trường, ngăn ngừa, kiểm soát, tránh gây ô 
nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường 
thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thường xuyên cập nhật, đánh giá mức độ tác 
động của BĐKH và nước biển dâng, thiên tai xảy 
ra làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của 
ngành thủy sản, nhằm có thể đưa ra các chiến lược, 
cũng như định hướng cụ thể lâu dài để ứng phó và 
phát triển sản xuất thích ứng với BĐKH của địa 
phương tỉnh BRVT.

Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến 
mọi tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực 
có thể để thực hiện tốt, có hiệu quả tốt nhất trong 
công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, nhằm 
giảm thiểu đến mức thấp nhất, thiệt hại về người 
và tài sản, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn 
cho người và phương tiện khi có thiên tai bão lũ 
xảy ra.

Các mục tiêu cụ thể của kế hoạch.
- Về công tác phòng chống thiên tai: 
Ngành Nông nghiệp & PTNT sẽ tham mưu giúp 
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cho Ban chỉ huy PCTT tỉnh trong công tác chỉ đạo, 
điều hành triển khai thực hiện phòng tránh, xử lý, 
ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai đạt hiệu quả, 
hạn chế về thiệt hại. 

Triển khai tổ chức trực ban PCTT đảm bảo thông 
tin liên lạc để nắm bắt tình hình thời tiết, thiên tai 
trong mọi tình huống và mệnh lệnh chỉ đạo của 
cấp trên về công tác phòng chống lụt bão (PCLB). 
Chỉ đạo điều động nhân lực, phương tiện, vật tư tại 
đơn vị để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp 
bách. Đồng thời xin ý kiến của Ban chỉ huy PCTT 
tỉnh khi có tình huống vượt quá khả năng của đơn 
vị trong các tình huống khẩn cấp trên địa bàn tỉnh 
BRVT.

Phối hợp tốt với các địa phương xây dựng và tổ 
chức thực hiện phương án khu neo đậu tàu thuyền, 
lồng bè nuôi thủy hải sản trên sông, trên biển nhằm 
bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho ngư dân, 
góp phần giảm nhẹ thiệt hại có thể xảy ra khi có 
thiên tai bão lũ.

Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả 
phương châm 4 tại chỗ, trước khi có các lực lượng 
chi viện đến ứng cứu. Phối hợp, hỗ trợ với các 
địa phương, đơn vị liên quan trong việc xây dựng 
phương án bảo vệ, cải tạo lại đê điều, khơi thông 
thủy lợi vùng nuôi nhằm bảo vệ vùng nuôi thủy 
sản khi có mưa bão, lũ quét xảy ra.

- Về Bảo vệ môi trường trong sản xuất nuôi 
trồng thủy sản:

Nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai bão 
lũ, Ngành đã đề ra các biện pháp như tăng cường 
công tác tuyên truyền, tập huấn cho người dân 
nuôi trồng thủy sản (NTTS) các biện pháp như: 
Nâng cao trình độ kỹ thuật, áp dụng công nghệ 
tiên tiến và quản lý môi trường nuôi thật chặt chẽ; 
Không chặt phá rừng ngập mặn để mở rộng vùng 
nuôi thâm canh, triển khai phát triển nuôi tôm rừng 
(tận dụng các vùng rừng phòng hộ, vùng đệm thả 
tôm theo quy trình nuôi tôm – rừng), nhằm bảo 
tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Hạn chế sử dụng 
thuốc, hóa chất trong quá trình nuôi trồng thủy sản, 
không sử dụng thuốc, hóa chất nằm trong danh 
mục cấm sử dụng đã được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ban hành. Quản lý tốt các khu 
quy hoạch nuôi thủy sản thâm canh, các cơ sở nuôi 
phải  có đầy đủ hệ thống ao lắng, lọc nước đảm 
bảo chất lượng mới đưa vào ao nuôi trồng thủy 

sản; có hệ thống khu xử lý nước và bùn sau mỗi vụ 
nuôi, chất thải được xử lý đảm bảo an toàn về môi 
trường trước khi thải ra bên ngoài môi trường và 
phải được xử lý đạt chuẩn. Hướng dẫn các cơ sở 
nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, nuôi tôm sinh thái 
và thả mật độ vừa phải nhằm tăng cường tính bền 
vững trong phát triển nuôi của địa phương. 

Để chủ động ứng phó với BĐKH (BĐKH), 
ngành đã đưa ra các biện pháp như điều chỉnh thời 
điểm thả giống tránh những khoảng thời gian nhiệt 
độ quá nóng hoặc độ mặn quá cao; Điều chỉnh cơ 
cấu đối tượng nuôi, thay vì nuôi đơn tôm sú (dễ 
mẫn cảm với nhiệt độ) hoặc tôm thẻ chân trắng với 
mật độ cao và rủi ro lớn, người nuôi đã nuôi xen 
ghép tôm với các đối tượng khác nữa như cá rô 
phi, cá dìa, rau câu… Áp dụng nuôi theo phương 
pháp ương con tôm giống trong trại hoặc gièo lại 
góc ao, chờ đến khi nhiệt độ môi trường ổn định 
và sức đề kháng con tôm tốt hơn thì mới bung ra 
ao nuôi. 

Ngoài ra, áp dụng và ứng dụng các tiến bộ khoa 
học trong NTTS như đầu tư hệ thống nhà màng 
nuôi an toàn sinh học nhằm kiểm soát nhiệt độ 
và các yếu tố môi trường; thiết kế và xây dựng 
hệ thống ao chứa lắng đủ lớn, để bảo đảm nguồn 
nước cung khi nhiệt độ quá nóng, nước bốc hơi 
nhanh (hạn chế rủi ro lấy nước từ bên ngoài ao 
vào), thiết kế ao nuôi đảm bảo an toàn sinh học, 
hạn chế thấp nhất tác động của BĐKH, đặc biệt là 
thay đổi nhiệt độ, pH, độ mặn… tăng cường đầu 
tư vào lĩnh vực công nghệ sinh học trong sản xuất, 
lai tạo chọn giống mới nhằm đáp ứng yêu cầu cấp 
bách của giai đoạn hiện nay cũng được kế hoạch 
quan tâm.

- Công tác quan trắc và cảnh báo môi trường 
vùng NTTS:

Để giảm thiểu thiệt hại tại các vùng nuôi thủy 
sản trên địa bàn tỉnh do môi trường xuống cấp 
trầm trọng như trong suốt thời gian dài vừa qua, 
Ngành đã chú trọng kế hoạch thực hiện quan trắc 
và cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản 
tại các vùng nuôi trọng điểm, theo đó định kỳ 2 
lần/ tháng, đơn vị chuyên môn lấy mẫu quan trắc 
và cảnh báo môi trường, phân tích các chỉ tiêu 
thủy lý, thủy hóa và đưa ra các hướng dẫn, cảnh 
báo để người dân chủ động có các biện pháp trong 
hoạt động sản xuất NTTS.
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Theo kế hoạch, Ngành phấn đấu hướng đến năm 
2018, kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường 
vùng nuôi trồng thủy sản sẽ được gửi đến người 
dân tại các vùng trọng điểm qua thông báo kết quả 
qua tin nhắn điện thoại (SMS) để bà con nắm bắt 
nhanh các thông số về chỉ tiêu môi trường nhằm 
kịp thời xử lý nước trước khi đưa vào ao nuôi, 
phấn đấu đến năm 2020, công tác quan trắc sẽ 
được thực hiện tự động hóa hoàn toàn và các cảnh 
báo về mối nguy được gửi đến người nuôi thủy sản 
trong ngày. 

- Công tác quản lý tàu thuyền khai thác thủy 
sản:

Kế hoạch đề ra mục tiêu tăng cường các biện 
pháp tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên 
tai, đặc biệt là lĩnh vực khai thác thường xuyên 
hoạt động trên biển nắm chắc về những kiến thức 
cơ bản trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, 
biết cách đối phó với các tình huống xấu có thể 
xảy ra trên biển, thường xuyên nắm bắt thông tin 
cảnh báo về bão, ATNĐ của các ngành chức năng 
một cách kịp thời và chính xác.

Áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên 
tiến, nâng cao năng lực thông báo, cảnh báo, thông 
tin liên lạc trong lĩnh vực phòng, chống và giảm 
nhẹ thiên tai, các trạm bờ cần thường xuyên nắm 
chắc và bám sát đội tàu của địa phương, thường 
xuyên liên lạc và cung cấp tất cả các thông tin cần 
thiết cho bà con ngư dân khai thác dài ngày trên 
biển.

Tổ chức thực hiện kế hoạch:
Kế hoạch đề ra nhiệm vụ của từng Ban chỉ huy 

(BCH) PCTT của các đơn vị phải có kế hoạch bố 
trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi 
có xảy ra thiên tai. Định kỳ lập phương án PCTT 
theo phương châm 04 tại chỗ; Trang bị vật tư để 
ứng cứu kịp thời cho công tác PCTT. Trong khi có 
thiên tai bão lũ, phải tổ chức trực ban PCTT, đảm 
bảo thông tin liên lạc để nắm bắt tình hình thời tiết, 
thiên tai và xử lý thông tin, kịp thời báo cáo cho 
thường trực Ban chỉ huy PCTT Sở Nông Nghiệp 
và PTNT chỉ đạo, điều hành hiệu quả, hạn chế 
thiệt hại. Có phương án chi tiết, cụ thể về tổ chức 
di chuyển, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, 
phương án điều động nhân lực, phương tiện, vật tư 
ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách, sẵn 

sàng điều động lực lượng xung kích của đơn vị 
tham gia phối hợp ứng cứu trong công tác TKCN 
khi có sự điều động của cấp trên khi có tình huống 
thiên tai bão lũ xảy ra. 

Kế hoạch cũng giao các phòng chuyên môn, các 
đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai 
kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường, 
thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống 
thiên tai, đồng thời tuyên truyền kịp thời cho người 
dân để thực hiện tốt. Hàng năm cần rà soát xây 
dựng phương án PCTT, phù hợp với chức năng 
và tình hình thực tế của đơn vị. Tăng cường tuyên 
truyền cho các chủ tàu có ý thức bảo vệ nguồn tài 
nguyên sinh vật, hệ sinh thái biển như: Rạn san hô, 
các loài thủy sinh, góp phần tái tạo tạo môi trường 
sống cho sinh vật ven biển, phát triển mở rộng mô 
hình nuôi tôm - rừng, kết hợp bảo vệ, phục hồi và 
phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn. 
Khuyến khích các vùng nuôi ứng dụng việc sử 
dụng nguồn năng lượng mặt trời năng lượng gió để 
góp phần vào mục tiêu phát triển ngành bền vững.

Theo Ngành Nông nghiệp tỉnh BR-VT, Kế hoạch 
sẽ được triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 
2020, trong đó chú trọng các mục tiêu cụ thể như 
công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nuôi 
trồng, khai thác thủy sản nhằm ứng phó và thích 
ứng với biến đổi khi hậu trên địa bàn toàn tỉnh.

N.H.T                  

Lực lượng Xung kích xã Phước Thuận trầm mình 
trong lũ để cứu ao tôm tại một hộ dân ấp Ông Tô, 
Phước Thuận, Xuyên Mộc xảy ra Tháng 10/2016 

(Nguyễn Thi)
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Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu tích cực đẩy mạnh ứng 
dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản 

xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất và thúc 
đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã xây dựng và quảng bá được rất nhiều sản 
phẩm nhãn hiệu tập thể, trong đó có rất nhiều làng 
nghề truyền thống cùng nhiều loại nông sản độc 
đáo như: nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, bưởi 
da xanh Sông Xoài, muối Bà Rịa, rượu Hòa Long, 
chả cá Phước Hải… Những sản phẩm này đã được 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tiên xây dựng, phát 
triển và quảng bá thương hiệu giai đoạn 2014 - 
2020 nhằm nâng cao nhận thức cho các cá nhân, 
tổ chức về sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu 
nông sản đặc sản của địa phương. Và đặc biệt, 
không thể không kể đến bánh tráng An Ngãi, bún 
Long Kiên, hàu Long Sơn, đây là những đặc sản 
rất nổi tiếng từ lâu đã được nhiều người biết đến.

Bún Long Kiên thuộc phường Long Tâm, thành 
phố Bà Rịa. Nơi đây được coi là làng nghề hình 
thành từ năm 1958, ban đầu có khoảng 5 hộ nhưng 
đến nay đã phát triển rất nhiều hộ làm nghề. Làng 
bún Long Kiên chủ yếu tập trung ở khu phố 6, 
phường Phước Nguyên với hơn 30 hộ gia đình tiếp 
tục giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của cha 
ông để lại. Mặc dù số hộ sản xuất bún không tăng 
nhiều nhưng sản lượng bún làm ra mỗi ngày của 
các hộ tăng mạnh. Điều này minh chứng rằng thị 
trường bún Long Kiên đang ngày càng được mở 
rộng. Trước đây, bình quân mỗi gia đình sản xuất 
khoảng 70kg/ngày, nay đã lên 850kg/ngày, thậm 
chí có lúc còn hơn. Để làm được bún ngon, các hộ 
sản xuất bún rất kỹ lưỡng trong việc chọn nguyên 
liệu. Một số loại gạo như: Nàng Sậu và Sơ Ri do 
chính những gia đình làm bún tự tay trồng hoặc 
mua từ xã Hòa Long về được dùng để làm nguyên 
liệu làm bún. Theo những hộ làm bún, loại gạo này 

XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 
BÚN LONG KIÊN, BÁNH TRÁNG AN 

NGÃI VÀ HÀU LONG SƠN
|| Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

được trồng 6 tháng, hạt nhỏ, dài, màu trắng xanh, 
mùi thơm, không dẻo, hàm lượng dinh dưỡng cao 
hơn các loại gạo khác. Có hai quy trình sản xuất 
bún bằng máy và bằng tay để có thể tạo ra sản 
phẩm thơm ngon và chất lượng.

*Quy trình sản xuất bún bằng máy:

Quy trình sản xuất bún bằng tay cũng gần giống 
với bằng máy nhưng có một số bước máy làm thì 
buộc phải sử dụng bằng lao động thủ công, một 
điều tất yếu là năng suất lao động sẽ thấp hơn so 
với làm máy. Đối với quá trình sản xuất bằng máy, 
sau khi éo người ta quậy bột say đó cho bột vào 
máy nhưng đối với quá trình sản xuất bằng tay, 
người ta gói trái bột bằng bao vải sau đó đem luộc 
và múc cho vào ống khuôn hình trụ đường kính 
khoảng 150 mm, đáy có đục lỗ. Muốn cho bún 
sợi to thì sử dụng khuôn lỗ to hơn và ngược lại. 
Bột được éo và sợi bún chui ra từ đáy khuôn, rơi 
xuống nồi nước sôi bên dưới. Nồi nước sôi được 
khuấy nhẹ liên tục (nhiệt độ khoảng 80 độ C), sợi 
bún ống chuyển động theo dòng xoắn của nước 
được cuộn tròn thành những vận bún đồng thời 
được luộc chín.

Thương hiệu bún Long Kiên đã được người dân 
nhiều nơi tin tưởng lựa chọn và thị trường nay 
cũng đã mở rộng hơn nhiều. Ngoài việc cung cấp 
cho các chợ trên địa bàn tỉnh như TP.Bà Rịa, TP. 
Vũng Tàu, Châu Đức, Tân Thành, Long Điền, 
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Xuyên Mộc và các khách sạn, nhà hàng, bún Long 
Kiên còn có mặt tại địa bàn Long Khánh, TP. Biên 
Hòa (Đồng Nai) và TP.Hồ Chí Minh.

Đến với Xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng 
nghề làm bánh tráng tồn tại từ lâu đời ở nơi đây. 
Là món ăn truyền thống truyền thống thuần Việt, 
được lưu truyền qua nhiều thế hệ và phát triển cho 
đến ngày nay. Không ai biết chính xác nghề làm 
bánh tráng ở xã An Ngãi có từ khi nào, chỉ biết 
rằng, những cụ bà già nhất ở đây đều biết tráng 
bánh từ hồi còn thiếu nữ, và bánh tráng là món ăn 
không thể thiếu của người dân nơi đây, đặc biệt 
trong những ngày lễ Tết. Bánh tráng được làm ở 
An Ngãi chẳng khác gì so với các vùng khác. Vẫn 
là một chiếc lò đắp đất hoặc xây bằng gạch với 
ba phần liên thông, một phần để đưa củi, nhóm 
lửa, phần kia là chiếc nồi nước lớn có căng lớp vải 
mỏng bên trên để tráng bánh và phần cuối cùng là 
ống khói. Cùng với đó là chiếc nồi đồng hoặc nồi 
nhôm, cối xay chạy bằng điện để xay gạo thành 
bột lỏng, chiếc gáo tráng bột, chiếc đũa mỏng vớt 
bánh và những phên liếp bằng tre đan thưa để phơi 
bánh ngoài nắng. Nguyên liệu chính làm bánh 
tráng là gạo tẻ ngâm rồi đem xay thành bột mịn. 
Sau đó, lọc đi nước chua và pha bột với nước sao 
cho vừa, không loãng cũng không được đặc quá. 
Để bánh thêm dai và không bị rách cần pha thêm 
một chút muối với tỷ lệ hợp lý.

*Quy trình kỹ thuật sản xuất bánh tráng:

Để giúp bà con vừa ổn định cuộc sống, vừa duy 
trì và phát triển làng nghề truyền thống, trong đề 
án phát triển kinh tế nghề làm bánh tráng truyền 
thống, chính quyền An Ngãi thành lập Hợp tác xã 
sản xuất bánh tráng, tổ chức lại khâu thu mua để 
ổn định giá, tránh thiệt thòi cho bà con, đồng thời 
hỗ trợ vốn để bà con cải tiến trang thiết bị như: 

mua máy xay bột, cải tạo lại sân phơi, cung cấp 
nguồn nước sạch đảm bảo đủ điều kiện sản xuất 
bánh tráng, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ 
và hướng tới xuất khẩu…

Và một trong những đặc sản điển biển hình cho 
Bà Rịa – Vũng Tàu chính là Hàu Long Sơn. Đây 
là nguồn hải sản được nhiều người ưa chuộng 
vì thịt hàu ngon, thơm và bổ dưỡng, giá trị dinh 
dưỡng cao. Thịt hàu (trọng lượng khô) chứa tới 
50% protein, 10% chất béo và 23% chất đường. 
Ngoài ra, thịt hàu còn chứa nhiều các chất khoáng, 
vitamin và các hoạt chất sinh học khác. Ở Việt 
Nam có 3 loại hàu có giá trị kinh tế. So với nhiều 
nước, Việt Nam rất thuận lợi phát triển nuôi hàu, vì 
chu kỳ đời hàu ngoài tự nhiên ở Úc, Canada, Mỹ, 
Pháp khoảng 3 năm thì ở Việt Nam khoảng 10-12 
tháng. Hàu phân bố theo độ sâu từ trung triều đến 
độ sâu 10 m (so với 0 hải đồ). Chúng phân bố ở 
các thuỷ vực có nồng độ muối từ 5-35%o. Phương 
thức sống của Hàu có hai giai đoạn là giai đoạn 
ấu trùng chúng sống phù du, ở giai đoạn trưởng 
thành hàu sống bám trên các giá thể sống (sống cố 
định) trong suốt đời sống của chúng. Thức ăn để 
dành cho nuôi hàu cũng rất đơn giản bao gồm vi 
khuẩn, sinh vật nhỏ, tảo Silic hoặc trùng roi. Ấu 
trùng cũng có thể sử dụng vật chất hoà tan trong 
nước và những hạt vật chất hữu cơ, đến giai đoạn 
trưởng thành thức ăn chủ yếu của chúng là những 
thực vật phù du và mùn bã hữu cơ. Hàu phụ thuộc 
vào nhiệt độ, đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến tốc độ sinh trưởng. Ở vùng nhiệt đới nhiệt độ 
ấm áp nên tốc độ sinh trưởng của hàu rất nhanh và 
quá trình sinh trưởng diễn ra quanh năm. Ngoài ra, 
sự sinh trưởng của nó còn phụ thuộc vào mật độ, 
giống loài và vùng phân bố. Tại khu vực Long Sơn 

Bánh tráng tại hộ bà Nguyễn Thị Vĩnh 
(xã An Ngãi, huyện Long Điền).
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của Bà Rịa Vũng Tàu mỗi năm có 2 mùa vụ lấy 
giống bao gồm vụ chính là từ tháng 4-5 (tháng 3-4 
âm lịch), vụ phụ là từ tháng 9 – tháng 10 (tháng 
8- 9 âm lịch). Có ba hình thức nuôi hàu đó là nuôi 
dàn, nuôi bè và nuôi lồng. Sau 12 tháng nuôi đạt 
kích cỡ thương phẩm (cỡ 4-6 con/kh) thì tiến hành 
thu hoạch toàn bộ.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, đặc sản địa phương cũng là các sản 
phẩm hàng hóa. Vì vậy, các sản phẩm này cũng 
chịu ảnh hưởng bởi quy luật cạnh tranh và cung 
cầu. Muốn tồn tại và phát triển được thì hàng hóa 
đặc sản địa phương cần phải được tạo lập, bảo tồn, 
nâng cao giá trị trên thị trường, và không cách nào 
khác hơn là xây dựng thương hiệu. Do tầm quan 
trọng và giá trị thương hiệu của sản phẩm, lãnh đạo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo tăng cường việc 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như xây dựng, 
phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm, 
hàng hóa đặc sản của tỉnh này. Ông Mai Thanh 
Quang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, việc đăng ký và bảo 
hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản không chỉ 
đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho người dân 
ở địa phương, mà còn bảo vệ danh tiếng của sản 
phẩm, tránh bị lạm dụng hoặc giả mạo, giúp người 
tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm. 
Từ đó, khuyến khích sản xuất phát triển, doanh thu 
tăng lên, giải quyết việc làm, duy trì giá trị truyền 
thống của các làng nghề, đời sống người dân được 
ổn định, góp phần phát triển du lịch địa phương.

Ngày 30-11-2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn đã tổ chức lễ công bố chứng nhận nhãn 
hiệu cho ba sản phẩm Bún Long Kiên, bánh tráng 

Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận Bún Long Kiên, 
bánh tráng An Ngãi và hàu Long Sơn

An Ngãi và hàu Long Sơn được Cục Sở hữu trí 
tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận tại Quyết 
định 33105/QĐ-SHTT và 33106/QĐ-SHTT ngày 
06/6/2016 và Quyết định 36447/QĐ-SHTT ngày 
20/6/2016. 

Đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương, 
sự liên kết giữa các cơ sở sản xuất, tính thống nhất, 
đồng bộ về giá, chất lượng là vấn đề hết sức quan 
trọng. Việc bảo hộ thương hiệu chung có hiệu quả 
sẽ tạo lợi ích kinh tế cho tất cả các mắt xích tham 
gia quy trình sản xuất, lưu thông, tiêu dùng sản 
phẩm, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển 
kinh tế nông nghiệp nông thôn, đồng thời tạo công 
cụ pháp lý để nhà sản xuất, kinh doanh chống lại 
các hành vi giả mạo. Để có được điều đó đòi hỏi 
bản thân các nhà sản xuất sản phẩm phải tự hoàn 
thiện và bảo đảm quy trình sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm đồng nhất theo quy chế sử dụng chung 
để có thể đưa ra thị trường các sản phẩm có chất 
lượng ổn định, có nguồn gốc rõ ràng.

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ sẽ là nền tảng 
bảo vệ danh tiếng và phát huy giá trị tài sản trí 
tuệ của sản phẩm, tránh bị lạm dụng giúp người 
tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm. 
Sản phẩm bánh tráng An Ngãi, bún Long Kiên, 
hàu Long Sơn được chứng nhận nhãn hiệu tập thể 
là niềm vui lớn đối với hàng trăm hộ dân của tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu và là động lực giúp nông dân 
nơi đây phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao 
chất lượng sản phẩm trong thời gian tới. 

N.T.T

Hàu - xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu)
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Kết thúc nhiệm kỳ III (2012 - 2017) cũng 
là lúc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Liên hiệp 

Hội) tròn 20 tuổi. Nhìn lại 20 năm xây dựng và 
phát triển, đặc biệt là giai đoạn 2012 - 2017, được 
sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQ tỉnh; Liên hiệp các Hội KHKT 
Việt Nam; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành 
hữu quan; sự hợp tác cùng chung sức của các Hội 
thành viên; Liên hiệp Hội đã có bước phát triển. 
Sau Đại hội nhiệm kỳ III, Liên hiệp hội có 21 hội 
thành viên, 3 trung tâm trực thuộc, gần 500 chi hội 
với trên 17.000 hội viên. Đến cuối năm 2017, Liên 
hiệp hội có tổng số 23 hội thành viên và hội viên 
tập thể, 04 trung tâm và Câu lạc bộ trực thuộc với 
trên 20.000 hội viên.

Với vai trò vị trí là một tổ chức chính trị - xã 
hội của đội ngũ trí thức KHCN, Liên hiệp hội đã 
tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức thông qua các 
hội thành viên tham gia các hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng KHKT, tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp Công 
nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước trên địa bàn 
tỉnh.

 Liên hiệp hội cùng các hội thành viên đã tổ chức 
hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ trí thức KHCN 
đóng góp vào dự thảo các Văn kiện quan trọng 
trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; quán triệt và triển khai 
thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng, trong đó tập trung vào việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VI, 
Cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021và Nghị 
quyết Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VII 
(2015 - 2020). Đảng đoàn Liên hiệp hội phối hợp 
với Đảng đoàn MTTQ tỉnh tổ chức cho cán bộ chủ 
chốt của Liên hiệp hội, các hội thành viên và đơn 
vị trực thuộc học tập Chỉ thị 05-CT/TW về học 
tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Tham gia các hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung 
ương về học tập, quán triệt Nghị quyết 04/NQ-
TW của Ban Chấp hành TW khóa XII về “Tăng 

5 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Tổng Thư ký Liên hiệp Hội KHKT tỉnh

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa:trong nội bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”... Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức hàng năm họp mặt 
đại biểu trí thức nhân dịp đầu xuân mới. Đến nay, 
đã tổ chức được 06 lần. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh 
thông báo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 
và nghe ý kiến của đại biểu trí thức đóng góp ý 
kiến, hiến kế cho tỉnh.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên; nhằm mục 
đích phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của 
đội ngũ trí thức KHCN đóng góp vào việc vận 
động chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật 
và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát 
triển kinh tế xã hội, các dự án đầu tư quan trọng 
của tỉnh. Hoạt động này được các cấp lãnh đạo 
tỉnh và các ban ngành, các cấp quan tâm và đánh 
giá cao. Liên hiệp hội phối hợp với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 16/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh “về 
hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 
của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu”. Sau khi có Quyết định  của 
UBND tỉnh, Liên hiệp hội đã phối hợp với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đề xuất và đã được UBND tỉnh 
giao cho Liên hiệp hội tư vấn, phản biện dự án 
“Khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão ở Cửa 
Lấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Đây là một dự án đầu 
tư lớn, quy mô khu vực, có tác động đến cả một 
vùng. Liên hiệp hội đã mời các chuyên gia chuyên 
ngành và thành lập Hội đồng khoa học triển khai 
thực hiện. Đã thống nhất kết luận và lập báo cáo tư 
vấn phản biện chỉ ra các điểm cần bổ sung những 
mặt hạn chế cần chỉnh sửa của dự án. Báo cáo đã 
gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng; được Sở 
KH&ĐT, Sở NN&PTNT đánh giá cao và UBND 
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tỉnh đã có văn bản yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế 
chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo để trình 
UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. Công tác phản biện độc 
lập này hoàn thành cuối năm 2014. Tiếp sau đó, 
Liên hiệp hội được UBND tỉnh giao phản biện 
dự án “Khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão ở 
Lộc An” do kinh phí phê duyệt bị chậm nên phải 
chuyển sang năm 2016 (tháng 8 năm 2016 mới 
chính thức có kinh phí để thực hiện). Liên hiệp hội 
đã thành lập Hội đồng phản biện, đã triển khai và 
hoàn thành công tác phản biện tháng 11/2016. Hội 
đồng đã làm báo cáo kết quả tư vấn, phản biện gửi 
UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Theo đề nghị của phòng thí nghiệm trọng điểm 
Quốc gia về động lực học biển, Ban tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội - Liên hiệp Hội chủ trì 
mời các sở ngành liên quan, UBND các Huyện, 
TP Vũng Tàu tham gia hội nghị đánh giá, góp ý 
đề tài: “Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế diễn biến 
hình thái và đề xuất các giải pháp KHCN nhằm 
ổn định vùng cửa biển Lộc An, Cửa Lấp tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu”.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học: thực hiện Kế 
hoạch số 83-KH/TU ngày 9/12/2013 của Tỉnh ủy 
và Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 
của UBND tỉnh về “Phát triển khoa học và công 
nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong nền kinh tế thị trường, định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa 
bàn tỉnh, theo đó giao cho Liên hiệp hội chủ trì 
phối hợp với Sở Nội vụ, Sở KH&CN xây dựng 
Đề án “Quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa”. Đề án đã được UBND tỉnh phê 
duyệt và năm 2017, Đề án đã tổ chức nghiệm thu và 
Liên hiệp hội đã làm các văn bản báo cáo Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh cho triển khai thực hiện. Liên hiệp hội 
đã thành lập Hội đồng khoa học, và thường xuyên 
cử các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia các 
Hội đồng khoa học của tỉnh, của Sở KHCN, của 
UBMTTQ tỉnh. Nhiều đồng chí trong Ban chấp 
hành Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tham 
gia các Hội đồng xét duyệt cũng như nghiệm thu 
các đề tài khoa học cấp tỉnh và cả cấp nhà nước. 
Năm 2017, Hội đồng khoa học Liên hiệp hội đã 
họp, lựa chọn 07 dự án, đề án để đề xuất Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét cho tư 
vấn, phản biện. Mới đây, Liên hiệp hội phối hợp 
với Sở KH&CN hướng dẫn và tham gia các Hội 
đồng  khoa học xét duyệt các hồ sơ dự giải thưởng 
KH&CN lần thứ nhất - 2016 của tỉnh và đã tổ chức 
trao giải nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam 18/5/2017.

Công tác thông tin, phổ biến kiến thức là một 
trong những nhiệm vụ thường xuyên mà Liên 
hiệp hội và các hội thành viên quan tâm thực hiện. 
Năm 2013, Liên hiệp hội ra bản tin độc lập “Tri 
thức mới”, đến nay, bản tin đã hoạt động được 5 
năm, ra được 19 số (mỗi quý 01 số với số lượng 
700- 2000 bản/ số). Tri thức mới là tiếng nói của 
trí thức KHCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cung cấp 
thông tin khoa học, các bài nghiên cứu, trao đổi, 
các công trình sáng tạo KH&CN. Đã đưa vào hoạt 
động trang điện tử (trang website) của Liên hiệp 
Hội từ ngày 15/5/2013 tại địa chỉ: http://www.

Ban Chấp hành Liên hiệp hội khóa III (2012 - 2017)
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lienhiephoibrvt.vn. Liên hiệp hội đã thành lập Câu 
lạc bộ trí thức. Câu lạc bộ trí thức đã kiện toàn tổ 
chức bộ máy và tổ chức một số hội thảo khoa học 
và nói chuyện chuyên đề về sức khỏe, đời sống, 
như công nghệ sinh học hiện đại và sức khỏe; cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, thách thức và cơ hội…

 Liên hiệp hội phối hợp với Sở Khoa học và 
Công nghệ, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên Đoàn 
lao động tỉnh, các ban ngành, địa phương tổ chức 
thành công Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 
7, lần thứ 8 và lần thứ 9 (2012 - 2013, 2014 - 2015 
và 2016 - 2017), góp phần khơi dậy phong trào 
sáng tạo kỹ thuật trong xã hội. Đã có 312 giải pháp 
dự thi, trong đó 145 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh và 
có 10 giải pháp được giải của Ban tổ chức Hội thi 
Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc. Liên hiệp hội phối 
hợp với Sở Khoa học & công nghệ, Sở Giáo dục 
& đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức Cuộc thi 
Sáng tạo Thanh thiếu nhi tỉnh. Đến nay, Cuộc thi 
triển khai được 04 lần với 207 sản phẩm dự thi. 
Trong đó có 102 sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh và 
03 sản phẩm đoạt giải của Ban tổ chức Cuộc thi 
toàn quốc. Ngoài ra Liên hiệp Hội tham gia với Sở 
Khoa học và Công nghệ xuất bản tập san thông tin 
khoa học công nghê định kỳ 4 số/ năm gửi đến các 
Hội thành viên và ban ngành hữu quan của tỉnh.

Tuy nhiên, so với tiềm lực KHCN hiện có, so với 
yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và 
nguyện vọng, khả năng của các Hội thành viên, kết 
quả đạt được của Liên hiệp hội  còn hạn chế, chưa 
bền vững. Liên hiệp Hội và các Hội thành viên 
chưa có nhiều đóng góp và những kết quả nổi bật 
trong lĩnh vực KHCN, vai trò nòng cốt của một tổ 
chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức KHCN 
chưa thể hiện một cách đầy đủ.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong 
nhiệm kỳ III, để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị 
42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật  Việt 
Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết Đại hội tỉnh 
Đảng  bộ lần thứ VI, Kế hoạch số 24-KH/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 42-
CT/TW của Bộ chính trị, Chương trình hành động 
số 2060/UBND-CT của UBND tỉnh về thực hiện 

Kế hoạch 24-KH/TU của Tỉnh Ủy; trong nhiệm 
kỳ IV (2017- 2022) này, Liên hiệp hội tỉnh phấn 
đấu để đạt được mục tiêu chiến lược theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Liên hiệp hội 
Việt Nam là “Đến cuối nhiệm kỳ này, Liên hiệp 
hội  trở thành một tổ chức chính trị - xã hội thực 
sự vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, 
đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo 
của đội ngũ trí thức KHCN; đại diện, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội 
viên hoạt động trong hội; là nhân tố quan trọng 
đưa KHCN trở thành động lực phát triển nền kinh 
tế thị trường, định hướng XHCN, hiện đại, hội 
nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền 
vững đất nước”. 

Trên cơ sở mục tiêu trên, những nhiệm vụ chính 
là: 

1.  Phát huy vai trò, vị trí tổ chức chính trị - xã 
hội trong việc tập hợp đoàn kết và phát huy sức 
sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, 
xây dựng Liên hiệp Hội tỉnh thành một tổ chức 
chính trị - xã hội thật sự vững mạnh.

2. Nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động 
chuyên môn, nghề nghiệp của các hội thành viên 
và đơn vị trực thuộc.

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính 
trên, Liên hiệp hội sẽ tập trung vào các nhiệm vụ 
cụ thể sau:

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội.

 Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tiếp tục tập 
hợp, động viên đội ngũ trí thức KHCN tham gia 
thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội. Đề xuất UBND tỉnh sớm thay thế Quyết 
định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 về 
Quy định “Về hoạt động tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học 
Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu” cho phù hợp với 
Quyết định số 14/ QĐ- TTg ngày 14/2/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ. Chủ động đề xuất, tham 
mưu với UBND tỉnh, các ngành chức năng giao 
cho Liên hiệp Hội và các Hội thành viên phản biện 
một số đề tài, dự án của tỉnh mà Liên hiệp Hội 
và các Hội thành viên có đủ năng lực đảm nhiệm. 
Trước mắt đề nghị UBND tỉnh cho phản biện các 
dự án mà Liên hiệp hội đã đề xuất năm 2017.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
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các tiến bộ KH&KT trong phát triển kinh tế, xã hội 
và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của Hội đồng khoa học Liên hiệp hội. Tiếp 
tục giới thiệu và cử các nhà khoa học, các chuyên 
gia tham gia các Hội đồng khoa học của tỉnh, của 
Sở KHCN, của UBMTTQ tỉnh khi có yêu cầu... 
Để nghị Tỉnh Ủy, UBND tỉnh cho triển khai những 
kiến nghị, đề xuất của Đề án “Quản lý và sử dụng 
đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” về thực 
hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 9/12/2013 của 
Tỉnh ủy và Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 
15/4/2014 của UBND tỉnh về “Phát triển khoa học 
và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường, 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tiếp tục tập 
hợp đội ngũ trí thức tham gia đề xuất và nghiên 
cứu các đề tài, các dự án khoa học và công nghệ 
phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát 
huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KHCN 
trong tỉnh cũng như lực lượng trí thức Việt kiều 
phục vụ cho nghiên cứu phát triển bền vững của 
địa phương.

Tổ chức tốt hoạt động phối hợp giữa Liên hiệp 
Hội với Sở KHCN, các chuyên gia trong và ngoài 
tỉnh tạo mối quan hệ gắn bó để hỗ trợ cho Liên 
hiệp Hội và các Hội thành viên trong hoạt động 
nghiên cứu khoa học đạt kết quả thiết thực hơn.

 Trong công tác thông tin và phổ biến kiến thức, 
tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng 
tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Liên hiệp hội cùng các hội thành viên tiếp tục 
huy động đội ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 
kiến thức cho cộng đồng, đưa tri thức KH&CN 
xuống cơ sở, đến với các tầng lớp nhân dân. Tiếp 
tục xuất bản và nâng cao chất lượng bản tin “Tri 
thức mới”, để tri thức mới thực sự là tiếng nói của 
trí thức KHCN tỉnh, cập nhật và cung cấp thông tin 
khoa học, các bài nghiên cứu, trao đổi, các công 
trình sáng tạo KH&CN. Đưa hoạt động trang điện 
tử (trang website) của Liên hiệp vào chiều sâu, 
trong đó tập hợp được hoạt động thường xuyên 
của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc. Phấn 
đấu hàng quý tổ chức một số hội thảo khoa học và 

nói chuyện chuyên đề của Câu lạc bộ trí thức.
Tiếp tục phối hợp với Sở KH&CN, Tỉnh Đoàn 

thanh niên, Liên Đoàn lao động tỉnh, các ban ngành 
hữu quan và địa phương tuyên truyền tổ chức các 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 10, lần thứ 
11, lần thứ 12 và các năm sau. Coi đây là một kênh 
quan trọng góp phần khơi dậy phong trào sáng tạo 
kỹ thuật trong cộng đồng xã hội và ứng dụng tiến 
bộ khoa học vào đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

Tiếp tục phối hợp với Sở KH&CN, Sở Giáo dục 
& đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức Cuộc thi 
Sáng tạo Thanh thiếu nhi tỉnh lần thứ 5, 6, 7, 8 và 
9. Nhằm làm cho Cuộc thi thực sự là nơi khơi dậy 
tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh 
thiếu niên, nhi đồng qua đó giúp các em trao dồi 
kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng 
ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. 

Tăng cường hợp tác đối ngoại .
Trong nhiệm kỳ IV, Liên hiệp Hội sẽ tích cực 

tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Liên 
hiệp Hội Việt Nam và các hội chuyên ngành ở 
Trung ương, Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố 
trong khu cực để đẩy mạnh các hoạt động của Liên 
hiệp Hội. Tăng cường mối quan hệ với các trường 
đại học, các viện nghiên cứu của Trung ương kể cả 
các tổ chức quốc tế để học tập, nghiên cứu khoa 
học, ứng dụng công nghệ mới. Tiếp tục chủ động 
phối hợp với các Sở, ban ngành hữu quan và các 
Hội thành viên trong việc triển khai các hoạt động 
có liên quan trong đó tập trung vào một số nhiệm 
vụ quan trọng như tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội, tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, xuất bản 
tập san, nghiên cứu khoa học, công tác thông tin 
khoa học, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc 
bộ trí thức…

Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - 
Phát triển”, là tổ chức chính trị - xã hội của độ ngũ 
trí thức KH&CN, dưới ánh sáng Chỉ thị 42-CT/
TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội tỉnh 
Đảng bộ lần thứ VI; Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của 
Liên hiệp Hội Việt Nam; với tinh thần chủ động, 
sáng tạo, khắc phục khó khăn, Liên hiệp Hội và 
các Hội thành viên phấn đấu thực hiện thắng lợi 
phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IV 
đề ra.

N.N.N
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Những khu vực trọng điểm bị xói lở ở vùng bờ 
biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm: Bãi 

Sau, Cửa Lấp, mũi Ba Kiềm, Lộc An, Hồ Tràm và 
Bình Châu. Đã có một số công trình sử dụng các 
phương pháp và công cụ khác nhau nghiên cứu 
đánh giá hiện trạng xói lở một số khu vực trên. 
Trong bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu 
bằng phương pháp viễn thám và GIS sử dụng bộ 
công cụ DSAS nhằm đánh giá mức độ xói lở ở 
khu vực từ mũi Nghinh Phong đến Cửa Lấp thuộc 
thành phố Vũng Tàu. Ảnh vệ tinh được xử lý để 
xác định đường bờ biển qua các năm 1989 - 2016. 
Sau đó, bộ công cụ DSAS của USGS sẽ được sử 
dụng để đánh giá sự thay đổi.

I. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG XÓI LỞ BỜ 
BIỂN 

Theo Cục khảo sát địa chất Anh quốc (BGS), xói 
lở bờ biển được định nghĩa là sự mất đi vật chất 
bờ biển do sóng, thủy triều hay hoạt động của con 
người, làm cho bờ biển lùi sâu vào đất liền. Hậu 
quả là làm tăng nguy cơ ngập lụt vùng ven biển, 
mất đất nông nghiệp, hư hại công trình, nhà cửa,… 
Vấn đề xói lở bờ biển do tác động của các yếu tố 
tự nhiên và tác động của con người là rất phức tạp, 
đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu, đang 
gây nên những ảnh hưởng rất lớn đến phát triển 
kinh tế xã hội. Trên thế giới đã có nhiều nghiên 
cứu về vấn đề này, đã có nhiều giải pháp được đưa 
ra áp dụng và cho hiệu quả khác nhau. Rất nhiều 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT 
GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ XÓI LỞ, 

BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC 
TỪ BÃI SAU ĐẾN CỬA LẤP THUỘC 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU BẰNG 
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nơi trên thế giới đang đối mặt với hiện tượng xói 
lở bờ biển nghiêm trọng, cả các nước phát triển 
cũng như các nước đang phát triển, từ Mỹ, Anh, 
Đức, Nhật, Canada cho đến Trung Quốc, Ấn Độ, 
Thái Lan, Sri Lanka, Nigeria,… Tuy nhiên, mức 
độ xói lở của các nơi là khác nhau. Ví dụ như ở 
Mỹ, tốc độ xói lở là từ 0,3 - 0,6 m/năm tùy khu 
vực. Tại Trung Quốc, tốc độ xói lở phần phía bắc 
của tỉnh Giang Tô là 85 m/năm, ở vịnh Hàng Châu 
là 40 m/năm, trong khi ở Thiên Tân là khoảng 16-
56 m/năm. Ở Nigeria, trung bình mỗi năm biển lấn 
khoảng 25 - 30 m. Ở Trinidad & Tobago là 2 - 4 m/
năm chủ yếu do hiện tượng nước biển dâng. Theo 
ghi nhận, bờ biển ở một số hòn đảo thuộc đảo quốc 
Fiji bị xói lở 30 m trong 70 năm qua. Nguyên nhân 
là do hoạt động của con người và hiện tượng nước 
biển dâng. Các hoạt động của con người bao gồm 
khai thác cát không kiểm soát, phá hoại các đê 
chắn sóng để làm vật liệu xây dựng của cư dân địa 
phương [1].

Vùng đới bờ của Việt Nam rất giàu tài nguyên, 
nhưng cũng dễ chịu tác động của thiên tai và hoạt 
động của con người. Với đường bờ biển dài 3.260 
km không kể các đảo, Việt Nam là một trong 
những nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất 
của biến đổi khí hậu. Trong đó đặc biệt kể đến 
hiện tượng xói lở bờ biển đang diễn ra ngày càng 
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nghiêm trọng và phức tạp hơn ở nhiều địa phương 
trên cả nước. Đã có nhiều nghiên cứu phân tích, 
đánh giá và đề xuất giải pháp chính trị của các 
địa phương cũng như trung ương. Các tỉnh duyên 
hải của Việt Nam đều đang bị ảnh hưởng do hiện 
tượng xói lở bờ biển với các mức độ khác nhau. 
Ví dụ như, ở Hải Phòng, giai đoạn 1965 - 1980, 
tốc độ xói lở là 11,8 m/năm, từ 1980 - 2001 là 
4,3 m/năm. Khu vực Miền Trung chịu ảnh hưởng 
nghiêm trọng của tai biến xói lở, với tốc độ trung 
bình là 40-60 m/năm trong giai đoạn 1999 - 2000 
ở nhiều địa phương, ví dụ như: Nghi Lộc, Cẩm 
Xuyên (Hà Tĩnh); Đồng Hới (Quảng Bình); Thuận 
An, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), Duy Xuyên 
(Quảng Nam); Quy Nhơn (Bình Định); Tuy Hòa 
(Phú Yên) và Nha Trang (Khánh Hòa). Khu vực 
Miền Nam, những địa phương có tốc độ xói lở cao 
nhất (>30 m/năm) là Gò Công (Tiền Giang); Hiệp 
Thạch – Duyên Hải (Trà Vinh); Gành Hào (Bạc 
Liêu) và Tân Thuận (Cà Mau) (Ngô Ngọc Cát et 
al, 2005). 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nằm ở vị trí rất đặc biệt, 
có thế mạnh về kinh tế biển, là cửa ngõ của các 
tỉnh miền Đông Nam Bộ hướng ra Biển Đông, có 
tiềm năng phát triển thành hệ thống cảng biển lớn. 
Chiều dài bờ biển phần đất liền là 113 km, trong 
đó từ mũi Nghinh Phong, Vũng Tàu đến Bình 
Châu là 75 km, thuận lợi cho việc phát triển du lịch 
và nuôi trồng thủy sản. Trong những năm qua, sự 
biến động vùng bờ diễn biến nghiêm trọng và phức 
tạp làm ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa 
phương. Những khu vực trọng điểm bị xói lở bao 
gồm: Bãi Sau, Cửa Lấp, mũi Ba Kiềm, Lộc An, 
Hồ Tràm và Bình Châu [2]. Trong những điểm xói 
lở mà các nghiên cứu chỉ ra, khu vực Bãi Sau đến 
Cửa Lấp đã có xây dựng một số đoạn kè cứng để 
bảo vệ, tuy nhiên, do địa hình khu vực này rộng, 
điều kiện thủy động lực học biển ở khu vực này 
khá phức tạp, lại gắn với các dự án du lịch, chưa 
có giải pháp hiệu quả nhất được đề xuất áp dụng 
trong thực tế để bảo vệ bền vững bờ biển ở đây. 
Riêng ở khu vực Bãi Sau còn xảy ra hiện tượng 
ao xoáy (dòng Rip) ảnh hưởng đến xói lở bờ biển 
và du lịch. Do đó cần có nghiên cứu cụ thể hơn về 
nguyên nhân, hiện trạng xói lở của khu vực này, 
nhất là để có thể đề xuất các giải pháp chính trị, 
ứng phó thích hợp.

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI LỞ VÀ 
BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC TỪ BÃI 
SAU ĐẾN CỬA LẤP THUỘC THÀNH PHỐ 
VŨNG TÀU

Đã có một số công trình sử dụng các phương 
pháp và công cụ khác nhau nghiên cứu đánh giá 
hiện trạng xói lở và biến động đường bờ khu vực 
từ Bãi Sau đến Cửa Lấp thuộc thành phố Vũng 
Tàu. Trong bài viết này phương pháp viễn thám 
và GIS sử dụng bộ công cụ DSAS được giới thiệu 
trong nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá 
mức độ xói lở ở khu vực từ mũi Nghinh Phong đến 
Cửa Lấp thuộc thành phố Vũng Tàu. Ảnh vệ tinh 
được xử lý để xác định đường bờ biển qua các năm 
1989 - 2016. Sau đó, bộ công cụ DSAS của USGS 
sẽ được sử dụng để đánh giá sự thay đổi. Các chỉ số 
NSM (Net Shoreline Movement), SCE (Shoreline 
Change Envelope), EPR (End Point Rate), LRR 
(Linear Regression Rate) được bộ công cụ DSAS 
tính toán thống kê để đánh giá mức độ xói lở bờ 
biển ở khu vực nghiên cứu. 

Biến động vùng đới bờ khu vực nghiên cứu giai 
đoạn 1989 - 2016

Nhìn chung trên toàn khu vực nghiên cứu, xu 
hướng biến động chính là hiện tượng xói lở với chỉ 
số SCE trung bình là khoảng 130 m, chỉ số NSM 
trung bình là khoảng 451 m với tốc độ trung bình 
theo chỉ số EPR là 1,54 m/năm và chỉ số LRR là 
1,1m/năm. Chỉ có hai đoạn ngắn thuộc Phường 10 
và Phường 11 có xu hướng bồi tụ, trong đó đoạn 
thuộc Phường 11 có xu hướng bồi tụ mạnh, vị trí 
bồi tụ mạnh nhất là 11,19 m/năm theo chỉ số LRR.

Quá trình biến động vùng đới bờ khu vực nghiên 
cứu giai đoạn 1989 - 2016 có thể chia làm hai phân 
đoạn cụ thể. Phân đoạn thứ nhất là từ mũi Nghinh 
Phong đến Phường 10 của thành phố Vũng Tàu, 
phân đoạn thứ hai là từ Phường 10 đến Cửa Lấp. 
Sở dĩ phân chia làm hai phân đoạn là vì có sự khác 
biệt về tình hình bồi xói của hai phân đoạn này 
trong giai đoạn 1989 - 2016. Phân đoạn thứ nhất 
có xu hướng xói lở đều đặn từ năm 1989 - 2016. 
Phân đoạn thứ hai có diễn biến phức tạp hơn, có 
khu vực thì bồi lấp, lại có khu vực bị xói lở nghiêm 
trọng xen kẽ với nhau. 

Phân đoạn từ mũi Nghinh Phong đến Phường 10 
có biến động theo xu hướng khá ổn định suốt từ 
năm 1989 đến nay. Xu hướng chủ đạo của phân 
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đoạn này là hiện tượng xói lở với tốc độ trung bình 
theo chỉ số LRR là 2,25 m/năm từ 1989 - 2016. 
Trong giai đoạn này, đường bờ dịch chuyển một 
khoảng cách trung bình là 64,5 m. Đặc biệt, kể 
từ khi đoạn kè cứng ở khu vực Bãi Sau được đầu 
tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2013, hiện 
tượng xói lở ở khu vực này có xu hướng suy giảm.

Phân đoạn từ Phường 10 đến Cửa Lấp có biến 
động vùng bờ không đồng đều và rất phức tạp. Có 
thể thấy theo chỉ số NSM trong phân đoạn này có 
khu vực thì bồi lấp (địa điểm bồi lấp mạnh nhất 
lên đến 385 m), có khu vực lại bị xói lở rất mạnh 
(địa điểm bị xói lở mạnh nhất lên đến 253 m). Các 
khu vực bồi lấp và xói lở xen kẽ nhau. Chỉ số LRR 
tương ứng lần lượt là bồi lấp 11,9 m/năm và xói lở 
6,4 m/năm ở điểm bồi lấp mạnh nhất và xói lở mạnh 
nhất. Xu hướng này có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên 
thế giới. Có thể kể đến như  tại Wilaya d’Alger 
(Algeria Giovanni Gabbianelli và cs, 2007) hay tại 
khu vực vùng bờ giữa Kanyakumari và Tuticorin, 
Ấn Độ (Mujabar Sheik & Chandrasekar, 2011).

Đề xuất giải pháp phòng chống xói lở vùng bờ 
thành phố Vũng Tàu

Khu vực từ mũi Nghinh Phong đến Phường 10 
hiện nay là các bãi tắm và khu du lịch. Khu vực 
này có xu hướng xói lở đồng đều từ năm 1989 – 
2016, tuy nhiên, địa phương đã có xây dựng công 
trình kè cứng bảo vệ bờ và cho thấy hiệu quả nhất 
định. Trái lại, khu vực từ Phường 10 đến Cửa Lấp 
đã có quy hoạch khai thác phục vụ du lịch nhưng 
diễn biến đường bờ của khu vực này hiện rất đáng 
lo ngại. Hiện nay khu vực này vẫn chưa có bất kỳ 
giải pháp bảo vệ hiệu quả nào được thực hiện. Do 
đó, áp dụng giải pháp bảo vệ duy trì ổn định của 
vùng bờ ở khu vực này là điều rất cấp bách. Việc 
lựa chọn giải pháp thích hợp tùy thuộc vào đặc thù 
của địa phương và nguồn kinh phí. Sau đây xin 
đề xuất một số giải pháp bảo vệ cho vùng bờ khu 
vực này:

Khu vực từ Phường 10 đến Phường 11: Khu 
vực này cần xây dựng kè cứng kết cấu bê tông 
vững chắc để bảo vệ đường bờ hiện hữu. Ngoài ra, 
vì đây là khu vực sẽ được đầu tư xây dựng làm bãi 
tắm du lịch trong tương lai gần nên cần gây bồi, tạo 
bãi. Do đó, kết hợp giải pháp sử dụng công nghệ 
mềm (Stabiplage) nên được ưu tiên thực hiện.

Khu vực Phường 11 đến Cửa Lấp: Đây là khu 

Biểu đồ  chỉ số SCE khu vực nghiên cứu 1989-2016

Biểu đồ chỉ số NSM khu vực nghiên cứu 1989-2016

Biểu đồ LRR khu vực mũi Nghinh Phong đến Phường 10
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vực hoang vắng và hầu như không có dân cư sinh 
sống. Vì thế, có thể áp dụng giải pháp xây kè kết 
cấu bê tông vững chắc để bảo vệ bờ hiện hữu, 
đồng thời, thực hiện trồng cây bảo vệ phía trong 
để giúp ổn định đường bờ.

III. KẾT LUẬN
Bộ công cụ DSAS chạy trên ArcGIS là bộ công 

cụ hỗ trợ tính toán thống kê rất nhanh chóng và 
hiệu quả cho nghiên cứu hiện trạng vùng đới bờ 
qua các giai đoạn. Công cụ này tính toán các chỉ 
số thống kê cho từng vị trí cụ thể dựa vào hệ thống 
các lát cắt và đường cơ sở được thiết lập. Từ đó 
cung cấp cái nhìn chi tiết cho từng khu vực cụ thể 
cũng như tổng quan cho toàn khu vực nghiên cứu.

Trong khu vực nghiên cứu từ mũi Nghinh Phong 
đến Cửa Lấp trong giai đoạn 1989-2016, phân 
đoạn từ mũi Nghinh Phong đến Phường 10 có xu 
hướng chung là xói lở với tốc độ trung bình khoảng 
2,2 m/năm. Phân đoạn này đã có xây dựng kè cứng 
kiên cố để bảo vệ bờ. Trong khi đó, phân đoạn từ 
Phường 10 đến Cửa Lấp có diễn biến rất phức tạp 
trong giai đoạn này mà vẫn chưa có giải pháp bảo 
vệ nào được áp dụng. Phân đoạn này gồm các khu 
vực xói lở và bồi lấp xen kẽ nhau với tốc độ không 
đều. Nguyên nhân là do sóng và dòng chảy từ cửa 
sông phức tạp ở đây. Phân đoạn này cũng chưa có 
bất kỳ giải pháp ổn định đường bờ nào được thực 
hiện, nên việc áp dụng các giải pháp chính trị bờ 
biển thích hợp là vấn đề cấp bách.

Giải pháp đề xuất cho khu vực từ Phường 10 đến 
Phường 11 là xây dựng kè cứng bê tông kiên cố để 
bảo vệ đường bờ hiện hữu và kết hợp công nghệ 
mềm để giúp gây bồi, tạo bãi phục vụ du lịch. Đối 
với khu vực từ Phường 11 đến Cửa Lấp, do đây là 
khu vực hoang vắng nên có thể xây kè cứng bảo vệ 
và trồng cây phía trong để ổn định đường bờ. Khu 
vực này thường xuyên xảy ra xói lở và bồi tụ theo 
mùa gió trong năm, có thể sử dụng phương pháp 
tính toán thích hợp để sử dụng trầm tích nạo vét ở 
vị trí bồi tụ bơm vào vị trí xói lở cả ở dưới đáy và 
và bờ trong hoạt động khơi thông luồng. 

                                                                                        N.H.T
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Biểu đồ LRR khu vực Phường 10 đến Cửa Lấp

Biểu đồ chỉ số EPR khu vực nghiên cứu 1989 - 2016
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong những năm gần đây, nhiều địa phương 

đã xây dựng được hệ thống giao thông liên hoàn, 
kết nối với đường huyện, đường tỉnh, đường quốc 
lộ. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được cải 
tạo, nâng cấp, mở rộng thảm nhựa, hoặc trải bê 
tông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 
nhiên, do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật 
tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ của một 
bộ phận không nhỏ người điều khiển phương tiện 
giao thông chưa cao nên các trường hợp vi phạm 
trật tự ATGT vẫn còn xảy ra, dẫn đến số vụ tai nạn 
giao thông (TNGT) ở các đường giao thông nông 
thôn (GTNT) đang có chiều hướng gia tăng [1, 2].

Hiện nay, Bên cạnh đó, hầu hết các tuyến đường 
còn thiếu hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm, 
hệ thống cọc tiêu, rào chắn để hướng dẫn cho 
người tham gia giao thông biết, lắp đặt rất hạn chế; 
tình trạng họp chợ, dựng xe, biển quảng cáo... lấn 
chiếm, vi phạm hành lang giao thông còn diễn ra 
phổ biến [2, 3].

Theo số liệu thống kê của Ủy Ban ATGT quốc 
gia, số vụ TNGT xảy ra trên các tuyến đường 
GTNT ngày càng gia tăng và diễn biến rất phức 
tạp, đang xếp thứ hai sau số vụ tai nạn tại các tuyến 
quốc lộ; chiếm đến 65% tổng số các vụ tai nạn. 
Trong đó, 80% liên quan đến tai nạn xe máy. Tỷ lệ 
TNGT trên đường liên xã, liên huyện, tỉnh lộ chiếm 
hơn 29% và đường làng, thôn, xóm, ấp chiếm trên 
19% [2]. Riêng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có 54% 
vụ xảy ra ở các tuyến đường nội thị, 21% vụ xảy ra 
trên quốc lộ, 10,6% trên tỉnh lộ và 8,2% vụ TNGT 
xảy ra ở đường nông thôn [1].

Theo thống kê của phòng PC67, trên địa bàn 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG 
CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH LUẬT 

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO 
THANH THIẾU NIÊN TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Trần Văn Mảng
Hội nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

tỉnh, tính từ ngày 01-01-2016 đến 31-12-2016, ở 
các tuyến đường GTNT đã xảy ra 68 vụ, làm chết 
21 người, bị thương 90 người. Địa bàn xảy ra là: 
huyện Châu Đức (34 vụ, bị thương 41 người, chết 
12 người); huyện Long Điền (1 vụ, bị thương 4 
người); huyện Đất Đỏ (15 vụ, bị thương 21 người, 
chết 3 người); huyện Xuyên Mộc (6 vụ, bị thương 
11 người, chết 2 người); huyện Côn Đảo (12 vụ, bị 
thương 13 người, chết 4 người), ước tính thiệt hại 
tài sản hàng trăm triệu đồng [4].

Kết quả phân tích cho thấy, có nhiều nguyên 
nhân khiến tỷ lệ TNGT gia tăng ở các tuyến đường 
GTNT. Trước hết là hiện nay nhiều địa phương đã 
xây dựng được hệ thống giao thông liên hoàn, kết 
nối với đường huyện, đường tỉnh, Quốc lộ. Nhiều 
tuyến đường liên xã, liên ấp được cải tạo, nâng 
cấp, mở rộng láng nhựa, hoặc trải bê tông, tạo điều 
kiện cho người dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương [2].

Tuy nhiên, hầu hết các tuyến đường tại nông 
thôn được hình thành, xây dựng, phát triển xuất 
phát từ thực tế của tình trạng đường GTNT thường 
dựa trên các tuyến đường tự phát do nhân dân tự 
khai hoang từ trước để đi, vì vậy về mặt kỹ thuật 
không đảm bảo (có quá nhiều cua, quẹo, ngã rẽ; 
cầu, cống… không đảm bảo về kỹ thuật trong giao 
thông) [3]; thiếu hệ thống biển báo, cảnh báo nguy 
hiểm, hệ thống cọc tiêu, rào chắn để hướng dẫn 
cho người tham gia giao thông biết hoặc lắp đặt 
rất hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tham 
gia giao thông của người dân; mặt khác còn tồn tại 
tình trạng họp chợ, đậu xe, biển quảng cáo... lấn 
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chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông còn 
diễn ra phổ biến [5].

Bên cạnh đó, phần lớn xe máy đang lưu thông 
ở nông thôn không đảm bảo an toàn, xe máy cũ 
từ các đô thị lớn dồn về, xe tự chế còn phổ biến. 
Người điều khiển phương tiện không có giấy 
phép lái xe, kỹ năng điều khiển phương tiện và 
khả năng xử lý tình huống của người dân khu vực 
nông thôn không cao; đặc biệt là thời gian gần đây 
1 bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên nông thôn 
tụ tập thành nhóm nhiều xe điều khiển mô tô, xe 
gắn máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, vì 
vậy hầu hết các vụ TNGT ở vùng nông thôn rơi 
vào lứa tuổi thanh niên với các nguyên nhân do 
người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo 
hiểm, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi tham 
gia giao thông. Do vậy, khi TNGT xảy ra, hậu quả 
để lại rất nặng nề [2].

Điều đó cho thấy ý thức chấp hành Luật Giao 
thông đường bộ ở những vùng nông thôn trên địa 
bàn tỉnh còn rất kém. Thực trạng này, làm nguy cơ 
tai nạn giao thông ở vùng nông thôn luôn ở mức 
báo động cao.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CÁCH 
TIẾP CẬN:

2.1. Thiết kế nghiên cứu: 
Nghiên cứu mô tả có phân tích, kết hợp các 

phương pháp tiếp cận sáng tạo và độc đáo.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp quan sát
Phương pháp phỏng vấn sâu 
Phương pháp thảo luận nhóm 
Phương pháp phân tích theo thống kê.
2.3. Đối tượng nghiên cứu
Thanh thiếu niên từ 13-30 tuổi trên địa bàn nông 

thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như huyện Châu Đức, 
Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, và Côn Đảo.

2.4. Phương pháp nghiên cứu
+ Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của chuyên 

đề chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu 
sau: 

Phương pháp quan sát
 - Mục đích: Quan sát hành vi thực tế của thanh 

thiếu niên khi tham gia giao thông. Qua đó phân 
tích, so sánh kết quả quan sát thực tế với kết quả 
nghiên cứu bằng bảng hỏi. 

- Nội dung: Quan sát những biểu hiện hành vi 
của thanh thiếu niên trong những lúc tham gia giao 
thông (ghi chép, chụp hình). 

- Nguyên tắc: Quan sát tự nhiên 
- Địa điểm: Một số tuyến đường, ngã tư trọng 

điểm (lựa chọn ngẫu nhiên). 
Phương pháp phỏng vấn sâu 
- Đối tượng phỏng vấn: Các Lãnh đạo. 
- Mục đích: Tìm hiểu xem các cấp chính quyền 

cần có những giải pháp nào gì? để nâng cao kiến 
thức, thái độ và thực hành tuân thủ quy tắc luật 
Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên, hạn 
chế những sai phạm đáng tiếc xảy ra ở lứa tuổi 
này, qua đó làm rõ hơn kết quả nghiên cứu.

Phương pháp thảo luận nhóm 
- Mục đích: Tìm hiểu rõ hơn về nhận thức về 

chấp hành luật an toàn ATGT của thanh thiếu niên 
trước tình trạng tham gia giao thông hiện nay, 
đồng thời thu thập thêm thông tin để hỗ trợ cho 
các phương pháp nghiên cứu khác. 

- Cách tiến hành: Tiếp xúc, trò chuyện, trao đổi 
tự nhiên các vấn đề dựa trên nội dung của bảng 
hỏi; trong khi trò chuyện: ghi nhớ, nắm bắt, ghi lại 
các biểu hiện, câu trả lời của đối tượng.

+ Điều tra viên
Các cán bộ đang công tác tại các Huyện Đoàn, 

Thành Đoàn và Tỉnh Đoàn sau khi được tập huấn 
kỹ về nội dung bộ câu hỏi và kỹ năng phỏng vấn.

+ Giám sát viên
Là nhà nghiên cứu và các thành viên của nhóm 

nghiên cứu. Giám sát toàn bộ quá trình điều tra, 
thu thập số liệu. Sau khi thu phiếu giám sát điều tra 
ngẫu nhiên lại 10% số phiếu.

II.5. Thời gian nghiên cứu
   Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2016 
II.6. Địa điểm nghiên cứu
    Nghiên cứu được tiến hành tại các huyện Châu 

Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, và Côn Đảo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 
ĐẠT ĐƯỢC:

Qua điều tra cho thấy, những nguyên nhân chính 
dẫn đến tai nạn GTNT tăng trong thời gian qua, đó 
là do mặt đường ở khu vực nông thôn đã tốt hơn 
khi được bê tông, trải nhựa nên xe đi nhanh hơn, 
song bề ngang thì vẫn hẹp, tầm nhìn hạn chế, thiếu 
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biển báo nên dễ xảy ra va chạm. 
Hiện nay nhiều người tham gia giao thông còn 

ý thức kém, chưa chấp hành luật giao thông, nên 
đã dẫn đến các vi phạm. Nhiều người chưa có giấy 
phép lái xe nhưng vẫn tham gia điều khiển xe máy 
phân khối lớn. Ở nhiều vùng quê trẻ em đi xe gắn 
máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người 
qui định đang diễn ra phổ biến.

Theo Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - 
đường sắt tỉnh cho biết, hiện nay, hầu hết trên các 
tuyến đường liên thôn, liên xã, tình trạng người 
tham gia giao thông vi phạm các quy định về đảm 
bảo ATGT vẫn diễn ra khá thường xuyên. Trên các 
tuyến GTNT, dù lưu lượng xe ít hơn quốc lộ, tỉnh 
lộ nhưng trật tự giao thông vẫn phức tạp, việc đi 
lại của người dân còn rất tùy tiện, nguy cơ gây 
mất ATGT cao. Đáng lo ngại chính là đường giao 
thông nông thôn đầu tư nâng cấp đẹp hơn, nhưng 
ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của 
nhiều người dân vẫn còn kém, người điều khiển 
phương tiện chưa nắm rõ về Luật GTĐB.

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, trong 5 
tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 327 
vụ TNGT, khiến 127 người chết và 347 người bị 
thương. Trong đó, hơn 20% số vụ TNGT xảy ra tại 
các tuyến đường nông thôn.

Ghi nhận từ Đội trưởng Đội CSGT huyện Long 
Điền, cho biết: nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các 
vụ TNGT ở khu vực nông thôn là do người điều 
khiển phương tiện vi phạm các lỗi: đi sai phần 
đường, không chú ý quan sát, chuyển hướng đột 
ngột, phóng nhanh vượt ẩu, lái xe sau khi sử dụng 
rượu bia…

Cũng theo anh Nguyễn Minh Chiến, người dân 
ở Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh, cứ mỗi 
dịp có lễ hội, tiệc tùng, nhiều gia đình thường tổ 
chức ăn uống. Một số thanh niên trong các cuộc 
vui, thường uống rượu, bia đến say xỉn, sau đó lên 
xe máy vít ga, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, 
trong khi kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý 
tình huống kém, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Phần lớn xe máy đang lưu hành ở nông thôn 
không bảo đảm an toàn, xe máy cũ từ các đô thị 
lớn dồn về, xe tự chế còn phổ biến. Người điều 
khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, kỹ 
năng điều khiển phương tiện của người dân khu 
vực nông thôn không cao, xử lý tình huống kém. 

Hầu hết các vụ tai nạn giao thông ở vùng nông 
thôn rơi vào lứa tuổi thanh niên với các nguyên 
nhân do người điều khiển phương tiện không đội 
mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia 
khi tham gia giao thông. Do vậy, khi tai nạn giao 
thông xảy ra, hậu quả để lại rất nặng nề.

Theo lãnh đạo UBND huyện Châu Đức cho biết, 
nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông tại các 
khu vực nông thôn trên địa bàn Châu Đức tăng 
cao còn do vấn đề tuyên truyền về Luật Giao thông 
còn nhiều bất cập, chưa sinh động, hấp dẫn phù 
hợp với tình hình, nhận thức của người dân nông 
thôn, đồng bào dân tộc. Lực lượng cán bộ phụ 
trách giao thông còn mỏng, trình độ chuyên môn 
còn hạn chế, xử lý còn xuê xoa...

Qua quan sát trên địa bàn nông thôn huyện Châu 
Đức và Xuyên Mộc, chúng tôi thấy có rất nhiều 
người điều khiển xe mô tô, gắn máy không đội mũ 
bảo hiểm và chở quá số người quy định (chở 3, 4 
người/xe). Ngoài những vi phạm đó, nhiều người 
dân sử dụng xe máy độ chế vừa chở hàng cồng 
kềnh, vừa phóng nhanh, rú ga, nẹt pô... Điều đó 
cho thấy ý thức chấp hành Luật Giao thông đường 
bộ ở vùng nông thôn còn rất kém. Thực trạng này, 
làm nguy cơ tai nạn giao thông ở vùng nông thôn 
luôn ở mức báo động cao.

Theo thống kê của Phòng CSGT huyện, được 
biết, phần lớn số vụ TNGT tại khu vực nông thôn 
đều rơi vào lứa tuổi thanh, thiếu niên, lỗi vi phạm 
chủ yếu là điều khiển phương tiện khi đã uống 
rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm... Chính những 
vi phạm này khiến nguy cơ dẫn đến TNGT, va 
chạm giao thông là đều khó tránh khỏi.

Theo Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh đánh 
giá: có nguyên nhân khiến TNGT xảy ra trên hệ 
thống đường giao thông ở khu vực nông thôn tăng. 
Trong đó, nguyên nhân chính là do chưa có sự tập 
trung đúng mức vào các đối tượng cần được tuyên 
truyền là đối tượng thanh, thiếu niên. Do vậy, để 
người dân có thể chuyển biến từ nhận thức đến 
hành động, công tác tuyên truyền cần được thường 
xuyên liên tục, gắn liền với các buổi họp thôn, các 
buổi sinh hoạt văn hóa và việc xây dựng xã nông 
thôn mới. Mỗi tổ, thôn, xóm, bản cần thành lập các 
tổ tuyên truyền về ATGT. Về lâu dài, song song 
với việc nâng cấp mặt đường cũng cần lắp đặt các 
biển báo và các thiết bị ATGT làm gờ giảm tốc 
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từ đường thôn ra đường xã, đường xã ra đường 
huyện...

Nguyên Nhân
Qua phân tích cho thấy nguyên nhân tình trạng 

vi phạm trật tự ATGT ở vùng nông thôn phổ biến, 
ngoài ý thức kém của người dân, một phần không 
nhỏ do lực lượng chức năng rất ít quan tâm tuần 
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại địa bàn này. Trong 
khi đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng chưa 
chú trọng, quan tâm công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về ATGT đến người dân…

Qua quan sát, các tuyến đường còn thiếu hệ 
thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm, hệ thống cọc 
tiêu, rào chắn để hướng dẫn cho người tham gia 
giao thông biết, lắp đặt rất hạn chế; tình trạng họp 
chợ, dựng xe, biển quảng cáo... lấn chiếm, vi phạm 
hành lang giao thông còn diễn ra phổ biến.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
Nhằm ngăn chặn và giảm thiểu TNGT ở vùng 

nông thôn, thời gian tới, cần tập trung một số mặt 
công tác sau:

1. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông của chính quyền địa 
phương.

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm chính quyền 
cấp xã; quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện về công tác đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông của địa phương mình.

- Kiện toàn lại Ban An toàn giao thông cấp xã, 
phân rõ trách nhiệm của từng thành viên, như Chủ 
tịch – Trưởng Ban An toàn giao thông cấp xã, chịu 
trách nhiệm chung, Phó chủ tịch phụ trách khối 
kinh tế làm Phó trưởng ban, chịu trách nhiệm chỉ 
đạo triển khai các chương trình, kế hoạch, công 
tác tuyên truyền,… Trưởng Công an xã làm Phó 
trưởng Ban thường trực, chịu trách nhiệm về xây 
dựng các chương trình, kế hoạch đảm bảo an toàn 
giao thông, công tác tuần tra, xử lý vi phạm,…

- Quy định trách nhiệm, xét không hoàn thành 
nhiệm vụ trong năm, nếu cán bộ, công chức kiêm 
nhiệm trong Ban An toàn giao thông cấp xã không 
thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông 
được phân công.

2. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông

- Sở Giao thông vận tải tổ chức điều tra, thống 
kê lại hệ thống cầu, đường trên địa bàn nông thôn, 
phân loại có bao nhiêu cây cầu không đồng bộ với 
đường cần nâng cấp, sửa chữa; bao nhiêu đường 
đấu nối không hợp lý cần tải tạo; bao nhiêu tuyến 
đường cần bổ sung hệ thống báo hiệu; bao nhiêu 
cây cầu, tuyến đường bị hư hỏng cần nâng cấp, 
sửa chữa. 

- Đặc biệt là, tăng cường đầu tư, xây dựng kết 
cấu hạ tầng giao thông nông thôn như thực hiện 
cơ chế khoán công tác duy tu, sửa chữa các tuyến 
đường giao thông nông thôn, trên cơ sở đó cấp xã 
chủ động hơn trong công tác duy tu, sửa chữa các 
tuyến đường bị hư hỏng.

- Mỗi địa phương cần sớm lắp đặt biển báo và 
thiết bị bảo đảm an toàn giao thông nông thôn, làm 
gờ giảm tốc từ đường phụ ra đường chính; đồng 
thời vận động người dân phát quang cây cối, chỉnh 
sửa tường rào để tránh ảnh hưởng tầm nhìn tại các 
điểm giao cắt trên đường liên xã, liên thôn. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

- Các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng, 
tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền 
giáo dục theo chuyên đề: đi đúng phần đường, 
làn đường; đã uống rượu, bia không điều khiển 
phương tiện tham gia giao thông; tuân thủ quy 
định về tốc độ; đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, 
xe gắn máy, xe máy điện; các hành vi lấn chiếm 
hành lang an toàn giao thông đường bộ; 

- Các cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc lồng 
ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về an toàn giao thông vào chương 
trình Xây dựng nông thôn mới và phong trào Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong các 
buổi sinh hoạt của tổ, hội, ấp,… góp phần nâng 
cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn 
giao thông của người dân khu vực nông thôn;

Tăng cường công tác tuyên truyền về ATGT trên 
phương tiện thông tin đại chúng

- Tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền trên 
phương tiện thông tin, đại chúng; Trạm truyền 
thanh các xã mỗi ngày phát thanh 5 phút tuyên 
truyền về an toàn giao thông;

- Xây dựng và cung cấp cho các xã, thị trấn các 
tài liệu và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về an toàn giao thông để phục vụ 
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cho công tác tuyên truyền ở các tổ, ấp, khu phố…; 
Ở mỗi tổ, thôn, làng cần thành lập các tổ tuyên 
truyền về ATGT lấy thành phần nòng cốt là thôn 
trưởng, già làng, bí thư đoàn thanh niên, hội cựu 
chiến binh, phụ nữ và công an thôn... để làm công 
tác tuyên truyền vận động người dân.

- Phối hợp với các tổ chức tôn giáo lồng ghép nội 
dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về trật tự, an toàn giao thông vào các sự kiện, các 
buổi sinh hoạt tôn giáo ở địa phương;

-  Đưa nội dung chấp hành pháp luật về an toàn 
giao thông vào tiêu chí xét “Gia đình văn hóa”;

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia 
đình trong công tác giáo dục kiến thức an toàn 
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giao thông trong trường học nhằm nâng cao nhận 
thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học 
sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, chú trọng 
cung cấp kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 
học sinh như: đi xe đạp an toàn, ngồi trên xe máy 
an toàn,…;

- Tăng cường các nội dung giáo dục về an toàn 
giao thông bằng hình ảnh trực quan, sinh động 
lồng ghép vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa của 
nhà trường; tiến hành tuyên truyền về an toàn giao 
thông cho học sinh vào các buổi sinh hoạt dưới cờ 
đầu tuần. Hàng tuần, giáo viên chủ nhiệm lớp đưa 
công tác giáo dục vào buổi sinh hoạt lớp.

T.V.M

NGUỒN NHÂN LỰC DỊCH VỤ 
LOGISTISC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tóm tắt: Ngành logistics đã và đang có nhiều 
đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy vậy, những bất 
cập về nghiệp vụ chuyên môn; kỹ năng mềm; tin 
học; ngoại ngữ của nguồn nhân lực logistics cũng 
đang làm giảm sức cạnh tranh và sự đa dạng của 
các sản phẩm công nghiệp và dịch vụ tỉnh BR-VT. 
Dưới đây là một số giải pháp về nguồn nhân lực 
logistics nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu 
phát triển dịch vụ logistics Bà Rịa –Vũng Tàu  trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ khóa: Logistics; đào tạo nguồn nhân lực; 
hiệu quả.

|| ThS. Đỗ Thanh Phong
P.Trưởng  Ngành Logistics và QLCCU Trường ĐH BR-VT

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Thuật ngữ “Logistics” được nhắc đến nhiều 

trong thời gian gần đây, nhất là trong lĩnh vực cảng 
biển, vận tải quốc tế, vận chuyển hàng hóa. Đối 
với nguồn nhân lực logistics ta có thể thấy rõ các 
nhân tố ảnh hưởng là nghiệp vụ chuyên môn; kỹ 
năng mềm; tin học; ngoại ngữ của nguồn nhân lực 
ngành logistics.Vấn đề chính của logistics là làm 
sao mang các sản phẩm từ các nhà cung cấp tới 
tay khách hàng thuận tiện nhất với chi phí thấp 
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nhất. Với cách quản trị trước đây, mỗi khâu trong 
logistics đều cố gắng đạt hiệu quả cao nhất tại 
khâu của mình mà không chú trọng đến các khâu 
khác trong logistics. Điều này có thể dẫn đến tối 
ưu hóa cục bộ, có nghĩa là chi phí tại từng mắt xích 
có thể tối ưu nhưng chi phí toàn chuỗi chưa chắc 
thấp nhất.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu mô tả có phân tích, kết hợp với 

nghiên cứu định tính. Nghiên cứu được tiến hành 
thu thập số của các nhân tố  gồm: nghiệp vụ 
chuyên môn; kỹ năng mềm; tin học; ngoại ngữ ảnh 
hưởng đến doanh thu dịch vụ logistics của tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu. Chúng tôi điều tra phỏng vấn 80 
doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực dịch 
vụ logistics trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 
thời gian tháng 06 năm 2017 đến tháng 10 năm 
2017. Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm 
IBM SPSS (Statistical Package for Social Science) 
phiên bản 20 và thuật toán thống kê. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Mục tiêu dịch vụ logistics BR–VT trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn 
Theo định hướng phát triển dịch vụ logistics tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) thành một Trung tâm 
dịch vụ Logistics của cả nước và khu vực đạt trình 
độ quốc tế, phục vụ có hiệu quả việc phát triển kinh 
tế cảng biển, thương mại và đầu tư của tỉnh và vùng 
Kinh tế trọng điểm Phía Nam, góp phần phát triển 
BR-VT thành “đô thị cảng trong tương lai”. 

Trong giai đoạn từ 2017 đến 2020, Tỉnh BR-VT 
ưu tiên tập trung phát triển một Trung tâm dịch vụ 
Logistics có quy mô hiện đại, đầu tư đồng bộ, ngay 
phía sau khu cảng Cái Mép và khu dự trữ Sao Mai - 
Bến Đình. Tỉnh BR-VT thu hút các tập đoàn lớn trên 
thế giới vào đầu tư xây dựng, khai thác tại Trung 
tâm logistics Cái Mép. Tỉnh BR-VT xây dựng các 
giải pháp về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 
giao thông vận tải, hạ tầng trung tâm logistics, xây 
dựng bộ máy quản lý vận hành khai thác; xây dựng 
cơ chế thu hút vốn đầu tư; xây dựng trình Chính 
phủ các cơ chế, chính sách, nguồn vốn,… để phát 
triển ngành Logistics trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Hiện trạng nguồn nhân lực Logistics trên 
địa bàn tỉnh BR-VT

a. Doanh nghiệp đánh giá chung về nhân sự 
logistics

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng với nhân sự 
logistics của các doanh nghiệp tên địa bàn tỉnh 
BR–VT (Bảng 1)

Qua khảo sát, nếu lấy chuẩn là mức trung bình 
(2,5 điểm) có thể thấy các Doanh nghiệp đánh giá 
rất thấp về trình độ nhân lực hiện trạng. Ngoài 
“chuyên môn nghiệp vụ” được xem ở mức trên 
trung bình, còn lại “kỹ năng mềm”, “trình độ ngoại 
ngữ” và “trình độ tin học” đều dưới chuẩn và ở 
mức thấp. Đây là thực trạng đáng báo động do 
ngoại ngữ và tin học là hai yếu tố rất quan trọng 
đối với việc phát triển các chuyên môn logistics 
tiêu chuẩn thế giới. Các chương trình đào tạo khi 
được thiết kế sẽ phải tính toán đến yêu cầu này. 
Theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp ưu tiên 
các yếu tố sau trong quá trình tuyển dụng là:

Hai yếu tố được đánh giá cao nhất là kinh nghiệm 
và năng lực thực tế. Trong đó yếu tố kinh nghiệm 
được đa số các doanh nghiệp lựa chọn làm tiêu chí 
hàng đầu khi tuyển dụng.

Ba yếu tố khác cũng được quan tâm nhưng ở 
mức độ thấp hơn, xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần 
là: Trình độ ngoại ngữ; bằng cấp chuyên ngành và 
kỹ năng mềm.

Với tình hình đào tạo nhân lực hiện nay, yêu cầu 
cao về kinh nghiệm trên thực tế khó được đáp ứng 
đối với ngành logistics do đó vấn đề tổ chức đào 
tạo trên cơ sở thực tế công việc là điều kiện cần để 
đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Trước thực trạng hiện nay nguồn nhân lực ngành 
Logistics chưa đáp ứng được về số lượng và chất 
lượng so với nhu cầu. Việc thu hút, đào tạo và sử 
dụng nhân lực khối ngành Logistics còn hạn chế 
so với nhu cầu chung.

Tổng hợp kết quả đánh giá mức độ hài lòng 
với nhân sự Logistics

Chỉ tiêu đánh giá
Cho điểm số (1= Chưa hài lòng, 5=Rất hài 
lòng)

1 2 3 4 5 Trung bình

1.Trình độ, nghiệp 
vụ chuyên môn 75% 25% 65% 3,25

2. Kỹ năng mềm 52% 48% 50% 2,48

3. Trình độ ngoại 
ngữ 47% 53% 31% 1,53

4. Trình độ tin học 50% 25% 25% 35% 1,75
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Theo UBND tỉnh BR-VT, mỗi năm tỉnh BR-VT 
cần thêm gần 3.000 lao động/năm nhưng lượng 
sinh viên chuyên ngành Logistics ra trường chỉ 
khoảng 100 người/năm có trình độ cao đẳng, đại 
học trở lên.Tại BR-VT chưa có trường đào tạo về 
ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, dẫn 
đến tình trạng thiếu nguồn nhân lực Logistics và 
Quản lý chuỗi cung ứng. Hiện nay và trong thời 
gian tới nhu cầu nhân lực nhóm ngành Logistics và 
Quản lý chuỗi cung ứng tăng cao, nhưng  vấn đề 
đang được các cơ quan quản lý nhà nước, ngành, 
các cấp quan tâm.

b. Đào tạo logistics tại các trường Đại học của 
Việt Nam

- Trường Đại học Kinh tế TP HCM: là trường 
đầu tiên có GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân là người 
viết sách đầu tiên về Quản trị Logistics, tuy nhiên 
trường chưa có mở ngành chi quy về logistics. 
Năm 2007 trường có dự án hợp tác quốc tế để 
giảng dạy chương trình Quản trị Logistics của Đại 
học Curtin –Australia tuy nhiên chưa mở được lớp 
nào và ngừng vào năm sau đó.

- Đại học Giao thông vận tải TP. HCM  có đào tạo 
ngành khai thác vận tải, chuyên ngành Logistics 
và Vận tải đa phương thức, đã có khóa đầu tiên ra 
trường vào năm 2012.

- Đại học Hàng Hải Việt Nam, Trường đã mở 
trung tâm đào tạo Logistics từ năm 2010, trung 
tâm này chủ yếu đào tạo ngắn hạn. Đến nay Trường 
đào tạo chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng 
trong ngành kinh tế vận tải.

 - Đại học Ngoại thương: Trường mạnh về 
thương mại quốc tế, chưa có ngành chính quy về 
logistics, tuy nhiên các môn học nghiệp vụ Vận 
tải - Bảo Hiểm, Thanh toán Quốc tế, Hải Quan là 
một phần của chương trình quản lý giao nhận Vận 
tải Quốc tế đã được giảng dạy thường xuyên từ 
nhiều năm.

- Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) 
đã có chương trình đào tạo logistics và quản lý 
chuỗi cung ứng nhưng đào tạo bằng tiếng Anh, các 
môn học được định hướng làm việc trong lĩnh vực 
sản xuất và phân phối.

- Đại học Bách khoa TP.HCM: Trường đại học 
đầu tiên trong cả nước được phép đào tạo ngành 
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đào tạo bằng 
tiếng việt, tuyển sinh năm 2017 với chỉ tiêu là 40 

sinh viên, các môn học ngành này được nhìn nhận 
từ góc độ tổ chức quản lý sản xuất, kỹ thuật hệ 
thống công nghiệp.

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TPHCM: Trường 
đại học thứ hai được phép đào tạo ngành Logistics 
và Quản lý chuỗi cung ứng đào tạo bằng tiếng 
việt, tuyển sinh năm 2017, các môm học ngành 
này được nhìn nhận từ góc độ kinh doanh, quản lý 
sản xuất, kỹ thuật hệ thống công nghiệp. 

3.4 Các giải pháp về phát triển nguồn nhân 
lực logistics cho tỉnh BR–VT

Giải pháp Nâng cao nhận thức về dịch vụ 
logistics BR-VT thành ngành kinh tế mũi nhọn

 Phát triển logistics là đảm bảo sự liên kết, phối 
hợp nhịp nhàng giữa các khâu trong chuỗi cung 
ứng dịch vụ, sử dụng các nguồn lực trong điều kiện 
và năng lực của tổ chức để đáp ứng tốt nhất những 
nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng theo triết 
lý “JIT” với chi phí thấp nhất, sẽ tạo đột phá trong 
phát triển bền vững dịch vụ logistics trong thời 
gian tới. Vì logistics là khoa học tối ưu hóa tổ chức 
và quản lý, là nghệ thuật, là sự kết nối… Nói đến 
logistics là nói đến hiệu quả, nói đến tối ưu hóa 
trong các ngành, các doanh nghiệp và nền kinh tế 
quốc dân, quan điểm logistics đồng nghĩa với quan 
điểm hiệu quả cả quá trình, chuỗi cung ứng, nó đối 
lập với lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm làm tổn hại đến 
lợi ích toàn cục, lợi ích quốc gia.

Giải pháp đảm bảo việc làm
Phát triển thị trường lao động có kỹ năng tiêu 

chuẩn quốc tế trong lĩnh vực cảng biển, logistics 
và quản lý chuỗi cung ứng. Xây dựng mô hình 
đào tạo, thực hành tiên tiến đào tạo ra những con 
người có thể làm được trên thực tế các dịch vụ 
logistics tiên tiến nhất. Sinh viên, học viên chọn 
ngành logistics ngoài khả năng được hỗ trợ học 
phí sẽ được hỗ trợ tìm việc làm phù hợp qua việc 
tăng cường liên kết tuyển dụng và đào tạo theo địa 
chỉ. Các cơ quan như Trung tâm giới thiệu việc 
làm, Trung tâm xúc tiến đầu tư và các cơ sở đào 
tạo sẽ triển khai công tác đảm bảo việc làm cho 
ngành logistics.  

Giải pháp cơ chế chính sách
Hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về 

logistics, cán bộ công chức được hỗ trợ 100% chi 
phí đào tạo về logistics và cam kết làm việc lâu dài 
tại các cơ quan quản lý nhà nước về logistics. 
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Hỗ trợ đầu tư xây dựng các sở đào tạo về logisics 
ví dụ như hỗ trợ quỹ đất; miễn thuế nhập khẩu 
trang thiết bị phục vụ giảng dạy về logistics và hỗ 
trợ lãi suất vay vốn.

Hỗ trợ thông tin truyền thông cho các chương 
trình đào tạo về logistics, tỉnh dành một phần ngân 
sách thông tin tuyên truyền cho việc huấn luyện 
nhận thức, ngành nghề logistics.

Giải pháp xây dựng chương trình đào tạo nguồn 
nhân lực logistics 

Chương trình đào tạo ngắn hạn: Thời lượng 
trung bình 24 giờ, được bố trí trong 3 ngày đến 2 
tuần là các chương trình huấn luyện nghề logistics 
tổ chức tại doanh nghiệp hoặc tại các trung tâm, 
các trường trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Chương trình trung hạn: Thời lượng trung bình 
220 giờ, bố trí từ 4 đến 8 tháng. Là các chương 
trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tăng 
cường bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

 Chương trình dài hạn: Các chương trình theo hệ 
giáo dục chuyên nghiệp hay dạy nghề, bậc trung 
cấp, cao đẳng và đại học. Trong các chương đào 
tạo dài hạn về logistics, Trường Đại học Bà Rịa- 
Vũng Tàu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết 
định số 4448/QĐ-BGDĐT, ngày 20/10/2017 do 
Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký chính thức cho phép 
BVU) được tuyển sinh và đào tạo ngành Logistics 
và Quản lý chuỗi cung ứng ở bậc Đại học (trước đó 
BVU đã đào tạo chuyên ngành Quản trị Logistics 
và chuỗi cung ứng thuộc ngành Quản trị kinh 

Ngày 11/11/2017 GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm – Hiệu trưởng BVU nhận quyết định cho phép mở ngành mới 
của Bộ GD&ĐT từ tay Tiến sĩ Hà Hữu Phúc

doanh từ năm 2012).
Chương trình đào tạo bao gồm: Tổng số tín 

chỉ cần tích lũy: 120 tín chỉ, trong đó: Khối kiến 
thức giáo dục đại cương: 15 tín chỉ; Khối kiến thức 
chuyên nghiệp: 105 tín chỉ; Thời gian đào tạo: 03 
năm (8 kỳ học, 1 kỳ viết khóa luận).

• Kiến thức giáo dục đại cương bao gồm các 
môn học như Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục 
thể chất, Giáo dục quốc phòng, Phương pháp học 
đại học, Tư duy sáng tạo, Kỹ năng giao tiếp…

• Kiến thức cơ sở của khối ngành bao gồm các 
môn học như Quản trị học, Marketing căn bản, 
Kinh tế học, Thống kê…

• Khối kiến thức ngành chính bao gồm các môn 
bắt buộc như Quản trị Logistics, Quản trị chuỗi 
cung ứng; Quản lý kho hàng; Vận tải đa phương 
thức; giao nhận; xuất khẩu-nhập khẩu; Hải quan… 
và các môn thuộc hướng chuyên ngành Logistis 
và Quản lý chuỗi cung ứng; Quản lý xuất nhập 
khẩu; Giao nhận hàng hóa và Quản lý Logistics 
công nghiệp.

• Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành logistics 
và quản trị chuỗi cung ứng và tiếng Anh giao tiếp 
quốc tế (TOEIC) bao gồm các kỹ năng nghe, đọc.

 • Tin học: Tin học văn phòng, MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint…

• Kiến thức và kỹ năng khác: Tư duy sáng tạo, 
Khởi nghiệp sáng tạo, Phương pháp học đại học, 
Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng sống.

Đ.T.P
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thống kê, hiện nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

có trên 30 ha trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu 
chuẩn VietGAP, và diện tích ngày càng mở rộng, 
trong đó xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc là địa 
phương có diện tích trồng thanh long ruột đỏ đứng 
đầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20 ha). Mặc dù đã 
thành lập được các hợp tác xã chuyên thu mua sản 
phẩm của các hộ trồng thanh long, nhưng do chưa 
có phân xưởng sơ chế, chế biến sau thu hoạch 
nên giá của các sản phẩm thanh long ruột đỏ của 
Bà Rịa - Vũng Tàu, nhất là vào vụ mùa, thường 
không ổn định và phụ thuộc nhiều vào thương lái, 
thị trường Bình Thuận.

Nhằm tạo hướng đi mới trong công nghệ chế 
biến thanh long sau thu hoạch, vừa góp phần giải 
quyết đầu ra cho trái thanh long ruột đỏ trên địa 
bàn Tỉnh, cũng như đa dạng hóa sản phẩm rượu 
vang trên thị trường, tăng thêm thu nhập cho người 
dân trồng thanh long, chúng tôi đã nghiên cứu và 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
RƯỢU VANG TỪ TRÁI THANH LONG 

RUỘT ĐỎ NHỜ CHỦNG NẤM MEN 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE

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

Hình 1. Thanh long ruột đỏ và dịch ép

xây dựng được dòng rượu vang thanh long ruột đỏ 
đảm bảo chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm.

II. MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 
1. Vật liệu sản xuất
Dịch ép trái thanh long: trái thanh long ruột đỏ 

được thu mua ở xã Bưng Riềng, huyện Xuyên 
Mộc, ép lấy dịch. Đường saccharose (đường 
kính): mua siêu thị Co.opmart. Acid citric: mua 
tại cửa hàng hóa chất Hóa Nam, Tp. HCM. Chủng 
nấm men Saccharomyces cerevisia: được cung cấp 
từ Viện vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học 
Quốc Gia Hà Nội: sau 24 giờ tăng sinh trong môi 
trường bán thanh long, chúng tôi có thể thu 2% 
giống (V/V) với mật độ là 380.106 tế bào/ml để 
thực hiện quá trình lên men tạo rượu vang.
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2. Quy trình sản xuất rượu vang từ trái thanh 
long ruột đỏ

Sau khi khảo sát các thí nghiệm, chúng tôi nhận 
thấy rượu vang thanh long đạt chất lượng cao nhất 
khi được lên men bằng giống nấm men thương mại 
với tỉ lệ 2% (V/V), với mật độ giống là 380.106 tế 
bào/ml. Hàm lượng chất khô hòa tan ban đầu là 
22oBrix và pH = 4.2 là thích hợp nhất cho quá 
trình lên men. Lên men trong điều kiện nhiệt độ 
28-30oC, thời gian lên men chính nên dừng lại sau 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [1]. TCVN 7045:2013- RƯỢU VANG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT, 

Hà Nội, 2013
 [2]. Đặng Hồng Ánh (2004). Sản xuất rượu vang chất 

lượng cao, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Viện 
Công nghệ Thực phẩm, Hà Nội.

[3].  M. Victoria Moreno-Arribas (2009). Wine Chemistry 
and Biochemistry, Instituto de Fermentaciones Industriales 
(CSIC), Madrid Spain.

[4]. Demuyakor, B.and Ohta (1992). Y.. 
Promotive action of ceramics on yeast 
ethanol production, and its relationship to 
pH, glycerol and alcohol dehydrogenase 
activity, Appl. Microbiol. Biotechnol., Vol.36, 1992, 717-721.

Hình 3. Quy trình sản xuất rượu vang thanh long ruột đỏ

Hình 2. Chủng nấm men Saccharomyces cerevisia

khoảng 8 – 12 ngày.  Một số thông số của rượu 
vang sau lên men: độ pH = 3,8;  độ cồn 12 (% theo 
thể tích); độ Brix = 9. Đề xuất quy trình lên men 
như sau:

3. Đặc tính của sản phẩm
Sản phẩm rượu vang thanh long ruột đỏ được sản 

xuất từ quá trình lên men dịch ép thanh long ruột 
đỏ bởi chủng nấm men Saccharomyces cerevisia, 
có màu đỏ trong, hương vị thơm đặc trưng nguyên 
liệu dịch ép thanh long, chua thanh, ngọt nhẹ, giàu 
vitamin cũng như các loại khoáng chất cần thiết, 
bổ dưỡng có thể giúp chữa trị một số bệnh tiêu 
hóa, tim mạch, huyết áp khi dùng một cách điều 
độ. Sản phẩm đạt theo TCVN 7045 : 2002.

T.T.D
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Mỗi quốc gia Đông Nam Á luôn mang 
trong mình một nét đặc thù cho du lịch 
nước mình. Khi nói đến Maylaysia  

người ta nghĩ đến du lịch nghĩ dưỡng. Đề cập đến 
Singapore - con rồng Châu Á vươn mình lên một 
cách thần kỳ từ không có tài nguyên thiên người 
ta nghĩ đến du lịch MICE. Nhắc đến Thái Lan, đó 
là một nền du lịch với nhiều văn hóa và bản sắc. 
Hay Indonesia nổi tiếng với loại hình du lịch sinh 
thái và cộng đồng. Việt Nam, một đất nước giàu 
tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là bờ biển dài cong 
hình chữ S, lượng khách đến du lịch biển luôn 
chiếm khoảng 70% tổng khách du lịch cả nước. Bà 
Rịa Vũng Tàu, một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông 
Nam Bộ với lợi thế có bãi biển đẹp dài hơn 165km 
và là vùng đất có bề dày lịch sử hơn 300 năm, có 
thế mạnh về phát triển du lịch biển và cả phát triển 
du lịch sinh thái, du lịch nhân văn. Tuy nhiên theo 
đánh giá của các chuyên gia cũng như nhận xét 
của khách du lịch, việc phát triển du lịch biển của 
Việt Nam nói chung và của Bà Rịa Vũng Tàu nói 
riêng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lớn của 
tài nguyên thiên nhiên biển. Nhằm góp phần đưa 
du lịch biển trở thành một xu hướng và trở thành 
ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu. Thông qua sự phát triển du lịch thành công 
của một số nước Đông Nam Á, chúng ta nghiên 
cứu, chọn lọc để học hỏi các kinh nghiệm cho quá 
trình hoạch định, xây dựng, triển khai thực hiện 
chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch của Việt 
Nam nói chung và du lịch biển của tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu nói riêng. 

Từ khóa: du lịch biển, kinh nghiệm phát triển du 
lịch, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu.

Each nation in Asean has its own characteristics 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 
CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á - 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN CỦA 

TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
|| Nguyễn Thị Ánh Hoa
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

in Tourism. When talking about Malaysia, people 
think of  Leisure travel. Of mentioning about 
Sigapore - the dragon of Asia, we think about 
magical development of a country with insufficient 
natural advantages but efficient MICE tourism. 
Thailand, a country with variety of culture and 
nation character. Or Indonesia which is famous 
for its own ecotourism. Vietnam, a country is 
endowed with well off natural resources with 
S-line seacoast. The number of tourists to Vietnam 
accounts for 70% of total one in Vietnam. Baria 
Vungtau, a Dong Nam Bo coastal province, has 
the advantage of beautiful and long 165km beach. 
With more than 300 years of history, Baria Vungtau 
has the advantage of developing both maritime 
tourism and ecotourism. According to experts as 
well as  tourists’ review, however, the performance 
of Vietnamese maritime tourism in general, and 
Baria Vungtau’s in particular is still not appropriate 
with its potential. With the aim at buildings a trend 
in Maritime tourism as well as the main economy 
in Baria Vungtau. We research and select to learn 
experience and success of some Sean coutries for 
the process of determining, buiding, deployting 
strategy to develop Vietnamese tourism in general 
and Baria Vungtau one in particular.

Từ khóa: du lịch biển, kinh nghiệm phát triển du 
lịch, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu.

I. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á

1. Malaysia- Du lịch nghỉ dưỡng.
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Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của 
Malaysia để thu hút được khách hàng đó là có lẻ 
nằm ở khâu quảng cáo du lịch. Không chỉ quảng 
cáo trên truyền hình, ngành du lịch Malaysia đã 
biết tận dụng sức mạnh tối đa của các phương tiện 
truyền thông. Tại sân bay những nhân viên với 
những dòng chữ “May I help you” sẳn sàng đưa ra 
những thông tin thật sự cần thiết và bổ ích khiến 
du khách. Ngoài ra còn có cả một hệ thống bản đồ, 
sách bán, tranh ảnh, bản đồ giới thiệu đầy đủ và 
chi tiết nhất  về tất cả 13 bang của Malaysia ở các 
quầy thông tin du lịch. Mọi thắc mắc của du khách 
đều được giúp đỡ tận tình và hoàn toàn miễn phí. 
Chính phủ Malaysia chịu trách nhiệm quảng bá 
thông qua văn phòng xúc tiến du lịch được mở ở 
nhiều quốc gia trên thế giới, quảng cáo trên các 
truyền hình  quốc tế lớn. Malaysia còn là siêu thị 
khổng lồ của khu vực Đông Nam Á. 13 bang của 
đất nước này đều có nhiều siêu thị lớn nhỏ với các 
cửa hàng ăn uống, vui chơi, phòng chiếu phim hay 
các phòng chơi game và đặc biệt là cùng một sản 
phẩm thì ở bất cứ siêu thị nào trong 13 bang cũng 
chỉ có một giá. Ngoài ra du lịch biển, du lịch văn 
hóa cũng phát triển mạnh đáp ứng nhu cầu cho các 
loại khách. Với người dân, họ ý thức được rằng du 
khách nước ngoài không chỉ mang lại nguồn thu 
cho đất nước mà còn mang lại chính việc làm và 
thu nhập tương đối cao cho họ.

 Dự kiến năm 2020, Malaysia đã đón được 36 
triệu lượt khách du lịch quốc tế và thu nhập từ du 
lịch đạt 56 tỷ USD. Mục tiêu phát triển du lịch của 
Malaysia đến năm 2020 trở thành nước phát triển 
về du lịch hàng đầu trong khu vực và quốc tế với 
chiến lược là tập trung vào thị trường có khả năng 
chi trả cao, đẩy mạnh chương trình tiêu dùng của 
khách du lịch, đặc biệt tập trung vào đẩy mạnh du 
lịch chữa bệnh, du lịch giáo dục và cuối cùng là du 
lịch MICE.

1.2 Singapore- Du lịch MICE
Singapore là một quốc đảo nhỏ, tài nguyên hạn 

chế, nhưng đã biết phát huy triệt để tiềm năng, thế 
mạnh về vị trí địa lý và nguồn lực con người để có 
những bước phát triển vượt bậc. Diện tích quốc 
đảo chỉ có 710 km2 nhưng có đến 5,731 triệu người 
đang sinh sống và làm việc. Tại đất nước này, việc 
hoạch định, xây dựng chiến lược và các kế hoạch 
phát triển du lịch phù hợp cho từng giai đoạn của 

Chính phủ Singgapore đã tạo nên sự thành công 
đáng kể. Từ năm 1965 đến nay, Singapore đã hoạch 
định chiến lược, xây dựng 6 kế hoạch phát triển du 
lịch khác nhau, mỗi kế hoạch là một chiến lược 
phát triển phù hợp với từng giai đoan tạo ra các 
sản phẩm du lịch khác nhau chẳng hạn như trong 
“Du lịch 2015” (năm 2005), Singapore tập trung 
phát triển các thị trường chính với phương châm 
tạo sự hiểu biết tốt hơn về Singapore, phát triển 
Singapore thành một điểm du lịch “phải đến”, cải 
thiện tiêu chuẩn dịch vụ nhằm cung cấp các dịch 
vụ đáng nhớ cho khách du lịch, nâng cấp cơ sở hạ 
tầng du lịch, phát triển các doanh nghiệp du lịch và 
nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, phát triển 
các sản phẩm trọng tâm của du lịch. 

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Singapore, 
ngành du lịch nước này đã tăng trưởng phấn khởi 
và vượt bậc trong năm 2016, với số lượt khách và 
doanh thu du lịch đạt mức cao trong lịch sử. Số 
lượt khách đến Singapore tăng 7,7% lên 16,4 triệu 
lượt trong năm 2016, do sự tăng trưởng tuyệt đối 
tại các thị trường trọng điểm, nơi mà Tổng cục Du 
lịch Singapore đã tăng cường các nỗ lực quảng bá 
về đất nước. Doanh thu từ du lịch tăng 13,9% đến 
24,8 tỷ đôla Singapore cho các sản phẩm và dịch 
vụ như thực phẩm và đồ uống, mua sắm và chi 
tiêu ăn ở. Hơn 410 sự kiện kinh doanh trong năm 
2016 - tăng 15% so với năm trước. Những sự kiện 
này đóng góp đến 343.000 lượt khách đến và tạo 
ra khoảng 611 triệu đôla Singapore doanh thu từ 
du lịch.

1.3 Thái Lan- Du lịch văn hóa Thái
Đối với Thái Lan, đất nước có nguồn thu từ du 

lịch khá  cao. Năm 2016, tổng mức doanh thu 
của ngành du lịch Thái-lan đạt 71,4 tỷ USD, cao 
vượt mức dự báo trước đó và tăng 11% so với 
năm 2015. Trong đó, lượng du khách quốc tế tăng 
9% so với cùng kỳ năm trước đạt 32,59 triệu lượt 
người với mức doanh thu 46,74 tỷ USD. Lượng 
khách nội địa cũng tăng 4% so với năm 2015, đạt 
mức 145 triệu lượt người với doanh thu 24,53 tỷ 
USD. Năm 2017, riêng doanh thu quý I đạt mức 
20,8 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, lượng du khách quốc tế đạt 9,3 triệu lượt 
người với mức doanh thu 13,9 tỷ USD và 32,5 
triệu lượt du khách nội địa với mức doanh thu 6,8 
tỷ USD. Dự báo đến năm 2018, tổng mức doanh 
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thu của ngành du lịch Thái-lan đạt hơn 90 tỷ USD. 
Các địa danh như Bangkok, Patayat, Chiang Mai, 
Phuket,… ngày nay đã trở nên hết sức quen thuộc 
với du khách toàn cầu, kể cả những du khách 
phương Tây kỹ tính.

Có được điều đó là nhờ người Thái có cả một 
ngành công nghiệp du lịch với chiến lược mạch 
lạc, với những hoạt động  quảng bá mang tính 
chuyên nghiệp rất cao và họ hiểu rõ phương châm 
“muốn thu hoạch phải đầu tư”. Thái Lan áp dụng 
nhiều biện pháp: cải tiến thủ tục, giảm lệ phí visa, 
gia tăng các loại hình dịch vụ đặc sắc, xây dựng 
mạng lưới shopping đa dạng, mở nhiều điểm tham 
quan mới bên cạnh việc trùng tu những thắng cảnh 
truyền thống và đáng ghi nhận là những chương 
trình tiếp thị tận gốc từ Chính phủ. Các quan chức 
luôn đặt mục tiêu tìm kiếm khách hàng thường 
xuyên cho ngành du lịch nước nhà thông qua dẫn 
phát đoàn thương mại đến các nước để ký các văn 
bản ghi nhớ  với các công ty lớn để cam kết thực 
hiện việc đưa nhân viên của các công ty này đến 
du lịch Thái Lan. Chính phủ cũng thường xuyên 
tiếp xúc với các công ty nước ngoài để thảo luận 
về cơ hội kinh doanh du lịch.

1.4 Indonesia – du lịch sinh thái và cộng đồng
Indonesia đã xây dựng xong chiến lược tổng thể 

phát triển du lịch đến năm 2025, theo đó tư tưởng 
chính sẽ tập trung nâng cao chất lượng du lịch. 
Mục đích của chiến lược phát triển du lịch đến 
năm 2025 của Indonesia sẽ phát triển khoảng 50 
điểm đến quy mô quốc gia với một số “hành lang 
du lịch”, lượng khách quốc tế dự kiến đến thời 
điểm này dự kiến đạt 25 triệu lượt người. Cùng 
với chiến lược là một kế hoạch phát triển đến năm 
2015 cũng đã hoàn tất với nội dung tập trung phát 
triển 3 loại hình du lịch chính là du lịch sinh thái, 
du lịch nông thôn và du lịch biển. Đối với du lịch 
nông thôn sẽ triển khai trên 54 điểm, du lịch sinh 
thái là 50 điểm ở các vườn quốc gia. Indonesia 
có chủ trương phát triển du lịch dựa vào cộng 
đồng. Chính phủ hỗ trợ phát triển bằng việc cho 
thuê đất với giá rẻ để cộng đồng làm du lịch, đồng 
thời hướng dẫn và đào tạo cộng đồng về nghiệp 
vụ du lịch. Các sản phẩm chính được định hướng: 
du lịch di sản, du lịch sinh thái, du lịch đánh golf, 
du lịch lặn biển, du lịch MICE. Ở Indonesia, Vụ 
Thị trường của Cục Xúc tiến Indonesia có nhiệm 

vụ theo dõi diễn biến thị trường, định hướng và tổ 
chức các hoạt động xúc tiến quảng bà du lịch ở cấp 
quốc gia. Từ việc theo dõi thị trường và đánh giá 
tình hình, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội và 
du lịch, Indonesia chuyển hướng thu hút thị trường 
khách du lịch ASEAN. 

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

2.1.Doanh thu của du lịch.
Doanh thu từ du lịch của tỉnh BRVT có sự tăng 

trưởng mạnh trong giai đoạn 2010 đến 2015, bình 
quân từ năm 2010 đến năm 2015 tăng 18% cụ thể 
doanh thu từ du lịch năm 2010 đạt 3.280 tỷ đồng 
lên 7.059 tỷ đồng trong năm 2015.  Năm 2016, 
doanh thu dịch vụ du lịch tăng 17,24% tương ứng 
8.276 tỷ đồng, ước tính năm 2017 tăng 12,04%. 
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân ngành du lịch 
BRVT từ năm 2010 đến 2015 đạt 12,59%. Nguồn 
doanh thu từ du lịch bao gồm từ ba dịch vụ: dịch 
vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lữ hành và 
hoạt động hỗ trợ du lịch trong đó dịch vụ ăn uống 
chiếm tỷ trọng lớn trên 80%, còn lại là dịch vụ lưu 
trú và lữ hành. Xét trên tổng nguồn thu từ du lịch 
thì với tỷ trọng trên thực sự chưa xứng tầm với 
tiềm năng du lịch của tỉnh và hoạt động lữ hành 
và lưu trú chiếm tỷ trọng doanh thu quá nhỏ dưới 
20%.

Biểu đồ 1: Doanh thu du lịch từ năm 2014 đến kế 
hoạch 2017.

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2.2 Thị trường khách du lịch 
Theo thống kê, giai đoạn 2010 -2015, lượng 

khách và khách du lịch nội địa đến du lịch có lưu 
trú tại BRVT tăng lên tương ứng, khách du lịch 
quốc tế là tăng trung bình 18% và khách du lịch 
nội địa tăng 11%, tuy nhiên tốc độ tăng vẫn chưa 
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ổn định giữa các năm. Năm 2016 và ước năm 
2017, lượng khách du lịch quốc tế và lượng khách 
du lịch nội địa mức tăng cũng không có sự đột biến 
tương tự như các năm trước tỷ lệ trung bình là 11% 
đến 12%. 

Qua bảng thống kê trên có thể thấy rằng lượng 
khách quốc tế và lượng khách trong nước đều có 
sự gia tăng tỷ lệ ổn định nhỏ qua các năm, không 
có sự biến động lớn về lượng khách. Đối với khách 
du lịch trong nước, số ngày khách lưu trú chỉ đạt 
bình quân 1,2 ngày/lượt khách. Đối với khách 
quốc tế, số ngày khách lưu trú chỉ đạt bình quân 
2,5 ngày/lượt khách. Nhìn qua các số thống kê trên 
có thể nhận thấy rằng du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu giàu tiềm năng thiên nhiên nhưng không có 
nhiều dịch vụ chất lượng hay không có nhiều dịch 
vụ níu chân được khách. Khách nội địa chỉ đến 
nghĩ dưỡng và ra về, không có những dịch vụ khác 
để tiêu tiền. Khách quốc tế thì du lịch theo tour có 
có số ngày lưu trú ít.

2.3 Sản phẩm du lịch
Các sản phẩm du lịch của BRVT: Du lịch theo 

loại hình hội thảo, hội nghị, tắm biển, leo núi kết 
hợp thể thao, giải trí chơi golf, casino, mua quà lưu 
niệm và các sản phẩm từ biển tại thành phố Vũng 
Tàu, Long Hải, du lịch sinh thái, tham quan rừng 
nguyên sinh, nghỉ dưỡng, du lịch tham quan, tìm 
hiểu di tích lịch sử tại Côn Đảo. 

Thông tin từ ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh sẽ 
tập trung kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh phát triển vào 
4 loại hình du lịch trọng điểm gồm: du lịch nghỉ 
dưỡng biển; du lịch hội nghị, hội thảo; du lịch lịch 
sử tâm linh và du lịch sinh thái chất lượng cao.

2.4 Cơ sở hạ tầng du lịch
Theo số liệu của của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh BRVT, tính đến cuối năm 2016, toàn 
tỉnh có 255 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
du lịch, hệ thống cơ sở vật chất gồm có 157 khách 
sạn và resort với 8.542 phòng trong đó có 4 khách 
sạn, resort 5 sao với 1.463 phòng, 6 khách sạn, 
resort đạt 4 sao với 1.807 phòng, 20 khách sạn, 
resort đạt 3 sao với 1.395 phòng, 45 khách sạn đạt 
2 sao với 2.066 phòng, 73 khách sạn đạt 1 sao với 
1.811 phòng. Ngoài ra, còn có khoảng 3 căn hộ, 
biệt thự cao cấp với 95 phòng và 96 nhà nghỉ đạt 
chuẩn với 1.287 phòng. 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2015 2016
Năm 2016 so 
với năm 2015 

%
KH năm 2017

1. Lượt khách phục vụ 
- Khách quốc tế Lượt khách 298,957         316,912         106.01 364,274         
- Khách trong nước Lượt khách 2,182,329      2,197,505      100.70 2,452,824      
2. Ngày khách phục vụ 
- Khách quốc tế Ngày khách 510,800         644,838         126.24 751,389         
- Khách trong nước Ngày khách 2,999,456      3,040,204      101.36 3,400,263      

Bảng 1:  Thống kê lượng khách và ngày khách lưu trú

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh BRVT)

Số lượng các cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp 
Nhà nước chiếm tỷ lệ 20,52%, nhưng vẫn giữ vai 
trò quan trọng trong kinh doanh du lịch, doanh 
nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 19,24%, 
chủ yếu là các hộ cá thể chiếm hơn 55,95%. Các 
doanh nghiệp liên doanh có số lượng nhỏ chiếm 
2,8%, điều này cho thấy BRVT chưa phát triển các 
loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ PHÁT 
TRIỂN DU LỊCH CHO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG 
TÀU

3.1 Phát triển mang tính chiến lược, kết nối 
như một hệ sinh thái bao gồm tỉnh - doanh ng-
hiệp và người dân.

- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải có một cuộc cải 
tiến về du lịch để quy hoạch và đầu tư phát triển 
mang tính chiến lược. Xây dựng một kịch bản 
marketing đầu tư bài bản mang tính dài hạn, bền 
vững và hợp lý.

- Tỉnh, thành phố nghiên cứu triển khai việc đấu 
thầu quản lý và phát triển các hoạt động dịch vụ 
du lịch của tỉnh, còn việc phát triển dịch vụ để để 
cho các doanh nghiệp du lịch chịu trách nhiệm thì 
sẽ mang lại hiệu quả hơn.

- Các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
cũng cần góp phần tạo nên đẳng cấp quốc tế với 
mức giá cạnh tranh, tạo ra nét đặc trưng chỉ của 
Vũng Tàu, không kinh doanh kiểu chụp giật, thời 
vụ mà có mục tiêu phát triển lâu bền và hơn hết là 
tạo dựng được thương hiệu để giữ chân du khách.

- Nâng cao tầm quan trọng của lợi ích cộng đồng, 
có sự phối hợp tốt giữa Ban lãnh đạo tỉnh, doanh 
nghiệp và người dân.

- Tỉnh kêu gọi đầu tư những khu giải trí phức 
hợp, dịch vụ phụ trợ cho ngành du lịch, nâng cao 
chất lượng và quy mô những dịch vụ sẵn có, gia 
tăng các dịch vụ giải trí. Bổ sung những sản phẩm, 
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những dịch vụ mới, hấp dẫn để thu hút du khách. 
- Hằng năm, Ban lãnh đạo tỉnh đứng ra mời các 

nhà báo ở các quốc gia, các công ty du lịch đến 
thăm để viết bài và kết nối với các công ty trong 
nước.

- Cần tạo ra nhiều sản phẩm du lịch chất lượng 
với sự liên kết chặt chẽ giữa “3 nhà” là nhà làm 
du lịch, nhà văn hóa và nhà sản xuất. Tạo sự liên 
kết vùng, liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch 
một cách chặt chẽ để hỗ trợ và cùng nâng cao chất 
lượng dịch vụ, xây dựng giá dịch vụ du lịch tương 
xứng với chất lượng dịch vụ. Cần có một tiêu 
chuẩn để đem ra so sánh cùng chất lượng, cùng 
mức giá tương đương giữa các doanh nghiệp du 
lịch trong nước cũng như chất lượng và giá cả khu 
vực ASEAN và thế giới.

- Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm khai thác 
thị trường khách tiềm năng và đáp ứng được thị 
trường khách thời vụ để phát huy tối đa nguồn lực 
của doanh nghiệp. Bản thân trong mỗi doanh ng-
hiệp phải đảm bảo chất lượng phục vụ  ổn định, 
luôn đổi mới và nâng cao, đặc biệt cần phải gia 
tăng các dịch vụ tiện ích phục vụ khách như hồ 
bơi, các trò chơi và hoạt động thể thao, tổ chức sự 
kiện trên bãi biển,… 

3.2 Tạo sản phẩm du lịch đặc trưng mang 
thương hiệu Vũng Tàu và đặc biệt nâng cao các 
sản phẩm du lịch có lợi thế.

Với lợi thế tài nguyên biển, các di tích lịch sử, 
các khu sinh thái phong phú, đa dạng và vị trí địa 
lý đắc địa. Tỉnh nên tập trung vào phân khúc du 
lịch nghỉ dưỡng, đẩy mạnh vào phân khúc khách 
quốc tế có khả năng chi trả cao. Ngoài ra, hướng 
tới một địa điểm nghỉ dưỡng, hội nghị, hoạt động 
nhóm cho các công ty, đoàn thể.

- Du lịch nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng cao cấp: 
- Du lịch hội nghị MICE, mua sắm và vui chơi 

giải trí
- Du lịch văn hóa lịch sử
- Du lịch sinh thái
- Du lịch đô thị
- Du lịch bất động sản
Những điểm du lịch trên phải có phong cách 

phục vụ thật sự chuyên nghiệp, sự chăm sóc tận 
tình, chu đáo của các nhân viên, sự hấp dẫn của vô 
số các sản phẩm, dịch vụ phong phú khiến khách 
du lịch thõa mãn và sẳn sàng chi tiền để thưởng 

thức.
3.3 Xây dựng môi trường du lịch văn minh
- Nâng cấp, đảm bảo phát huy tối đa các cơ sở 

hạ tầng đã xây dựng như hệ thống điện, nước, viễn 
thông, đường, sá, cảng biển,…. 

- Cung cấp các dịch vụ công cộng như vệ sinh 
môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm soát 
chặt chẽ và giá cả được niêm yết công khai.

- Đảm bảo chính trị ổn định, an ninh trật tự tốt, 
chống các hiện tượng chèo kéo, bán hàng rong, 
lừa đảo, ép khách du lịch đặc biệt là vào những 
mùa cao điểm thông qua các biện pháp như đặt 
các biển cấm trong thành phố với tần suất khoảng 
300m-500m/biển, đặt các biển báo hướng dẫn 
cũng như cung cấp các hotline tại những địa điểm 
du lịch. 

- Hằng năm nên đưa ra một chương trình mang 
tính cộng đồng để đẩy mạnh phong trào phủ xanh, 
sạch để đảm bảo vệ sinh môi trường du lịch. 

- Nâng cao ý thức trong cộng đồng dân cư về 
văn minh du lịch và tạo ấn tượng đẹp với du khách 
trong nước cũng như quốc tế. Tuyên truyền cho 
người dân những lợi ích mà du lịch mang lại cho 
chính bản thân mỗi cá nhân cũng như sự phát triển 
của tỉnh.

- Ban hành bộ quy tắc ứng xử trong du lịch đối 
với các tổ chức, cá nhân và ngành hoạt động liên 
quan đến du lịch cũng như yêu cầu khách tham 
quan phải tôn trọng văn hóa truyền thống, phong 
tục tập quán địa phương, có ý thức giữ gìn, bảo vệ 
từng điểm tham quan, sử dụng dịch vụ.
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I. GIỚI THIỆU
Khi các tiến bộ của khoa học công nghệ trong 

lĩnh vực sản xuất có một sự thay đổi mang tính đột 
biến, triệt để, làm thay đổi cơ bản các điều kiện 
kinh tế - xã hội, văn hóa, kĩ thuật. Thời điểm đó, 
một “cuộc cách mạng công nghiệp” được hình 
thành. 

Chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công 
nghiệp 4.0) đang được hình thành trên nền tảng 
của cách mạng công nghiệp lần thứ 3. Cuộc cách 
mạng này đặc trưng bởi Internet ngày càng phổ 
biến, bởi các cảm biến nhỏ và mạnh hơn với 
giá thành rẻ hơn, bởi trí tuệ nhân tạo. Các công 
nghệ số với phần cứng máy tính, phần mềm và 
hệ thống mạng đang trở nên ngày càng phức tạp 

LOGISTICS TRONG CUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
TÁC ĐỘNG VÀ XU HƯỚNG

|| ThS. Đinh Thu Phương
Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển, trường ĐH BR-VT

hơn, được tích hợp nhiều hơn và vì vậy đang làm 
biến đổi xã hội và nền kinh tế toàn cầu. Khác với 
các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cách 
mạng công nghiệp 4.0 không gắn với sự ra đời của 
một công nghệ nào cụ thể mà là kết quả hội tụ của 
nhiều công nghệ khác nhau, trong đó trọng tâm là 
công nghệ nano, công nghệ sinh học và công nghệ 
thông tin - truyền thông.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi cho các 
ngành nghề trong xã hội phải chuyển đổi theo 
hướng “thông minh” hơn để có thề đáp ứng được 
các nhu cầu của xã hội. Với vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của một doanh nghiệp nói riêng 
và của cả quốc gia, logistics cũng phải bắt kịp xu 
thế của thời đại kỹ thuật số, mà trong bài viết này 
được trình bày với thuật ngữ “logistics 4.0”. 

Bài viết sẽ bao gồm những nội dung như sau: 
Đầu tiên, là cái nhìn tổng quan về logistics 4.0, và 
về IoT. Sau đó sẽ chỉ ra những ảnh hưởng của IoT 
đối với logistics. Cuối cùng là phần trình bày về xu 
hướng của những dịch vụ logistics trong tương lai.

II. LOGISTICS 4.0
Quá trình phát triển của logistics thường được 

xét theo khía cạnh mức độ dịch vụ mà một doanh 
nghiệp logistics cung cấp. Tuy nhiên trong bài viết 
này, chúng ta sẽ phân tích quá trình phát triển của 
logistics tương ứng với các cuộc cách mạng công 
nghiệp. Theo đó, logistics trải qua các giai đoạn 
sau: 

- Logistics 1.0: Là giai đoạn cơ giới hóa vận tải. 
Tàu biển và xe lửa động cơ hơi nước đã được sử 
dụng như một công cụ vận chuyển chính thay vì 
con người và động vật để vận chuyển hàng hoá.

- Logistics 2.0: Việc phát minh ra điện năng và 
sản xuất hàng loạt trong sản xuất dẫn đến sự tự 
động hóa của việc vận chuyển hàng hoá. Do đó 

TÓM TẮT: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang 
diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Nó có 
tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực như cơ cấu ngành 
nghề, cung – cầu của thị trường lao động, hệ thống 
quản trị sản xuất… Quản trị logistics và chuỗi cung 
ứng cũng không nằm ngoài sự tác động này. Trong 
phạm vi bài báo cung cấp một số kiến thức nền tảng 
về logistics trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và 
Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things 
– IoT). Bài viết cũng đề cập đến những tác động của 
IoT tới logistics cũng như xu hướng phát triển của 
logistics trong tương lai. 

ABSTRACT: Industrial revolution 4.0 is taking place 
quickly and vigorously. It impacts on all aspects such 
as carrers structure, supply and demand of labor 
market, production management system... Logistics 
and supply chain management are also impacted. 
The scope of the article provides some foundation 
knowledge about logistics in the industry 4.0 and 
Internet of Things (IoT). The paper also presents the 
impact of IoT on logistics as well as the future trends 
of logistics.

Từ khóa (Keywords): Cách mạng công nghiệp 4.0, 
Logistics 4.0, Internet of Things
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logistics giai đoạn này cũng được tự động hóa, 
như kho tự động và hệ thống phân loại tự động, hệ 
thống xếp dỡ tự động…

- Logistics 3.0: Là giai đoạn hệ thống hoá quản 
trị logistics, nó bắt nguồn từ việc phát minh ra máy 
tính và công nghệ thông tin. Bằng việc sử dụng hệ 
thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực logistics, 
như Hệ thống quản lý kho (WMS) và Hệ thống 
Quản lý Vận tải (TMS), tự động hóa và hiệu quả 
quản lý logistics, kiểm kê và vận chuyển đã phát 
triển và được cải tiến đáng kể.

- Logistics 4.0: Là giai đoạn phát triển mới nhất 
của logistics, chủ yếu dựa trên sự phát triển của 
Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of 
Things – IoT) và Dữ liệu khổng lồ (Big Data). Mục 
đích chính của Logistics 4.0 là tiết kiệm lao động 
và tiêu chuẩn hóa lực lượng lao động trong quản 
trị chuỗi cung ứng (Kesheng Wang, 2016). Các 
công nghệ như robot kho và tự động lái xe đang 
cố gắng thay thế các quy trình không đòi hỏi phải 
vận hành và quyết tâm bởi sức lao động của con 
người. Mục đích là sự cân bằng hoàn hảo giữa tự 
động hóa và cơ giới hóa. (Laura Domingo, 2016).

Hình 1 là tóm tắt về tương lai của 
công nghệ logistics.

Quản lý chuỗi cung ứng sẽ là một mạng lưới lớn, 
nơi tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng 
(khách hàng và nhà cung cấp) sẽ được tiếp cận. 
Một nền tảng internet sẽ được sử dụng và tất cả 

các đơn đặt hàng từ khách hàng và nhà cung cấp sẽ 
được quản lý theo thời gian thực của nó.

Sự giao thoa nội tại hoặc sự di chuyển của hàng 
hoá bên trong nhà máy sẽ được hoàn toàn tự động 
với xe nâng tự hành với các tuyến đường của mình 
được lập trình theo các dịch vụ logistics định 
hướng trước sẽ đến từ các thông tin nhận được từ 
nền tảng internet được sử dụng bởi tất cả các bên 
liên quan.

III. INTERNET OF THINGS (IOT)
Internet of Things (IoT) đang trở thành một phần 

của cuộc sống hàng ngày trong mọi ngành công 
nghiệp, và trên khắp thế giới. Chính phủ và các 
tổ chức khu vực công đang theo dõi các cơ sở hạ 
tầng quan trọng, các công ty đang tối ưu hoá chuỗi 
cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng và kinh doanh 
có nhiều dịch vụ được quản lý hơn, giảm các rào 
cản kỹ thuật và chi phí kinh doanh. 

IoT nói đến một loại mạng để kết nối bất cứ thứ 
gì với Internet dựa trên các giao thức quy định 
thông qua các thiết bị cảm biến thông tin để tiến 
hành trao đổi thông tin và truyền thông để đạt được 
sự công nhận thông minh, định vị, truy tìm, giám 
sát và quản trị. Có nhiều định nghĩa khác nhau về 
IoT nhưng theo Keyur và Sunil (2016), có thể hiểu 
IoT như sau: “IoT là sự kết nối thông giữa con 
người với con người, giữa con người với máy móc 
hoặc sự vật và giữa máy móc hoặc sự vật với nhau 
thông qua Internet”. 

IoT không phải là một công nghệ duy nhất, mà là 
sự kết hợp của các công nghệ phần cứng và phần 
mềm khác nhau. IoT cung cấp các giải pháp dựa 
trên sự tích hợp của công nghệ thông tin, là phần 
cứng và phần mềm được sử dụng để lưu trữ, truy 
xuất và xử lý dữ liệu và công nghệ truyền thông 
bao gồm các hệ thống điện tử dùng để liên lạc giữa 
các cá nhân hoặc các nhóm. Các công nghệ hỗ trợ 
chính cho Internet of Things bao gồm: Mạng cảm 
biến, chi phí hiệu quả, xử lý dữ liệu và tín hiệu, khả 
năng tương tác, quản lý mạng, quản lý dữ liệu,…

Như chúng ta có thể thấy trong Hình 2, IoT cho 
phép chia sẻ thông tin theo thời gian thực và lưu 
trữ số lượng lớn dữ liệu để truy cập bất cứ khi nào 
và bất cứ nơi nào mong muốn. Do đó, bằng cách 
sử dụng Internet, có thể được tạo ra kết nối các nhà 
máy và con người cũng như máy móc với nhau, 

Hình 1 - Quy trình quản lý chuỗi cung ứng của Logistics 4.0
(Nguồn: Laura Domingo, 2016)
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tạo ra các quy trình logistics nhanh hơn và tối ưu 
hơn. hệ thống, thu thập và phân tích dữ liệu

IV. TÁC ĐỘNG CỦA IoT ĐẾN LOGISTICS
Hiện nay Internet là một công nghệ thiết yếu. Nó 

đã thay đổi cách giao tiếp với nhau và cách chúng 
ta sử dụng thông tin. Hơn nữa, nó cho phép chia 
sẻ và truyền đạt dữ liệu trong thời gian thực và có 
quyền truy cập vào thông tin từ bất kỳ phần nào của 
thế giới và bất cứ khi nào được mong muốn. Điều 
này áp dụng cho logistics, có thể được xem như 
một công nghệ cách mạng có thể tối ưu hóa việc 
quản lý chuỗi cung ứng và thay đổi mối quan hệ 
giữa các nhà cung cấp, các công ty và khách hàng, 
tạo ra một mạng lưới và cho phép hợp tác giữa họ 
một cách dễ dàng cũng như giao tiếp giữa các con 
người và máy móc. IoT hứa hẹn những lợi ích sâu 
rộng cho các nhà khai thác logistics như hoạt động 
kho bãi, vận chuyển hàng hóa và giao hàng tận nơi 
được mở rộng trên toàn bộ chuỗi giá trị logistics 
và có tác động đến các lĩnh vực như hiệu quả hoạt 
động, an toàn và an ninh, kinh nghiệm của khách 
hàng và các mô hình kinh doanh mới.

IoT sẽ làm thay đổi hoạt động logistics ở một số 
điểm như sau:

- Pallet và xe nâng hàng sẽ được định vị trên hệ 
thống GPS.

- Dữ liệu được chuyển giao sang công nghệ nhận 
dạng GPS và nhận dạng sóng vô tuyến (RadioFre-
quency Identification - RFID) trên cơ sở đám mây.

- Cải thiện quá trình kết hợp giữa kế hoạch trước 

Hình 2 – Internet of Things trong sản xuất
(Nguồn: ‘Industrial Internet’: M2M for planes,2012)

vận chuyển và thời gian thực tế.
- Điều khiển nhiệt độ tự động dựa trên những 

thay đổi của điều kiện môi trường.
- Sử dụng dữ liệu giao thông thực tế trong quy 

hoạch tuyến đường và ra quyết định vận chuyển.
- Tối đa hóa hiệu quả của phương tiện vận tải 

bằng cách giảm quãng đường phương tiện chạy 
rỗng.

- An toàn lao động cao hơn (giảm thương tích 
liên quan đến công việc).

- Tăng tính linh hoạt trong khai thác kho bãi.
- Nâng cao an ninh, giảm tình trạng mất mát tài 

sản.

V. XU HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI CỦA 
LOGISTICS 4.0

Sự đổi mới trong công nghệ kỹ thuật số cho phép 
các nhà khai thác logistics đẩy mạnh hiệu quả và 
giảm chi phí cũng như theo đuổi các cơ hội kinh 
doanh mới. Sự ảnh hưởng của công nghệ đã làm 
cho các doanh nghiệp logistics phải định hướng lại 
chiến lược phát triển, cụ thể như sau:

- Tự động hóa dữ liệu và minh bạch: Dữ liệu 
luôn là trọng tâm của logistics và những tiến bộ 
mới trong việc thu thập và phân tích dữ liệu tạo cơ 
hội cho các công ty đạt được mục tiêu của mình 
tốt hơn. Những đổi mới được thực hiện là hệ thống 
thu thập và xử lý dữ liệu, tháp kiểm soát logistics, 
trí tuệ nhân tạo…

- Các phương pháp vận chuyển mới (tự động hóa 
phương tiện vận tải): Xe không người lái, robot và 
máy bay không người lái đã được đưa vào hoạt 
động và đem lại lợi ích tài chính cho các công ty 
đã sử dụng chúng. 

- Kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số: Bằng 
cách chia sẻ chi phí vốn, các doanh nghiệp logis-
tics sẽ tối đa hóa được công suất phương tiện vận 
tải và tránh được tình trạng phương tiện chạy rỗng 
trên chuyến đi. Hình 3 là một ví dụ về xu hướng 
này. Hệ thống Eye On Freight kết nối các chủ hàng 
và các doanh nghiệp logistics 3PL với nhau, các 
thành viên tham gia hệ thống phải trả một khoản 
phí được thông báo trước.

- Các phương pháp sản xuất mới do ảnh hưởng 
của kỹ thuật 3D:  có thể thay đổi các dịch vụ 
logistics truyền thống, thúc đẩy quá trình sản xuất 
sản phẩm ra thị trường. Theo Dean (2017), kỹ 
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thuật in 3D ảnh hưởng đến xu hướng phát triển 
của logistics ở một số vấn đề sau: 

* Rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và 
thị trường tiêu thụ, do đó làm giảm chi phí vận tải 
theo quãng đường và nâng cao tầm quan trọng của 
dịch vụ phân phối “last – mile”

* Hình thành các cơ sở sản xuất di động. Các 
thùng chứa trên các phương tiện vận tải hiện 
tại như xe tải, xe lửa hoặc máy bay có thể được 
chuyển đổi thành cơ sở in ấn di động 3D. Trong 
khi vận chuyển, cài đặt in 3D trong thùng chứa có 
thể sản xuất sản phẩm tùy chỉnh, theo yêu cầu của 
khách hàng.

* Giảm lưu kho. Do kỹ thuật in 3D, các bộ phận 
thay thế cho sản phẩm đã bán có thể được lưu trữ 
kỹ thuật số và được in nếu cần, điều này làm giảm 
kho hàng tồn kho đáng kể.

* Vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho công 
nghệ in 3D. Vấn đề này liên quan đến việc cung 
cấp nguyên vật liệu cho các máy in 3D. Các doanh 
nghiệp logistics chịu trách nhiệm quản lý các dòng 
nhu cầu mới về nhựa, bột, keo, gốm sứ ... được 
yêu cầu bởi các cơ sở sản xuất máy in 3D, người 
tiêu dùng cá nhân hoặc khách hàng khác sử dụng 
thiết bị in 3D.

KẾT LUẬN
Logistics 4.0 mang lại nhiều cơ hội cho sự phát 

triển của công nghệ mới và cho những lợi ích kinh 
doanh to lớn. Những thách thức chính của việc phát 
triển hệ thống Logistics 4.0 là cần một hệ thống 
logistics minh bạch, được phân loại lại, linh hoạt 

Hình 3 – Hệ thống Eye On Freight
(Nguồn: Vincent and collaborators, 2017)

và thông minh. Xu hướng phát triển hiện nay của 
logistics là phát triển dựa trên nền tảng thị trường 
điện tử và kỹ thuật số; thay đổi quá trình sản xuất 
dựa trên kỹ thuật in 3D; nâng cao hiệu quả vận tải, 
kho hàng và phân phối trên cơ sở tự động hóa các 
phương tiện và robot; chia sẻ thông tin một cách 
an toàn và cởi mở. Tuy nhiên lựa chọn phát triển 
theo định hướng nào lại phụ thuộc vào đặc điểm 
riêng của từng doanh nghiệp logistics, một số vấn 
đề có thể được xem xét là: quy trình của chuỗi 
cung ứng; cấu trúc của chuỗi cung ứng; tình hình 
cạnh tranh trên thị trường; trải nghiệm của khách 
hàng và nhu cầu của thị trường. Nói tóm lại, các 
doanh nghiệp logistics cần thay đổi từng bước nhỏ 
và tiến hành thay đổi liên tục để hướng đến chuyển 
đổi sang mô hình logistics 4.0.

Đ.T.P
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TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang với kỹ 

thuật chọn mẫu theo quy định tại Quy trình chuẩn  
thực hiện HSS+ của Cục phòng, chống HIV/AIDS-
Bộ Y tế[1,2]. Đã tiến hành phỏng vấn bằng bộ câu 
hỏi, lấy mẫu máu làm xét nghiệm HIV 150 đối 
tượng là MSM từ 16 tuổi trở lên, có quan hệ tình 
dục qua đường hậu môn với nam giới khác trong 
vòng 12 tháng trước thời điểm thu thập mẫu và 
hiện sinh sống tại 3 huyện/Tp: Tân Thành, Long 
Điền và Vũng Tàu. Dữ liệu thu thập được nhập 
vào phần mềm EPI DATA 3.1, sau đó được chuyển 
đổi và phân tích trên phần mềm SPSS 16.0. 

Độ tuổi trung bình của các đối tượng tham gia 
trong nghiên cứu là 26; cao nhất là 42 và nhỏ nhất 
là 16 tuổi; tuổi từ 16-30 chiếm tỷ lệ 82,7%. 

Tỷ lệ có HIV(+) trong nhóm MSM tham gia 
nghiên cứu (n=150) là 18,7%.

Tỷ lệ MSM có QHTD với nam trong 1 tháng 
qua là 80%, trong đó 69,1% sử dụng BCS trong tất 
cả các lần QHTD. Có 9,3% MSM QHTD để nhận 
tiền với bạn tình là nam; 9,3% có sử dụng thuốc 
lắc và ma túy tổng hợp, 2,7 % đã từng TCMT.

Về tiếp cận của MSM với các dịch vụ phòng 
chống HIV/AIDS, tỷ lệ MSM đã từng được TVXN 
HIV là 67,4% và 12,8% trường hợp cho biết đã bị 
nhiễm HIV. Chỉ có 10% trong số này đã điều trị 
bằng ARV.

Với các kết quả trên, nghiên cứu đưa ra khuyến 
nghị là cần thiết phải xây dựng một đề án can thiệp 
tổng thể bao gồm các hoạt động đẩy mạnh việc tiếp 
cận với các dịch vụ phòng lây nhiễm HIV trong 
nhóm MSM, thông qua các nhóm đồng đẳng, các 
kênh khác phù hợp, đảm bảo bao phủ toàn bộ được 
các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

TÌNH HÌNH LÂY NHIỄM HIV VÀ 
HÀNH VI NGUY CƠ CAO TRONG 

NHÓM  NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC 
ĐỒNG GIỚI TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU, NĂM 2017
|| Bác sỹ CKI. Nguyễn Duy Minh
Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh BR-VT

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AIDS

Hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải 
(Acquired Immuno 
Deficiency Syndrome )

IBBS
Giám sát các chỉ số 
sinh học lồng ghép 
hành vi.

BCS Bao cao su MSM Nam quan hệ tình 
dục đồng giới

BKT Bơm kim tiêm PNBD Phụ nữ bán dâm

CBT Chất bôi trơn QHTD Quan hệ tình dục

ĐĐV Đồng đẳng viên STIs

Các nhiễm trùng lây 
truyền qua đường 
tình dục (sexually 
transmitted 
infections)

HIV

Vi rút gây suy giảm 
miễn dịch ở người 
(Human Immuno 
Deficiency Virus)

TCCĐ Tiếp cận cộng đồng

HSS+

Giám sát trọng 
điểm HIV lồng ghép 
hành vi(HIV sentinel 
surveillance plus 
behavior component)

TCMT Tiêm chích ma túy 

TVXN Tư vấn xét nghiệm

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tình dục đồng giới nam thường là QHTD qua 

hậu môn. Hành vi này nếu không sử dụng các biện 
pháp bảo vệ, có nguy cơ lây nhiễm HIV cao cho cả 
người “nhận” và người “cho”. 

Ở Việt Nam dịch HIV/AIDS vẫn đang trong giai 
đoạn tập trung trong các nhóm nguy cơ cao. Kết 
quả thực hiện HSS+ năm 2012 cho thấy tỷ lệ hiện 
nhiễm HIV trong nhóm MSM tại Tp. Hồ Chí Minh 
là 7,3%, Cần Thơ  là 0% và An Giang là 1,3% 
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[7]. Cũng trong một nghiên cứu tương tự vào năm 
2016, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM tại Tp. 
Hồ Chí Minh đã tăng lên 13%, Cần Thơ là 17,3 % 
và An Giang là 2% [7]. 

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ước tính hiện có 
khoảng 1300 -1500 MSM [4]. Theo kết quả IBBS 
năm 2011, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm này tại 
tỉnh là 2,25% [6]. Tuy nhiên, qua HSS+ năm 2016, 
tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM là 15,3% [3]. 

Từ thực tế nêu trên, một số vấn đề đã được đặt 
ra: Tình trạng nhiễm HIV trong nhóm MSM tại 
tỉnh diễn biến ra sao? Hành vi nguy cơ cao trong 
nhóm hiện nay là gì, có thay đổi so với các nghiên 
cứu trước? mức độ đáp ứng của các dịch vụ phòng 
chống HIV/AIDS hiện có như thế nào và vấn đề gì 
cần cải thiện?,... Để trả lời các câu hỏi trên, chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm các mục tiêu 
sau:

1. Xác định tỷ lệ hiện nhiễm HIV của quần thể 
MSM; theo dõi chiều hướng nhiễm HIV qua thời 
gian.

2. Đo lường và theo dõi chiều hướng các chỉ số 
hành vi. 

3. Đo lường và theo dõi độ bao phủ của các 
chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu :
Tiêu chuẩn lựa chọn: Là MSM >=16 tuổi; tự 

nguyện tham gia, có QHTD (đường hậu môn) với 
nam giới khác trong vòng 12 tháng qua và  hiện 
sinh sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiêu chuẩn loại trừ: Những người không đủ tiêu 
chuẩn lựa chọn và không đủ sức khỏe tham gia vào 
nghiên cứu.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Nghiên 
cứu được thực hiện từ 7/2017 đến 10/2017. Địa 
điểm:  Tp. Vũng Tàu, huyện Long Điền và huyện 
Tân Thành.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu 
mô tả cắt ngang.

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
- Cỡ mẫu: 150 (Thông tư 09/2012/TT-BYT ngày 

24/5/2012 của Bộ Y tế) [1].
- Phương pháp chọn mẫu:  Thực hiện theo Quy 

trình chuẩn HSS+ [2].

2.5. Thu thập số liệu: Phỏng vấn bằng bộ câu 
hỏi và lấy mẫu máu xét nghiệm HIV.

2.6. Phương pháp phân tích số liệu: Tất cả bộ 
câu hỏi được tập hợp lại và nhập liệu bằng phần 
mềm nhập liệu Epidata, phiên bản 3.1. Phân tích 
trên phần mềm SPSS 16.0.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm nhân khẩu – xã hội học 

của đối tượng nghiên cứu
Tuổi trung bình của nhóm đối tượng tham gia 

trong nghiên cứu  là 26, cao tuổi nhất là 46 và thấp 
tuổi nhất là 16; 82,7% ở độ tuổi dưới 30. Tỷ lệ đối 
tượng  chưa lập gia đình là 80%, đang có vợ là 
10%, đã ly dị là 6,7% , sống chung không kết hôn 
với bạn tình nam là  2,6% và góa vợ là 0,7%. Tuổi 
QHTD đồng giới lần đầu trung bình là 21. Tỷ lệ 
MSM đã QHTD đồng giới ≤ 3 năm: 54%, trên >3 
năm: 46%.

3.2. Tình trạng nhiễm HIV của nhóm MSM 
tham gia nghiên cứu.

 Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM là 18,7%. 
So sánh với kết quả IBBS năm 2011 (2,25%), 
HSS+ năm 2016 (15,3%),  cho thấy tỷ lệ nhiễm 
HIV trong nhóm MSM đã gia tăng mạnh (Xem 
Biểu đồ 3.1).

Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm > 30 tuổi là cao 
nhất (23%) tiếp đến là nhóm 20 - <25 tuổi (19,6%), 
nhóm 25 -< 30 tuổi (18%) và thấp nhất ở nhóm 
<20 tuổi (13%). (Xem biểu đồ 3.2).

Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm có thời gian QHTD 
đồng giới ≤3 năm là 17,3%  và nhóm > 3 năm là 
20,3%.

3.3. Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV của nhóm 
MSM

80% MSM có QHTD với bạn tình nam trong 1 
tháng qua với số lần quan hệ trung bình là 6. Tỷ lệ 
MSM sử dụng BCS trong lần QHTD đồng giới gần 
đây nhất:  82% ; tỷ lệ sử dụng BCS trong tất cả các 
lần: 69,1%.  Có 9,3% MSM có QHTD với nam để 
nhận tiền với tần xuất trung bình 6 lần/tháng;  1,3% 
MSM QHTD với bạn tình nam thường xuyên có 
TCMT và 50% số lần QHTD của nhóm này có sử 
dụng BCS. Tỷ lệ đối tượng sử dụng ma túy tổng 
hợp là 9,3%, TCMT là 2,8%. 

3.4. Tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV của 
nhóm MSM tham gia nghiên cứu
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Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ MSM được tư vấn xét nghiệm HIV,  khám STIs 
và điều trị ARV qua HSS+ MSM  tỉnh BR-VT năm 2017

Biểu đồ 3.1: Chiều hướng lây nhiễm HIV trong nhóm MSM qua 
IBBS năm 2011, HSS+ năm 2016 và 2017 tại tỉnh BR-VT

Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ  nhiễm HIV trong các nhóm tuổi qua HSS+ MSM 
tỉnh BR-VT năm 2017

Đa số (96%) đối tượng MSM được tiếp cận với 
thông tin, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS do 
các ĐĐV cung cấp.  Số được tiếp cận trong thời 
gian 6 tháng trở lại đây là 70% .

IV. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm nhân khẩu – xã hội học của đối 

tượng nghiên cứu.
Kết quả cho thấy nhóm MSM trong nghiên cứu 

này ở độ tuổi khá trẻ (trung bình là 26); hầu hết 
là những người trong độ tuổi dưới 30 (82,7%). Tỷ 
lệ MSM hiện chưa lập gia đình là 80%, cao hơn 
so với nghiên cứu HSS+ 2016 (74%). Đây cũng 
có thể là đặc điểm đặc trưng của nhóm này vì tâm 
lý mặc cảm và khuynh hướng tình dục và tại Việt 
Nam vẫn còn là rào cản lớn trong việc công nhận 
kết hôn đồng giới.

4.2. Tình hình lây nhiễm HIV 
Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm MSM tham 

gia trong nghiên cứu là 18,7% (n=150). Tỷ lệ này 
đã tăng rõ rệt từ 2,25% (IBBS 2011) lên 15,3% 
(HSS+ 2016) và 18,7% (HSS+ 2017) (Có ý nghĩa 
thống kê với p = 0,0001). Tỷ lệ này cũng cao hơn 
so với kết quả nghiên cứu (HSS+) năm 2016 tại 
một số tỉnh trong khu vực [7]. Tỷ lệ nhiễm HIV 
cao nhất ở trong nhóm tuổi lớn (>30)  và nhóm có 
thời gian QHTD đồng giới > 3 năm. Điều này là 
phù hợp bởi hành vi QHTD đồng giới càng kéo dài 
thì nguy cơ lây nhiễm HIV càng cao.

4.3. Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV.
Tuổi trung bình lần đầu QHTD đồng giới là 21. 

Tỷ lệ MSM có thời gian QHTD đồng giới dưới ≤ 
3 năm (54%) cao hơn nhóm trên >3 năm (46%). 
Điều này cho thấy hành vi QHTD đồng giới tập 
trung ở độ tuổi trẻ phù hợp với đặc điểm nhân 
khẩu học.

Đa số các MSM có QHTD với bạn tình nam 
trong 1 tháng qua (80%) với tần suất trung bình là 
6/tháng, cao nhất tới 20 lần. Điều này cho thấy các 
MSM thường xuyên gặp nhau và QHTD, làm tăng 
nguy cơ lây nhiễm HIV.

Tỷ lệ MSM dùng BCS khi QHTD với bạn tình 
trong lần gần nhất là 82%. Tỷ lệ này cao hơn so với 
nghiên cứu HSS+ 2016 (75%). Tuy nhiên vẫn còn 
tới 30,9% đối tượng không sử dụng thường xuyên 
BCS trong QHTD. Đây là nguy cơ lây nhiễm HIV 
trong nhóm MSM và bạn tình khác giới. 

Qua nghiên cứu cho thấy, có 67,4% MSM đã 
từng xét nghiệm HIV, trong đó 12,8% trường hợp 
cho biết đã bị nhiễm HIV. Tỷ lệ đối tượng được 
khám STIs trong 3 tháng qua là 23,3% và tỷ lệ có 
HIV(+) đã nhận điều trị bằng thuốc kháng virus 
(ARV) là 10% (Xem biểu đồ 3.3).

Tỷ lệ nhận được BCS miễn phí trong vòng 6 
tháng qua là 66% (Trung bình là 15 chiếc/người); 
100% MSM có TCMT nhận được BKT sạch miễn 
phí; 82,7% đối tượng đã từng được nhận CBT miễn 
phí và 72,5% nhận được dịch vụ này trong vòng 6 
tháng qua.
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Tỷ lệ MSM  trong nhiên cứu có QHTD với nam 
giới để nhận tiền là 9,3%, trung bình số lần QHTD 
để nhận tiền là 6 lần/tháng; tỷ lệ MSM sử dụng 
BCS khi QHTD để nhận tiền lần gần đây nhất là 
92,8%. Tỷ lệ này là khá cao tuy có thấp hơn so với 
HSS+ năm 2016 (97,6%). Điều này được lý giải bởi 
các MSM có ý thức phòng bệnh hơn khi bán dâm 
(Thường là khách lạ).

Trong nghiên cứu có 1,3% MSM QHTD với bạn 
tình nam thường xuyên có TCMT và tỷ lệ sử dụng 
BCS thường xuyên khi quan hệ tình dục ở nhóm 
này chỉ là 50%. Có 9,3% MSM đã từng sử dụng 
chất gây nghiện và 2,7% có TCMT. Đây là những 
chỉ số cần được quan tâm vì sử dụng ma túy, đặc 
biệt là TCMT sẽ  làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm 
HIV..

4.4. Tư vấn xét nghiệm HIV và khám STIs và 
điều trị ARV.

Qua nghiên cứu cho thấy tỷ lệ MSM đã từng 
được xét nghiệm HIV (67,4%); tham gia điều trị 
ARV (10%) khi có xét nghiệm HIV (+) và khám 
STIs trong 3 tháng qua (23,3%) là thấp. Điều này 
cho thấy còn có những rào cản đối tượng tiếp cận 
với các dịch vụ.

 4.5. Tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm 
HIV.

Tỷ lệ MSM nhận BCS miễn phí là 83,3% và CBT 
miễn phí là 82,6%; trung bình số lượng BCS nhận 
miễn phí là 15 chiếc/tháng, cao nhất là 40 chiếc/ 
tháng. 100% MSM có TCMT nhận được BKT sạch 
miễn phí. Các chỉ số này cho thấy việc triển khai 
cung cấp miễn vật dụng can thiệp tại tỉnh đã được 
cải thiện hơn so với năm 2016 [3]. Các thông tin 
phòng lây nhiễm HIV/AIDS do ĐĐV cung cấp đã 
tới hầu hết các đối MSM (96%). Tuy nhiên nghiên 
cứu chưa chỉ ra được hiệu quả cụ thể của hoạt động 
này.

V. KẾT LUẬN
Qua các nghiên cứu cho thấy MSM là một nhóm 

đối tượng có nguy cơ cảm nhiễm HIV rất lớn. Độ 
tuổi MSM còn trẻ và phần lớn chưa lập gia đình, 
xu hướng thích bạn tình rất đa dạng,... nên cần 
đẩy mạnh các hoạt động tiếp cận nhằm góp phần 
chuyển đổi hành vi của MSM, nhất là với MSM 
chưa bao giờ được tiếp cận, MSM bán dâm hay sử 
dụng ma túy.

Tỷ lệ MSM đi TVXN HIV, khám STIs và điều 
trị ARV nhìn chung còn thấp, do vậy cần cung cấp 
thông tin đầy đủ về các dịch vụ này kết hợp với việc 
duy trì cung cấp BCS, CBT, BKT miễn phí của 
Chương trình đã thực hiện tốt trong thời gian qua 
để MSM có thể tin tưởng và sẵn sàng tiếp cận khi 
cần thiết. 

Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM tới 18,7% 
là rất cao. Nên sớm có một đề án can thiệp theo 
hướng toàn diện, đầy đủ và thích hợp nhằm góp 
phần cải thiện tình trạng lây nhiễm HIV trong quần 
thể MSM trên địa bàn tỉnh.

N.D.M
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TÓM TẮT
Qua nghiên cứu, đánh giá kết quả phẫu thuật 

82 bệnh nhân được thay khớp háng toàn phần tại 
bệnh viện Bà Rịa, thời gian theo dõi trung bình 24 
tháng, nghiên cứu trong 3 năm, đạt được kết quả 
chức năng theo thang điểm Harris: Rất tốt: 58/82 
bệnh nhân chiếm tỷ lệ 70,7%; Tốt: 20/82 bệnh 
nhân chiếm tỷ lệ 24,4%; Trung bình: 4/82 bệnh 
nhân chiếm tỷ lệ 4,9%. Không có bệnh nhân nào 
đạt kết quả kém. Các tai biến và biến chứng có gặp 
trong tỉ lệ cho phép nhưng đều có biện pháp khắc 
phục tốt.

Từ khóa: Khớp háng toàn phần bệnh viện Bà Rịa

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khớp háng là một trong những khớp quan trọng 

của cơ thể. Bệnh lý khớp háng khá nhiều và đa 
dạng, nhiều trường hợp bệnh lý gây mất chức 
năng, thậm chí gây tàn phế. Nhờ có phẫu thuật 
thay khớp háng nhân tạo đã giúp phục hồi lại chức 
năng khớp cho người bệnh có bệnh lý khớp háng, 
đặc biệt đối với những người cao tuổi.

Kỹ thuật thay khớp háng toàn phần được 
Charnley đề xuất và được thực hiện từ năm 1958, 
đến nay phẫu thuật thay khớp háng toàn phần là kỹ 
thuật được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới với 
mục đích: sửa chữa các biến dạng giúp phục hồi 
chức năng vận động của khớp háng.

Ở Việt Nam, phẫu thuật thay khớp toàn phần 
cũng được thực hiện từ những năm 70 của thế kỷ 
XX, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khoảng hơn 
10 năm trở lại đây phẫu thuật này được áp dụng 
phổ biến ở các bệnh viện tuyến tỉnh.

Hiện nay có nhiều công trình báo cáo kết quả 
điều trị thay khớp háng toàn phần ở các trung tâm 
chuyên khoa và các bệnh viện lớn trong nước và 
trên thế giới. Năm 2002 Nguyễn văn Quang báo 
cáo 256 trường hợp phẫu thuật thay khớp háng 
toàn phần cho tỷ lệ tốt và rất tốt là 90%, năm 2003 
Đoàn Việt Quân báo cáo “Tình hình thay toàn bộ 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP 
HÁNG TOÀN PHẦN TẠI BỆNH VIỆN 
BÀ RỊA TRONG 3 NĂM (2014 -2017)

|| Bác Sỹ CK II Nguyễn Phương Nam
Bệnh viện Bà Rịa

khớp háng và phục hồi chức năng sau mổ”  [3], 
năm 2013 Rafael Borghi Mortati nghiên cứu trong 
35 bệnh nhân với kết quả tốt và rất tốt 91,4% [11].

Tại bệnh viện Bà Rịa thay khớp háng toàn phần 
được triển khai từ năm 2008, nhưng chưa có đánh 
giá kết quả cũng như phân tích các tai biến và biến 
chứng trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần. 
Với cơ sở bệnh viện tỉnh để kiểm tra lại kết quả 
và các tai biến biến chứng sau thay khớp và đưa 
ra khuyến cáo trong phẫu thuật thay khớp háng đó 
là sự cần thiết, do vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài 
“Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thay khớp 
háng toàn phần tại Bệnh viện Bà Rịa trong 3 năm 
(2014-2017)” với mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá kết quả thay khớp háng toàn phần tại 
Bệnh viện Bà Rịa trong 3 năm.

Phân tích các tai biến và biến chứng của phẫu 
thuật và rút ra khuyến cáo.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu:
 Các bệnh nhân có bệnh lý khớp háng có chỉ định 

phẫu thuật thay khớp háng toàn phần được thực 
hiện phẫu thuật tại bệnh viện Bà Rịa.

Thời gian và địa điểm nghiên cứu:  Từ 06/2014 
đến 6/2017, tại bệnh viện Bà Rịa.

Cỡ mẫu: Gồm 82 bệnh nhân với 98 khớp háng 
(có 14 bệnh nhân thay 2 bên)

2.2 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô 
tả tiến cứu.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
Nghiên cứu qua theo dõi 82 bệnh nhân đã đủ 

điều kiện, kết quả nghiên cứu như sau:
3.1 Phân bố theo tuổi và giới:
Độ tuổi thấp nhất là 22 tuổi, cao nhất là 77 tuổi. 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 41 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

Số bệnh nhân dưới 60 tuổi là 64 (78,0%), trên 60 
tuổi là 18 (22,0%). Tuổi trung bình nhóm nghiên 
cứu là 51,05

Nam giới:  62 chiếm tỷ lệ 75,6%; Nữ giới: 20 
chiếm tỷ lệ 24,4%

Có nhiều nghiên cứu trên thế giới và trong nước 
về độ tuổi để thay khớp háng toàn phần rất khác 
nhau, phụ thuộc vào tính chất của mẫu nghiên cứu 
được chọn.

Duncan 
Hunter[14]

Michael T. 
Manley[11]

Đoàn việt 
Quân[3]

Nguyễn 
Phương Nam

Tuổi trung 
bình 60 50 60 51,05

Theo các nghiên cứu tham khảo trên, thì độ tuổi 
trung bình để thay khớp háng toàn phần dao động 
từ 50-60 tuổi. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 
độ tuổi trung bình là 51,05 tuổi, phù hợp với các 
tác giả trên.

Phân bố theo giới tính trong phẫu thuật thay 
khớp háng toàn phần theo y văn thế giới là nam/nữ 
=8/1, theo nghiên cứu của tác giả Bùi Tuấn Ngọc 
là tỷ lệ nam/nữ =3/1[2]. Nghiên cứu của chúng tôi, 
có 62 nam và 20 nữ, với tỷ lệ nam trên nữ =3/1.

3.2 Biến chứng phẫu thuật
3.2.1 Tai biến trong phẫu thuật
Chảy máu: Trong nghiên cứu chúng tôi có 3 

bệnh nhân phải truyền máu 500ml trong mổ chiếm 
tỉ lệ 3,7%. Cả 3 bệnh nhân này đều bị mất máu 
nhiều trong lúc doa ổ cối và khoan tủy xương đùi. 
Biến chứng chảy máu mà phải truyền máu trong 
nghiên cứu của chúng tôi không có sự khác biệt so 
với các tác giả khác. 

Gãy xương đùi: Theo tác giả Darin (2008), tần 
xuất gãy xương đùi trong lúc mổ thay khớp lần 
đầu là 1%, gãy xương quanh cán là 5,8%, do gắn 
chuôi thật khít khao khi không dùng xi măng trên 
nền tảng xương yếu do mất xương hoặc do loãng 
xương[7]. Gãy xương đùi trong lúc phẫu thuật 
có khác nhau giữa các tác giả như Anderson là 
4,5% [5]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 1 
bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 1,2%) bị gãy toác dọc thân 
xương đùi từ mấu chuyển bé xuống do lúc đòng 
chuối vào xương đùi quá mạnh, và phải xử lý bằng 
buộc vòng chỉ thép quanh thân xương đùi.

 Tổn thương mạch máu: Theo y văn, tổn thương 
mạch máu lớn trong phẫu thuật thay khớp háng 

toàn phần, tỷ lệ biến chứng mạch máu hiếm, 
0,04% trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần 
lần đầu, 2% trong phẫu thuật lại [12]. Trong 82 
bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi, không có 
bệnh nhân nào biến chứng mạch máu.

Tổn thương thần kinh: Theo tác giả Goetz và 
cộng sự, tỉ lệ liệt thần kinh trong phẫu thuật thay 
khớp háng toàn phần là: 0,5% đối với viêm khớp, 
3,5% đối với phẫu thuật thay lại. [12][13]. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, có 1 bệnh nhân  (1,2%) 
bị biến chứng tổn thương thần kinh ngồi nhưng chỉ 
tạm thời, do trong khi thao tác gây đụng dập vào 
thần kinh, sau 2 tháng thì tự phục hồi và hết cảm 
giác tê rát.

3.2.2 Biến chứng sau thay khớp
 Đau sau một năm: Trong nghiên cứu của chúng 

tôi có: 2 bệnh nhân đau nhẹ (2,4%) và 1 bệnh nhân 
đau vừa (1,2%). Nguyên nhân do lỏng dụng cụ. 
Khắc phục cho bệnh nhân nghỉ ngơi 1 thời gian 6 
- 8 tuần và ổn định hết đau. Theo Patrick J. Duffy 
[13], đau sau phẫu thuật thay khớp háng có nhiều 
nguyên nhân như: nhiễm trùng, lỏng dụng cụ, đau 
tại đỉnh chuôi, gãy quanh chuôi, tiêu xương,... 

 Nhiễm trùng: Tỷ lệ nhiễm trùng sau phẫu thuật 
thay khớp háng giữa các tác giả khác nhau tùy các 
nghiên cứu, theo Conventry Mark B là 2-8%[6], 
Lê Phúc 3%[2] Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
1/82 bệnh nhân bị nhiễm trùng, chiếm tỷ lệ 1,2%. 
với kết quả này so với các tác giả tỷ lệ nhiễm 
trùng của chúng tôi có thấp hơn, bệnh nhân này 
chỉ nhiễm trùng nông, sau khi cắt lọc thì ổn sau 3 
tuần. Chúng tôi có tỷ lệ nhiễm trùng thấp do phòng 
mổ và các khâu vô khuẩn rất tốt.

Thuyên tắc mạch:  Tỷ lệ thuyên tắc phổi chiếm 
0,93% [13]. Trong nghiên cứu, chúng tôi không có 
bệnh nhân nào bị thuyên tắc mạch. Để phòng ngừa 
dùng kháng đông cho bệnh nhân nguy cơ (lớn tuổi, 
béo phì, suy tim, nhồi máu cơ tim, bất thường về 
huyết động, ...)

Trật khớp: Trong nghiên cứu chúng tôi có 1 bệnh 
nhân bị trật khớp (1.2 %), nguyên nhân do đặt vị 
trí ổ cối không đúng. So với các tác giả tỷ lệ trật 
khớp háng sau thay khớp háng toàn phần không 
có sự chênh lệch nhiều: tác giả: Anderson 1%[5], 
Nguyễn Tiến Bình 1,88%[1]. Có 2 bệnh nhân trật 
khớp do té và đã được nắn lại.Theo y văn, tỷ lệ 
trật khớp háng sau phẫu thuật thay khớp háng toàn 
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phần là 3%. các yếu tố về giải phẫu, phẫu thuật, 
dịch tễ học làm tăng nguy cơ trật khớp[15].

Chiều dài hai chi so le: Theo ghi nhận của tác giả 
Frakahs tần suất ngắn chi so le là 7,8% [8], trong 
nghiên cứu của chúng tôi gặp 8 trường hợp so le 
chi chiếm tỉ 9,8%, so le khoảng 1-2 cm, không có 
so le >3,2cm. Để xử lý sole chi, chủ yếu bằng vật 
lý trị liệu, điều chỉnh đế giầy, các trường ngắn chi 
1-2 cm không gây biến chứng thần kinh và cơ.

 Lỏng ổ cối, lỏng cán chỏm: Trong nghiên cứu 
của chúng tôi có 1 bệnh nhân bị lỏng chuôi khớp 
(chiếm tỷ lệ 1,2%), do hủy xương sau thay khớp18 
tháng trên bệnh nhân nữ lớn tuổi (67 tuổi) có loãng 
xương. Xử trí bằng cách cho bệnh nhân nghỉ ngơi 
hạn chế đi lại và uống thuốc bổ xương chống loãng 
xương, sau 3 tháng kiểm tra thấy có kết quả tốt.

3.3 Đánh giá kết quả phẫu thuật theo thang 
điểm Harris

Kết quả phục hồi chức năng của chúng tôi so 
sánh với các tác giả trong và ngoài nước

Tác giả Rất tốt Tốt Trung bình Kém 

Mai Đức Việt, 2015 
[4] 97,2% 1,4% 1,4% 0 

Rafael Borghi Motati, 
2013[11], 68,8% 22,8% 8,6% 0

Nguyễn Phương 
Nam, 2017 70,7% 24,4% 4,9% 0 

Theo tác giả Rafael Borghi Mortati và cộng sự 
[11], nghiên cứu trong 35 bệnh nhân thì kết quả 
phục hồi chức năng phân bố như sau: tỷ lệ rất tốt 
cao nhất với 68,6%, tốt 22,8%, trung bình 8,6%, 
kém không có trường hợp nào.

Trong khi đó, nghiên cứu của chúng tôi với 
82 bệnh nhân thì: Rất tốt chiếm tỷ lệ 70,7%, tốt 
chiếm tỷ lệ 24,4%, trung bình chiếm tỷ lệ thấp 
nhất với 4,9%, kém 0% .Kết quả của chúng tôi 
tương đương với tác giả Rafael Borghi Mortati. So 
với tác giả Mai Đức Việt [4], kết quả tốt và rất tốt 
tương đương nhau, tuy rất tốt chiếm tỷ lệ chủ yếu 
(97,2%) là do mẫu chỉ gồm bệnh nhân hoại tử vô 
khuẩn chỏm xương đùi. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

BN NTL 51T, nữ,  sau mổ 3 năm

BN NTN, nam, 60t, sau mổ 2,5 năm
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IV. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu, đánh giá kết quả phẫu thuật 82 

bệnh nhân được thay khớp háng toàn phần tại bệnh 
viện Bà Rịa chúng tôi có các kết luận và khuyến 
cáo:

1. Kết quả phục hồi chức năng theo thang 
điểm Harris:

Rất tốt: 58/82 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 70,7%, 
Tốt: 20/82 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 24,4%, 
Trung bình: 4/82 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 4,9%. 

Không có bệnh nhân nào đạt kết quả kém
2. Tai biến trong mổ và biến chứng sau thay 

khớp:
Toác dọc mấu chuyển xương đùi trong mổ: 1/82 

bệnh nhân chiếm tỷ lệ 1,2%
Đau sau 1 năm: 2 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 2,4%
Trật khớp sau mổ: 1/82 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 

1,2%
Nhiễm trùng nông sau mổ: 1/82 bệnh nhân 

chiếm tỷ lệ 1,2%
So le chi: 8/82 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 9,6% so 

le 1-2cm.
Mòn ổ cối lỏng chuôi: 1/82 bệnh nhân chiếm tỷ 

lệ 1,2%
3. Các khuyến cáo qua nghiên cứu:
Xây dựng quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước, 

trong và sau phẫu thuật.
Có kế hoạch xử trí các biến chứng và dự hậu 

trước mổ.
Hướng dẫn tâp vật lý trị liệu ngay sau mổ và các 

tư thế chống trật khớp.
Lập hồ sơ quản lý và theo dõi bệnh nhân để 

phòng và xử lý các biện chứng muộn.
N.P.N
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SỬ DỤNG HYDRO CÓ THỂ CẮT GIẢM 1/5 LƯỢNG 
CARBON VÀO NĂM 2050

Việc tăng cường sử dụng hydro trong năng lượng, 
vận tải, nhiệt và công nghiệp có thể làm giảm 

khoảng 1/5 tổng lượng khí thải carbon cần thiết để 
hạn chế sự ấm lên toàn cầu đến mức an toàn vào giữa 
thế kỷ 21, theo báo cáo của Hội đồng Hydrogen.

Để khuyến khích các ngành công nghiệp sử dụng 
hydro, Toyota và Air Liquide đã hỗ trợ thành lập Hội 
đồng Hydrogen, một nhóm vận động toàn cầu được 
tổ chức vào tháng 1 năm nay. 27 thành viên của Hội 
đồng bao gồm các công ty sản xuất ô tô Audi, BMW, 
Daimler, Honda và Hyundai, và các công ty năng 
lượng như Shell và Total.

Hội đồng cho biết sử dụng hydro cho các ngành 
vận tải, sản xuất năng lượng, lưu trữ năng lượng, 
công nghiệp, nhiệt và điện có thể cắt giảm lượng khí 
thải carbon hàng năm khoảng 6 tỷ tấn vào năm 2050. 
Điều này sẽ đóng góp khoảng 20 phần trăm vào việc 
giảm bớt khí thải để hạn chế sự nóng lên toàn cầu 
thêm hai độ C.

Để đạt được mức giới hạn hai độ trong thế kỷ này 
theo thỏa thuận chính phủ tại Paris vào năm 2015, 
thế giới phải giảm 60% lượng khí thải carbon vào 
năm 2050.

Cho đến nay, việc tiếp nhận các phương tiện hydro 
còn rất thấp và các chuyên gia ngành công nghiệp 
cho rằng để hydro được sử dụng rộng rãi hơn sẽ mất 
nhiều năm nữa, với giá mua phương tiện cao và thiếu 
các trạm tiếp nhiên liệu là những rào cản lớn. Tuy 
nhiên, một số công ty, như Anglo American và nhà 
sản xuất ôtô Toyota, đang đẩy mạnh việc sản xuất ô 
tô chạy bằng pin nhiên liệu.

Một số quốc gia đã đặt mục tiêu cho việc sử dụng 
hydro, như Trung Quốc, nhắm tới 1 triệu xe pin nhiên 
liệu hydro vào năm 2030. Anh có một quỹ trị giá 23 
triệu bảng (30 triệu đô la) để đẩy nhanh việc sử dụng 
xe hydro.

Hội đồng cho rằng, với chính sách hợp lý, việc đầu 
tư cần thiết là “khả thi” và thị trường hydro có thể đạt 
doanh thu hơn 2,5 nghìn tỷ đô la một năm.

Nguồn:  Nasati

THIẾT KẾ PIN MẶT TRỜI HIỆU QUẢ LẤY CẢM HỨNG 
TỪ CẤU TRÚC NANO CỦA CÁNH VE SẦU

Nhà khoa học Imran Zada và cộng sự tại Đại học 
Thượng Hải Jiao Tong ở Trung Quốc Các đã chế 

tạo thành công một loại vật liệu bao phủ chống phản 
quang hiệu quả, có tiềm năng ứng dụng trong các 
lĩnh vực sản xuất pin mặt trời, vật liệu bề mặt tàng 
hình, vật liệu chống gỉ và các ứng dụng quang học 
khác.

Trong bài báo mới đây được đăng tải trên tạp chí 
Applied Physics Letters, nhóm nghiên cứu cho biết 
thiết kế của họ dựa trên hình dáng cánh của ve sầu. 
Các chuyên gia giải thích: Chính cấu trúc nano đặc 
biệt của đôi cánh ve sầu đã mang lại cho chúng đặc 
tính chống phản xạ đặc biệt, giúp truyền hoặc hấp 
thụ ánh sáng nhìn thấy được ở mức độ gần đạt100%. 
Đối với pin mặt trời, đặc tính chống phản xạ đóng vai 
trò hết sức quan trọng, nó cho phép pin khả năng 
hấp thụ ánh sáng hiệu quả hơn, hiệu năng tổng thể 
cung nhờ đó được cải thiện.

Dựa trên mô hình cấu trúc nano của đôi cánh của 
ve sầu (được làm chủ yếu bằng chitin), các nhà khoa 
học đã sản xuất một loại vật liệu bề mặt bằng silic 
dioxit (thường gọi là bột Silica hay bột Thạch Anh 
- một loại vật liệu rẻ tiền thường được sử dụng để 
làm tăng khả năng chịu lực trong sản xuất cửa sổ và 
ống kính máy ảnh). Đầu tiên, họ thực hiện phương 
pháp xử lý cánh ve sinh học trong dung dịch có chứa 
silic dioxit, sau đó, sử dụng kỹ thuật siêu âm cường 
độ cao, và cuối cùng làm cứng đôi cánh nhằm tách 
chúng ra khỏi vật liệu silic dioxit. 

Mặc dù, về bản chất, cánh ve là vật liệu siêu kị 
nước nhưng các nhà nghiên cứu cho biết đặc tính 
này hoàn toàn có thể điều chỉnh trên bề mặt vật liệu 
silic dioxit bằng cách thay đổi thành phần hóa học để 
biến đổi nó thành vật liệu thấm nước. Liên kết hydro 
với các phân tử nước dễ dàng hình thành trên bề mặt 
ưa nước. Đặc tính mới cung với tính chất chống phản 
xạ của vật liệu giúp hạn chế hiện tượng tạo thành 
sương mù, cho thấy các ứng dụng tiềm năng của vật 
liệu quang học có chức năng chống sương mù và tự 
làm sạch. Nhóm chuyên gia cho biết họ đang có kế 
hoạch nghiên cứu kỹ hơn nữa những loại ứng dụng 
này trong tương lai.

Nguồn:  Nasati
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HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 
CAO: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Ngày 24/11/2017, tại Trung tâm Xúc tiến - Đầu tư - 
Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, UBND 

TP. Cần Thơ diễn ra Hội thảo Phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao: Cơ hội và thách thức.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, công nghệ 
cao (CNC) là xu hướng tất yếu trong phát triển nông 
nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, 
nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông 
nghiệp. Tuy nhiên, từ góc nhìn ĐBSCL, con đường đi 
đến nền sản xuất nông nghiệp hiện đại vẫn còn nhiều 
trở ngại. Cụ thể, nhận thức về nông nghiệp CNC và 
thị trường khoa học công nghệ còn nhiều bất cập; 
quy định không gian và yêu cầu tích hợp trong quy 
hoạch các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao (NNUDCNC) ở ĐBSCL còn nhiều hạn chế; 
chưa có một không gian đủ lớn hoặc tiềm lực đầu tư 
lớn trên diện tích nhỏ cho phát triển NNUDCNC; thị 
trường tiêu thụ, hệ thống tiêu thụ chưa đủ mạnh và 
ổn định, tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia cho nông 
sản CNC chưa rõ ràng… Ngoài ra, có ba thách thức 
mà nhà đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đang 
phải đối diện: Kế hoạch vốn đầu tư bao nhiêu trong 
chặng đường trước mắt hoặc lâu dài, thị trường ở 
đâu và ai là đối tác trong phối hợp tổ chức, quản lý.

Theo các chuyên gia, để hướng đến một nền nông 
nghiệp CNC hiệu quả và bền vững, trước mắt cần 
hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách đất đai, 
thu hút đầu tư; quy hoạch lại vùng sản xuất nông 
nghiệp theo quy mô liên kết vùng gắn với cung-cầu; 
tái cấu trúc nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hóa lớn; xây dựng và thí điểm các khu nông nghiệp 
công nghệ cao nhất là công nghệ sinh học, các mô 
hình liên kết và cuối cùng là phát triển thị trường và 
nguồn nhân lực.

Nguồn:  Báo QĐND online

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 
TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017 

được tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là một trong số các 
hoạt động chính của Techdemo 2017.

Ngày 23/11/2017, Hội nghị về hoạt động của các 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 
năm 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng với chủ đề tăng 
cường vị trí và vai trò của trung tâm trong hoạt động 
đổi mới công nghệ. Hội nghị là một trong những 
hoạt động chính của Techdemo năm 2017.

Ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, 
giai đoạn 2016-2017, các trung tâm ứng dụng toàn 
quốc có 62 đề tài và 88 dự án thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp, an toàn bức xạ, công nghệ sinh học, công 
nghệ thực phẩm, sở hữu trí tuệ, điều khiển tự động, 
y dược…

Năm nay, các trung tâm đã thực hiện dịch vụ tư vấn 
và chuyển giao công nghệ với hơn 3.300 hợp đồng, 
tổng giá trị 65 tỷ đồng.

Một số kết quả ứng dụng, chuyển giao công nghệ, 
điển hình là công nghệ nuôi cấy mô tế bào; công 
nghệ vi sinh trong sản xuất chế phẩm sinh học, sản 
xuất giống nấm ăn, nấm dược liệu; công nghệ trồng 
rau bằng hệ thống thủy canh...

Đánh giá cao sự quan tâm của nhà nước đến lĩnh 
vực này, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn 
Tùng cũng chỉ ra những thách thức trong bối cảnh 
tự do hóa thương mại toàn cầu, làn sóng cách mạng 
công nghiệp 4.0.

Mô hình tổ chức, hoạt động của trung tâm chưa 
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; cơ chế, chính 
sách triển khai hoạt động ứng dụng, đổi mới và 
chuyển giao công nghệ đang trong quá trình hoàn 
thiện. Ngoài ra, trung tâm còn thiếu hoạt động liên 
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kết với các viện, trường, doanh nghiệp. Cơ cấu, trình 
độ đội ngũ cán bộ, viên chức chưa hợp lý, chất lượng 
chưa cao.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Khoa học và Công 
nghệ đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ phát triển hệ 
thống tổ chức trung gian của thị trường khoa học 
công nghệ như Luật chuyển giao công nghệ 2017, 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, triển khai 
các chương trình quốc gia nhằm tìm kiếm, lựa chọn, 
đánh giá, hoàn thiện kết quả nghiên cứu, áp dụng 
phù hợp theo điều kiện đặc thù địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các 
tham luận về tăng cường hiệu quả ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật thông qua mô hình Điểm kết nối 
cung - cầu công nghệ; Mô hình hoạt động sản xuất, 
kinh doanh tại Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và 
dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang; Hoạt 
động các Trung tâm ứng dụng vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long và đề xuất mô hình liên kết bền vững...

Đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng, nơi diễn ra sự kiện 
Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 
2017, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 
Đặng Việt Dũng cho biết, thời gian qua, TP. Đà Nẵng 
đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả 
về hoạt động khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh 
vực sản xuất và đời sống, tập trung đẩy mạnh các 
hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa 
học công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố, phấn đấu đưa Đà Nẵng trở thành 
Trung tâm khoa học công nghệ của khu vực Nam 
Trung bộ và Tây Nguyên.

Để làm được điều đó, thành phố đã không ngừng 
cải thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học công 
nghệ của thành phố, đồng thời từng bước nâng cao 
năng lực của Trung tâm ứng dụng công nghệ của địa 
phương. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều trở ngại 
về cơ sở vật chất, năng lực... đang kìm hãm sự phát 
triển ứng dụng khoa học công nghệ của thành phố. 
Hội nghị lần này chính là cơ hội để Trung tâm đánh 
giá, nhìn nhận lại mô hình, cơ cấu tổ chức, bộ máy, 
phương thức vận hành để xác định phương hướng, 
giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động gắn kết với 
kế hoạch, quy hoạch, nhiệm vụ hoạt động đến năm 
2020.

Nguồn: VietQ

TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH 
SÁCH TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG THÚC ĐẨY DOANH 
NGHIỆP ĐẦU TƯ CHO KH&CN

Trong khuôn khổ các nghiên cứu về giải pháp tài 
chính cho KH&CN, ngày 17/11//2017, Viện Chiến 

lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi tọa đàm 
khoa học trao đổi về các giải pháp tài chính, tín dụng 
thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN.

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ đã trình bày những 
kết quả nghiên cứu về đánh giá thực trạng doanh 
nghiệp đầu tư cho KH&CN, xác định các rào cản cũng 
như những vướng mắc trong chính sách tài chính, tín 
dụng trong đầu tư cho KH&CN của doanh nghiệp, 
kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN thông qua 
các giải pháp tài chính, gợi suy cho Việt Nam…

 Cán bộ nghiên cứu trình bày tại buổi tọa đàm
Trong bối cảnh hiện nay, hội nhập, cạnh tranh 

không dựa vào giá thành mà phải dựa trên chất 
lượng và sự khác biệt của sản phẩm, do đó KH&CN 
cần được phát huy. Thực tế cho thấy nhu cầu rất lớn 
về đầu tư cho KH&CN của các doanh nghiệp, nhu cầu 
giải quyết những rào cản, vướng mắc khi thực hiện 
chính sách tài chính, tín dụng và nhu cầu bổ sung các 
chính sách khuyến khích của nhà nước. Các nghiên 
cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 
chính sách tài chính và tín dụng nhằm khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN như: giải quyết 
những vấn đề còn tồn tại trong văn bản chính sách, 
giải quyết những vấn đề tồn tại trong thực tiễn và 
giải quyết các vấn đề vĩ mô về chính sách KHCN và 
đổi mới…

Các bài trình bày đã nhận được sự quan tâm, đóng 
góp ý kiến của các cán bộ tham gia. Qua buổi tọa 
đàm, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã xác 
định đây là vấn đề cấp thiết cần được đầu tư nghiên 
cứu để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tăng cường 
thu hút đầu tư của xã hội cho KH&CN trong giai đoạn 
tới.

Nguồn:  most.gov.vn
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LỄ KHAI TRƯƠNG SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ 
TRỰC TUYẾN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Sáng 5-12, Sở KH&CN đã tổ chức lễ khai trương Sàn 
giao dịch công nghệ trực tuyến (SGDCNTT) tỉnh 

BR-VT. Đến dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh BR-VT 
có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn – Phó chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh, ông Đặng Minh Thông – Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; về phía Bộ KH&CN có Ông Phạm 
Xuân Đà - Cục trưởng cục công tác phía Nam; về phía 
Sở KH&CN có ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN 
cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các viện, 
trường; doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Báo cáo tại lễ khai trương, ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH&CN cho biết, qua hai năm triển khai 
xây dựng và vận hành thử nghiệm, đến nay toàn 
bộ nội dung thực hiện SGDCNTT của tỉnh đã hoàn 
thành. Sàn đã thu hút trên 900 nhà cung cấp với hơn 
3.000 sản phẩm chào bán và chào mua, 272 tổ chức 
và chuyên gia tư vấn đăng ký tham gia sàn… Tính 
đến hết tháng 11, SGDCNTT có 216 giao dịch trên các 
gian hàng thành viên và hơn 72.000 lượt truy cập. 

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Đặng Minh Thông 
– Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, SGDCNTT của 
tỉnh bước đầu đã hỗ trợ các Doanh nghiệp, tổ chức 
và cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp cận và làm quen 
với một loại hình kinh doanh mới, hiện đại, giúp các 
Doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương 
mại, đặc biệt là thương mại hóa các sản phẩm khoa 
học. Ngoài ra, SGDCNTT còn góp phần thúc đẩy hoạt 
động chuyển giao công nghệ hiện đại từ nước ngoài, 
là cơ hội để đối tác nước ngoài có thể tìm kiếm, đẩy 
mạnh cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam nói 
chung và tỉnh BR-VT nói riêng. Tuy nhiên, theo ông 
Đặng Minh Thông để SGDCNTT hoạt động tốt hơn 
Sở KH&CN cần phải tăng cường tuyên truyền, giới 
thiệu Sàn trên các phương tiện thông tin để thu hút 
nhiều hơn nữa các Doanh nghiệp, tổ chức tham gia 
giao dịch; tăng cường đào tạo huấn luyện đội ngũ 
vận hành Sàn nhằm gắn kết sản xuất, kinh doanh với 

nghiên cứu khoa học. 
Buổi sáng cùng ngày, Sở KH&CN đã tổ chức hội 

thảo “Xu hướng phát triển mô hình nông nghiệp 
thông minh 4.0” với mục đích nhằm giới thiệu các 
mô hình nông nghiệp thông minh 4.0 trên thế giới 
và một số nước trong khu vực, qua đó trao đổi, thảo 
luận giữa các chuyên gia và khách mời để đề xuất 
những mô hình thông minh 4.0 có thể áp dụng tại 
Việt Nam nói chung cũng như tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu nói riêng. Đồng thời đã tổ chức triễn lãm trưng 
bày các công nghệ, thiết bị và mô hình, sản phẩm 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thu hút nhiều 
đơn vị, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Nguồn: Sở KH&CN

BUỔI GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH 
VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ TỈNH BÀ RỊA- 
VŨNG TÀU

Sáng 02/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh đã gặp gỡ, đối thoại với hơn 

300 công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh. Các 
đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình 
Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, đồng chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại. Cùng tham 
dự còn có các đồng chí: Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ, cùng lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại, đồng chí 
Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: Tỉnh đang nỗ lực xây 
dựng một nền kinh tế với 5 mũi nhọn gồm: công 
nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao. Qua đó nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân, chăm lo cho mục 
tiêu phát triển con người, nỗ lực công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng một tổ chức chính trị để lãnh đạo 
sự phát triển mạnh hơn. Và cuộc gặp gỡ này không 
ngoài mục đích lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cùng 
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với những kiến nghị, các giải pháp từ đội ngũ công 
chức, viên chức trẻ cho phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Qua đó tiếp tục có chiến lược cho sự phát triển 
của tỉnh và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 
trẻ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai. 

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, các công chức, viên chức 
trẻ đã nêu lên những khó khăn thực tế tại đơn vị 
mình đang công tác; đồng thời, đề xuất một số giải 
pháp về phát triển kinh tế-xã hội; ứng dụng công 
nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ 
trợ người dân làm thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
hộ tịch-tư pháp; kết hợp phát triển du lịch với chữa 
bệnh bằng y học cổ truyền; thu hút và trọng dụng 
nhân tài... 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã giải đáp trực 
tiếp một số ý kiến, kiến nghị tại buổi gặp gỡ; ghi 
nhận những đề xuất, giải pháp của công chức, viên 
chức trẻ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh 
trong thời gian tới; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo các sở, 
ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết 
các ý kiến, kiến nghị, đề xuất thuộc phạm vi, lĩnh vực 
đơn vị, địa phương mình.

Nguồn: Sở KH&CN

LỢI ÍCH LÂU DÀI CỦA VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI

Hiện nay, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày 
càng nghiêm trọng và tài nguyên ngày càng cạn 

kiệt, việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng mặt trời 
thay thế cho các nguồn năng lượng truyền thống có 
ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội bền vững. Ý thức được điều này, thời gian qua, 
nhiều hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh đã tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời.

Đầu năm 2017, chị 
Nguyễn Phước Hoàng 
Dung (ngụ tại 50 Trần 
Khánh Dư, TP.Vũng Tàu) 
đã đầu tư hệ thống 
năng lượng mặt trời 
(NLMT) của Công ty 
Solar Vina Aspire, với 4 
tấm pin thu năng lượng 
mặt trời và các thiết bị 
phụ trợ, tổng chi phí lắp đặt khoảng 30 triệu đồng. 
Hệ thống NLMT tại nhà chị Dung có kết nối với lưới 
điện quốc gia để khi công suất thừa sẽ tự động hòa 
vào lưới điện, còn khi thiếu sẽ sử dụng điện lưới. Hệ 
thống này giúp gia đình chị Dung tiết kiệm khoảng 
500 ngàn đồng tiền điện mỗi tháng.

Ông Bùi Đình Giang, Công ty Solar Vina Aspire (50A 

Trần Khánh Dư, phường 7, TP.Vũng Tàu) cho biết: Thời 
gian qua, Công ty đã lắp đặt hệ thống NLMT cho hơn 
40 hộ dân. Hiện Công ty đang cung cấp 3 gói lắp đặt 
hệ thống NLMT, gồm: gói kinh tế (điện mặt trời hòa 
vào lưới điện quốc gia) có giá lắp đặt khoảng 30 triệu 
đồng/hộ; gói độc lập (có thể sử dụng điện ngay cả 
khi không có điện lưới quốc gia) có chi phí lắp đặt 
70-80 triệu đồng/hộ; gói thông minh (là sự kết hợp 
giữa 2 giải pháp trên) có chi phí lắp đặt khoảng 100 
triệu đồng/hộ. Trong đó, gói kinh tế được nhiều hộ 
gia đình sử dụng nhất. Theo tính toán, chỉ tính riêng 
phần chi phí tiền điện được tiết giảm, một hệ thống 
điện NLMT có thể hoàn vốn sau 6 - 7 năm. Trong khi 
đó, hiện nay tuổi thọ của tấm pin năng lượng mặt 
trời 25-30 năm (nhà cung cấp bảo hành 10 năm). Như 
vậy, về lâu dài, hệ thống NLMT rất hiệu quả về mặt 
kinh tế; đồng thời góp phần quan trọng bảo vệ môi 
trường.

Không chỉ tại các hộ gia đình, nhiều cơ quan, 
doanh nghiệp cũng tăng cường sử dụng NLMT. Tại 
BR-VT, Công ty Điện lực tỉnh là một trong những đơn 
vị tiên phong sử dụng nguồn năng lượng này. Ông 
Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà 
Rịa - Vũng Tàu cho biết: Bình quân mỗi năm, tỉnh 
BR-VT có 2.000 - 2.600 giờ nắng, với cường độ bức 
xạ khá cao, khoảng 5,47 kWh/m2/ngày, đặc biệt là 
từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm. Tận dụng lợi thế 
này, từ tháng 7-2016, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống NLMT tại 
Văn phòng Công ty để phục vụ nhu cầu thắp sáng, 
hệ thống máy lạnh, máy tính... Ước tính, trong 6 
tháng đầu năm 2017, hệ thống NLMT đã phát tổng 
sản lượng 108.282 kWh; trong đó, cung cấp cho Văn 
phòng Công ty 54.522kWh, qua đó tiết kiệm được 
230 triệu đồng tiền điện. Đồng thời, hệ thống NLMT 
này cũng đã phát lên lưới điện quốc gia tổng sản 
lượng 53.952 kWh để cung cấp cho khách hàng.

Nhằm hỗ trợ tỉnh BR-VT tăng cường sử dụng NLMT, 
tháng 12-2014, Chính phủ Tây Ban Nha đã viện trợ 
không hoàn lại 140 nghìn Euro để thực hiện dự án 
điện NLMT tại huyện Côn Đảo. Dự án có công suất 
36 kW, với sản lượng 50 MWh/năm, đã góp phần bảo 
đảm điện năng cho huyện đảo.

Ông Nguyễn Kim Trường, Phó Giám đốc Sở KH-CN 
tỉnh cho biết: Việc sử dụng NLMT giúp tiết kiệm tiền 
điện hàng tháng, đồng thời tạo ra một nguồn điện 
bảo vệ môi trường, có thể cung cấp điện liên tục kể 
cả khi điện lưới bị cắt. Ngoài ra, sử dụng NLMT còn 
giúp giảm tải cho lưới điện quốc gia, góp phần phát 
triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng. 
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