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I. MỞ ĐẦU
Năm 2007 các Trạm kiểm lâm thuộc Ban quản lý 

(BQL) Vườn quốc gia Côn Đảo đã được thi công 
lắp đặt và đưa vào vận hành sử dụng các hệ thống 
điện mặt trời theo Quyết định số 79/QĐ.SKHCN 
ngày 24/11/2006 của Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ về việc phê duyệt Dự án “Nâng cấp 
và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo 
và Trạm Biên phòng Hòn Cau” bao gồm (Trạm 
kiểm lâm Hòn Tài; Trạm kiểm lâm Hòn Tre Lớn; 
Trạm kiểm lâm Ông Đụng; Trạm kiểm lâm Hòn 
Tre Nhỏ; Trạm kiểm lâm Đầm Tre; Trạm kiểm lâm 
Hòn Cau; Trạm kiểm lâm Hòn Bảy Cạnh; Trạm 
kiểm lâm Bãi Dương và Trạm Biên phòng Hòn 
Cau).

Năm 2015 nhằm khắc phục, đảm bảo hệ thống 
thông tin liên lạc tạm thời phục vụ cho công tác 
phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 
năm 2015-2016. BQL Vườn quốc gia Côn Đảo đã 
có đề xuất Phương án “Nâng cấp hệ thống điện 
năng lượng mặt trời (NLMT) 9 đảo nhỏ” vào 
tháng 9/2015 với mục đích thay thế trước mắt một 
số thiết bị NLMT nhằm đáp ứng kịp thời thông tin 
liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố PCCCR 
mùa khô tại Vườn quốc gia Côn Đảo. 

II. HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU
2.1. Hiện trạng các hệ thống điện mặt trời 

tại huyện Côn Đảo (các Trạm Kiểm lâm Vườn 
Quốc Gia Côn Đảo)
Các hệ thống điện mặt trời của các Trạm Kiểm 
lâm thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo có công suất 
khoảng 680Wp đến 1600Wp, được đầu tư từ năm 
2007 đến 2015. Các hệ thống điện mặt trời tại 08 
Trạm Kiểm lâm (08 hòn) này sau khi Vườn Quốc 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN NÂNG 
CẤP VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÁC 
TRẠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI 

CÁC TRẠM KIỂM LÂM THUỘC 
VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

|| KS. Đỗ Hữu Hiền      
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

gia Côn Đảo nâng cấp vẫn chỉ đủ dùng cho các 
thiết bị thiết yếu từ 1 đến 3 tiếng vào buổi tối. Các 
thiết bị chính như inverter, bộ điều khiển đều, tấm 
pin đầu tư năm 2007 đều hỏng hoàn toàn. 

2.2. Nhu cầu về điện mặt trời của các Trạm 
Kiểm lâm

Theo kết quả khảo sát trước khi triển khai Dự án, 

Hiện trạng hệ thống điện mặt trời Trạm Kiểm lâm 
Vịnh Đầm Tre tháng 4/2016
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nhu cầu sử dụng điện của 08 Trạm Kiểm lâm (08 
hòn) dao động khoảng từ 3.500Wh đến 4.600Wh. 
Vì năng lượng điện mặt trời có giá thành khá cao, 
do vậy việc đầu tư công suất cần tính toán trên nhu 
cầu tối thiểu của các đơn vị trong làm việc và sinh 
hoạt. Dựa trên số liệu điều tra và tình hình thực tế 
của các đơn vị, chủ nhiệm dự án đã đề nghị các 
thiết bị và thời gian sử dụng tại các đơn vị như sau:

Stt Thiết bị Số 
lượng

Công 
suất
(W)

Thời gian 
sử dụng (h)

Công suất sử 
dụng (Wh) Tổng 

(Wh)
ngày đêm ngày đêm

1
Bóng đèn 
Compac 

3U
6 20 2 4 240 480 720

2 Bóng đèn 
típ 1,2m 4 40 2 4 320 640 960

3 Tivi LCD 1 80 2 4 160 320 480

4 Đầu K+ 1 9 2 4 18 36 54

5 Tủ lạnh 
mini 1 100 12 12 1200 1200 2400

6 Quạt 4 50 4 2 800 400 1200

7 Nồi cơm 1 500 2 1000 1000

8
Máy bơm 

nước 
1Hp

2 740 1 1480 1480

9 Máy bộ 
đàm mẹ 1 72 2 144 144

10
Máy bộ 

đàm cầm 
tay

1 10 1 10 10

11 Đèn Pin 2 10 1 20 20

12 Máy tính 
xách tay 1 100 8 800 800

Tổng 6192Wh3076Wh9268Wh

III. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG 
CHO DỰ ÁN

1. Bộ điều khiển thông minh: bộ điều khiển 
bằng bộ điểu khiển thông minh bảo đảm dò được 
điện áp pin mặt trời, tính được tải của pin tích điện 
(không nạp quá đầy và xả quá sâu) dẫn đến hiệu 
suất tồn trữ cao đủ vận hành và phù hợp với môi 
trường biển.

- Bộ điều khiển thông minh dò được điện áp pin 
mặt trời, bảo đảm có ánh sáng thì có điện nạp vào 
pin tích tránh trường hợp cho những ngày mưa bão 

không có ánh nắng mặt trời.
- Đầu vào bộ điều khiển thông minh là Auto vôn 

có thể thay thế, nâng cấp, bổ sung thêm tấm pin 
năng lượng mặt trời mà không cần thay bộ điểu 
khiển mới.

- Bảo vệ nạp quá điện thế (nạp quá tải): Khi pin 
tích điện được nạp đầy (điểm ngắt mạch của trạng 
thái pin tích điện đầy là khoảng 13,8V) mạch bảo 
vệ nạp quá tải sẽ tự động ngắt. 

- Bảo vệ điện thế thấp (xả quá sâu): Khi điện thế 
pin tích điện giảm còn khoảng 11,3V thì các phụ 
tải như đèn, Tivi, Radio,… sẽ bị cắt cho tới khi pin 
tích điện được pin mặt trời nạp đạt tới 12,6V, lúc 
này dòng điện tự động đóng mạch để cấp điện lại 
cho các phụ tải tiếp tục sử dụng.

2. Bộ biến điện nghịch lưu (inverter): 
Bộ biến nghịch lưu (Inverter biến) đổi điện thế 

từ một chiều thành xoay chiều, có khởi động mềm 
(nhận biết công suất thiết bị sử dụng trước khi hoạt 
động), tản nhiệt qua vỏ không dùng quạt nên các 
thiết bị không tiếp xúc trực tiếp với khí hậu vùng 
biển đảo, tiết kiệm điện, hiệu suất cao, sóng điện 
áp hình sine chuẩn.

3. Tủ điều khiển tự động: 
Tủ điều khiển tự động quản lý và điều khiển 

công suất của 2 inverter. Nhận biết được công suất 
sử dụng để phân bổ công suất của một trong hai 
inverter hoặc cả hai inverter.

Vận hành 2 inverter khi một trong hai bị sự cố 
thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường với công 
suất của inverter còn lại.

4. Pin tích điện VRLA (Pin khô): 
Công nghệ pin tích điện VRLA (Pin khô) chuyên 

dụng để tích điện mặt trời cho phép xả đến mức 
bình rất thấp và cho phép nạp đầy nhanh. Loại này 
có khả năng nạp xả rất nhiều lần (có nhiều cycle) 
không làm ảnh hưởng bên trong, khá bền, đòi hỏi 
tuổi thọ cao và không cần bảo dưỡng.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Khảo sát hiện trạng tại 08 Trạm Kiểm lâm (08 

hòn) triển khai hệ thống điện mặt trời.
- Thiết kế hoàn chỉnh mô hình ứng dụng công 

nghệ năng lượng mặt trời tạo ra dòng điện phục vụ 
sinh hoạt, chiếu sánh và thông tin liên lạc.  

- Xây dựng mới và cải tạo 08 hệ thống điện năng 
lượng mặt trời, cụ thể:



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 3 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

Stt Trạm Kiểm Lâm

Công Suất 
Trạm điện 

mặt trời thi 
công mới

Công suất pin mặt 
trời cũ đươc sửa 

chữa tích hợp vào 
hệ thống mới 

1 Trạm Kiểm lâm 
Bảy cạnh 520Wp Có

2 Trạm Kiểm lâm 
Hòn Cau 520Wp Có

3 Trạm Kiểm lâm 
Hòn Bà 520Wp Có

4 Trạm Kiểm Lâm 
Hòn Tre Lớn 520Wp Có

5 Trạm Kiểm Lâm 
Hòn Tre Nhỏ 520Wp Có

6 Trạm Kiểm Lâm 
Vịnh Đầm Tre 1040Wp Có

7 Trạm Kiểm Lâm 
Bãi Dương 520Wp Có

8 Trạm Kiểm Lâm 
Hòn Tài 520Wp Có

Tổng 4.680Wp
- Tập huấn chuyển giao vận hành và bảo trì cho 

cán bộ chiến sỹ Kiểm lâm thuộc 08 Trạm (08 hòn) 
và Hạt kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo.

V. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN VÀ HIỆU 
QUẢ VỀ MẶT XÃ HỘI

1. Kết quả triển khai:

Stt Trạm Kiểm 
Lâm

Công 
Suất 
Trạm 

ĐMT thi 
công mới

Công suất 
pin mặt 

trời cũ tích 
hợp vào 

hệ thống 
mới

Tổng công 
suất Trạm 

điện mặt trời 
sau thi công 
và sửa chữa

1 Trạm Kiểm lâm 
Bảy cạnh 520Wp 1.720Wp 2.240Wp

2 Trạm Kiểm lâm 
Hòn Cau 520Wp 1.720Wp 2.240Wp

3 Trạm Kiểm lâm 
Hòn Bà 520Wp 720Wp 1.240Wp

4 Trạm Kiểm Lâm 
Hòn Tre Lớn 520Wp 720Wp 1.240Wp

5 Trạm Kiểm Lâm 
Hòn Tre Nhỏ 520Wp 720Wp 1.240Wp

6 Trạm Kiểm Lâm 
Vịnh Đầm Tre 1040Wp 720Wp 1.760Wp

7 Trạm Kiểm Lâm 
Bãi Dương 520Wp 720Wp 1.240Wp

8 Trạm Kiểm Lâm 
Hòn Tài 520Wp 1.720Wp 2.240Wp

Tổng 4.680Wp 8.760Wp 13.440Wp

Sau hơn một năm triển khai dự án, với sự chỉ 
đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp 
của các đơn vị, Dự án đã hoàn thành mục tiêu và 
nội dung đề ra, cụ thể: đã khảo sát, thiết kế, xây 
dựng, cải tạo 08 trạm điện mặt trời với tổng công 
suất 13.440Wp, đồng thời Dự án cũng đã tập huấn 
chuyển giao vận hành và bảo trì các trạm điện mặt 
trời cho cán bộ, chiến sỹ của 08 trạm. Hiện nay 
08 trạm điện mặt trời đang hoạt động tốt, tạo ra 
dòng điện phục vụ sinh hoạt, chiếu sáng và thông 
tin liên lạc, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng 
vùng hải đảo.

2. Hiệu quả của dự án
Xét về khía cạnh xã hội: Dự án được triển khai 

đã mang lại hiệu quả về xã hội rất lớn đó là đảm 
bảo hệ thống chiếu sáng phục vụ sinh hoạt và làm 
việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho 
cán bộ, chiến sỹ Vườn Quốc gia Côn Đảo và Trạm 
Biên phòng Hòn Cau, đồng thời phục vụ công tác 
thông tin liên lạc, đảm bảo an ninh quốc phòng.

     Đ.H.H

Giàn pin mặt trời tại Trạm Kiểm lâm Hòn Tài
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vũng Tàu là một trong những thành phố du lịch 

nổi tiếng không những trong nước mà còn cả quốc 
tế. Lượng khách du lịch luôn tăng hàng năm. Đến 
với Vũng Tàu du khách sẽ có cơ hội thưởng thức 
những món ăn ngon, hải sản tươi sống, thưởng 
ngoạn cảnh đẹp và thưởng thức một loại thức uống 
truyền thống mang đậm nét hương vị địa phương. 
Đó là thức uống men nồng bình dị, chất chứa tinh 
túy, linh hồn của địa phương mang tên rượu Hòa 
Long. Sản phẩm được khai sinh từ vùng đất hiền 
hòa Hòa Long mang hương vị đặc trưng khác biệt 
không nhầm lẫn với các sản phẩm cùng chủng loại 
thông thường đến từ các địa phương khác.

Xã Hòa Long có nghề nấu rượu nổi tiếng từ lâu 
đời, hiện nay xã có trên dưới 120 hộ còn duy trì 
nghề nấu rượu. Khi nhắc đến vấn đề xây dựng một 
thương hiệu thống nhất cho “Rượu Hòa Long” thì 
phần lớn người dân đều cho rằng đây thực sự là 
điều cần thiết để giúp làng nghề có thể quảng bá 
được sản phẩm kinh doanh, chất lượng sản phẩm 
đồng nhất hơn, có quy trình chế biến tiêu chuẩn áp 
dụng cho mọi thành viên, sản phẩm sẽ được bảo 
hộ, sẽ bán chạy hơn. 

Các công ty du lịch, lữ hành cũng mong muốn 
tạo lập thương hiệu “Rượu Hòa Long” để thuận lợi 
khi thiết kế tour và dẫn khách du lịch đến thưởng 
thức tham quan làng nghề kết hợp với tham quan 
địa điểm du lịch Địa đạo Long Phước, tăng thêm 
hấp dẫn đối với khách hàng.

Về phía cơ quan quản lý, nhận thức được việc 
xây dựng thương hiệu gắn với làng nghề truyền 
thống Rượu Hòa Long sẽ giúp cho người dân địa 
phương có cơ hội nâng cao giá trị kinh tế của sản 
phẩm làng nghề, qua đó tạo sinh kế bền vững để 
người dân bảo tồn và  giữ gìn nét đẹp làng nghề 
truyền thống, góp thêm một điểm dừng chân thú 
vị trên danh sách các điểm du lịch ở tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu, nhất là khi kết hợp với cung đường du 

RƯỢU HÒA LONG – TẠO LẬP VÀ 
QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CHO 
SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG

  || Luật sư Dương Thành Long
Công ty TNHH Tư vấn ALIAT LEGAL

lịch tham quan địa đạo Long Phước.
Trên cơ sở Đề án Xây dựng, phát triển và quảng 

bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc 
sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010-
2020, ngày 08 tháng 10 năm 2015, xuất phát từ 
sự cần thiết của việc bảo tồn, xây dựng và phát 
triển danh tiếng và chất lượng sản phẩm Rượu Hòa 
Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
ban hành quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt dự án “Xây dựng, phát triển và quảng bá 
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Rượu Hòa Long”. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nghiên cứu và khảo sát hiện trạng sản 

xuất, kinh doanh, tiêu thụ và quảng bá sản 
phẩm rượu

1.1. Khảo sát hiện trạng sản xuất rượu
Khảo sát này được thực hiện trực tiếp tại các 

điểm sản xuất rượu tập trung. Tìm hiểu hiện trạng 
khu vực chưng cất, lên men, ủ, lọc và đóng chai. 
Tìm hiểu về các nguyên liệu chủ yếu, và quy trình 

Đại diện Cục SHTT trao Văn bằng bảo hộ cho HTX Hòa Thành
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sản xuất rượu từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến 
sản phẩm cuối cùng để cung cấp cho khách hàng. 
Phần này cũng tìm hiểu tình hình thực hiện các 
quy định về an toàn thực phẩm cũng như ý thức về 
an toàn thực phẩm khi chế biến rượu của các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh.

1.2. Khảo sát tình hình kinh doanh tiêu thụ sản 
phẩm

Khảo sát này tập trung vào tìm hiểu và thu thập 
các thông tin thực tiễn đối với mức tiêu thụ rượu 
Hòa Long, các tiêu chí quan trọng ảnh hưởng tới 
mức tiêu thụ sản phẩm.

1.3. Khảo sát về hiện trạng quảng bá, phát triển 
thương hiệu sản phẩm

Nội dung này tập trung vào tìm hiểu xem các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh đang quảng bá sản phẩm 
của mình bằng những hình thức nào và người tiêu 
dùng tìm kiếm, biết đến thông tin sản phẩm từ 
những kênh thông tin nào. Đồng thời, khảo sát về 
nhu cầu xây dựng và phát triển một thương hiệu 
“RƯỢU HÒA LONG” trên thị trường.

2. Phương pháp phân tích kiểm nghiệm
Tiến hành phân tích mẫu rượu để xác định các 

chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu hóa học. Việc thu mẫu 
được tiến hành bằng phương pháp lựa chọn ngẫu 
nhiên từ 10 cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn xã 
Hòa Long.

3. Phương pháp tổng hợp và tham khảo, lấy ý 
kiến và hoàn thiện

Các nội dung liên quan đến các mẫu biểu trưng, 
nhận diện thương hiệu, hệ thống các văn bản quản 
lý được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu 
tổng hợp thông tin thực tiễn và căn cứ vào các quy 
định pháp luật hiện hành để xây dựng dự thảo. Các 
dự thảo được lấy ý kiến tham khảo, đóng góp điều 
chỉnh sửa đổi thông qua trao đổi trực tiếp và tổ 
chức các cuộc hội thảo. Trên cơ sở đó, hoàn thiện 
các nội dung có liên quan.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC 
HIỆN 

1. Kết quả điều tra khảo sát 
1.1. Khảo sát về hiện trạng sản xuất và chế 

biến rượu Hòa Long
1.1.1. Về nguyên liệu nấu rượu
Về nguyên liệu nấu rượu, hầu hết, người nấu 

rượu đều dùng loại gạo tấm nở với 95% số người 

khảo sát, và nếp là nếp tấm thường với 98% số 
người khảo sát. Đặc biệt, hầu hết mọi người đều 
lấy gạo và nếp phân phối bởi đại lý gạo ở Hòa 
Long, lần lượt với 76 người lấy gạo và 68 người 
lấy nếp. 

Có tới 47% dùng loại gạo có 70% tấm, và tới 
31% dùng loại gạo có 90% tấm. Phần còn lại phân 
phối vào trong khoảng từ 75% tấm tới 85% tấm. 
Tại đây, có sự khác biệt trong phương thức dùng 
gạo. 

Về nguyên liệu men:Có thể thấy được, không có 
sự đa dạng về các loại bánh men sử dụng trong nấu 
rượu. Loại men thường được sử dụng để nấu rượu 
Hòa Long là men bột, chiếm 57%. Còn lại là men 
viên với 43%. 

Về nguồn nước: Nguồn nước được sử dụng tại 
địa phương dành cho tất cả các công đoạn trong 
sản xuất rượu Hòa Long, từ nước dùng để nấu 
cơm, nước chan, cho đến dùng để vệ sinh dụng cụ 
đều sử dụng chủ yếu là nguồn nước giếng tự nhiên 
tại địa phương với 99% người sử dụng.

Với đặc trưng ngon ngọt tự nhiên cộng với không 
bị ô nhiễm, nguồn nước giếng với độ sâu 30m đã 
chiếm được niềm tin của người dân với 64% người 
sử dụng, còn lại phân bổ trong các khoảng từ 35m 
cho đến 45m. Và cũng chính nguồn nước này mà 
rượu Hòa Long mới có sự khác biệt, đặc trưng với 
các loại rượu khác.

1.1.2. Về kỹ thuật nấu rượu
Thông thường, người sản xuất thường nấu trung 

bình từ 10-20kg/mẻ chiếm 76%, trường hợp hiếm 
hoi có người nấu 150kg/mẻ với 2%. Tương ứng 
với đó là tỷ lệ cơm: nước trong quá trình nấu, dao 
động từ 5l/10kg tới 10l/10kg. Cụ thể là 44% người 
dùng 5l/10kg, 35% người dùng 7l/10kg, 4% người 
dùng 10l/10kg.

Khảo sát quá trình chưng cất rượu, có tới 82% 
sử dụng nồi nhôm, và 18% sử dụng nối inox. Với 
khối lượng mỗi mẻ chưng cất dao động từ 10kg-
150kg. Trong đó 30% dùng 10kg để chưng cất, 
17% dùng 20kg, 26% dùng 30kg và 6% chưng cất 
150kg.

Thời gian để nấu xong một mẻ rượu chiếm từ 
120 phút cho đến 190 phút. Trong đó có 38 người 
nấu xong trong 120 phút, và có 88 người nấu xong 
từ 170-180 phút.

Trong quá trình chưng cất rượu, nhìn chung sẽ 
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thu được 3 loại rượu, với nồng độ dao động từ cao 
xuống thấp. Trong đó thông thường, rượu từ can 
thứ nhất có nồng độ cao nhất từ 55-650. Tiếp theo, 
rượu ở can thứ hai là rượu có thể đạt chuẩn, thường 
được dùng để bán cho người tiêu dùng ở can này, 
độ rượu rơi vào khoảng từ 30-450. Nồng độ rượu 
thu được ở can thứ ba rơi vào từ 25-300. Trong khi 
đó, lượng rượu thu được từ 10kg nếp không cao 
như thu được từ gạo, mà dao động từ 5l đến 10l. 
Đặc biệt 41% thu được 9l và 38% thu được 8l.

Rượu thành phẩm sau khi chưng cất bị đục 
chiếm tỷ lệ khá cao, tới 28%, hơn ¼ tỷ lệ nấu rượu. 
Rượu bị đục là do trong đó có các hợp chất gây 
hại, không phải là ethanol thuần, do còn lẫn các 
tạp chất khác trong quá trình chưng cất, làm giảm 
giá trị thành phẩm cũng như chất lượng rượu.

Biện pháp xử lý được thực hiện là lọcchỉ có thể 
giúp làm trong rượu mà không thể loại bỏ được 
các tạp chất. Do vậy, khuyến nghị tiến hành chưng 
cất rượu trộn giữa can thứ ba và can thứ nhất để 
có thể loại được tạp chất, hoặc sử dụng tháp chưng 
cất gián đoạn.

1.2. Khảo sát về tình hình kinh doanh tiêu thụ 
sản phẩm rượu Hòa Long

1.2.1. Về sản lượng rượu và giá bán
Qua các năm có thể thấy tình hình sản xuất 

dường như không đổi, giữa tăng và giảm chỉ có 
4%. Nhìn chung, giá rượu gạo và rượu nếp trong 3 
năm trở lại đây có sự chuyển biến tốt. Trong năm 
2014, số người bán rượu với giá 9.000đ/l từ 54 
người thì đến năm 2016 đã không còn nữa, nhưng 
số người bán với giá 15.000đ/l lại tới 57 người, 
chiếm cao nhất. Trong khi đó đối với rượu nếp, thì 
năm 2014 số người bán 15.000đ/l chiếm 55 người 
là cao nhất, thì tới năm 2016 đa phần mọi người 
bán với giá 25.000đ/l.

Qua khảo sát đánh giá về giá của rượu Hòa 
Long, đa phần người tiêu dùng đều cho rằng hợp 
lý với 92% trên số người tham khảo, với mức thu 
nhập trung bình từ 2-6 triệu/tháng.

1.2.2. Tiềm năng tiêu thụ
Kết quả khảo sát cho thấy, trung bình mỗi ngày 

các cơ sở sản xuất từ 20l - 80l. Trong đó có trường 
hợp đặc biệt sản xuất tới trên 100l là 4 cơ sở. Và 
khi so sánh với lượng rượu bán trung bình mỗi 
ngày của các cơ sở thì ta có thể thấy được các cơ 
sở có nền tảng vững chắc để tiến hành sản xuất 

như vậy. Đồng nghĩa là sản phẩm vừa nấu xong 
đều được đem đi tiêu thụ. 

1.2.3. Về tình trạng phân phối rượu Hòa Long
Nhìn chung, các cửa hàng phân phối rượu Hòa 

Long đã và đang làm tốt vai trò phân phối nhãn 
hiệu rượu Hòa Long, cũng như thể hiện tính chuyên 
nghiệp trong cung cách phục vụ của mình, luôn 
đặt tiêu chí “khách hàng là thượng đế” lên trên 
hết để có thể mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách 
hàng. Khi không có đủ sản phẩm đáp ứng nhu cầu 
quá nhiều của người tiêu dùng, sẽ có những khách 
hàng lựa chọn mua nơi khác, số đó chiếm tới 39%, 
trong khi số lượng khách chờ sản phẩm được nhập 
về rồi mua cũng chiếm 39%, tương đương với số 
có lựa chọn mua nơi khác.

Các cửa hàng hiểu rằng phục vụ khách không 
chỉ mang đến cho khách sản phẩm tốt nhất, mà 
còn phải đọng lại trong lòng khách hàng tiêu dùng 
sự chu đáo phục vụ, để khách còn luôn nhớ và sẵn 
sàng quay trở lại tiếp tục mua hàng. Đó là cách tốt 
nhất giữ chân khách hàng bên cạnh việc nâng cao 
chất lượng của sản phẩm.

1.2.4. Về đánh giá của người tiêu dùng đối với 
chất lượng rượu Hòa Long

Kết quả điều tra cho thấy, đa phần mọi người 
khi biết đến/sử dụng rượu Hòa Long đều đánh giá 
tốt về chất lượng rượu với 47 người. Và có tới 39 
người đánh giá rất tốt, cũng gần bằng với mức độ 
tốt. Tương phản thì có 14 người đánh giá bình 
thường và không có ai đánh giá xấu.

Người tiêu dùng, khi tiếp cận sản phẩm, thường 
hay quan tâm đến chất lượng, hương vị của rượu. 
Tỷ lệ người quan tâm đến điều này là 46%. Đối 
với thương hiệu rượu, có 29% mức độ quan tâm. 
Như vậy, chất lượng cũng như thương hiệu rượu 
Hòa Long đã đáp ứng được tiêu chí quan tâm của 
người tiêu dùng khi họ chọn mua rượu. Rượu Hòa 
Long ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng và 
trong vòng vài năm trở lại đây, số lượng người tiêu 
dùng đã tăng lên.

1.3. Khảo sát về hiện trạng quảng bá, phát triển 
thương hiệu sản phẩm

Có thể thấy được rõ mức độ phổ biến, danh tiếng 
của “Rượu Hòa Long” tại các địa điểm khảo sát 
thông qua kết quả trả lời 100 người được khảo sát, 
có tới 100 người đã sử dụng/biết đến rượu Hòa 
Long, trong khi các loại rượu có tiếng khác như 
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Bầu Đá chỉ có 38 người sử dụng/biết đến, hay Gò 
Đen chỉ có 29 người đã sử dụng/biết đến. 

Kênh thông tin mà người tiêu dùng biết đến rượu 
Hòa Long thông qua bạn bè giới thiệu với tỷ lệ 
35%, và 25% do chủ quán giới thiệu. Còn các kênh 
thông tin quan trọng khác như nhân viên tiếp thị, 
tivi, báo chí, internet thì lại chiếm khá ít, không 
góp phần nhiều trong việc phổ biến rượu Hòa 
Long. Do đó, ta cần phải đầu tư vào các kênh này, 
nhằm nâng cao mức độ phổ biến, từ đó góp phần 
làm tăng sản lượng tiêu thụ của rượu Hòa Long.

2. Kết quả phân tích kiểm nghiệm
Lấy 10 mẫu rượu tại các hộ sản xuất trên địa 

bàn xã Hòa Long và tiến hành phân tích các chỉ 
tiêu cảm quan và chỉ tiêu hóa học.Kết quả được 
đánh giá như sau: về màu sắc rượu tồn tại ở trạng 
thái không màu hoặc trắng trong; vị nồng đặc 
trưng của nguyên liệu gạo nguyên cám kết hợp vị 
ngọt của nước giếng địa phương và đặc biệt rượu 
không bị vẫn đục và cặn.

Đối với chỉ tiêu hóa học:hàm lượng etanol 
ở 20oC, % thể tích trong khoảng 28,9 – 29,6%; 
không tìm thấy Hàm lượng metanol, (mg/l etanol 
100o); Hàm lượng rượu bậc cao(tính theo metyl-2 
propanol-1, mg/l etanol 100o< 3); không tìm thấy 
hàm lượng aldehyde, (tính theo axetaldehyde, mg/l 
etanol 100o) và furfural; Hàm lượng axit tổng số 
(tính theo axit axetic, mg/l etanol 100)o< 15; Hàm 
lượng kim loại nặng (As, Pb, Cu) Đáp ứng QCVN 
6-3:2010/BYT và QCVN 8-2:2011/BYT.

Kết quả phân tích chỉ tiêu cảm quan và chỉ tiêu 
hóa học của sản phẩm rượu Hòa Long cho kết quả 
khả quan về mức độ an toàn. Đáp ứng được yêu 
cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu 
dùng.

Từ các kết quả khảo sát thực tiễn và căn cứ trên 
quy định hiện hành của pháp luật, một bộ tiêu chí 
cơ bản về thành phần nguyên vật liệu và quy trình 
sản xuất rượu đã được chuẩn hóa để áp dụng vào 
thực tế nhằm vừa đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh 
an toàn thực phẩm vừa giữ gìn được các yếu tố đặc 
thù, truyền thống của nghề nấu rượu tại xã Hòa 
Long đã được xây dựng, thống nhất và ban hành 
áp dụng.

3. Kết quả triển khai thực hiện dự án
Hoàn thành mục tiêu của dự án là “xây dựng, 

phát triển và quảng bá nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Rượu Hòa Long”. Đơn vị thực hiện dự án 
đã tư vấn và hỗ trợ HTX Hòa Thành thành lập Tổ 
quản lý nhãn hiệu tập thể.

Các công cụ quản lý bao gồm quy chế quản lý 
và sử dụng nhãn hiệu tập thể; Quy trình cấp và thu 
hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; Quy trình 
kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm 
soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể; 
Quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm mang nhãn 
hiệu tập thể; và Quy chế sử dụng tem, nhãn sản 
phẩm mang nhãn hiệu tập thể đã được xây dựng, 

Quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm rượu đã được chuẩn hóa

Logo sản phẩm
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lấy ý kiến chuyên gia trực tiếp và thông quan tổ 
chức hội thảo và tiến hành sửa đổi, hoàn thiện và 
ban hành.

Các mẫu thiết kế biểu trưng, hệ thống nhận diện 
thương hiệu đã được thiết kế và xin ý kiến các cán 
bộ quản lý, và các chủ thể sản xuất, kinh doanh 
rượu tại địa bàn xã Hòa Long, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. 

Kết quả mẫu logo sản phẩm cho “RƯỢU HÒA 
LONG” đã được lựa chọn và hoàn thiện. 

Đây là yếu tố nhận diện thương hiệu quan trọng 
nhất của Bộ nhận diện thương hiệu, các yếu tố 
khác cũng được xây dựng dựa trên nền tảng ý 
tưởng của mẫu logo này.

Các công cụ quảng bá cơ bản như bảng hiệu, 
mẫu nhãn, standee, sổ tay hướng dẫn, trang thông 
tin điện tử cũng đã được xây dựng, góp ý, sửa 
đổi và hoàn thiện. Cụ thể, trong khuôn khổ dự án 
đã xây dựng được website có địa chỉ tại http://
dacsanruouhoalong.com trên đó có đăng tải công 
khai và phổ biến bộ nhận diện thương hiệu của sản 
phẩm Rượu Hòa Long. Ngoài ra, các phương tiện 
hỗ trợ như mạng xã hội, sổ tay giới thiệu, v.v. cũng 
được đơn vị chủ trì dự án xây dựng và bàn giao 
đầy đủ cho Hợp tác xã Hòa Thành.

Ngày 15/09/2016, Đơn đăng ký nhãn hiệu tập 
thể “RƯỢU HÒA LONG& LOGO” số 4-2016-
28701 đã được nộp tới Cục Sở hữu trí tuệ. Ngày 
05/02/2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 
6865/QĐ-SHTT cấp văn bằng bảo hộ số 295240, 
chính thức xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với 
nhãn hiệu “RƯỢU HÒA LONG & LOGO”.

Ngày 22/03/2018, tại xã Hòa Long, đại diện Cục 
Sở hữu trí tuệ với sự chứng kiến của đại diện Sở 
KHCN tỉnh, UBND thành phố Bà Rịa, UBND xã 
Hòa Long,đã trao quyết định và giấy chứng nhận 
Đăng ký Nhãn hiệu tập thể “RƯỢU HÒA LONG 
& LOGO” cho Hợp tác xã Hòa Thành.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Việc triển khai dự án đã góp phần giúp cơ quan 

quản lý, Hợp tác xã Hòa Thành, và người sản xuất, 
kinh doanh nắm vững kỹ thuật, kỹ năng và kiến 
thức điều hành. Danh tiếng và uy tín của sản phẩm 
trên thị trường sẽ được đảm bảo, ổn định và được 
pháp luật bảo vệ thông qua kết quả tạo lập một 

nhãn hiệu chung “RƯỢU HÒA LONG” và sự xuất 
hiện đồng nhất biểu trưng (logo).

Quá trình thực hiện dự án đã có nhiều hoạt động 
quảng bá, nhờ đó đã giúp nâng cao danh tiếng, uy 
tín, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm rượu 
Hòa Long trên thị trường; thu hút được khách du 
lịch trong và ngoài nước đến với xã Hòa Long, 
thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thành 
công trong việc xây dựng hệ thống tổ chức, quản 
lý và phát triển NHTT “Rượu Hòa Long” sẽ làm 
cơ sở để tham khảo, áp dụng cho việc xây dựng và 
phát triển các sản phẩm đặc sản khác tại tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu.

Thông qua việc xác lập thành công quyền đối 
với NHTT “Rượu Hòa Long” cho sản phẩm rượu 
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hợp tác xã Hòa 
Thành đã có cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, hộ gia 
đình nấu rượu. Với mô hình tổ chức quản lý và sử 
dụng NHTT và các công cụ sở hữu trí tuệ được 
xây dựng, Hợp tác xã Hòa Thành có nhiều thuận 
lợi hơn trong việc gìn giữ và phát triển danh tiếng, 
chất lượng rượu Hòa Long, góp phần nâng cao giá 

Tem rượu sản xuất trong nước có độ cồn ≥200

Tem rượu sản xuất trong nước có độ cồn <200

Nhãn sản phẩm
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trị kinh tế cho sản phẩm rượu mang tính truyền 
thống của địa phương.

2. Kiến nghị
Tổ quản lý NHTT, UBND xã Hòa Long nên có 

kế hoạch và đề nghị Sở KHCN tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn 
cho người dân, doanh nghiệp về việc sử dụng, phát 
triển NHTT. Đề xuất 02 lần/năm.

Đề nghị Tổ quản lý NHTT xem xét phối hợp 
với đơn vị thực hiện dự án, Sở KHCN để tuyên 
truyền, thông báo và khuyến cáo cho các đơn vị 
kinh doanh nhà hàng, cửa hàng thực phẩm đối với 
việc sử dụng nhãn hiệu “Rượu Hòa Long” trên các 
bảng hiệu nhà hàng, và cửa hàng, bảo đảm việc 
thống nhất xuất hiện của nhãn hiệu trên thị trường.

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục 
quan tâm chỉ đạo Hợp tác xã Hòa Thành trong hoạt 
động quản lý NHTT “Rượu Hòa Long” có hiệu 
quả; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, con 
người để Hợp tác xã Hòa Thànhtiếp tục hoạt động 
đẩy mạnh việc quản lý và phát triển NHTT trong 
thời gian tới.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành công thương, 
du lịch hỗ trợ HTX Hòa Thành trong việc quảng bá 
sản phẩm Rượu Hòa Long, chỉ đạo cơ quan quản 
lý thị trường hỗ trợ HTX Hòa Thành trong việc 
theo dõi và kiểm soát sản phẩm lưu thông trên thị 
trường để kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi 
xâm phạm quyền đối với NHTT Rượu Hòa Long.

D.T.L

Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, 
đồng thời tích cực đẩy mạnh hội nhập sâu, 

rộng vào nền kinh tế thế giới. Để đáp ứng được 
yêu cầu này, phát triển liên kết chuỗi giá trị trong 
sản xuất nông nghiệp của các hợp tác xã kiểu mới 
được coi là “chìa khóa” cho sự thành công của 
công cuộc xây dựng nông thôn mới. Quá trình 
xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu được triển khai từ năm 2010, đến nay đã thu 
được những thành tựu bước đầu. Các hợp tác xã 
kiểu mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã đẩy mạnh 
chuỗi giá trị liên kết “4 nhà”, đưa đến sự hợp tác 
có hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tiễn, mô hình 
liên kết hợp tác xã kiểu mới vẫn còn nhiều bất cập, 
vẫn chưa đạt được mục tiêu hướng đến sự phát 
triển bền vững và đó cũng là thực trạng chung của 
mô hình liên kết ở nhiều địa phương khác. Hiện 
nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 
số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án 
phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp 
hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, một bài toán 
đặt ra cho ngành nông nghiệp và toàn xã hội là cần 

THỰC TIỄN XÂY DỰNG CÁC HỢP TÁC 
XÃ KIỂU MỚI TRONG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH BR-VT
|| Th.S Bùi Thị Oanh 
Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

phải xây dựng mô hình liên kết bền vững vì sự 
nghiệp phát triển đất nước. 

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên 
kết theo chuỗi đang là hướng đi mới giúp công 
cuộc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đi 
vào thực chất, đạt được mục đích cốt lõi là nâng 
cao đời sống và thu nhập của người nông dân, 
nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. 
Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã thu được nhiều thành tựu. Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam, nằm trong tứ giác công nghiệp Thành 
phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai - Bà 
Rịa Vũng Tàu. Đây là tỉnh được xếp vào nhóm 
các địa phương có nguồn thu ngân sách lớn của 
cả nước nên có thể chủ động chi ngân sách thực 
hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu. Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu là nơi đã và đang diễn ra quá trình 
đô thị hóa khá mạnh, trên diện rộng. Với những 
ưu thế về điều kiện tự nhiên và con người, tỉnh 
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Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những bước tiến quan 
trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, 
trong đó có sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 
gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa. Bà Rịa - 
Vũng Tàu chú trọng phát triển mô hình này theo 
hướng đầu tư nhiều về vốn, ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
vật nuôi để xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Tính đến tháng 12/2017, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  có 106 hợp tác xã, trong đó có 71 hợp tác 
xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy 
sản. Nhiều hợp tác xã đã và đang thành công, đem 
lại hiệu quả kinh tế lớn với nhiều sản phẩm khác 
nhau như: Lúa gạo (hợp tác xã: nông nghiệp An 
Nhứt, nông nghiệp Long Phượng, nông nghiệp Gò 
cát); hải sản, tươi, khô (hợp tác xã: thủy sản Quyết 
Thắng, thủy sản Đức thịnh, thủy sản Vĩnh Hưng); 
Cá chình (hợp tác xã thủy sản Suối Giàu), cá lóc 
bông (hợp tác xã thủy sản Len); tôm thẻ, tôm sú 
(hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng); nhãn xuồng 
cơm vàng, mãng cầu ta (hợp tác xã nông nghiệp 
Nhân Tâm); trái bơ (hợp tác xã nông nghiệp Thái 
Dương); Thanh long ruột đỏ, ruột trắng (hợp tác 
xã nông nghiệp Hưng Thịnh); ca cao bột (hợp tác 
xã hữu cơ Bapula); socola (hợp tác xã nông nghiệp 
Xà Bang); trứng gia cầm (hợp tác xã nông nghiệp 
Tam Phước); hàu thịt (hợp tác xã thủy sản Thành 
Đạt); gà thịt (hợp tác xã nông nghiệp Long Hải); 
rau an toàn (hợp tác xã nông nghiệp Hải Phát, hợp 
tác xã rau an toàn Thắng Lợi)…[1]. 

Nhờ sự liên kết này, các địa phương trong tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi kém hiệu quả sang những cây trồng, vật 
nuôi có giá trị năng suất cao. Được sự hỗ trợ vốn 
từ các chương trình, dự án, các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh, các xã nông thôn mới của tỉnh 
đã dần chuyển đổi diện tích nhiều cây trồng già 
cỗi, năng suất thấp sang trồng những cây có giá 
trị kinh tế cao. Căn cứ vào điều kiện thực tế của 
mình, từng địa phương đã tập trung vào các sản 
phẩm mũi nhọn. Trong quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp sẽ từng bước hình thành 
các vùng trồng lúa, vùng cây lâm sản, vùng chăn 
nuôi gia súc… với các thành phần kinh tế nhà 
nước, kinh tế hợp tác, cá thể tư nhân. Sự biến đổi 
cơ cấu đó sẽ làm thay đổi cơ cấu sản phẩm, cơ cấu 

lao động, đồng thời tăng sản phẩm xuất khẩu, thúc 
đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn tồn tại nhiều 
hạn chế: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có chính 
sách hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả công tác 
quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch trong 
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông 
nghiệp còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ thiếu sự 
liên kết chặt chẽ giữa những người sản xuất nông 
nghiệp, dẫn đến hạn chế thực hiện liên kết giữa 
doanh nghiệp với người sản xuất, tạo ra sự bất 
hợp lý trong phân phối lợi ích giữa các khâu trong 
chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh chưa 
thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư 
sản xuất nông phẩm hàng hóa, trong khi doanh 
nghiệp chính là nhân tố cốt lõi tham gia thúc đẩy 
sản xuất phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa 
và đảm bảo tính ổn định cho đầu ra của các sản 
phẩm nông nghiệp. 

Về kinh tế tập thể: còn nhiều hợp tác xã thành lập 
nhưng chưa hoạt động hiệu quả thật sự, vốn điều 
lệ thấp, phương án sản xuất kinh doanh chưa khả 
thi nên chưa thu hút được các hộ nông dân trên địa 
bàn tham gia. Trong kinh doanh, sản xuất thì giá 
cả vật tư đầu vào, giả cả sản phẩm đầu ra không ổn 
định, diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho người 
dân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, khó có 
điều kiện để phát triển bền vững và tích lũy để phát 
triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đóng góp xây 
dựng nông thôn mới. Mối quan hệ giữa các thành 
viên trong việc tổ chức sản xuất của các hợp tác xã 
còn lỏng lẻo, thiếu bền vững, việc đẩy mạnh liên 
kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo mô hình liên 
kết “4 nhà” vẫn chưa chặt chẽ, các mối “liên kết 
dọc và ngang” hình thành và phát triển khó khăn.

Để thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu 
thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, các cơ quan quản 
lý, tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã cần tập trung nâng 
cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, người nông 
dân và doanh nghiệp tham gia liên kết; tập trung 
nguồn lực đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó 
khăn, vướng mắc; tăng cường công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ các hợp tác xã về trình độ quản 
lý, đối với nhóm sản xuất nhưng không chỉ dừng 
lại ở kỹ năng, kỹ thuật sản xuất mà cần mở rộng 
ra các kỹ năng phối hợp tiêu thụ sản phẩm, quản 
trị kinh doanh; hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ 
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việc liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản…; 
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân hình thành các tổ chức tham gia vào 
chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản như: hệ thống 
cửa hàng, doanh nghiệp, Liên hiệp hợp tác xã… 
góp phần tìm đầu ra cho sản phẩm và đẩy mạnh 
công tác quảng bá các sản phẩm đặc sản của ngành 
nông nghiệp tỉnh, liên kết hình thành chuỗi cung 
cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng; kiểm 
soát tốt chất lượng từ khâu sản xuất đến khâu lưu 
thông với sự vào cuộc của các ngành hữu quan, 
chính quyền các địa phương, có trách nhiệm hỗ trợ 
cho các hợp tác xã nông nghiệp bảo đảm sản phẩm 
tham gia thị trường tiêu thụ đều có nguồn gốc xuất 
xứ và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong chuỗi sản xuất, kinh doanh nông sản 
an toàn lưu thông trên thị trường [2]. 

Hơn thế nữa, cần chú trọng vào vai trò của các 
hợp tác xã kiểu mới trong liên kết chuỗi giá trị. 
Hợp tác xã không chỉ sản xuất những nguyên liệu 
đầu vào mà cần tham gia chuỗi giá trị sản phẩm, 
góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm trong 
chuỗi giá trị. Do đó, cũng cần phải chuyên nghiệp 
hóa bộ máy quản lý hợp tác xã vì đây là một doanh 
nghiệp hoạt động ở nhiều cấp độ thị trường: địa 
phương, khu vực, quốc gia hay thậm chí là quốc tế. 
Ở những thị trường này, hợp tác xã phải cạnh tranh 
với các doanh nghiệp có cơ cấu quản lý rất chuyên 
nghiệp. Hợp tác xã cần đáp ứng được những yêu 
cầu tiêu chuẩn chất lượng cao của thị trường bán 
buôn, siêu thị và xuất khẩu. Mức độ bền vững của 
các liên kết, hay nói cách khác các liên kết có được 
lâu dài, bền chặt trong sản xuất nông nghiệp không 
phụ thuộc vào hình thức của các liên kết “phi chính 
thức”, “hợp đồng miệng”, hay “hợp đồng văn bản” 
mà phụ thuộc vào cơ chế thưởng, phạt hiệu quả, 
nhằm bảo đảm các mắt xích trong chuỗi tuân thủ 
theo đúng các luật lệ, quy định, tiêu chuẩn đã được 
thiết lập, và mức độ tin tưởng lẫn nhau giữa các 
mắt xích trong chuỗi, nhất là với mắt xích lãnh 
đạo, dẫn dắt chuỗi. Do đó các doanh nghiệp dẫn 
dắt, lãnh đạo chuỗi phải có trách nhiệm hỗ trợ các 
mắt xích, nhất là nông dân để đổi mới và nâng cấp 
chuỗi.

Quá trình liên kết các doanh nghiệp phải gắn với 
các tổ hợp tác, hợp tác xã ngay từ đầu để cùng 
xây dựng chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ. 

Các vùng nguyên liệu cần bảo đảm các khâu từ sản 
xuất, thu hoạch, bảo quản cũng như sử dụng giống 
phù hợp điều kiện sinh thái của từng vùng và thị 
trường. Bên cạnh đó, không thể thiếu sự hỗ trợ 
của Nhà nước bằng các chính sách khuyến khích 
liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây 
dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/
QĐ-TTg ngày 25-10-2013 của Thủ tướng Chính 
phủ, tạo sự liên kết vững chắc giữa doanh nghiệp 
và nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp bền 
vững.

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn 
được xác định là một nước nông nghiệp, người 
dân sống ở vùng nông thôn, có khoảng 70% dân 
số sống bằng nghề nông. Nông nghiệp đóng vai 
trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực 
và cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công 
nghiệp chế biến và xuất khẩu. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã từng nói: “Nông dân ta giàu thì nước ta 
giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông 
dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần 
phải có hợp tác xã. Hợp tác xã nông nghiệp là một 
cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm cho nhà nông 
hưng thịnh. Hợp tác xã nông nghiệp giúp cho nhà 
nông đạt đến mục đích đã ích quốc lại lợi dân”. 
Câu nói đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong 
sự nghiệp thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới. Các hợp tác xã kiểu mới phải được 
xây dựng từ những tư duy mới, không áp đặt máy 
móc, không chạy theo thành tích, quan trọng nhất 
là phát huy nội lực, phát động rộng khắp trong 
nhân dân phong trào “Cả nước chung tay xây dựng 
nông thôn mới” vì mục tiêu cuối cùng là “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội văn minh”.

B.T.O
CHÚ THÍCH

[1] Nhật Nam, Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới: tác nhân 
tạo nên chuỗi giá trị liên kết cho nông sản, http://lienminhhtx.
baria-vungtau.gov.vn/hoat-dong-lmhtx-va-thanh-vien/-/
view_content/content/37140/hop-tac-xa-nong-nghiep-
kieu-moi-tac-nhan-tao-nen-chuoi-gia-tri-lien-ket-cho-
nong-san, 30/3/2018, truy cập ngày 8/6/2018.

[2] Nhật Nam, Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới: tác nhân 
tạo nên chuỗi giá trị liên kết cho nông sản, http://lienminhhtx.
baria-vungtau.gov.vn/hoat-dong-lmhtx-va-thanh-vien/-/
view_content/content/37140/hop-tac-xa-nong-nghiep-
kieu-moi-tac-nhan-tao-nen-chuoi-gia-tri-lien-ket-cho-
nong-san, 30/3/2018, truy cập ngày 8/6/2018.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, sự bùng nổ mạnh mẽ của “Cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0” với các công nghệ mới như: 
Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of 
Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) đang ảnh 
hưởng, tác động sâu sắc đến các lĩnh vực đời sống 
xã hội và có những đóng góp quan trọng trong việc 
thúc đẩy đất nước phát triển, hòa vào cùng thành 
công chung trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện 
đại hóa đất nước. 

Giao thông và vấn đề an toàn giao thông là vấn 
đề quan trọng của xã hội và việc giải quyết vấn đề 
giao thông là một công việc mà toàn xã hội phải 
quan tâm. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến 
vào quản lý và vận hành trong lĩnh vực giao thông 
không nằm ngoài xu thế phát triển tất yếu trên. 

Yêu cầu đặt ra là phải ứng dựng các công nghệ 
tiên tiến để tự động hóa việc quản lý, giám sát và 
điều hành hệ thống giao thông một cách hiệu quả. 
Một trong những ứng dụng vô cùng quan trọng 
của công nghệ thông tin trong giao thông là giao 
thông thông minh.

Các camera giám sát 24/24 cung cấp dữ liệu 
hình ảnh cho hệ thống phần mềm phân tích, nhận 
dạng phương tiện tham gia giao thông, hành vi vi 
phạm giao thông, bắt bám và nhận dạng biển số xe 
một cách tự động. Thông qua các thiết bị di động 
như máy tính bảng, điện thoại di động hay máy 
tính xách tay cung cấp dữ liệu về tình trạng giao 
thông cho các nhà quản lý giao thông (cảnh sát 
giao thông, thanh tra giao thông) từ dữ liệu này có 
thể hỗ trợ cung cấp bằng chứng xử lý, phạt nguội 
cho các chiến sỹ công an và là nguồn dữ liệu quý 
giá hỗ trợ hoạch định chính sách, quy hoạch hạ 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM NGÃ 
TƯ THÔNG MINH TẠI 01 ĐIỂM 

GIAO LỘ ĐƯỜNG HUỲNH MINH 
THẠNH VÀ 27/4 THỊ TRẤN 

PHƯỚC BỬU, HUYỆN XUYÊN MỘC
|| KS. Lê Thị Quỳnh Trang
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

tầng của ngành giao thông.
Trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, trong những 

năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh và phát triển 
kinh tế kéo theo nhu cầu vận tải, quá trình cơ giới 
hóa gia tăng dẫn tới nảy sinh nhiều vấn đề liên 
quan đến giao thông và an toàn giao thông. Do đó 
nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông 
tại Chương trình phối hợp số 01/CTr-SKHCN-
UBND ngày 15/7/2016, Sở Khoa học và Công 
nghệ và Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc thống 
nhất đề xuất triển khai thí điểm ngã tư thông minh 
phục vụ giám sát hành vi của người tham gia giao 
thông.

II. MỤC TIÊU
Xây dựng mô hình thí điểm ngã tư thông minh 

phục vụ giám sát hành vi của người tham gia giao 
thông (tại 01 điểm giao lộ đường Huỳnh Minh 
Thạnh và 27/4 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên 
Mộc).

- Hỗ trợ công an địa phương kịp thời hình ảnh 
các tai nạn giao thông nghiêm trọng.

- Hỗ trợ các thông tin hình ảnh vi phạm giao 
thông, có chứng cứ pháp lý rõ ràng để xử lý phạt 
nguội các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ.

- Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, 
giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Hạn chế các lỗi vi phạm giao thông phổ biến 
tại địa phương: Không chấp hành hiệu lệnh của 
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đèn giao thông; Không đội nón bảo hiểm; Chở quá 
2 người trên 1 xe máy; Không đi đúng làn đường 
quy định; Sử dụng ô, điện thoại di động khi tham 
gia giao thông.

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Nội dung của dự án
- Khảo sát lựa chọn địa điểm lắp đặt hệ thống 

và hiện trạng máy móc, trang thiết bị tại công an 
huyện Xuyên Mộc

- Thiết kế mô hình hệ thống và lựa chọn thiết bị 
triển khai dự án

- Xây dựng phần mềm ứng dụng điều khiển hệ 
thống ngã tư thông minh kết hợp quản lý và in ấn 
bằng chứng hình ảnh vi phạm

- Tổ chức thi công lắp đặt thiết bị và kết nối hệ 
thống

- Xây dựng các kịch bản điều khiển thiết bị hệ 
thống xử lý vi phạm

- Vận hành thử nghiệm hệ thống, hoàn thiện quy 
trình kỹ thuật và đào tạo tập huấn, chuyển giao 
công nghệ cho đơn vị sử dụng

2. Kết quả thực hiện dự án
2.1. Lựa chọn thiết bị cho hệ thống ngã tư 

thông minh
Camera với độ phân giải cao cho hình ảnh của 

biển số xe rõ nét trong điều kiện ánh sáng ban ngày 
hay ban đêm, thời tiết mưa. Camera IP được thiết 
kế có cấu hình phù hợp cho việc chụp ảnh khi xe di 
chuyển với tốc độ cao, công nghệ nhận dạng một 
cách chính xác. Camera được lắp đặt tại vị trí phù 
hợp để việc chụp ảnh chính xác biển số xe. 

2.2. Công nghệ áp dụng phát triển hệ thống
Mô hình tổng thể hệ thống giám sát ngã tư thông 

minh:
- Hệ thống hoạt động theo cơ chế sau: Các 

camera thực hiện giám sát liên tục 24/24 sau đó 
hình ảnh được đẩy lên hệ thống dữ liệu điện toán 
đám mây (Coud Computing), tại đây hình ảnh 
được phân tích, xử lý:

+ Nhận dạng phương tiện tham gia giao thông.
+ Xác định các phương tiện vi phạm.
+ Phân tích và nhận dạng biển số của phương 

tiện vi phạm.
- Người dùng giám sát hệ thống thông qua các 

thiết bị di động hoặc máy tính, tạo biên bản và in 
ấn các hình ảnh vi phạm khi cần.

- VAS (Video Analysis System): Là hệ thống 
phân tích lưu lượng giao thông thời gian thực, nhận 
diện vi phạm giao thông: không đội mũ bảo hiểm, 
quá tốc độ, sai làn đường… Hệ thống áp dụng các 
kỹ thuật mới nhất về nhận diện và theo dõi đa đối 
tượng, kết hợp với công nghệ xử lý hình ảnh để 
đảm bảo trong thời gian ngắn vẫn có thể nhận diện 
và theo dõi đối tượng một cách hiệu quả.

- LPR (License plate recognition): Là hệ thống 
kết hợp kỹ thuật nhận diện biển số và tìm kiếm 
đối tượng dựa trên công nghệ AI vào tìm kiếm và 
nhận diện biển số trên các hình ảnh tự nhiên được 
ghi lại nhằm tối ưu hóa hệ thống nhận diện biển số 
tại Việt Nam.

- TMS (Traffic Monitoring System): TMS là hệ 
thống giám sát lưu lượng giao thông với giao diện 
web hỗ trợ chức năng giám sát, báo cáo về lưu 
lượng giao thông, vi phạm giao thông theo thời 
gian thực dựa trên công nghệ xử lý hình ảnh, phân 
tích dữ liệu rada, nhận dạng biển số…

- VMS (Video Management System): VMS là hệ 
thống giám sát và quản lý camera IP dựa trên ứng 
dụng Web. Hệ thống hỗ trợ nhiều định dạng file 
(MJPEG, MPEG, H.264 stream), nhiều chủng loại 
camera và server video, từ đó cung cấp chức năng 
xem trực tiếp, playback, ghi hình, backup. Ngoài 
ra còn hỗ trợ các chức năng như ghi hình event, 
ghi hình theo lịch trình đặt trước. 
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Cấu trúc phần mềm xử lý trên cloud

Cấu trúc phần cứng
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IV. KẾT LUẬN VẦ KIẾN NGHỊ
Hệ thống giao thông thông minh giám sát bằng 

camera tại 01 điểm giao lộ đường Huỳnh Minh 
Thạnh và đường 27/4 thị trấn Phước Bửu, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xây 
dựng trên nên tảng ứng dụng công nghệ thông tin 
đặc biệt là hệ thống ứng dụng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (BigData) vào công 
tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Các đề 
xuất kỹ thuật, tiêu chuẩn trong thiết kế dự án được 
cập nhật về công nghệ tiên tiến và thiết kế chi tiết 
phù hợp với thực tế tại địa phương và tính toán 
khả năng mở rộng, kết nối vào các hệ thống giao 
thông thông minh trong tương lai của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu.

Hệ thống hoàn thành đã được chuyển giao cho 
Công an huyện Xuyên Mộc áp dụng vào thực tế và 
bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực, cụ thể:

- Xuất được các báo cáo để biết rõ được tình 
hình tham gia giao thông của người dân trong địa 
phương lưu thông qua giao lộ.

- Đưa ra các con số chính xác cụ thể để xử phạt 
đúng người, đúng hành vi vi phạm.

- Việc xử lí vi phạm giao thông nhanh chóng, kịp 
thời, hỗ trợ cung cấp bằng chứng có căn cứ pháp lí.

- Tạo hiệu ứng tích cực giúp nâng cao ý thức tự 
giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho 
mọi người khi tham gia giao thông.

- Góp phần giữ gìn an ninh trật tự: trật tự xã hội, 
trật tự nơi công cộng, phát hiện các hành vi cướp 
giật, trộm cắp, trấn lột, hành động biểu tình, đánh 
nhau, bán hàng lấn chiếm vỉa hè.

Giao lộ đường Huỳnh Minh Thạnh và đường 
27/4 thị trấn Phước Bửu có mật độ giao thông cao, 
trong khi lực lượng giao thông còn mỏng khi có 
tai nạn giao thông không kịp thời khó xác nhận 
nguyên nhân sự cố, sai phạm chủ yếu dựa trên 
phân tích hiện trường và các nhân chứng. Việc 
triển khai dự án đã kịp thời hỗ trợ Công an huyện 
Xuyên Mộc giải quyết những khó khăn trên. Tuy 
nhiên đây là dự án thí điểm ứng dụng các công 
nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
lần đầu tiên được áp dụng và triển khai vào thực tế 
tại địa phương nên vấn đề tiếp cận công nghệ đối 
với lãnh đạo địa phương cũng như cán bộ chiến sĩ 
còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ cần phải có thời gian 

tiếp cận và nắm bắt công nghệ. 
Vấn đề về an toàn giao thông và các hành vi vi 

phạm giao thông theo luật pháp Việt Nam là tương 
đối nhiều và phức tạp, do đó hệ thống giao thông 
thông minh nói chung và mô hình ngã tư thông 
minh tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc 
mới chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu đặt ra của 
vấn đề trên, hệ thống cần được nghiên cứu nâng 
cấp và hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Đơn vị chủ trì - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 
Chủ nhiệm dự án kiến nghị Sở Khoa học và Công 
nghệ, các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu sớm xem xét cho phép nhân rộng kết 
quả dự án tới các điểm giao lộ khác trên địa bàn 
huyện Xuyên Mộc cũng như các địa phương khác 
trong tỉnh nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao 
thông và giữ gìn trật tự đô thị.

L.T.Q.T
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Tóm tắt: Nghiên cứu này đã ghi nhận 9 loài thuộc họ 
Ráy (Araceae) ở Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Bình 
Châu - Phước Bửu, trong đó, đã ghi nhận thêm vùng 
phân bố mới cho loài Typhonium lineare cũng như ghi 
nhận lại 1 loài đặc hữu của KBTTN Bình Châu - Phước 
Bửu là Amorphophallus lanceolatus. Ngoài ra, bài báo 
này cũng cung cấp thông tin phân loại cho 9 loài thuộc 
họ Ráy gồm danh pháp đầy đủ, mẫu chuẩn, đặc điểm 
sinh thái, phân bố và hình ảnh minh họa.

Từ khóa: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, họ Ráy, 
Araceae.

I. MỞ ĐẦU
KBTTN Bình Châu - Phước Bửu là khu rừng tự 

nhiên cây họ Dầu trên đất cát ven biển duy nhất 
còn sót lại của Việt Nam tại huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo báo cáo từ Bản Quản 
lý KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, hệ thực vật ở 
đây có khoảng 796 loài thuộc 142 họ với các loài 
thực vật quý hiếm đặc trưng như: Dầu cát, Cẩm lai 
Bà Rịa, Gõ đỏ, Giáng hương, Bình linh nghệ. 

Hiện nay, việc nghiên cứu hiện trạng số lượng 
loài là hết sức quan trọng trong công tác quản lý. 
Do vậy, bài báo này nhằm hệ thống thành phần 
loài thuộc họ Ráy (Araceae) ở KBTTN Bình Châu 
- Phước Bửu, trong đó, phần lớn các loài là đặc 
hữu của Việt Nam cũng như nhiều loài mới chỉ 
phát hiện (Amorphophallus lanceolatus) hoặc mới 
ghi nhận thêm vùng phân bố (Typhonium lineare) 
ở KBTTN Bình Châu - Phước Bửu.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu: 
Các loài thuộc họ Ráy (Araceae) ở KBTTN Bình 

Châu - Phước Bửu
2. Phương pháp nghiên cứu:

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ 
THÀNH PHẦN LOÀI THUỘC HỌ RÁY 
(ARACEAE) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN BÌNH CHÂU - PHƯỚC BỬU
|| Văn Hồng Thiện (1)

|| Lê Văn Sơn, Lê Văn Khanh, 
Nguyễn Đăng Quan, Bùi Quốc Vương, 
Bùi  Trọng Thuấn (2)

(1) Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM
 (2) BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu

2.1. Điều tra thực địa:
- Chụp ảnh tư liệu: ảnh chi tiết của các loài được 

chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hiệu CANON 
600D kết hợp với ống kính Macro EF 100 mm và 
bộ nối 12, 20 và 36 mm.

- Thu thập mẫu vật làm tiêu bản khô: quy trình 
thu mẫu và xử lý tiêu bản thực vật dựa trên tiêu 
chuẩn của Vườn thực vật Kew (Anh Quốc) [5].

2.2. Nghiên cứu phân loại:
- Nghiên cứu mẫu vật tại các bộ sưu tập: để phục 

vụ cho quá trình định danh cũng như xác định vị trí 
phân bố của các loài, trong nghiên cứu này, chúng 
tôi trực tiếp khảo sát tiêu bản mẫu vật ở 5 bộ sưu 
tập trong nước gồm: Đại học Khoa học tự nhiên 
Hà Nội (HNU), Đại học Khoa học tự nhiên Tp. 
HCM (PHH), Viện Sinh học nhiệt đới (VNM), 
Viện Sinh thái học Miền Nam (SGN) và Viện sinh 
thái và Tài nguyên sinh vật (HN). Ngoài ra, chúng 
tôi cũng tham khảo các hình quét của các tiêu bản 
từ các bộ tiêu bản thực vật Paris (P) và Kew (K).

- Phương pháp định loại loài: sử dụng phương 
pháp hình thái so sánh, dựa trên các đặc điểm hình 
thái của các cơ quan sinh sản và sinh dưỡng của 
cây để chỉ ra những đặc điểm khác biệt và gần gũi 
của các loài [1-4].

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Aglaonema simplex Blume, 1837. Rumphia, 
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1: 152, pl. 36 D, 65
- Mẫu chuẩn: Kuhl & van Hasseltw 12 (L); Java, 

Inđônêxia.
- Đặc điểm sinh thái: cây mọc ven suối, dưới tán 

rừng thường xanh hay rụng lá.
- Phân bố: KBTTN Bình Châu – Phước Bửu, 

Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, 
Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kom 
Tum, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, 
Kiên Giang và Lâm Đồng. Còn có ở Ấn Độ, Trung 
Quốc, Thái Lan, Inđônêxia và Malaixia [1-4].

Hình 1. Aglaonema simplex. A. Cây ngoài thực địa, B. Phát hoa.

2. Amorphophallus opertus Hett. 1994. Blumea, 
39: 267, fig. 10 (b & c)

Hình 2. Amorphophallus opertus. A. Cây ngoài thực địa, 
B. Phát hoa và củ.

- Mẫu chuẩn: Hetterscheid H.AM.141-T (L), 
Đắk Lắk, Việt Nam.

- Đặc điểm sinh thái: bìa rừng, nơi có nhiều ánh 
sáng hay ở rừng thưa.

- Phân bố: mới chỉ phát hiện có ở Việt Nam, 
KBTTN Bình Châu – Phước Bửu và Đắk Lắk [1-
4].

3. Amorphophallus lanceolatus (Serebryanyi) 
Hett. & C. Claudel, 2012. Aroideana, 35: 40–46

- Mẫu chuẩn: Hettercheid H. AM. 179-T (MHA), 
Xuyên Mộc, Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 
1992.

- Đặc điểm sinh thái: mọc dưới tán rừng thưa.
- Phân bố: mới chỉ phát hiện có ở KBTTN Bình 

Châu - Phước Bửu [1-4].

Hình 3. Amorphophallus lanceolatus. A. Cây ngoài thực địa, 

B. Mo và bông nạc.

4. Arisaema roxburghii Kunth, 1841. Enum. Pl. 
3:18

Hình 4. Arisaema roxburghii. A. Cây ngoài thực địa, 
B. Mo và bông nạc.
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- Mẫu chuẩn: King’s collector 1653 (K), 
Malakka, Penang.

- Đặc điểm sinh thái: trên nền đất mùn, dưới tán 
rừng.

- Phân bố: có ở KBTTN Bình Châu - Phước 
Bửu và nhiều nơi ở Việt Nam. Ngoài ra còn có ở 
Malaixia Thái Lan, Lào, Campuchia [1-4].

5. Pothos scandens L. 1753. Sp. Pl. 698
- Đặc điểm sinh thái: cây leo trên đá hay cây gỗ 

trong rừng.
- Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, 

Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí 
Minh, Tây Ninh. Còn có ở Ấn Độ, Mađagaxca, 
Mianma, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, 
Singapore, Malaixia, Philippin, Inđonêxia, Brunây 
[1-4].

Hình 5. Pothos scandens. A. Phiến lá, B. Phát hoa.

6. Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott, 1832. 
Melet. Bot. 21; id. 1860. Prodr. Syst. Aroid. 359

- Mẫu chuẩn: Hooker f. & Thomson sine num. 
(isotype: B), Bengalen; Poilane 4664 (holotype: P, 
đã xem hình quét), Nha Trang, Việt Nam, ngày 22 
tháng 09 năm 1922.

- Đặc điểm sinh thái: cây leo trên các cây gỗ vừa 
đến lớn ở rừng bán thường xanh.

- Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh. 
Còn có ở Thái Lan, Lào, Campuchia và Malaixia 
[1-4].

Hình 6. Scindapsus officinalis. A. Cây ngoài thực địa, 
B. Mo và bông nạc.

7. Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume, 
1837. Rumphia, 1: 134

- Mẫu chuẩn: Lodd. 1819. Bot. 4: 396.
- Đặc điểm sinh thái: mọc nơi quang đãng, dọc 

theo bờ kênh, suối hay vườn nhà.
- Phân bố: KBTTN Bình Châu – Phước Bửu, 

Tuyên Quang, Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, 
Quảng Bình, Huế, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ. Còn có ở 
Ấn Độ, Lào, Campuchia, Malaixia, Ôxtrâylia [1-
4].

Hình 7. Typhonium flagelliforme. A. Cây ngoài thực địa, 
B. Mo và bông nạc.
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8. Typhonium lineare Hett. & V.D. Nguyen, 

2001. Aroideana, 24: 24. fig. 3-4.

Hình 8. Typhonium lineare. A. Cây ngoài thực địa, 
B. Mo và bông nạc.

- Mẫu chuẩn: P.C. Boyce & V.D. Nguyen 1333 
(HN), huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ngày 20 
tháng 05 năm 1998.

- Đặc điểm sinh thái: cây mọc dưới chân núi đá 
granit hay trên nền đất cát gần biển, dưới tán rừng 
rụng lá.

- Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận [1-4].

9. Typhonium trilobatum (L.) Schott, 1829. 
Wiener Z. Kunst 3: 72.

Hình 9. Typhonium trilobatum. A. Cây ngoài thực địa, 
B. Mo và bông nạc

- Mẫu chuẩn: s. coll. 177 (BM), Sri Lanka.
- Đặc điểm sinh thái: cây mọc hoang dại ở nhiều 

nơi, từ đồng bằng, dọc theo đường lộ có độ cao 
thấp đến các khu vực miền núi cao đến khoảng 
300 m.

- Phân bố: KBTTN Bình Châu – Phước Bửu, 
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hòa Bình, 
Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Huế, Ninh Thuận, 
Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Còn có ở Sri Lanka, Nêpan, Trung Quốc, Malaixia, 
Thái Lan [1-4].

IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã thống kê ở KBTTN Bình Châu – Phước Bửu có 9 loài thuộc họ Ráy (Araceae), trong đó 

loài Amorphophallus lanceolatus là loài đặc hữu và ghi nhận bổ sung vùng phân bố cho loài Typhonium 
lineare cho Khu bảo tồn.

V.H.T, L.V.S, L.V.K, N.Đ.Q, B.Q.V, B.T.T

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]  Nguyễn Văn Dư (Nguyễn Tiến Bân - chủ biên), Họ Ráy (Araceae Juss.) Danh lục các loài thực vật Việt 

Nam, tập III, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2005. 
[2]   Nguyễn Văn Dư, Nghiên cứu phân loại họ Ráy (Araceae Juss.) ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ Sinh thái học, 

Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 2006.
[3]   Phạm Hoàng Hộ, “Araceae”, Cây cỏ Việt Nam, tập 3, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2000.
[4]  Văn Hồng Thiện, Xây dựng cây phả hệ cho họ Ráy (Araceae) ở khu vực phía Nam Việt Nam dựa trên hình 

thái và marker phân tử, Luận án tiến sĩ Sinh học, Học viện khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và 
công nghệ Việt Nam, 2017.

[5]  Bridson D and Forman L, The Herbarium Handbook-Third Edition, Royal Botanic Gardens, Kew, UK, 1999.
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I. GIỚI THIỆU CHUNG
Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều 

coi trọng phát triển du lịch. Ở Việt Nam, du lịch 
được coi là xu hướng tất yếu và là đầu tàu trong 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng 
công nghiệp 4.0 hiện nay. Ngành “công nghiệp 
không khói” mang về một nguồn thu không nhỏ 
cho nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, chặng đường 
phát triển của ngành du lịch nước ta vẫn còn đối 
diện nhiều thách thức cần phải vượt qua.

Với những lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý kinh tế 
và chính trị, Việt Nam có rất nhiều thuận lợi để phát 
triển du lịch. Nằm ở trung tâm Đông Nam Á, lãnh 
thổ Việt Nam vừa gắn liền với lục địa vừa thông 
ra đại dương, có vị trí giao lưu quốc tế thuận lợi cả 
về đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ 
và hàng không. Đây là tiền đề rất quan trọng trong 
việc mở rộng và phát triển du lịch quốc tế.

Năm 2014, Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế 

DỰ BÁO LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ 
ĐẾN BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 

2020 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
||ThS. Nghiêm Phúc Hiếu 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

giới (WTTC) xếp Việt Nam ở hạng thứ 16 trong số 
184 quốc gia có tiềm năng lâu dài trong phát triển 
du lịch. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực 
ngành Du lịch ngày một phát triển cả về số lượng 
và chất lượng. Lượng khách liên tục gia tăng, từ 
năm 2007 đến nay, tốc độ tăng trưởng lượng khách 
luôn đạt nhịp độ 2 con số; Từ năm 2010 đóng góp 
3,26% GDP cả nước, đến năm 2016 đóng góp 
khoảng 6,6% GDP cả nước đứng thứ 40/184 nước 
về quy mô đóng góp trực tiếp vào GDP và xếp thứ 
55/184 nước về quy mô tổng đóng góp vào GDP 
quốc gia. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) thuộc vùng 
Đông Nam bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, nằm trên trục đường xuyên Á, có hệ thống 
cảng biển, sân bay và mạng lưới đường sông thuận 
lợi. Vị trí địa lý và khí hậu đã mang lại cho BRVT 
nhiều thuận lợi về mặt du lịch đó là: Nằm trong 
vùng năng động nhất về kinh tế của Việt Nam nên 
có nhiều thuận lợi trong việc thu hút các nguồn 
khách du lịch của vùng Đông Nam bộ, Tây Nam 
bộ, khách quốc tế; Số giờ nắng cao trong năm, 
nhiệt độ không khí khá ổn định, không có mùa 
đông và ít bão là các yếu tố tạo cho tỉnh có lợi thế 
hơn hẳn so với các tỉnh ven biển miền Bắc và miền 
trung trong phát triển du lịch biển.

Để khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch 
tỉnh, tạo dấu ấn tốt trong lòng du khách, khắc phục 
những rủi ro trong kinh doanh dịch vụ du lịch, lên 
kế hoạch cho những chặng đường phát triển bền 
vững tiếp theo, mục đích của bài viết nhằm xây 
dựng một mô hình ARIMA phù hợp để dự báo 
lượng khách quốc tế đến BRVT đến năm 2020. 
Quá trình dự báo lượng khách quốc tế thực sự là 
vấn đề có ý nghĩa thiết thực và quan trọng cho nhà 
quản lý kinh tế thời kỳ hội nhập toàn cầu hóa cùng 

Tóm tắt: Du lịch Việt Nam nói chung và Bà Rịa - Vũng 
Tàu nói riêng đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn của đất nước và đóng góp khoản thu không nhỏ 
vào ngân sách. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển du lịch 
còn rất to lớn khi chúng ta chưa thể khai thác và tận 
dụng hết. Khi cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới, việc 
dự báo lượng khách quốc tế thực sự có ý nghĩa đối với 
các nhà quản lý, các nhà đầu tư để có kế hoạch phát 
triển bền vững trong lương lai. Bài viết sử dụng phương 
pháp Box-Jenkins xây dựng mô hình ARIMA nhằm dự 
báo lượng khách quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu dựa trên 
số liệu công bố hàng năm trên Niên giám Thống kê của 
tỉnh. Kết quả cho thấy mô hình ARIMA (1,2,2) là phù hợp 
nhất. Bài viết cũng đưa ra dự báo ngắn hạn thử nghiệm 
về lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 nhằm 
đánh giá tính chính xác dự báo với mức độ chênh lệch 
khá thấp. Từ đó, tác giả tiến hành dự báo lượng khách 
quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu tới năm 2020 và nêu một 
số kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng cho ngành 
du lịch tỉnh nhà. 

Từ khóa: Bà Rịa - Vũng Tàu, dự báo, khách quốc tế, 
ARIMA, công nghiệp 4.0 
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cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mô hình ARIMA
Hai tác giả George Box & Gwilym Jenkins 

(1976) đã nghiên cứu mô hình tự hồi qui tích 
hợp trung bình trượt (Autoregressive Integrated 
Moving Average), viết tắt là ARIMA. Tên của 
họ (Box-Jenkins) được dùng để gọi cho các quá 
trình ARIMA tổng quát áp dụng vào phân tích và 
dự báo các chuỗi thời gian. ARIMA được kết hợp 
bởi 3 thành thành phần chính: AR (thành phần tự 
hồi quy), I (tính dừng của chuỗi thời gian) và MA 
(thành phần trung bình trượt). 

Mô hình tự tương quan bậc p (viết tắt là AR(p)) 
là quá trình phụ thuộc tuyến tính của các giá trị trễ 
và sai số ngẫu nhiên được diễn giải như sau: 

 Mô hình trung bình trượt bậc q, viết tắt là 
MA(q), là quá trình được mô tả hoàn toàn bằng 
phương trình tuyến tính có trọng số của các sai số 
ngẫu nhiên hiện hành và các giá trị trễ của nó. Mô 
hình được viết như sau: 

Mô hình tự tương quan tích hợp với trung bình 
trượt có dạng ARIMA (p, d, q), được xây dựng dựa 
trên 2 quá trình (1) và (2) được tích hợp. Phương 
trình tổng quát là: 

2.2. Quy trình ứng dụng mô hình ARIMA
Bước 1: Nhận dạng mô hình 
Nhận dạng mô hình ARIMA (p, d, q) là việc tìm 

các giá trị thích hợp của p, d và q. Với d là bậc sai 
phân của chuỗi thời gian được khảo sát, p là bậc 
tự hồi qui và q là bậc trung bình trượt. Việc xác 
định p và q sẽ phụ thuộc vào các đồ thị SPAC = 
f(t) và SAC = f(t), với SAC là hàm tự tương quan 
của mẫu và SPAC là hàm tự tương quan từng phần 
của mẫu.

Việc lựa chọn mô hình AR(p) phụ thuộc vào đồ 
thị SPAC nếu nó có giá trị cao tại các độ trễ 1, 2,..., 
p và giảm đột ngột sau đó, đồng thời dạng hàm 
SAC tắt lịm dần. Tương tự, việc chọn mô hình 

MA(q) dựa vào đồ thị SAC nếu nó có giá trị cao 
tại độ trễ 1, 2,..., q và giảm mạnh sau q, đồng thời 
dạng hàm SPAC tắt lịm dần. 

Bước 2: Ước lượng các thông số của mô hình 
ARIMA (p, d, q) 

Các tham số của mô hình sẽ được ước lượng 
bằng phần mềm Eview. Quá trình lựa chọn mô 
hình là quá trình thực nghiệm và so sánh các tiêu 
chí R2 hiệu chỉnh, AIC và Schwarz cho đến khi ta 
chọn được mô hình tốt nhất cho việc dự báo. 

Bước 3: Kiểm định mô hình 
Sau khi xác định các tham số của quá trình 

ARIMA, điều cần phải làm là tiến hành kiểm định 
xem số hạng sai số et của mô hình có phải là một 
nhiễu trắng (white noise) hay không để đảm bảo 
mô hình là phù hợp. Ta có thể sử dụng biểu đồ tự 
tương quan ACF hoặc kiểm định Breusch-Godfrey 
kiểm tra tính tự tương quan của sai số.

Bước 4: Dự báo
Dựa trên phương trình của mô hình ARIMA, 

tiến hành xác định giá trị dự báo và kết luận.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu

Dữ liệu được sử dụng trong bài viết là số lượt 
khách quốc tế đến BR-VT được phục vụ bởi các 
cơ sở lưu trú theo năm từ 1996 tới 2016 theo đơn 
vị lượt. Số liệu được tổng hợp từ các Niên giám 
thống kê của tỉnh theo năm, được xử lý trên phần 
mềm Excel 365 và Eviews 6.0. Tổng cộng 21 quan 
sát trong đó 20 quan sát từ năm 1996 tới năm 2015 
được sử dụng để thiết lập mô hình, quan sát năm 
2016 để kiểm tra tính chính xác của dự báo. Nhìn 

Nguồn: Niên giám thống kê BRVT
Hình 1: Lượt khách quốc tế đến BRVT từ 1997 đến 2015
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chung lượng khách quốc tế tăng dần theo thời gian 
bắt đầu từ 1999 và chỉ có giảm một chút vào năm 
2009 do khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động 
không nhỏ tới nhu cầu du lịch của khách quốc tế. 

3.2. Kiểm định tính dừng 
Chuỗi số liệu sử dụng trong ARIMA được giả 

định là chuỗi dừng, vì vậy để dự báo khách quốc 
tế bằng mô hình này ta cần phải xem xét chuỗi 
dữ liệu nghiên cứu có dừng hay không. Đầu tiên, 
dựa vào việc quan sát đồ thị của chuỗi số liệu, sau 
đó tiến hành kiểm tra tính chất này thông qua hai 
kiểm định phổ biến: Augmented Dickey-Fuller 
(ADF) và Perron-Phillips (PP) hay được gọi là 
kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test).

Bảng 1: Kết quả kiểm định tính dừng

Kiểm định Giá trị t Xác suất

ADF -9.246 0.000

PP -10.372 0.000

CÁC GIÁ TRỊ TỚI HẠN Ở MỨC Ý NGHĨA 
THỐNG KÊ 1%, 5%, 10% TƯƠNG ỨNG 

LÀ: -3.89, -3.05 VÀ -2.67

Nhìn vào đồ thị hình 1 khá dễ nhận thấy chuỗi 
dữ liệu là chuỗi không dừng. Ta cần lấy sai phân 
bậc 1 và 2 của biến lượng khách quốc tế và thực 
hiện lại kiểm định ADF và PP. Kết quả của cả hai 
kiểm định ADF và PP trong bảng 1 sau khi lấy sai 
phân bậc 2 cho phép ta bác bỏ giả thuyết H0 về tính 
dừng của dữ liệu ở mức ý nghĩa 1% tức chuỗi dữ 
liệu sau khi lấy sai phân bậc 2 là chuỗi dừng.

3.3. Nhận dạng các yếu tố mô hình

Để xác định giá trị p, q trong mô hình ARIMA 
ta phải dựa vào biểu đồ hàm tự tương quan ACF 

và tự tương quan từng phần PACF. Trong biểu đồ 
PACF ở hình 2, các hệ số tương quan riêng phần 
khác không có ý nghĩa ở độ trễ 1 sau đó tắt nhanh 
về 0. Còn đối với biểu đồ ACF, ta có các hệ số 
tương quan khác 0 có ý nghĩa ở các độ trễ 1, 2 và 
5 sau đó tắt dần về 0 theo dạng dao động tắt dần 
với quy luật số mũ. Như vậy, ta có thể chọn p (1), 
q (1,2,5) và d  (2) cho mô hình ARIMA.

Tóm lại, các dạng mô hình ARIMA được nhận 
diện bao gồm ARIMA (1,2,1); ARIMA (1,2,2); 
ARIMA (1,2,5).

3.4. Lựa chọn mô hình
Các mô hình đã nhận diện được so sánh tính phù 

hợp dựa trên các thông số kiểm định sau hồi quy 
bao gồm: R2 điều chỉnh, công cụ thông tin Akaike, 
công cụ Schwarz để lựa chọn mô hình phù hợp 
nhất. Kết quả ước lượng thử được tổng hợp như 
sau:

Bảng 2: Các mô hình ARIMA (p, d, q) 

Mô hình R2 điều 
chỉnh

AIC SC

ARIMA (1,2,1) 0.660 23.200 23.347

ARIMA (1,2,2) 0.816 22.585 22.732

ARIMA (1,2,5)
0.666

23.184

23.331

Từ Bảng 2 ta thấy mô hình ARIMA (1,2,2) là mô 
hình thỏa mãn nhiều nhất các tiêu chuẩn sử dụng, 
do đó đây là mô hình được vận dụng vào việc dự 
báo.

3.5. Ước lượng mô hình
Kết quả ước lượng mô hình được trình bày ở 

Bảng 3, các biến độc lập đều có ý nghĩa thống 
kê ở mức 1%. Đặt Yt = D(ARRIVALS,2) với 
ARRIVALS là lượng khách quốc tế đến BRVT, ta 
có mô hình như sau:

Yt = 2610.222- 0.989Yt -1 + 0.995ut-3 + ut

Bảng 3: Kết quả ước lượng của mô hình ARIMA (1,2,2)

Biến Hệ số Sai số 
chuẩn Thống kê t Xác suất

C -2610.222 873.370 2.989 0.010

AR (1) -0.989 0.038 -25.936 0.000

MA (2) 0.995 0.107 -9.271 0.000

Biến phụ thuộc: D(ARRIVALS,2)

Hình 2: Biểu đồ ACF VÀ PACF
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3.6. Kiểm định phần dư
Mô hình cần được kiểm tra mức độ phù hợp với 

chuỗi dữ liệu nghiên cứu bằng cách phân tích phần 
dư

Hình 3: Biểu đồ ACF VÀ PACF phần dư
Trong Hình 3, biểu đồ ACF của phần dư không 

có thanh nào vượt quá 2 đường biên cho thấy sai 
số là một nhiễu trắng thể hiện sự phù hợp của mô 
hình. 

3.7. Dự báo
Bảng 4 thể hiện giá trị dự báo năm 2016 lượng 

khách quốc tế đến BRVT của mô hình và so sánh 
với giá trị thực tế. Kết quả cho thấy chênh lệch 
giữa giá trị dự báo và thực tế lượng khách quốc tế 
trong năm 2016 là khá thấp (chỉ cao hơn 3.34%) 
thể hiện sự phù hợp của mô hình khi dự báo.

Bảng 4: So sánh kết quả dự báo
Đơn vị: Lượt khách

Thời gian Lượng khách 
thực tế

Lượng khách 
dự báo Chênh lệch

2016 378,000 390,611 +3.34%
Từ đó, ta dự báo lượng khách quốc tế đến BRVT 

tới năm 2020 theo bảng 5.
Bảng 5: Dự báo khách quốc tế tới 2020

Đơn vị: Lượt khách
Thời gian Dự báo lượng khách

Năm 2017 390,427

Năm 2018 403,280

Năm 2019 416,560

Năm 2020 430,266

Dự báo cho rằng lượng khách quốc tế sẽ có tốc 
độ tăng đều trong những năm tiếp theo và kể từ 
năm 2018 sẽ vượt mốc 400,000 lượt khách. Điều 
này là một tín hiệu rất tốt cho ngành du lịch Việt 

Nam nói chung và BRVT nói riêng và cũng là 
thách thức khiến chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều 
nguồn lực để đón tiếp khách quốc tế một cách chu 
đáo nhất.  

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Bài viết sử dụng phương pháp Box-Jenkins 

(1976) để lập mô hình và dự báo lượng khách quốc 
tế đến BR-VT theo năm là một mô hình chuỗi thời 
gian tuân theo quá trình tự hồi qui tích hợp với 
trung bình trượt hay ARIMA (1,2,2) là mô hình 
phù hợp nhất. Dựa vào mô hình này chúng ta có 
thể đưa ra dự báo lượng khách quốc tế tới BRVT 
năm 2020 với chênh lệch nhỏ. Mô hình ARIMA 
có thể dùng để dự báo, song có thể chưa phải là 
tối ưu, bởi vì sự phụ thuộc trong mô hình được 
giả định là tuyến tính. Ta có thể dùng thêm những 
phương pháp khác để nâng cao chất lượng dự báo. 

Để sẵn sàng cho công tác tiếp đón du khách quốc 
tế với số lượng lớn trong thời gian tới, ngành du 
lịch tỉnh cần tập trung chú trọng phát triển nhanh 
cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng sản 
phẩm dịch vụ, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh 
doanh lữ hành và du lịch, cần chuẩn bị tốt nguồn 
nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu về chất lượng, 
ngoại ngữ tốt, cơ cấu ngành nghề và tính chuyên 
nghiệp, tăng cường khai thác các công nghệ thông 
tin hiện đại, khai thác hiệu quả Internet phục vụ 
công tác truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam 
tại các thị trường trọng điểm, tăng cường hội nhập 
hợp tác quốc tế về du lịch. Ngoài ra, ngành du lịch 
tỉnh cần tổ chức nhiều hơn nữa các hội thảo du 
lịch trong nước lẫn quốc tế nhằm tìm ra những giải 
pháp phát triển phù hợp cũng như dự báo lượng 
khách quốc tế một cách chính xác nhất phục vụ 
cho công tác xây dựng các đề án và phối hợp hành 
động.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Box, G.E.P., and G.M. Jenkins (1976). Time Series Analysis: 
Forecasting and Control, Revised Edition, Holden Day, San 
Francisco. 

2. Nguyễn Khắc Hiếu, “mô hình ARIMA và dự báo lạm phát 
6 tháng cuối năm 2014”, Kinh tế và Dự báo 2014, số 16 tr.16-
18. - 2014   

3. Gujarati, 2004. Basic Econometrics. McGraw−Hill 
4. Suhartono, Journal of Mathematics and Statistics 7(1), 

20-27 (2011).



>> HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG

24 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Lưu vực sông Thị Vải nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam, chảy qua địa phận các tỉnh 
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh 
với diện tích toàn lưu vực là 394 km2, đóng vai trò 
quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hoá và xã 
hội của người dân nơi đây.

Sông Thị Vải dài khoảng 46 km, lòng sông sâu 
(trung bình 30 - 50 m) và rộng (trung bình 300 
- 800 m) nên rất thuận lợi cho giao thông đường 
thủy, đặc biệt là xây dựng các cảng nước sâu. Vùng 
tả ngạn sông Thị Vải có trục quốc lộ 51 - tuyến 
đường huyết mạch nối liền thành phố biển Vũng 
Tàu với các trung tâm kinh tế lớn như TP. Hồ Chí 
Minh, TP. Biên Hòa cùng với hệ thống cảng nước 
sâu thì các hoạt động công nghiệp và dịch vụ cảng 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 
SÔNG THỊ VẢI ĐOẠN CHẢY TỪ GÒ 
DẦU ĐẾN CẢNG CÁI MÉP VÀ XÁC 

ĐỊNH NGUỒN GỐC CHẤT Ô NHIỄM 
PHẦN 1: CÁC CHỈ TIÊU 

MUỐI DINH DƯỠNG (N, P)
|| TS. Đặng Thị Hà
|| KS. Huỳnh Công Vĩnh 

Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển, Trường ĐH BR-VT

dọc theo lưu vực sông phát triển mạnh mẽ.
Trong thời gian qua, do thuận lợi về cơ sở hạ 

tầng, giao thông, năng lượng… và đổi mới các 
chính sách nên chỉ trong một thời gian ngắn, số 
lượng các khu công nghiệp trên lưu vực sông 
Thị Vải đã tăng đáng kể. Ven sông Thị Vải có rất 
nhiều Khu công nghiệp hoạt động ở nhiều ngành 
như: Công nghiệp hóa chất (superphotphate Long 
Thành, nhà máy sản xuất chất tẩy rửa, nhà máy sản 
xuất PVC…), Công nghiệp chế biến thực phẩm 
(nhà máy Vedan, dầu thực vật Tường An, các nhà 
máy chế biến bột mì…), Công nghiệp chế biến 
thủy tinh (thủy tinh Nhật, nhà máy gốm Taicera, sứ 
vệ sinh Caesar Việt Nam…), Công nghiệp thuộc 
da, dệt may, Công nghiệp điện - điện tử - cơ khí… 
Quá trình phát triển công nghiệp đem lại nhiều 
nguồn lợi và phát triển kinh tế xã hội, nhưng bên 
cạnh có nhiều vấn đề liên quan đến môi trường nảy 
sinh làm gia tăng các hoạt động xấu, làm nảy sinh 
nhiều vấn đề tiêu cực đối với môi trường, đặc biệt 
là sự suy giảm nghiêm trọng chất lượng nước sông 
Thị Vải. Trước thực trạng về sự gia tăng các nhà 
máy xí nghiệp, khu công nghiệp dọc lưu vực sông, 
song song đó là lượng xả thải ra sông ngày càng 
tăng, việc nghiên cứu hiện trạng, diễn biến chất 
lượng môi trường nước sông Thị Vải là hết sức 
cần thiết, để từ đó có thể đưa ra những giải pháp 
nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi 
trường nước sông nói riêng và môi trường sống 

Tóm tắt 
Sông Thị Vải được biết đến là con sông giàu tiềm năng 

về kinh tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Song song với đó 
là sự đe doạ nghiêm trọng chất lượng nước mặt từ các 
hoạt động công nghiệp và cảng biển trên lưu vực sông. 
Đã có thời điểm chất lượng nước sông ở mức thấp báo 
động, nguy cơ trở thành dòng sông chết. Các kết quả 
giới thiệu trong bài báo này thu được từ đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp trường, BVU. Trong phần 1, chúng tôi 
xin giới thiệu các kết quả ban đầu đánh giá chất lượng 
nước thông qua các chỉ tiêu TSS, N tổng và P tổng. Chúng 
tôi thấy chất lượng nước sông Thị Vải tại thời điểm khảo 
sát (nửa đầu năm 2017) rất thấp, chỉ được xếp vào loại 
B2. Nước thải từ các khu công nghiệp trên lưu vực sông 
cùng hoạt động của tàu thuyền là nguyên nhân chính 
gây ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Thị Vải. Trên 
cơ sở đó, chúng tôi xin đề xuất một vài giải pháp để cải 
thiện chất lượng nước sông Thị Vải. 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 25 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

nói chung. Trong năm học 2016-2017, chúng tôi 
đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp trường BVU “Đánh giá chất 
lượng nước trên lưu vực sông Thị Vải - Xác định 
nguyên nhân gây ô nhiễm và đề xuất biện pháp 
giảm thiểu”. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình 
bày các kết quả thu được về một số chỉ tiêu nước 
mặt, cụ thể là hàm lượng muối dinh dưỡng (N,P) 
thu được trên lưu vực sông Thị Vải đoạn chảy từ 
Phú Mỹ về đến Thành phố Bà Rịa tại 7 vị trí quan 
trắc khác nhau trong thời gian tháng 1 đến tháng 
6/2017. Mục tiêu của bài báo này là xác định sự 
biến động theo thời gian và không gian chất lượng 
nước lưu vực sông Thị Vải, từ đó có thể xác định 
được nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra các biện 
pháp bảo vệ chất lượng nước sông Thị Vải một 
cách phù hợp nhất.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Sơ lược về sông Thị Vải
Sông Thị Vải là một nhánh sông nằm ở khu vực 

hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai, thuộc địa bàn các 
tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố 
Hồ Chí Minh. Phía thượng lưu sông Thị Vải gồm 
suối Cả (41km), suối Le (19km) và nhiều kênh, 
rạch, suối nhỏ xen kẽ với các khu rừng ngập mặn 
nghèo, phần chảy qua địa phận tỉnh Đồng Nai và 
Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích lưu vực đến ngã ba 
(hợp lưu) sông Gò Gia-Thị Vải là 494 km2, sau đó 
chảy tiếp vào sông Cái Mép (thuộc địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và 
đổ ra Biển Đông tại Vịnh Gành Rái. Ở phía hạ lưu 
sông có các nhánh nối liền với hệ thống sông Đồng 
Nai. Hướng dòng chảy của sông Thị Vải gần như 
song song với quốc lộ 52 từ Long Thành đi Bà Rịa. 
Thủy triều tại khu vực vịnh Gành Rái, sông Thị 
Vải - Gò Gia thuộc loại bán nhật triều không đều 
được biểu hiện thành hai thành phần nhật triều và 
bán nhật triều.

Sông Thị Vải dài khoảng 76km, chiều rộng trung 
bình 400-650m, độ sâu trung bình 22m, nơi sâu 
nhất khoảng 60m. Vì thế sông Thị Vải mang tính 
chất của một vùng biển hay một phần vịnh Gành 
Rái ăn sâu vào đất liền. Biên độ triều trên sông Thị 
Vải khá cao, khoảng 492 cm, lưu tốc dòng chảy 
trung bình từ 50-100cm/s.

Chế độ thủy triều của biển Đông có tác động rất 

lớn đến chế độ thủy văn của sông Thị Vải. Đây 
là khu vực rất hấp dẫn các nhà đầu tư do có vị trí 
thuận lợi, có hệ thống cảng nước sâu phát triển và 
là cửa ngõ giao thông thủy cho cả vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam hiện tại cũng như về lâu dài.

2.2. Chu trình lấy và phân tích mẫu: 
Mẫu nước mặt trên lưu vực sông Thị Vải được 

lấy tại 7 vị trí S1-S7 khác nhau từ Gò Dầu đến 
Cảng Cái Mép (Hình 3). Mẫu nước được lấy bằng 
các chai nhựa 5 lít đã rửa sạch và tráng lại 3 lần 
bằng nước cần lấy, cách bờ ít nhất là 2m và cách 
mặt nước khoảng 0.5m. Tại một số vị trí mẫu nước 
được lấy từ vị trí giữa cầu. Mẫu nước lấy được bảo 
quản trong các thùng đá và cất giữ trong tủ lạnh 
đến khi phân tích (ngay trong ngày, Hình 3). 

Các thông số quan trắc bao gồm: pH, nhiệt độ, 
TSS (Total Suspended Solid), tổng N, tổng P. 
Phương pháp phân tích theo các tiêu chuẩn ban 
hành: pH, To được đo ở hiện trường bằng máy 
đo pH cầm tay Hana HI 98183; Hàm lượng TSS 
(mg/l) được đo theo TCVN 6625:2000 (ISO 
11923:1997), Tổng N được xác định theo TCVN 
9936:2013, Nồng độ P được xác định theo TCVN 

Hình 1: Bản đồ lưu vực sông Thị Vải
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6202:2008 (ISO 6878:2004). 
Các kết quả trình bày trong nghiên cứu này nằm 

trong khuôn khổ Đồ án tốt nghiệp hệ Đại học 
chuyên ngành Công nghệ Môi trường, Trường ĐH 
Bà Rịa – Vũng Tàu.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

3.1. Dao động theo thời gian các chỉ tiêu chất 
lượng nước trên lưu vực sông Thị Vải

Các kết quả thu được trong khuôn khổ đề tài 
nghiên cứu được trình bày trong bảng 1, cho thấy 
giá trị các thông số quan trắc chất lượng nước sông 
Thị Vải trong các tháng đầu năm 2017 biến động 
mạnh theo thời gian tại các vị trí quan trắc khác 
nhau. 

Ví dụ tại vị trí S1, vị trí thượng nguồn sông Dinh 
đo tại Gò Dầu, hàm lượng TSS tăng mạnh từ tháng 
3 đến tháng 5, hàm lượng N tổng số lại có giá trị 
cao nhất vào tháng 4 trong khi hàm lượng P gần 
như ổn định trong 3 tháng quan trắc. Ngược lại, 
tại vị trí S7 (Cảng Cái Mép), nếu hàm lượng TSS 
tăng nhẹ từ tháng 3 đến tháng 5 thì hàm lượng N 
lại giảm mạnh mẽ và giá trị thấp nhất được ghi 
nhận vào tháng 5 chỉ bằng một nửa giá trị đo được 
vào tháng 3. 

Trong thời gian quan trắc chất lượng nước sông 
Thị Vải, từ tháng 3 đến tháng 5/2017, chúng tôi 
lưu ý rằng đây là các tháng mùa khô. Thời điểm 
quan trắc chất lượng nước sông là vô cùng quan 
trọng trong việc đánh giá chất lượng nước và xác 
định nguyên nhân gây ô nhiễm. Mùa khô, nước 
sông không bị ảnh hưởng nhiều bởi lượng mưa, 
chất lượng nước sông tương đối ổn định và chịu 
nhiều ảnh hưởng của các nguồn thải ven sông. 
Chất lượng nước sông vào thời điểm này thường 
thấp hơn mùa mưa nhiều lần do hiện tượng bị pha 
loãng bởi nước mưa. Khi đó, nguồn gốc gây ô 
nhiễm nguồn nước có thể xác định được rõ ràng 
nhất. 

Vào tháng 5, trên lưu vực sông Thị Vải bắt đầu 
xuất hiện mưa làm cho lưu lượng nước sông tăng 
nhẹ, đồng thời nồng độ N và P tại đa số các vị trí 
quan trắc cũng giảm rõ rệt. 

3.2. Dao động theo không gian các chỉ tiêu 
chất lượng nước trên lưu vực sông Thị Vải

Trên lưu vực sông Thị Vải, các hoạt động công 

nghiệp và cảng biển diễn ra mạnh mẽ, gây những 
ảnh hưởng to lớn đến chất lượng nước sông. Việc 
quan trắc chất lượng nước sông với tần suất không 
gian và thời gian cao sẽ cho phép chúng ta đánh 
giá chất lượng nước và đặc biệt là xác định được 
nguồn gốc gây ô nhiễm nước sông Thị Vải.

Đối với thông số TSS, chúng tôi quan sát thấy 
giá trị thấp nhất ở tất cả các tháng tại vị trí S1 
(thượng lưu sông Thị Vải tại Gò Dầu). Giá trị TSS 
tăng dần về phía hạ lưu sông Thị Vải. Giá trị cao 
nhất quan trắc được tại các vị trí S3, S4 và S6 nơi 
mà có các hoạt động tàu bè trên sông tấp nập. 

Đối với thông số Nito và Phospho tổng, tại vị trí 
S1, các giá trị thu được dao động trong một khoảng 
hẹp trong khi tại các vị trí phía hạ lưu, biên độ dao 
động rộng hơn rất nhiều (Hình 4,5). Nước thải từ 
các hoạt động công nghiệp trên lưu vực sông Thị 
Vải là nguồn gốc chính đưa Nito và Photpho vào 
trong nước mặt sông Thị Vải phía hạ lưu.    

Khi so sánh các chỉ tiêu quan trắc được trên sông 
Thị Vải và các sông khác của Việt Nam, chúng tôi 
thấy rằng các chỉ tiêu này cao hơn rất nhiều lần 
so với sông Đà, sông Lô, sông Dinh hay sông Sài 
Gòn, Đồng Nai. Chỉ duy nhất sông Tô Lịch cho 
các giá trị quan trắc cao hơn sông Thị Vải. Điều đó 
cho thấy chất lượng nước sông Thị Vải rất thấp so 
với các sông khác trong cả nước và cần phải được 
quan tâm sâu sắc trong việc cải thiện chất lượng 
nước sông.

3.3. Đánh giá chất lượng nước sông Thị Vải 
theo các thông số quan trắc

Để có thể đánh giá được chất lượng nước sông 

Hình 2: Sơ đồ các vị trí quan trắc trên lưu vực sông Thị Vải



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 27 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

Thị Vải một cách rõ ràng nhất, chúng tôi đã so sánh 
các thông số quan trắc được với Quy chuẩn chất 
lượng nước mặt QCVN 08-MT: 2015/BTNMT 
(Hình 3,4,5). Chúng tôi so sánh với giá trị trong 
quy chuẩn ở các cột A1 (Sử dụng cho mục đích 
cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông 
thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các 
mục đích khác như các loại còn lại); A2 - Dùng 
cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp 
dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích 
sử dụng như loại dưới; B1 - Dùng cho mục đích 
tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 
có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục 
đích sử dụng như loại B2; B2 - Giao thông thủy và 
các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng 
thấp (Hình 3,4,5). 

Chúng tôi thấy rằng chất lượng nước sông Thị 
Vải đang ở mức báo động khi nồng độ các thông số 
quan trắc đều rất cao so với QCVN08-MT: 2015/
BTNMT, đặc biệt là hàm lượng Photpho tổng vượt 
nhiều lần tiêu chuẩn B2 cho phép ở tất cả các vị 
trí quan trắc. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trong nhiều năm qua, tình trạng nước sông Thị 

Vải luôn trong tình trạng báo động do nước xả thải 
từ các khu công nghiệp trực tiếp vào sông không 
qua xử lý. Suốt một thời gian dài, chính quyền và 
địa phương các tỉnh trên lưu vực sông đã có những 
nỗ lực để cứu lấy dòng sông thoát khỏi tình trạng 
dòng sông chết. Đề tài nghiên cứu trong những 
tháng đầu năm 2017 của chúng tôi với mục đích là 
đánh giá chất lượng nước sông vào mùa khô để có 
thể xác định nguyên nhân gây ô nhiễm. 

Thực tế từ kết quả cho thấy chất lượng nước 
sông Thị Vải hiện tại vẫn rất thấp khi nồng độ P 
vượt quá nhiều lần QCVN 08-MT:2015/BTNMT 
cột B2. Nguyên nhân của tình trạng này được chỉ 
ra là do các hoạt động công nghiệp trên lưu vực 
sông. 

Một số giải pháp xin kiến nghị trong việc bảo vệ 
chất lượng nước sông là:

- Thành lập Ban quản lý môi trường lưu vực sông 
có sự liên kết giữa nhiều địa phương để dễ dàng và 
thống nhất kết quả quan trắc, dễ dàng trong công 
tác quản lý.

- Thực hiện các chương trình lồng ghép giữa 

Bảng 1. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Thị Vải 
đầu năm 2017

Hình 3. Sự biến động hàm lượng TSS (mg/l) của sông Thị Vải 
đầu năm 2017

Hình 4: Sự biến động hàm lượng Nito (mg/l) của sông Thị Vải 
đầu năm 2017
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phát triển công nghiệp hóa – đô thị hóa đi đôi với 
quy hoạch bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục 
cộng đồng, nâng cao nhận thức BVMT của cộng 
đồng, nhất là các hộ dân cư sống tạm bợ hai bên 
bờ sông và những hộ dân sản xuất kinh tế có liên 
quan đến sông.

- Tích cực nghiên cứu, áp dụng các thành tựu 
khoa học kỹ thuật trong việc:

+ Dự báo ô nhiễm.
+ Đánh giá khả năng tự làm sạch của sông.
+ Nghiên cứu biện pháp, khả năng xử lý nước 

sông đã ô nhiễm nhằm giảm thiểu ô nhiễm.
- Tăng cường công tác thanh tra, quan trắc, giám 

sát môi trường theo mạng lưới:
+ Thực hiện thanh tra môi trường định kỳ và đột 

xuất các nhà máy và KCN.
+ Thu phí xả thải đối với các KCN, đề ra các 

nguyên tắc về tài chính nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ 
cho các tổ chức kinh tế thực hiện các công trình 
phòng chống ô nhiễm.

+ Áp dụng chương trình sản xuất sạch hơn cho 
các nhà máy và KCN.

+ Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quan 
trắc, giám sát môi trường cả về nội dung và tần 
suất.
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I. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Pin nhiên liệu
Pin nhiên liệu là thiết bị chuyển hóa trực tiếp 

năng lượng hóa học thành điện năng từ phản ứng 
của các nhiên liệu (H2, CH3OH, CH4…) với chất 
oxi hóa (O2, không khí…) tạo ra dòng điện và các 
sản phẩm phụ là CO2, H2O và nhiệt.

Trong quá trình phản ứng nhờ tác dụng của chất 
xúc tác, thường là các màng platin nguyên chất 

NANO KIM LOẠI TRÊN GIÁ MANG 
NANO CARBON-VẬT LIỆU XÚC TÁC 

ĐẦY TIỀM NĂNG CHO PIN NHIÊN LIỆU
|| ThS. Vũ Thị Hồng Phượng 
Ngành Công nghệ Hóa Học, Trường Đại học BR-VT

hay hỗn hợp platin giúp cho các phản ứng diễn 
ra nhanh hơn, các chất điện giải như kiềm, muối 
cacbonat, oxit rắn… giúp các điện tử di chuyển 
nhanh hơn qua các điện cực và các chất điện giải 
để tạo thành nguồn điện [2].

Một đơn pin nhiên liệu (monocell) khi hoạt động 
chỉ tạo được một điện thế rất thấp (về lý thuyết với 
nhiên liệu hidro và oxi cho hiệu điện thế là 1,23V) 
nên tùy theo điện áp yêu cầu mà nhiều pin nhiên 
liệu được kết nối song song hay nối tiếp với nhau, 
thường gọi là stack. Khi dòng phóng điện tăng, 
điện áp sẽ giảm vì các yếu tố: sự phân cực hoạt 
hóa, điện trở của các thành phần pin và các nối kết 
nhau, mất mát vì chuyển chất. Thông thường một 
pin đơn chỉ đạt 1 V. 
1.2. Xu hướng nghiên cứu hiện nay

Trong bối cảnh các nguồn nhiên liệu hóa thạch 
ngày càng cạn kiệt, năng lượng nguyên tử khó 
kiểm soát, thì việc tìm ra nguồn năng lượng để 
thay thế là rất cần thiết. Một hướng nghiên cứu 
nhiều triển vọng đã và đang được các nhà khoa 
học phát triển đó là sử dụng pin nhiên liệu. Trong 

Hình 1. Cấu tạo pin nhiên liệu

Tóm tắt 
Ngày nay nhu cầu sử dụng năng lượng của con 

người ngày càng tăng, đặc biệt tại các nước đang 
phát triển. Trong khi các nguồn nhiên liệu hóa 
thạch đang dần cạn kiệt và bộc lộ nhiều khuyết 
điểm thì các nguồn năng lượng tái tạo và các giải 
pháp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn được đầu 
tư nghiên cứu. Một trong những giải pháp được 
xem là thân thiện với môi trường và có hiệu suất 
cao đó là pin nhiên liệu. Theo Bộ Năng Lượng Hoa 
Kỳ (Department of Energy-DOE), H2 là nguồn nhiên 
liệu tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong việc 
thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch hiện nay [1]. Vì 
vậy, quá trình nghiên cứu và phát triển để cải thiện 
pin nhiên liệu cũng như từng bước đưa loại pin 
này vào thị trường dân dụng trở nên cần thiết và 
ngày càng phát triển mạnh. Tuy nhiên, một trong 
những trở ngại của việc thương mại hóa pin nhiên 
liệu trao đổi proton (PEMFC) chính là giá thành của 
xúc tác, thường sử dụng là Platin (Pt) với giá thành 
cao. Do đó, việc làm giảm lượng Pt mà không làm 
giảm hiệu suất hoạt động của pin, nâng cao hiệu 
quả sử dụng và tăng cường hoạt tính của xúc tác 
đang được nghiên cứu rộng rãi. Một trong những 
giải pháp để giải quyết vấn đề trên là: đưa xúc tác 
Pt về kích thước nano và phủ lên giá mang trơ dẫn 
điện. Bên cạnh đó, để tăng độ bền của xúc tác và 
giảm giá thành sản phẩm, hệ xúc tác hợp kim nano 
Pt với các kim loại chuyển tiếp như Ni, Cu, Co, Fe… 
đã được nghiên cứu và ứng dụng trong pin nhiên 
liệu. 
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những loại pin nhiên liệu, pin nhiên liệu màng trao 
đổi proton (Proton Exchange Memember Fuel 
Cell – PEMFC) là loại pin có nhiều triển vọng. 
Chất xúc tác là một trong những yếu tố làm ảnh 
hưởng đến hiệu suất hoạt động cũng như tuổi thọ 
của PEMFC, trong đó, Platin (Pt) và hợp kim của 
Pt là xúc tác được sử dụng tốt nhất hiện nay. Hạn 
chế lớn nhất của pin nhiên liệu hiện nay là giá 
thành cao do sử dụng xúc tác là kim loại quý, đắt 
tiền. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn 
đề trên là: tổng hợp xúc tác nano Pt với một kim 
loại chuyển tiếp như Cu, Co, Ni, Pd, Fe… để tăng 
độ bền của xúc tác cũng như hạ giá thành của sản 
phẩm. Tùy thuộc vào phương pháp tổng hợp, chất 
mang sử dụng mà cấu trúc, hình thái hạt sẽ khác 
nhau, điều đó có thể dẫn đến hoạt tính của xúc tác 
sẽ thay đổi. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Hóa chất 
Cacbon Vulcan XC-72R: Chất rắn, Cabot 

Corporation; Ống than nano được làm sạch; 
Axit citric: Chất rắn, Merck; Đồng (II) sulfat 
(CuSO4.5H5O): chất rắn, Merk; FeSO4: chất rắn; 
Axit hexacloroplatinic hydrat (H2PtCl6.xH2O): 
chất rắn, Sigma; H2O khử ion (DI Thermo 
Scientific: R=18,2 MΩ-cm);  Natriborohydrua 
(NaBH4): chất rắn, Sigma Aldrich; Isopropanol 
(CH 3CH(CH3)OH): chất lỏng, hóa chất Trung 
Quốc; Nafion 5% trong ancol và nước: chất lỏng, 
Aldrich; Axit sulfuric (H2SO4) 95-97%: chất lỏng, 
Merck; Khí N2, khí O2 99,999 %.

2.2. Quy trình tổng hợp
Vật liệu xúc tác cho pin nhiên liệu có thể được 

tổng hợp bằng nhiều phương pháp khác nhau. Tác 
giả Malika Ammam đã tổng hợp vật liệu bằng 
phương pháp khử hóa học với chất khử là NaBH4 
được tiến hành theo 1 giai đoạn và 2 giai đoạn 
[3], Michael Brona và các cộng sự sử dụng chất 
khử EG (etylen glycol) kết hợp siêu âm [4]. Qua 
một số khảo sát sơ bộ cho thấy tổng hợp vật liệu 
xúc tác bằng phương pháp khử hóa học với chất 
khử là NaBH4 tiến hành theo 2 giai đoạn giảm chi 
phí tổng hợp cũng như vật liệu tổng hợp cho hoạt 
tính khá tốt so với các phương pháp khác. Vì vậy, 
vật liệu xúc tác nghiên cứu được tổng hợp bằng 
phương pháp khử hóa học sử dụng chất khử là 

NaBH4 tiến hành theo 2 giai đoạn. 
Giai đoạn 1: Hỗn hợp gồm CuSO4 0,05 M (hoặc 

FeSO4) cùng với carbon, chất bảo vệ CA và nước 
DI với tỉ lệ và thể tích phù hợp được tiến hành 
khuấy trong 1 giờ để được hỗn hợp đồng nhất (A). 
Tiếp theo, thêm từ từ NaBH4 0,15 M vào hỗn hợp 
A, khuấy đều trong 16 giờ (thu được hỗn hợp B). 
Sau đó, hỗn hợp B được lọc rửa nhiều lần bằng 
nước cất và nước DI, sấy chân không trong 2 giờ ở 
80oC. Sản phẩm của quá trình là Cu/C (hoặc Fe/C) 
với kích thước nano.

Giai đoạn 2: Hỗn hợp Cu/C (Fe/C) tổng hợp 
ở trên cộng thêm nước DI, chất bảo vệ CA và 
H2PtCl6 0,05 M với tỉ lệ và thể tích phù hợp tiến 
hành khuấy trong 1 giờ để thu hỗn hợp đồng nhất 
(C). Tiếp theo, thêm từ từ NaBH4 0,15M vào hỗn 
hợp C, khuấy đều trong 16 giờ (thu được hỗn hợp 
D). Sau đó, hỗn hợp D được lọc, rửa nhiều lần 
bằng nước cất, nước DI, sấy chân không trong 
2 giờ ở 80oC. Sản phẩm của quá trình là PtxCuy/
C(PtxFey/C) với kích thước nano.

2.3. Khảo sát hình thái học, tính chất vật liệu
Xúc tác sau khi tổng hợp vật liệu sẽ khảo sát cấu 

Hình 2. Quy trình tổng hợp giai đoạn 1

Hình 3. Quy trình tổng hợp giai đoạn 2
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trúc, hình thái bằng kính hiển vi điện tử truyền qua 
(TEM). Từ hình ảnh TEM ta dễ dàng nhận thấy 
vật liệu có kích cỡ nano hay không. Ngoài ra có 
thể kết hợp với các phương pháp xác định cấu trúc 
khác như XRD, AAS, ICP,.. 

2.4. Khảo sát hoạt tính điện hóa
Sau khi chế tạo điện cực, hệ vật liệu được khảo 

sát trong môi trường N2/H2SO4 0,5 M để xác định 
diện tích hoạt tính xúc tác - sử dụng điện cực đĩa 
quay phủ xúc tác. Vùng thế khảo sát -0,2 V – 1,0 
V, với tốc độ quét 50 mV/s.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Cấu trúc, hình thái, kích thước hạt nano 

trên nền carbon

Các mẫu vật liệu được khảo sát trên thiết bị hiển 
vi điện tử truyền qua – TEM để xác định kích 
thước hạt cũng như độ phân tán trên nền Cacbon 
Vulcan. Kết quả được thể hiện trên hình 4. Kết quả 
ảnh TEM của 3 mẫu khảo sát ngẫu nhiên là vật 
liệu hợp kim PtCu và PtFe trên nền carbon vulcan 
cho thấy hạt phân bố tương đối đều trên giá mang, 
hạt tạo thành có kích thước nano và sản phẩm tổng 
hợp còn xuất hiện sự kết tụ hạt. Biểu đồ phân bố 
kích thước hạt được xây dựng bằng cách đo kích 
thước các hạt trong ảnh ở thang đo 50 nm, có thể 
thấy rõ kích thước hạt của các vật liệu PtCu/C và 
PtFe/C chủ yếu tập trung ở kích thước 1 - 5 nm. 
Trong đó nằm ở kích thước từ 2-3 nm là chủ yếu. 

Kích thước hạt xác định được là kích thước hạt 
trung bình số              dựa vào kích thước trung 
bình của 50 - 200 hạt ngẫu nhiên trên ảnh có độ 
phân giải 50 nm.

3.2. Diện tích hoạt hóa bằng phương pháp 
quét thế vòng tuần hoàn (CV)

Quét thế vòng tuần hoàn (CV -  cyclic 
voltammetry) là kỹ thuật điện hóa được sử dụng rất 
phổ biến để xác định những thông tin định lượng 
về phản ứng điện hóa. Thế mạnh của kỹ thuật CV 
là khả năng cung cấp nhanh thông tin nhiệt động 
học của quá trình oxi hóa khử (thế oxi hóa khử), 
động học của phản ứng chuyển điện tích dị pha và 
động học của phản ứng hóa học hoặc quá trình hấp 
phụ. Trong nghiên cứu điện hóa kỹ thuật CV được 
áp dụng trước tiên để xác định thế oxi hóa khử của 
chất hoạt điện và ảnh hưởng của môi trường đến 
quá trình oxi hóa khử.

Trong CV hình thế được quét từ giá trị đầu, Eđầu, 
đến một giá trị thế thứ hai, Esw sau đó quét ngược 
lại thế ban đầu (hay về một giá trị cuối nào đó). 
Khi thế được quét về phía dương, thế được cung 
cấp cho điện cực ngày càng dương hơn so với điện 
cực so sánh. Điện cực có hoạt tính như là một chất 
oxi hóa mạnh. Dòng anode hình thành khi chất 
khử bắt đầu bị oxi hóa theo phản ứng điện cực:

Dòng anode tăng nhanh cho đến khi nồng độ 
của chất khử trên bề mặt điện cực bằng 0. Tại thời 
điểm này, dòng anode đạt giá trị cực đại, sau đó sẽ 
giảm với tốc độ t1/2 do chất khử trong dung dịch tại 
vùng tiếp giáp bề mặt điện cực triệt tiêu dần bởi 
phản ứng oxy hóa.

Trước khi đo, tiến hành sục khí N2 trong vòng 
15 phút, đợi hệ ổn định 5 phút. Với tốc độ quét 
50mV/s, các điện cực chế tạo được quét trong 
vùng thế từ -0,2 V đến 1,0 V, trong đó, vùng thế 
dùng để xác định diện tích hoạt hóa nằm trong 
khoảng từ -0,2 đến -0,05 V cho tất cả các điện cực.

Quá trình hấp phụ/giải hấp H+ có liên quan tới 
bản chất và mật độ vùng hấp phụ trong khi quá 
trình hấp phụ/giải hấp ion bisulfate phụ thuộc rất 
nhiều vào cấu trúc tinh thể Pt, điều này được thể 
hiện rõ qua đường cong CV. Trên đường nền 0.5M 
H2SO4, ta quan sát thấy các vùng sau (hình 6).

Vùng I: (-0.25 đến -0.075 V) xảy ra quá trình 

 Hình 4. Mẫu TEM của các vật liệu xúc tác tổng hợp
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hấp phụ/giải hấp H2 của kim loại Pt;
Vùng II: (-0.075 đến 0.05 V) quá trình hấp phụ/

giải hấp H2 ở ion bisulfat ở khoảng thế dương hơn 
so với vùng I;

Vùng III: (0.15 đến 0.5V) quá trình hấp phụ/giải 
hấp ion bisulfat.

Trong nghiên cứu này, diện tích hoạt hóa của 
các vật liệu xúc tác PtCu/C(PtFe/C) được xác định 
thông qua kỹ thuật CV trong dung dịch H2SO4 trên 
máy đo điện hóa đa năng Autolab. Kết quả được 
xử lí trên phần mềm Nova 1.10 và được thể hiện 
ở hình 7.

Từ đường cong CV, diện tích hoạt hóa điện hóa 
(ECA) thực sự của các mẫu vật liệu tổng hợp được 
tính toán thông qua điện lượng của quá trình hấp 
phụ/giải hấp hydro trên bề mặt của vật liệu. Diện 
tích hoạt hóa càng lớn thì vật liệu càng có nhiều 
diện tích bề mặt hoạt hóa điện, có thể dẫn đến hoạt 
tính điện hóa cao. Qua xác định vật liệu tổng hợp 
có diện tích hoạt hóa khá tốt cho phản ứng oxy hóa 
khử tại bề mặt điện cực.

III. KẾT LUẬN
Từ kết quả thu được, có thể đã rút ra được một 

số kết luận như sau: Điều kiện tối ưu để tổng hợp 
xúc tác được xác định; Sử dụng phương pháp khử 
hóa học để tạo xúc tác nano có lợi về thời gian 
cũng như giảm chi phí tổng hợp so với các phương 
pháp khác; Tổng hợp thành công xúc tác hợp 
kim PtCu/C (PtFe/C) trên nền chất mang Cacbon 
Vulcan. Những mẫu xúc tác tổng hợp trên cho kết 
quả về các thông số xúc tác điện hóa tốt phù hợp 
cho làm xúc tác cho pin nhiên liệu.

V.T.H.P

Hình 5. Đồ thị quét thế vòng tuần hoàn

Hình 6. Đường cong CV của điện cực Pt/C trong dung dịch 0.5M 
H2SO4, v= 10 mV/s

Hình 7. Diện tích hoạt hóa của vật liệu qua phép đo CV
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cách mạng công nghiệp 4.0 là tên gọi được nhắc 

nhiều trên các phương tiện đại chúng và có nhiều 
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ khoa học 
Công nghệ, cũng như định hướng của nhiều ngành 
nghề về việc thay đổi chiến lược để phù hợp hay 
bắt nhịp với sự phát triển chung của toàn cầu. 
Trong tháng 8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ trong 
việc phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Bộ 
Ngoại giao để thành lập “Mạng lưới đổi mới sáng 
tạo Việt Nam”, theo đó nhiệm vụ của mạng lưới 
là thực hiện các dự án phục vụ cho đất nước bắt 
nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo bài 
báo tổng hợp của tác giả Nguyễn Kim Trường [1], 
nhiều Hội thảo về cách mạng công nghiệp 4.0 đã 
được tổ chức từ đầu năm 2018 về ứng dụng cho 
các lĩnh vực: khoa học, quản lý và kinh tế; công 
nghệ cao và công nghệ tự động hoá thế giới; phát 
triển du lịch; nông nghiệp; giao thông thong minh; 
giáo dục thông minh… Theo kết luận quan trọng 
của bài báo thì vấn đề đang tồn tại của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu là nguồn nhân lực, tránh sử dụng công 
nghệ cũ. Một trong những giải pháp quan trọng 
được đề xuất là có cơ chế chính sách hợp tác để 
phát triển khoa học công nghệ trong đó có lĩnh vực 
trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là một trong 3 nội dung 
quan trọng được tác giả Nguyễn Ngọc Nguyện 
đề cập khi mô tả đặc trưng của cách mạng công 
nghiệp 4.0. Theo tác giả của bài báo, thuật ngữ 
trí tuệ nhân tạo có thể mô tả theo cách khác “máy 
thông minh”, giúp con người có cách ứng xử, sự 
học hỏi và khả năng thích ứng nhanh với những 
biến đổi. Máy thông minh sẽ được sử dụng ở mọi 
lĩnh vực hoạt động như chữa bệnh, giao dịch mua 
bán, nhận dạng chữ viết và vân tay, học online, nấu 
ăn, sản xuất tự động…

Là thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo 
Việt Nam và đang trong giai đoạn triển khai các 
chiến lược quốc gia, dự án áp dụng trí tuệ nhân tạo 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ 
KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TRONG 
NỀN CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

(AI) cho một số ngành, nhóm tác giả sẽ giới thiệu 
khối kiến thức về AI bao gồm: tổng quan về trí 
thông minh nhân tạo, các ứng dụng, các phương 
pháp. Cuối cùng bài báo sẽ đưa ra một ví dụ minh 
hoạ về khả năng sử dụng công cụ mạng nơ-rơn 
nhân tạo trong một bài toán của Dầu khí. Thông 
qua kết quả của bài báo và các nghiên cứu khác 
có thể kết luận các phương pháp của trí tuệ nhân 
tạo hoàn toàn có thể sử dụng hiệu quả, chính xác 
trong Ngành Dầu khí nói riêng và các ngành công 
nghiệp khác nói chung như: chính quyền điện tử, 
ý tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch và kinh tế số.

 
II. TRÍ TUỆ THÔNG MINH NHÂN TẠO

2.1. Tổng quan về trí thông minh nhân tạo 
(AI)

2.1.1. Khái niệm
Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo là 

một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính. Là 
trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu 
giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông 
minh như con người. Trí tuệ nhân tạo khác với 
việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình là 
ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine 
learning) để mô phỏng trí tuệ của con người trong 
các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính. Cụ 
thể, trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những 
trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận 
để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn 
ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi,….

2.1.2. Ứng dụng
Hiện tại, thuật toán trí tuệ nhân tạo đã được các 

nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng một cách 
rộng rãi để giải quyết thành công nhiều bài toàn 
trong các lĩnh vực khác nhau. Các lĩnh vực này bao 

|| TS. Nguyễn Văn Hùng
|| KS. Đặng Hữu Minh
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
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gồm y dược, giáo dục, dầu khí, viễn thông, luật, 
điều khiển cảm biến, khoa học khám phá, trò chơi 
điện tử, ngân hàng, công nghiệp hóa chất, quân 
đội, quản lý hạt nhân, công nghiệp mua sắm…. 
Công nghệ trí tuệ nhân tạo được ứng dụng theo 
bốn vấn đề cốt lõi sau:

- Lý luận dựa trên từng trường hợp: một phương 
pháp luận dựa trên các dữ liệu trong quá khứ và 
các tài nguyên hiện có như cơ sở dữ liệu để chẩn 
đoán và phát hiện lỗi sai

- Các thuật toán di truyền: một kỹ thuật tìm kiếm 
ứng dụng, thích ứng rộng rãi trong quá trình lập kế 
hoạch, tối ưu hóa và thích ứng mô hình

- Lên kế hoạch và lập quy trình: xây dựng mô 
hình, thiết lập các nhiệm vụ, lên kế hoạch, thực 
thi, kiểm soát và điều phối các yêu cầu khác nhau

- Hệ thống thông minh: phương pháp xây dựng 
hệ thống dựa trên tri thức

Công nghiệp dầu khí là một trong những ngành 
công nghiệp lớn nhất trên thế giới, có ảnh hưởng 
lớn đến nền kinh tế thế giới. Nhiều năm qua, kỹ 
thuật AI được ứng dụng và được chấp nhận như 
một công cụ mạnh mẽ và hữu ích trong việc giải 
quyết các vấn đề liên quan đến công nghiệp dầu 
khí. Các tài liệu nghiên cứu cho thấy rằng các 
phương pháp như mạng nơ-ron nhân tạo, logic 
mạng mờ và thuật di truyền là những công cụ phổ 
biến và được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp 
dầu khí, ngoài ra còn có các nhánh của AI cũng 
được ứng dụng trong ngành dầu khí như kỹ thuật 
SVM, mạng chức năng (functional network), và 
lập luận theo tình huống (case based reasoning) 
[3]. Trong nền công nghiệp dầu khí, nhóm tác 
giải tổng hợp được 17 ứng dụng của kỹ thuật AI, 
bao gồm: (1) Phát triển giao diện cho quá trình 
mô phỏng; (2) Minh giải đường log; (3) Lựa chọn 
choòng khoan; (4) Chuẩn đoán trong quá trình vận 
hành bơm; (5) Lựa chọn và minh giải mô hình thử 
vỉa; (6) Phân tích nứt vỉa thủy lực; (7) Tối ưu hóa 
Gas-lift; (8) Phân loại vỉa dầu khí; (9) Các mối 
tương quan về PVT; (10) Phân tích độ rủi ro của 
dự án thu hồi dầu tăng cường; (11) Dự đoán chế 
độ dòng chảy trong ống; (12) Phân tích sự phá 
hủy thành hệ; (13) Thiết kế và tối ưu hóa nứt vỉa 
thủy lực; (14) Tối ưu hóa khai thác; (15) Quản lý 
thu hồi dầu tăng cường; (16) Tối ưu hóa vận hành 
khoan; (17) Tối ưu trong thiết kế giếng sử dụng 

thuật di truyền [3]. Tuy nhiên phương pháp AI còn 
một số ưu nhược điểm mà sẽ được đề cập trong bài 
báo tiếp theo.

2.2. Một số nhánh chính của trí tuệ thông 
minh nhân tạo

2.2.1. Mạng logic mờ (Fuzzy logic)
Theo nghiên cứu của Zaded (1965), mạng logic 

mờ cung cấp quan điểm logic sử dụng những lí do 
không chắc chắn để bắt chước khía cạnh nhận thức 
của con người. Trong suy luận khoa học, logic 
toán học đóng một vai trò rất quan trọng. Ngày 
nay, với sự tiến bộ và phát triển của khoa học, suy 
luận logic mệnh đề với hai giá trị đúng - sai hay 
1 - 0 đã không còn giải quyết được hết các bài 
toán phức tạp nảy sinh trong thực tế. Đơn giản như 
trong minh giải tài liệu Địa vật lý giếng khoan, giá 
trị của đường cong mật độ bằng bao nhiêu là của 
cát kết, bằng bao nhiêu là của đá vôi. Khái niệm 
phân biệt cát kết và đá vôi bằng giá trị mật độ là 
không được định nghĩa rõ ràng. Những bài toán 
như vậy ngày một nhiều hơn trong mọi lĩnh vực, 
đặc biệt là trong nhận dạng hệ thống,... nói chung 
là trong các quá trình quyết định nhằm giải các 
bài toán với các dữ liệu không đầy đủ, hoặc không 
được định nghĩa một cách rõ ràng. 

Một cách tiếp cận mới đã mang lại nhiều kết quả 
thực tiễn và đang tiếp tục phát triển đó là cách tiếp 
cận của lý thuyết tập mờ (Fuzzy Set Theory), do 
giáo sư Lotfi Zadeh của trường đại học California 
- Mỹ đề ra năm 1965. Công trình này thực sự đã 
khai sinh một ngành khoa học mới là lý thuyết tập 
mờ và đã nhanh chóng được các nhà nghiên cứu 
công nghệ mới chấp nhận ý tưởng. Một số kết quả 
bước đầu và hướng nghiên cứu tiếp theo góp phần 
tạo nên những sản phẩm công nghiệp đang được 
tiêu thụ trên thị trường. Lý thuyết tập  mờ ngày 
càng phong phú và hoàn chỉnh, đã tạo nền tảng 
vững chắc để phát triển logic mờ.  Có thể nói logic 
mờ (Fuzzy Logic) là nền tảng để xây dựng các hệ 
mờ để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế sản 
xuất. Công cụ chủ chốt của logic mờ là tiền đề hóa 
và lập luận xấp xỉ với phép suy diễn mờ.

Trong logic rõ thì mệnh đề là một câu phát biểu 
có giá trị đúng hoặc sai. Trong logic mờ thì mỗi 
mệnh đề mờ là một câu phát biểu không nhất thiết 
là đúng hoặc sai. Mệnh đề mờ được gán cho một 
giá trị trong khoảng từ 0 đến 1 để chỉ mức độ đúng 
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(độ thuộc về) của nó. Mạng logic mờ được ứng 
dụng rộng rãi trong ngành dầu khí như vật lý vỉa, 
tính chất chất lưu vỉa, thu hồi tăng cường, kích 
thích giếng…

2.2.2. Thuật di truyền (Genetic Algorithm)
Thuật di truyền (GA) là một kỹ thuật của khoa 

học máy tính nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp 
cho các bài toán tối ưu tổ hợp, là một phân ngành 
của giải thuật tiến hóa, vận dụng các nguyên lý của 
tiến hóa như: di truyền, đột biến, chọn lọc tự nhiên, 
và trao đổi chéo. GA sử dụng ngôn ngữ máy tính 
để mô phỏng quá trình tiến hoá của một tập hợp 
những đại diện trừu tượng (gọi là những nhiễm 
sắc thể), của các giải pháp có thể (gọi là những cá 
thể) cho bài toán tối ưu hóa vấn đề. Tập hợp này 
sẽ tiến triển theo hướng chọn lọc những giải pháp 
tốt hơn. GA cũng như các thuật toán tiến hoá, đều 
được hình thành dựa trên một quan niệm được coi 
là một tiên đề phù hợp với thực tế khách quan. Đó 
là quan niệm «quá trình tiến hoá tự nhiên là quá 
trình hoàn hảo nhất, hợp lý nhất và tự nó đã mang 
tính tối ưu». Quá trình tiến hoá thể hiện tính tối ưu 
ở chỗ thế hệ sau bao giờ cũng tốt hơn thế hệ trước.  

GA là kỹ thuật chung, giúp giải quyết vấn đề 
bằng cách mô phỏng sự tiến hóa của con người 
hay của sinh vật nói chung (dựa trên thuyết tiến 
hóa muôn loài của Darwin), trong điều kiện qui 
định sẵn của môi trường. Mục tiêu của GA không 
nhằm đưa ra lời giải chính xác tối ưu mà là đưa ra 
lời giải tương đối tối ưu. 

Thuật di truyền đã được ứng dụng thành công 
trong nhiều lĩnh vực, là một công cụ tốt để thay 
thế các kỹ thuật truyền thống. GA cũng giải quyết 
được nhiều vấn đề liên quan đến công nghiệp dầu 
khí như giải quyết bài toán tối ưu, hệ thống tự 
động thông minh, tối ưu theo thời gian thực của 
quá trình xử lý dầu khí. Thuật di truyền cũng được 
sử dụng kết hợp với các kỹ thuật thông minh khác 
như mạng nơ-ron nhân tạo, hệ chuyên gia, lập luận 
theo từng trường hợp…. Tuy nhiên, thuật di truyền 
cho thấy sự phức tạp, cồng kềnh nếu áp dụng vào 
các vấn đề quá lớn (Lakhmi and Martin 1998).

2.2.3. Kỹ thuật huấn luyện có giám sát (SVM)
Phương pháp SVM được phát triển từ năm 1992 

bởi nhà nghiên cứu Vanpik và các cộng sự tại trung 
tâm nghiên cứu thí nghiệm Bell. Mô hình SVM 
là một tập liên quan đến việc phương pháp huấn 

luyện có giám sát và được sử dụng trong các bài 
toán phân loại hoặc hồi quy. Nguyên lý SVM dựa 
trên lý thuyết huấn luyện thống kê và tối ưu cấu 
trúc (James Lara 2008). Mô hình SVM xây dựng 
một siêu mặt phẳng (hyper-plane) hoặc một tập 
siêu mặt phẳng (set of hyper-planes) trong không 
gian nhiều chiều, gọi là không gian đặc trưng. Ưu 
điểm của kỹ thuật SVM so với các phương pháp 
khác là khả năng bao quát lớn, khả năng can thiệp 
mạnh và thời gian huấn luyện ngắn (Vapnik V. 
1995; Anifowose and Abdulraheem 2011).

2.2.4. Lập luận theo tình huống
Lập luận theo tình huống là quy trình giải các bài 

toán mới dựa trên lời giải của các bài toán tương 
tự đã gặp. Ví dụ, một thợ sửa chữa ô tô đang chữa 
một cái động cơ bằng cách nhớ lại một cái xe khác 
cũng có các triệu chứng tương tự, người đó đang 
sử dụng lập luận theo tình huống. Một luật sư đang 
bảo vệ một kết quả nào đó trong một phiên tòa dựa 
trên các tiền lệ pháp lý hay một quan tòa đang sử 
dụng một phán lệ, hai người này cũng đang thực 
hiện lập luận theo tình huống. Cũng như vậy, một 
kỹ sư đang sao chép các đặc tính hoạt động của 
thiên nhiên vào trong công trình phỏng sinh học 
của mình, anh ta đang coi thiên nhiên như một cơ 
sở dữ liệu của các giải pháp cho các vấn đề. Lập 
luận theo tình huống là một dạng nổi bật của việc 
tạo ra các sự tương tự.

Người ta đã cho rằng lập luận theo tình huống 
không chỉ là một phương pháp mạnh cho lập luận 
máy tính mà còn là một hành vi phổ biến của con 
người trong cuộc sống hằng ngày khi giải quyết các 
vấn đề. Hay nói cách khác, mọi lập luận đều dựa 
trên các tình huống trong quá khứ (mà đã được trải 
nghiệm hoặc chấp nhận bằng cách chủ động thực 
hiện chọn lựa) - lý thuyết nguyên mẫu (prototype 
theory) - lý thuyết được nghiên cứu sâu nhất trong 
ngành khoa học nhận thức về con người. Lập luận 
theo tình huống đã được chính thức hóa cho các 
mục tiêu của lập luận máy thành một quy trình 
bốn bước: truy lục (Retrieve), tái sử dụng (Reuse), 
điều chỉnh (Revise), lưu lại (Retain).

Đối với công nghiệp dầu khí, phương pháp lập 
luận theo tình huống là một xu thế mới trong phát 
triển. Một ví dụ điển hình như, nghiên cứu để tìm 
ra các phương pháp khoan tối ưu để cắt giảm chi 
phí vận hành khoan dựa trên các kinh nghiệm có 
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từ trước đó của những giếng đã khoan hoặc đang 
khoan.

2.2.5. Hệ trí tuệ nhân tạo lai (Hybrid systems)
Hệ trí tuệ nhân tạo lai sử dụng song song các 

phương pháp và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Trên 
quan điểm khoa học nhận dạng, tất cả các hệ thống 
trí tuệ tự nhiên đều là hệ thống lai, vì nó thực hiện 
các hoạt động trên cả hai cấp ký hiệu và dưới ký 
hiệu. Trong vài năm trước đây, các hệ thống trí 
tuệ nhân tạo (TTNT) tích hợp được tăng cường 
thảo luận. Trên cơ sở cho rằng các hệ thống TTNT 
chuyên dụng và đơn giản đã được tạo ra (chẳng 
hạn như các hệ thống máy tính quan sát, đánh vần, 
v.v..., hoặc phần mềm sử dụng một số trong những 
mô hình đã đề cập ở trên) và bây giờ là lúc tích hợp 
để tạo hệ thống TTNT mở rộng.

Trong những năm gần đây, hệ trí tuệ nhân tạo 
lai được sử dụng phổ biến vì sự thành công của hệ 
này trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp. Lý 
do chính để có được kết quả tích cực này là sự kết 
hợp của các nhánh mạng nơ-ron, logic mờ, SVM, 
thuật di truyền…

2.2.6. Mạng Nơ-ron nhân tạo (Artificial 
Neuron Network)

Mạng nơ ron nhân tạo là hệ thống được xây dựng 
dựa trên nguyên tắc cấu tạo của bộ não người. Nó 
cho chúng ta một hướng mới trong nghiên cứu hệ 
thống thông tin. Mạng nơ ron nhân tạo có thể thực 
hiện các bài toán: Tính toán gần đúng các hàm số, 
thực hiện các bài toán tối ưu, nhận mẫu, nhận dạng 
và điều khiển đối tượng hiệu quả hơn so với các 
phương pháp truyền thống. Mạng nơ ron nhân tạo 
có một số lượng lớn mối liên kết của các phần tử 
biến đổi có liên kết song song. Nó có hành vi tương 
tự như bộ não người với khả năng học (Learning), 
gọi lại (Recall) và tổng hợp thông tin từ sự luyện 
tập của các tập mẫu dữ liệu. Các phần tử biến đổi 
của mạng nơ ron nhân tạo được gọi là các nơ ron 
nhân tạo hoặc gọi tắt là nơ ron.

III. VÍ DỤ SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN 
TẠO TRONG DẦU KHÍ

3.1. Nguyên lý tính toán
Trong ví dụ minh hoạ tác giả sử dụng phương 

pháp lan truyền ngược để tìm mạng rơ-ron thần 
kinh mong muốn. Quá trình xử lý dữ liệu: đào tạo, 
kiểm tra và xác thực, với các lớp tính toán như 

hình 1. Để hiểu kĩ hơn người đọc có thể tìm tới 
công bố của Ripley 1994.

3.2. Kết quả và trao đổi
Với các thông số đầu vào được định lượng bằng 

thông số đo khi tiến hành khảo sát sẽ giúp tạo ra 
một cơ sở dữ liệu cho cả vùng nghiên cứu, vì thế 
có thể dự đoán được thông số khác cho một vị trí 
bất kì. 

Kết quả của quá trình xử lí được xem xét độ 
chính xác như trong hình 2:

Kết quả có độ chính xác khá cao với kì vọng 
đặt ra chứng tỏ phương pháp đề xuất sử dụng đối 
với bài toán ví dụ mà nhóm đưa ra ở đây là hoàn 
toàn có thể giải quyết được bằng thuật toán nơ-ron 
nhân tạo.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Bài báo đã giới thiệu khả năng và sự chính xác 

khi sử dụng phương pháp mạng nơ-ron nhân tạo 
trong giải quyết bài báo về Dầu khí. 

Nằm trong chuỗi nghiên cứu ứng dụng của trí 
tuệ nhân tạo trong giải quyết các vấn đề gặp phải 
của kỹ thuật dầu khí và nghiên cứu thấy tình hình 
thực trạng hiện nay tại Tỉnh, nhóm tác giải mạnh 
dạn kiến nghị Lãnh đạo tỉnh đầu tư hơn nữa cho 
việc nghiên cứu này đối với các lĩnh vực như: xây 
dựng, giao thông, du lịch, giáo dục, chính quyền 

Hình 2. Đồ thị hồi quy của mạng nơ-ron nhân tạo

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc mạng nơ-ron
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điện tử, kinh tế số… vì tính khả thi và hiệu quả của 
phương pháp này. 

Nhóm tác giả tin tưởng rằng với sự quyết tâm 
đầu tư cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Lãnh 
đạo các Ban ngành sẽ giúp Tỉnh trở thành nơi tiên 
phong của cả nước trong việc thực hiện Chỉ thị số 
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thúc đẩy 

phát triển kinh tế của tỉnh mạnh mẽ hơn. Một số 
công tác trước mắt khuyến nghị triển khai: tổ chức 
Hội thảo về các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tổ chức 
các lớp đào tạo có sự kết hợp của chuyên gia công 
nghệ thông tin và chuyên gia các ngành ứng dụng.

N.V.H, Đ.H.M

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với chiều dài bờ biển 
lên tới 156 km, diện tích vùng đặc quyền 
kinh tế biển của tỉnh khoảng 297.000 km2. 

Đặc biệt, Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong ngư trường 
được thiên nhiên ưu đãi, thời tiết ôn hòa, ít khi 
xảy ra gió bão mạnh, hệ thống sông Thị Vải, Sông 
Dinh, Sông Ray, Sông Đu Đủ và 03 hồ chứa nước 
lớn là hồ Đá Đen, hồ Sông Ray, hồ Châu Pha đã 
tạo nên một số vùng nuôi trồng thuỷ sản rộng lớn, 
tỉnh đã quy hoạch hình thành các vùng nuôi thủy 
sản lồng bè, nuôi tôm công nghiệp, nuôi cá nước 
lợ trong ao, đầm và nuôi cá lồng bè, nuôi ngọc trai, 
với diện tích tiềm năng 16.153 ha để phát triển 
sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản trên sông, trên 
biển. Sản lượng nuôi thuỷ sản tăng bình quân trên 
16,34%/năm. Trong những năm qua, nuôi trồng 
thủy sản đã thay đổi các vùng đất hoang hóa thành 
các vùng đất tạo ra các loại thực phẩm thủy sản có 
giá trị dinh dưỡng cao và đang trở thành một trong 
những lĩnh vực sản xuất quan trọng của ngành.

VỀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN BIỂN

Hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có khu quy hoạch 
nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông Chà Và - xã 
Long Sơn - TP. Vũng Tàu theo Quyết định số 167/
QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của Ủy ban Nhân dân 
tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 
khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên 
sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 
đến năm 2020; Quyết định số 2512/QĐ-UBND, 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 VÀO TRONG 
QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC NUÔI TRỒNG 
THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

|| Nguyễn Văn Bình 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

ngày 19/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về 
việc phê duyệt Phương án bố trí sắp xếp và di dời 
các cơ sở nuôi lồng bè vào khu quy hoạch nuôi 
trồng thủy sản trên sông Chà và, xã Long Sơn, 
thành phố Vũng Tàu. Phát triển nuôi trồng thủy 
sản biển tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu và huyện 
Côn Đảo với các đối tượng có giá trị kinh tế cao 
như: hàu, ngọc trai, sò huyết, cá mú, cá chim, cá 
bớp và các đối tượng nuôi thích hợp với điều kiện 
môi trường của tỉnh.

Theo định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản 
biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
tăng số lồng nuôi lên 5.300 lồng, với sản lượng 

Các sinh viên Đại học Bretagne Occidentale (Pháp) đang lắp 
hệ thống quan trắc tự động cho hộ dân tại 

xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu
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1.400 tần, trong đó diện tích nuôi trên biển là 600 
ha, diện tích nuôi cá và sinh vật cảnh đến năm 
2020 là 500 ha, nuôi lấy ngọc trai là 100 ha (chủ 
yếu nuôi lấy ngọc trai tại huyện Côn Đảo).

VỀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM 
NƯỚC LỢ

Hiện nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng diện 
tích nuôi trồng thủy sản là 7,116 ha, trong đó diện 
tích nuôi tôm sú 3.307,4 ha, diện tích nuôi tôm 
công nghiệp thẻ chân trắng 400,5 ha với nhiều 
khu quy hoạch sản xuất tập trung như: khu nuôi 
tôm công nghiệp Bàu Sình A, Bàu Sinh B, huyện 
Xuyên Mộc; khu nuôi trồng thủy sản nước mặn 
theo hướng nuôi công nghiệp tại Phường Kim 
Dinh, TP.Bà Rịa; khu nuôi trồng thủy sản nước 
mặn tại xã An Ngãi - huyện Long Điền… Với tiềm 
lực phấn đấu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 
2030 có đến 80% sản phẩm nuôi trồng thủy sản 
được quản lý theo mô hình VietGAP. Giảm dần 
diện tích nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh, 
quảng canh cải tiến, nuôi sinh thái, ổn định diện 
tích nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng, hướng đến 
ứng dụng công nghệ - khoa học đặc biệt là công 
nghệ cao vào sản xuất nuôi trồng thủy sản để tăng 
năng suất, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm sử 
dụng các hóa chất kháng sinh cấm vào trong quá 
trình nuôi.

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 4.0 
VÀO TRONG QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC 
CẤP TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Từ năm 2011 đến nay Chi cục Nuôi trồng Thủy 
sản (nay là Chi cục Thủy sản) thực hiện công tác 
lấy mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường 
nguồn nước cấp cho người dân nuôi trồng thủy 
sản. Kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường sau 
khi phân tích xong được cán bộ Chi cục Thủy sản 
mang trực tiếp dán tại các bản tin quan trắc ở các 
vùng nuôi trọng điểm đồng thời mang tận nơi gửi 
UBND xã/phường, Phòng Kinh tế/Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn thành phố/huyện để biết 
theo dõi và chỉ đạo địa phương thực hiện các giải 
pháp khuyến cáo cho người nuôi. Tuy nhiên việc 
truyền đạt thông tin kết quả quan trắc vẫn còn hơi 
chậm nên từ đầu năm 2018 Chi cục Thủy sản đã 
xây dựng và áp dụng triển khai thông báo kết quả 

quan trắc và cảnh báo môi trường nước vùng nuôi 
trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản đến điện 
thoại của các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản 
và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tại các địa 
phương qua tin nhắn (SMS), với tần suất 2 lần/
tháng (bao gồm 2 tin nhắn kết quả quan trắc và 
2 tin nhắn khuyến cáo, cảnh báo). Nội dung tin 
nhắn bao gồm các số liệu về kết quả phân tích mẫu 
nước; đồng thời đưa ra cảnh báo các yếu tố môi 
trường bất lợi, đề xuất các giải pháp cần thực hiện. 
Việc triển khai thông báo kết quả quan trắc môi 
trường vùng nuôi trồng thủy sản qua tin nhắn điện 
thoại nhằm kịp thời thông báo các chỉ tiêu môi 
trường nước và đưa ra những khuyến cáo để người 
dân có giải pháp xử lý trước khi lấy nước vào nuôi. 

Đặc biệt từ năm 2016 đến nay Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giao cho  Chi cục Thủy sản phối hợp tham gia dự 
án hợp tác giữa trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 
và Trường Đại học Bretagne Occidentale (Pháp) 
cùng với sự phối hợp của các hộ dân nuôi trồng 
thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự án có tên (hệ 
thống quan trắc môi trường nước bằng cảm ứng 
tự động “Water analysis Vietnamese ecosystem”) 
giữa ông Lê Ngọc Trân, Phó Giám đốc Viện ng-
hiên cứu Kinh tế biển (Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu) 
và ông Võ Thông, giảng viên Đại học Bretagne 
Occidentale (Pháp) chủ trì nghiên cứu từ năm 
2016. Đến nay dự án đã lắp đặt hệ thống quan trắc 
môi trường nước bằng cảm ứng tự động cho hộ gia 
đình ông Nguyễn Công Biên, tiểu khu số 3, khu 
quy hoạch nuôi lồng bè, xã Long Sơn, TP.Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với việc trong thời gian gần đây nguồn nước 
nuôi trồng thủy sản không ổn định thường xuyên 
thay đổi, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của 
bà con nuôi, thì việc ứng dụng khoa học và công 
nghệ như: Hoạt động thông tin kết quả quan trắc 
bằng tin nhắn SMS và những gì dự án lắp đặt hệ 
thống quan trắc tự động cho các hộ dân nuôi trồng 
thủy sản mở ra một hướng cảnh báo sớm cho bà 
con nuôi các yếu tố môi trường nuôi trực tiếp ảnh 
hưởng đến thủy sản nuôi nếu vượt quá giới hạn 
cho phép để bà con biết và có các biện pháp phòng 
tránh kịp thời nhằm giảm rủi do cho bà con nuôi.

N.V.B
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Trong vài năm gần đây, việc hàng loạt dự án 
đầu tư nước ngoài có giá trị hàng tỷ USD 
vào Việt Nam nói chung và vào tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu nói riêng đã khiến cho các nhà quản 
lý không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa, trong bối cảnh 
thế giới bất định như hiện nay, chắc chắn có nhiều 
vấn đề phải được đặt ra trong quản lý đầu tư nước 
ngoài buộc các nhà quản lý phải có kế hoạch xử 
lý. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, dự án đầu tư nước 
ngoài tăng mạnh cả về số lượng cũng như tổng vốn 
thực hiện, việc dự báo xu thế đầu tư nước ngoài 
vào Tỉnh là việc làm cần thiết, giúp cho nhà quản 
lý chủ động nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư và 
hoạch định chính sách thu hút đầu tư phù hợp. 

GIỚI THIỆU CÔNG CỤ DỰ BÁO XU 
THẾ ĐẦU TƯ (HÀM DỰ BÁO XU THẾ 
FORECAST)

Hàm FORECAST thực hiện tính toán hay dự 
đoán số lượng dự án và tổng vốn thực hiện dự án 
đầu tư trong tương lai (các năm từ 2018-2020) dựa 
vào bộ giá trị hiện tại (dữ liệu từ 1988-2016). Hàm 
FORCAST dự đoán tương lai dựa vào phép hồi 
quy tuyến tính để ngoại suy ra các giá trị trong 
tương lai. Nếu chúng ta có bộ dữ liệu của thời gian 
lịch sử thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng hàm 
dự báo FORECAST dự báo được các giá trị trong 
tương lai. Khi chúng ta tạo dự báo, Excel có thể 
tạo ra một trang tính mới chứa cả hai bảng lịch sử 
và dự đoán tương lai và biểu đồ thể hiện dữ liệu 
này. Dự báo có thể giúp chúng ta dự đoán những 
thứ như bán hàng trong tương lai, hàng tồn kho 
yêu cầu hoặc xu hướng tiêu dùng, đầu tư...

Cú pháp hàm FORECAST:
 FORECAST(x, known_y’s, known_x’s)
Trong đó:
- x: là năm trong tương lai muốn dự đoán và là 

tham số bắt buộc.
- known_y’s: là tập giá trị quan sát được theo 

DỰ BÁO XU THẾ ĐẦU TƯ NƯỚC 
NGOÀI TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

GIAI ĐOẠN 2018-2020
|| GVC.ThS.Nguyễn Hoàng Long
Trường Chính trị tỉnh BR-VT

các năm trong quá khứ , là biến phụ thuộc và là 
tham số bắt buộc.

- known_x’s: là tập hợp những năm trong quá 
khứ được quan sát, là biến độc lập và cũng là tham 
số bắt buộc.

Phương trình của hàm FORECAST:  
FORECAST = a + bx
Trong đó:

x và y là các số trung bình mẫu 
AVERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known 
y’s).

DỮ LIỆU ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH 
BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 1988-2016

Số liệu đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu gia đoạn 1988-2016 của “Niêm 
giám thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 2016”. [1]

Dữ liệu nguồn bao gồm 29 quan sát (29 năm, từ 
1988 đến 2016), có 04 biến quan sát là:

-Năm được quan sát (từ 1988 đến 2016)
-Số dự án được cấp phép trong năm (gọi là số 

dự án)
-Tổng vốn đăng ký (triệu USD)
-Tổng vốn thực hiện của các dự án đã triển khai 

(triệu USD)
Với bộ số liệu trên, chúng ta cần dự báo số dự án 

được phê duyệt và tổng vốn thực hiện đầu tư trong 
giai đoạn 2018-2020 

Nhìn vào biểu đồ phân tán (scatter) về số luộng 
dự án đầu tư nước ngoài và vốn thực hiện cho 
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thấy: Giai đoạn 1988 đến năm 1999 số lượng dự 
án và tổng vốn thực hiện có tăng nhẹ và tương đối 
ổn định. Từ năm 2000 đến năm 2010 số lượng dự 
án đầu tư nước ngoài và tổng vốn thực hiện tăng 
mạnh do chính sách thu hút đầu tư phát huy tác 
dụng; từ 2011 đến 2014 do bị tác động của cuộc 
khủng hoảng tài chính Phố Wall đã làm cho số 
lượng dư án và tổng vốn thực hiện giảm lao dốc; 
từ 2014 đến nay đầu tư nước ngoài đã bắt đầu phục 
hồi, cùng với sự thu hút đầu tư nước ngoài của 
Tỉnh đã làm cho xu thế đầu tư vốn nước ngoài tăng 
nhanh.

Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, 
những năm tiếp theo, địa phương này sẽ tiếp tục ưu 
tiên kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có năng lực, 

kinh nghiệm đầu tư vào tỉnh những dự án lớn, công 
nghệ hiện đại. Cùng với đó, hệ thống cảng trung 
chuyển Cái Mép - Thị Vải của Tỉnh đang được đầu 
tư hoàn thiện và là một trong 19 cảng trên thế giới 
đón được tàu có trọng tải lớn nhất hiện nay, có thể 
cạnh tranh trực tiếp với cảng trung chuyển của các 
nước trong khu vực như Singapore, Hồng Kông 
(Trung Quốc),... [2]

Kết quả dự báo về số lượng dự án đầu tư nước 
ngoài và tổng vốn thực hiện

Áp dụng hàm dự báo FORECAST trong 
Microsoft Excel 10 trên bộ số liệu trên, chúng ta 
được kết quả dự báo số lượng dư án và tổng số vốn 
thực hiện cho từng năm trong giai đoạn 2018-2020 
tại tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu như sau:

Như vậy theo phân tích dự báo xu thế bằng hàm 
dự báo FORECAST thì trong giai đoạn 2018-2020 
sẽ có tổng cộng 93 dự án đầu tư nước ngoài vào 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với tổng số vốn thực hiện 
là 2.077,5 triệu USD.

Giai đoạn 2018-2020, dự án đầu tư nước ngoài 
vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được dự báo tăng 

mạnh và ổn định qua các năm cả về số lượng dự 
án và tổng vốn thực hiện. Biểu đồ sau cho chúng 
ta thấy sự so sánh giữa các năm trong giai đoạn 

Bảng 1. Số liệu dự án nước ngoài đầu tư vào 
tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu giai đoạn 1988-2016

STT NĂM
SỐ DỰ ÁN 
ĐƯỢC CẤP 

PHÉP

TỔNG SỐ VỐN 
ĐĂNG KÝ (TRIỆU 

USD)

TỔNG VỐN 
THỰC HIỆN 

(TRIỆU USD)
1 1988 1 1 0.5
2 1989 5 1 0.3
3 1990 7 15 4
4 1991 4 111 20
5 1992 4 43 25
6 1993 6 73 39
7 1994 14 88 30
8 1995 10 500 40
9 1996 12 945 135

10 1997 8 374 60.5
11 1998 8 19 67
12 1999 9 340 23
13 2000 8 1045 25
14 2001 8 842 438
15 2002 16 44 716
16 2003 20 217 625
17 2004 19 43 274
18 2005 15 740 164
19 2006 28 2231 290
20 2007 57 1216 420
21 2008 55 11.140 650
22 2009 26 6.792 930
23 2010 40 2.555 1.101
24 2011 25 945 1.210
25 2012 19 465 369
26 2013 12 215.5 158.87
27 2014 11 294.14 199.36
28 2015 13 556.05 316.85
29 2016 17 455.63 264.43

TỔNG 460 31.850,69 8.331,38

Biểu đồ 1. Đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu
giai đoạn 1988-2016

Bảng 2. Kết quả dự báo số lượng dự án và vốn thực hiện của 
nước ngoài vào tỉnh BR-VT, giai đoạn 2018-2020

STT NĂM

KẾT QUẢ DỰ BÁO FORECAST

SỐ LƯỢNG DỰ 
ÁN

TỔNG VỐN THỰC HIỆN
(Triệu USD)

1 2018 30 669.2
2 2019 31 692.5
3 2020 32 715.8

Tổng 93 2.077,5
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2028-2020 với năm 2016 về số lượng dự án đầu tư 
nước ngoài và tổng vốn thực hiện như sau:

Về số lượng dự án, năm 2016 có 17 dự án đầu 
tư nước ngoài thì năm 2018 có tới 30 dự án, năm 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG QUẢN LÝ: CƠ HỘI VÀ THÁCH 

THỨC CHO CÁC DOANH NGHIỆP 
LOGISTICS VIỆT NAM

  || ThS. Đinh Thu Phương
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển

Tóm tắt: Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 
đã ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống của con người 
mà còn tác động đến nền kinh tế, xã hội của toàn thế 
giới. Ngày nay, có thể nói việc ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT) là một trong những yếu tố làm tăng 
khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và quyết 
định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Với đặc thù 
quốc tế của mình, các doanh nghiệp logisitcs càng 
phải chú trọng hơn trong việc nghiên cứu, áp dụng 
và phát triển CNTT trong hoạt động quản lý của mình. 
Phạm vi bài viết đề cập đến một số xu hướng CNTT 
đã và đang được ứng dụng trong hoạt động logistics, 
đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu 
quả sử dụng CNTT cho các doanh nghiệp logistics tại 
Việt Nam.

Từ khóa (Keywords): Công nghệ thông tin, Logistics, 
EDI

2019 có 31 và năm 2020 có 32 dự án. Như vậy so 
với năm 2016 thì các năm trong giai đoạn 2018-
2020 có số lượng dự án đầu tư nước ngoài tăng 
rất mạnh (tăng hơn 76%). Về tổng vốn thực hiện, 
năm 2016 là 264 triệu USD trong khi dư báo tổng 
vốn thực hiện năm 2018 đã tăng gần gấp 3 lần, đạt 
669,2 triệu USD; liền sau đó 2019 và năm 2020 sẽ 
tiếp tục tăng ổn định. Như vậy, theo dự báo thì số 
lượng dự án đầu tư nước ngoài và tổng vốn thực 
hiện tăng mạnh trong giai đoạn 2018-2020, đòi 
hỏi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần có những động thái 
chuẩn bị để đón nhận các dự án đếu tư nước ngoài 
vào Tỉnh một cách hiệu quả nhất.

N.H.L

I. GIỚI THIỆU
Việc sử dụng CNTT trong các hoạt động là một 

điều bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 
của các doanh nghiệp logistics. Việc ứng dụng 
CNTT trong logistics là một trong những cách 
giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của các doanh 
nghiệp, đồng thời đó cũng là yêu cầu từ những đối 
tác của họ. Tuy nhiên tại Việt Nam, do nhiều yếu 
tố khách quan và chủ quan mà việc nghiên cứu, 
ứng dụng và phát triển CNTT tại các doanh nghiệp 
logistics chưa thật sự được chú trọng đầu tư một 
cách triệt để. Vấn đề là các doanh nghiệp logistics 
phải nhận ra được đâu là điểm mạnh và điểm yếu 
của mình để có chính sách phát triển CNTT một 
cách phù hợp nhất.

Bài viết sẽ bao gồm những nội dung như sau: 
Đầu tiên, là cái nhìn tổng quan về CNTT trong 
logistics, từ đó chỉ ra những lợi thế mà CNTT đưa 
lại cho các hoạt động logistics. Sau đó sẽ chỉ ra 

Biểu 2. Biểu đồ dự báo số lượng dự án và tổng vốn thực hiện 
đầu tư nước ngoài vào tỉnh BR-VT, giai đoạn 2018-2020
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2.2. Tác động của CNTT trong hoạt động lo-
gistics

Trong một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng CNTT 
đã trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm năng cao 
khả năng cạnh tranh và tăng cường hiệu quả hợp 
tác của các doanh nghiệp logistics (Tatiana, 2016).

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động logistics 
mang lại các lợi ích như: giảm chi phí; nâng cao 
hiệu quả hoạt động và cải tiến quy trình; đảm bảo 
được chất lượng, độ tin cậy và độ chính xác của 
thông tin; tăng cường sự hợp tác; tạo ra sự khác 
biệt cho sản phẩm hay dịch vụ (Alexandre Pin-
heiro de Barros and partners, 2015). 

Ngoài ra, CNTT còn giúp các doanh nghiệp lo-
gistics cải thiện được các hoạt động của mình như: 

- Hỗ trợ quá trình quản lý đơn hàng: CNTT giúp 
rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, tạo sự thuận 
lợi và thoải mái cho khách hàng. Hãy hình dung 
thời gian soạn thảo một vận đơn đường biển (BL). 
BL là chứng từ liên quan đến nhiều vấn đề trong 
nghiệp vụ xuất nhập khẩu như thủ tục Hải quan, 
thủ tục thanh toán, … Do đó, khách hàng luôn nôn 
nóng nhận được BL để làm các thủ tục tiếp theo. 
Với việc đầu tư tốt vào hệ thống phần mềm mà 
hãng tàu Yang Ming luôn được đánh giá cao khi 
có thể tốc độ soạn thảo BL (trung bình 1-2 phút/ 
vận đơn).

- Hỗ trợ ra quyết định trong tồn kho: kiểm tra 
tính sẵn có của hàng tồn kho, 

- Nhanh chóng truyền đạt những thông tin về sản 
phẩm như thông số kỹ thuật, tỉ lệ lỗi, hay các thay 
đổi về thiết kế; … Hình 2 là ví dụ cho việc ứng 
dụng CNTT trong hoạt động logistics tại Fedex, 
nhà cung cấp cho Acer. Bất cứ khi nào khách hàng 
nhập đơn khiếu nại cho bất kỳ sản phẩm nào của 
Acer, nó sẽ được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của 
FedEx. Điều này giúp FedEx nhận lại gói hàng và 
gửi đến trung tâm sửa chữa gần nhất của Acer. Một 
mã vạch được đặt trên bao bì giúp theo dõi trình 
trạng thực tế của gói hàng. Điều này giúp Acer và 
khách hàng theo dõi gói hàng tại bất kỳ thời điểm 
nào.

Một tác động khác của CNTT trong hoạt động 
logistics là làm xuất hiện một số mô hình kinh 
doanh mới, như các dịch vụ điện tử hay các liên 
minh mới. Các hãng tàu lớn trên thế giới ngoài các 
dịch vụ theo dõi lịch tàu, tình trạng lô hàng cho 

những xu hướng sử dụng CNTT trong hoạt động 
logistics. Cuối cùng là phần trình bày về một số 
giải pháp đối với chiến lược phát triển CNTT cho 
các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam.

II. TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN TRONG LOGISTICS 

2.1. CNTT trong logistics
Logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí, lưu trữ 

và chu chuyển các tài nguyên/yếu tố đầu vào từ 
điểm xuất phát đầu tiên là nhà cung cấp, qua nhà 
sản xuất, người bán buôn, bán lẻ, đến tay người 
tiêu dùng cuối cùng, thông qua hàng loạt các hoạt 
động kinh tế. Hay nói cách khác, hệ thống logitics 
biến đổi nguyên vật liệu thành sản phẩm có giá trị 
cho khách hàng. Tương tự như thế, hệ thống thông 
tin biến đổi các dữ liệu thành thông tin có ích cho 
người sử dụng (Lucas D. Introna, 1999). Sự tích 
hợp giữa hệ thống logistics và hệ thống thông tin 
tạo thành hệ thống thông tin trong logistics. Quy 
trình tích hợp này được biểu hiện trong Hình 1.

Hệ thống thông tin logistics được hiểu là một cấu 
trúc tương tác giữa con người, thiết bị, các phương 
pháp và quy trình nhằm cung cấp các thông tin 
thích hợp cho các nhà quản trị logistics với mục 
tiêu lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát logistics 
hiệu quả. CNTT trong logistics biểu thị về mặt 
công nghệ của hệ thống thông tin logistics, bao 
gồm phần cứng (máy tính, máy chủ, công nghệ 
Internet, thiết bị đầu vào và đầu ra, kênh thông tin 
liên lac, …); cơ sở dữ liệu; hệ thống và các chương 
trình ứng dụng. 

Hình 1 – Quá trình tích hợp CNTT vào các hoạt động logistics
(Nguồn: Lucas D. Introna, 1999)
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các khách hàng thì hiện nay đã triển khai thêm các 
dịch vụ mới như đặt booking online hay phát hành 
vận đơn trên mạng. 

III. MỘT SỐ XU HƯỚNG CNTT TRONG 
HOẠT ĐỘNG LOGISTICS

Có nhiều xu hướng và thay đổi trong công nghệ 
làm ảnh hưởng đến việc sử dụng CNTT trong 
logistics, tuy nhiên có thể nhóm chúng lại thành 
các xu hướng chính là: tích hợp và linh hoạt, EDI, 
phần cứng và công nghệ truyền thông (Aleksandar 
Krstev và cộng sự, 2011).

Việc tích hợp thành công các thông tin trong 
một tổ chức giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng 
năng suất và cải thiện được dịch vụ chăm sóc 
khách hàng. Ngày nay các doanh nghiệp logistics 
có xu hướng sử dụng các phần mềm quản lý hoạt 
động toàn diện, theo đó mọi hoạt động của doanh 
nghiệp được tích hợp với nhau một cách dễ dàng 
và nhanh chóng. Trở lại với ví dụ trong hoạt động 
vận tải biển, các hãng tàu thường có phần mềm 
làm việc với đặc thù là mỗi bộ phận có quyền đăng 
nhập và thao tác trên bộ phận của mình, đồng thời 
có thể theo dõi thông tin của các bộ phận khác 
nhưng không được chỉnh sửa, và các bộ phận có 
sự tích hợp với nhau. Một cách dễ hiểu nhất, khi 
một người ở bộ phận chứng từ làm vận đơn, anh 
ta có thể truy xuất toàn bộ thông tin của booking 
từ bộ phận khách hàng vào vận đơn của mình, và 
khi nhập số container, anh ta có thể tích hợp với bộ 
phận quản lý container để cập nhật các thông tin 
về trạng thái của container. Nhờ quá trình đó mà 
anh ta giảm được thời gian soạn thảo vận đơn và 

tránh được những sai sót không đáng có.
EDI (Electronic Data Interchange – Hệ thống 

trao đổi dữ liệu điện tử): là hệ thống trao đổi dữ 
liệu từ máy tính qua máy tính giữa các bộ phận 
với nhau. EDI cho phép việc truyền dữ liệu một 
cách nhanh nhất và chính xác nhất. Hệ thống EDI 
hiện nay được sử dụng rất nhiều bởi các doanh 
nghiệp logistics. Giả sử công ty A làm dịch vụ lo-
gistics cho khách hàng G, trong đó bao gồm chia 
nhỏ hàng trong container và phân phối đến các kho 
CFS, khi đó sẽ cần rất nhiều BL ứng với từng kho 
tại cảng đích. Nếu A gửi chi tiết làm BL (SI) cho 
hãng tàu Y theo từng lần riêng biệt thì sẽ mất rất 
nhiều thời gian khi soạn SI và lại cũng mất nhiều 
thời gian cho việc chờ đợi Y phát hành BL. Thông 
qua EDI, A có thể mã hóa toàn bộ chứng từ của 
mình gửi cho Y, Y chỉ cần giải mã thông tin từ A 
gửi đến và cập nhật vào hệ thống của mình. Nhờ 
đó, thời gian soạn thảo BL giảm đi đáng kể.

EDI giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, 
tăng tốc độ và tính chính xác trong các giao dịch. 
Tuy nhiên việc ứng dụng EDI cũng còn nhiều khó 
khăn do chi phí đầu tư cao, và khó có thể có được 
hệ thống EDI phù hợp với tất cả khách hàng hay 
đối tác.

Một số ứng dụng CNTT khác đang được sử dụng 
phổ biến hiện nay có thể kể đến như:

- Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS);
- Hệ thống mã vạch;
- Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID);
- Theo dõi vệ tinh của xe và những phương tiện 

khác

IV. ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG 
LOGISTICS TẠI VIỆT NAM

4.1. Thực trạng tình hình ứng dụng CNTT 
trong hoạt động logistics tại Việt Nam

CNTT đã đem lại nhiều cơ hội cho các doanh 
nghiệp logistics tại Việt Nam như thông qua hệ 
thống CNTT, các doanh nghiệp logsitics Việt Nam 
có thể tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng 
hơn tại mọi nơi trên thế giới. Đồng thời hiện nay 
có rất nhiều giải pháp về phần mềm hay ứng dụng 
quản lý được đưa ra cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Tuy nhiên, theo khảo sát của các chuyên 
gia trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí 
Minh thì các công ty logistics tại Việt Nam chỉ 

Hình 2 - Sử dụng CNTT trong hệ thống Logistics của FedEx
(Nguồn: http://cmuscm.blogspot.com/2014/10)
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tập trung vào một số ứng dụng đã phổ biến trên 
thế giới như thương mại điện tử/kinh doanh qua 
internet (59,8%), hệ thống trao đổi dữ liệu điện 
tử ( EDI) (59,8%), hệ thống quản lý giao nhận 
(49,5%), hệ thống quản lý vận tải (45,4%), hệ 
thống định vị toàn cầu (45,4%), phần mềm quản 
lý đặt hàng (43,3%) và quản lý mối quan hệ khách 
hàng (42,3%). Trong khi đó, việc ứng dụng CNTT 
hiện đại tại các công ty rất hạn chế chẳng hạn như 
phần mềm quản lý kho hàng (27,8%), công nghệ 
nhận dạng bằng sóng vô tuyến - RFID (14,4%) 
và logistics đám mây (4,1%). Thực tế này cũng 
xuất phát từ lý do phần lớn các công ty logistics 
Việt Nam chủ yếu cung cấp các dịch vụ logistics 
ở cấp độ đơn giản như giao nhận và vận tải. (TS. 
Nguyễn Thúy Hồng Vân và cộng sự, 2016). Bên 
cạnh đó, đa số các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực cảng biển mới có hệ thống phần mềm tích 
hợp được các bộ phận với nhau, còn lại đa phần là 
sử dụng các phần mềm quản lý đơn lẻ dùng riêng 
cho từng bộ phận quan trọng. Thậm chí, các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ chỉ dùng các phần mềm cơ bản 
như tin học văn phòng trong quản lý và giao dịch 
thông qua các ứng dụng như email, skype, …

Sở dĩ có sự hạn chế trong việc ứng dụng CNTT 
của các doanh nghiệp logistics Việt Nam chủ yếu 
là do chi phí đầu tư và vận hành vào các công nghệ 
ứng dụng quá cao trong khi lợi ích thu về chưa 
được khẳng định rõ ràng dẫn đến tâm lý e ngại 
cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt 
về nguồn nhân lực CNTT có kỹ năng về các hoạt 
động logistics. Đồng thời, mặc dù hiện nay tại Việt 
Nam có nhiều doanh nghiệp cung cấp các giải 
pháp phần mềm cho các công ty logistics nhưng 
mỗi công ty có một đặc điểm khác nhau nên khó 
có thể tìm một phần mềm hoàn toàn phù hợp với 
tất cả các doanh nghiệp logistics.

4.2. Giải pháp cho việc ứng dụng CNTT trong 
hoạt động logistics tại Việt Nam

Trong các nghiên cứu của nhiều tác giả trước đây 
đã từng đề xuất nhiều giải pháp cho việc nâng cao 
hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động 
logistics tại Việt Nam, cả về phía doanh nghiệp và 
Nhà nước. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, 
dựa vào kinh nghiệm của mình, tác giả chỉ đề xuất 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và 
giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp như sau:

- Trước tiên là cần có sự tích hợp và đồng bộ 
trong hoạt động của doanh nghiệp logistics, ng-
hĩa là chuẩn hóa quy trình hoạt động của doanh 
nghiệp. Một trong số những rủi ro của các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao nhận chính là 
sự chậm trễ trong việc cập nhật và kiểm tra thông 
tin từ các bộ phận liên quan, dẫn đến phát sinh chi 
phí. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT tại Việt 
Nam không ít về số lượng và cũng không thấp về 
trình độ, điều các doanh nghiệp cần làm là đào tạo 
cho đội ngũ nhân viên CNTT trong công ty nắm rõ 
các nguyên tắc và quy trình hoạt động của đơn vị 
mình để có thể thiết kế hệ thống phần mềm quản 
lý hợp lý, nhờ đó giảm được chi phí mua ngoài 
mà vẫn có được giải pháp phù hợp nhất cho doanh 
nghiệp của mình.

- Tiếp theo là giải pháp tích hợp với khách hàng. 
Việc xây dựng một hệ thống EDI có thể gây tốn 
kém về chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, vì 
thế các doanh nghiệp có thể thiết kế những ứng 
dụng trực tuyến để khách hàng tự nhập dữ liệu và 
thông tin, doanh nghiệp chỉ cần kiểm tra lại tính 
hợp lệ của thông tin, nhờ đó sẽ giảm bớt được thời 
gian chờ đợi cho khách hàng.

- Cuối cùng, do hoạt động logistics là hoạt động 
mang tính toàn cầu nên phải tuân thủ theo quy 
định của các quốc gia, do đó các doanh nghiệp cần 
tìm hiểu luật pháp ở những quốc gia là thị trường 
chính của mình, từ đó thiết kế phần mềm hoạt động 
cho đơn vị của mình sao cho sản phẩm dịch vụ của 
mình có thể đáp ứng được những quy định đó.

 
V. KẾT LUẬN

Ứng dụng CNTT trong hoạt động logistics là 
một yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp lo-
gistics Việt Nam. Tùy thuộc vào điều kiện về vốn 
và kỹ năng về CNTT mà mỗi doanh nghiệp có một 
cách ứng dụng CNTT của riêng mình. Tuy nhiên, 
dù là ứng dụng CNTT ở mức cơ bản nhất như tin 
học văn phòng và email hay ở trình độ công nghệ 
cao như hệ thống quản lý toàn diện thì điều các 
doanh nghiệp cần lưu ý chính là thời gian đáp ứng 
đơn hàng và tính bảo mật về thông tin trong nội bộ 
và của khách hàng.

Đ.T.P
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PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐỂ 
PHÁT HIỆN HIV

Việc kiểm soát virus gây suy giảm miễn dịch ở 
người (HIV), một rối loạn tự miễn làm tê liệt hệ 

miễn dịch bằng cách tấn công các tế bào khỏe mạnh, 
vẫn là thách thức toàn cầu to lớn đối với sức khỏe của 
người dân tại các nước đang phát triển thiếu cơ sở hạ 
tầng và chuyên gia y tế được đào tạo. Các nhà nghiên 
cứu tại Bệnh viện Phụ nữ Brigham (Hoa Kỳ) đã thiết 
kế được một công cụ chẩn đoán di động, giá cả hợp 
lý sử dụng điện thoại di động và công nghệ nano để 
phát hiện virus HIV và theo dõi việc kiểm soát virus 
trong các khu vực có nguồn lực hạn chế. Nền tảng 
mới được mô tả trên tạp chí Nature Communications.

“Phát hiện sớm HIV là rất quan trọng để ngăn ngừa 
sự tiến triển và truyền nhiễm bệnh. HIV cần được 
theo dõi về lâu dài, có thể gây khó khăn khi bệnh 
nhân phải đi đến phòng khám hoặc bệnh viện mới 
làm được việc này”, TS. Hadi Shafiee tại Bệnh viện Phụ 
nữ Brigham cho biết. “Hệ thống điện thoại di động 
tốc độ nhanh và giá rẻ là một phương pháp mới để 
phát hiện bệnh nhiễm trùng cấp tính, làm giảm nguy 
cơ lây truyền virus và cũng có thể được sử dụng để 
phát hiện sự thất bại sớm trong điều trị”.

Các phương pháp truyền thống theo dõi virus HIV 
rất tốn kém, cần sử dụng phản ứng chuỗi trùng hợp 
(PCR). Nhóm nghiên cứu đã tìm cách thiết kế một 
công cụ đơn giản, giá cả hợp lý để xét nghiệm và 
theo dõi HIV cho người dân tại các nước đang phát 
triển ít được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ nano 
kết hợp với vi mạch, điện thoại di động và phụ điện 
điện thoại in 3D để thiết lập nền tảng xác định các 
axit nucleic ARN của virus từ một giọt máu. Thiết bị 
phát hiện ra axit nucleic HIV khuếch đại bằng cách 
theo dõi trên điện thoại chuyển động của các chuỗi 
ADN mà không cần đến thiết bị cồng kềnh hoặc đắt 
tiền. Độ chính xác của phát hiện được đánh giá thông 
qua mức độ đặc hiệu và độ nhạy.

Đáng chú ý, tổng chi phí vật liệu của vi mạch, phụ 
kiện điện thoại và thuốc thử chỉ mất chưa đến 5 USD 
cho mỗi xét nghiệm.

Nguồn: Nasati

CÔNG NGHỆ IN 3D THỦY TINH KIM LOẠI SẼ SỚM 
ĐƯỢC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Trong vài năm qua, công nghệ in 3D vật liệu nhựa 
đã có những bước tiến nhanh chóng, cùng với đó, 

việc sản xuất đắp dần các thành phần kim loại cũng 
đã được thực hiện, bột kim loại được cấp nhiệt và 
làm cứng cục bộ để định hình thành cấu trúc mong 
muốn. Tuy nhiên, quá trình này tốn kém và phức tạp 
- và thường thì nó không mang lại các đặc tính mong 
muốn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng công 
nghệ in 3D kim loại sẽ sớm trở nên dễ dàng và thiết 
thực như in 3D vật liệu nhựa

Khoa học vật liệu và kỹ thuật cơ khí của Đại học 
Yale, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một cách tiếp cận 
mới cho các vật thể in 3D. Họ đã sử dụng nguyên liệu 
in từ thủy tinh kim loại - một vật liệu mới và tương 
đối giống kim loại, nhưng lại mạnh hơn cả kim loại 
tốt nhất, và lại có tính dẻo của nhựa. 

Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào một vật liệu 
BMG đặc trưng và có sẵn từ zirconi, titan, đồng, niken 
và berili. Về lý thuyết thì các loại BMG khác cũng có 
thể được in bằng phương pháp này. 

Các nhà nghiên cứu sử dụng các sợi dây BMG có 
đường kính 1 mm và chiều dài 700 mm. Nhiệt độ đùn 
ra được thiết lập vào khoảng 460 độ C, lực ép đùn 
từ 10 đến 1000 Newton để đẩy các sợi dây kim loại 
được làm mềm thông qua một vòi phun có đường 
kính 0,5 mm. 

Nhóm nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng BMG có thể 
được sử dụng trong in 3D để tạo ra các thành phần 
kim loại cứng, có độ bền cao trong điều kiện môi 
trường tương tự như trong in nhựa nhiệt dẻo 3D. 

Sự đột phá của nghiên cứu này là làm giảm đáng 
kể chi phí và các nguồn lực liên quan đến việc khai 
thác đặc tính có thể làm mềm của BMG. Khả năng in 
3D các bộ phận kim loại dễ dàng như nhựa nhiệt dẻo 
sẽ cách mạng hóa lĩnh vực sản xuất đắp dần kim loại.

 Ngoài việc tạo mẫu, các đặc tính có thể đạt được 
của các bộ phận in đi kèm với tính linh hoạt trong 
thiết kế từng phần sẽ làm cho công nghệ in 3D này 
phù hợp để chế tạo các thành phần hiệu suất cao cho 
các ứng dụng y tế, hàng không vũ trụ và tàu vũ trụ.

Nguồn: vista.gov.vn
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VIỆT NAM CHẾ TẠO TÊN LỬA ĐẨY ĐƯA THIẾT BỊ 
NGHIÊN CỨU KHÍ QUYỂN

Tên lửa có thể đạt độ cao từ 40 km trở lên, được 
thiết kế 2 tầng, có thể thực hiện tách tầng mang 

thiết bị đo nhiệt độ, áp suất không khí.

Sáng 14/11, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Học 
viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Khoa học và Công nghệ ký 
hợp đồng “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mẫu tên 
lửa nghiên cứu (Souding Rocket) đưa thiết bị khoa 
học để thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng 
cao”. 

Đây là đề tài thuộc  Chương trình khoa học công 
nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 
2016 - 2020, thực hiện trong 24 tháng, bắt đầu 
từ năm 2018.  

Tên lửa được nghiên cứu, chế tạo thông qua đề 
tài nhánh bởi Học viện Kỹ thuật Quân sự dựa trên 
nguyên lý của tên lửa chiến đấu, áp dụng vào phát 
triển kinh tế. 

Đại tá Đặng Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Khoa Hàng 
không, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Chủ nhiệm đề 
tài cho biết, ở đề tài này, tên lửa được thiết kế là vật 
mang thiết bị khoa học làm nhiệm vụ trên tầng khí 
quyển. 

Tên lửa có thể bay cao trên 40 km, mang theo thiết 
bị khoa học đo nhiệt độ, tầng khí quyển, không khí, 
các thông số theo yêu cầu. 

Souding Rocket là loại tên lửa đẩy loại nhỏ, có khả 
năng mang các thiết bị nghiên cứu, vệ tinh lên cận 
quỹ đạo hoặc quỹ đạo với chi phí thấp, tiếp cận được 
những vị trí khó mà tên lửa đẩy thông thường không 
thể tiếp cận được. 

Trên thế giới, các nước vẫn thường xuyên sử dụng 
các tên lửa Souding Rocket cho cả mục đích quốc 
phòng và nghiên cứu khoa học. Một số loại có khả 
năng mang thiết bị nghiên cứu lên độ cao tới 1.000 
km, và mang theo thiết bị nghiên cứu có tải trọng 
nặng tới 450 kg.

Nguồn: chinhphu.vn

BỐN ĐƠN VỊ VIỆT NAM ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG 
CÔNG NGHỆ ASOCIO

Việt Nam có 4 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
được vinh danh là Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng 

Ninh, Công ty Cổ phần MISA và Đại học FPT.

Tối 8/11, tại Nhật Bản, Tổ chức Công nghiệp Điện 
toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) đã công bố 
và trao Giải thưởng ASOCIO 2018 cho 31 cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp xuất sắc từ các quốc gia và nền 
kinh tế thành viên.  

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh được trao giải 
trong hạng mục “Chính phủ Số xuất sắc”. Đây là một 
trong những địa phương đi đầu về triển khai Chính 
phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. 

Hiện đã có hơn 575 đơn vị hành chính của 
tỉnh (tương đương 100%) tham gia ứng dụng chính 
quyền điện tử; 4 triệu lượt chuyển, nhận văn bản điện 
tử (từ 2016); tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hành 
chính cho các cơ quan hành chính nhà nước khoảng 
50 tỷ đồng… 

Trong khi đó, Bộ Tài chính được xướng tên trong 
hạng mục “Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin 
xuất sắc”. Đơn vị này đã và đang triển khai nhiều ứng 
dụng trên các nền tảng công nghệ mới của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ người 
dân, doanh nghiệp.  

Đại học FPT được trao giải trong hạng mục “Tổ chức 
đào tạo công nghệ thông tin xuất sắc”. Trong suốt 12 
năm phát triển, Đại học FPT có sự tăng trưởng ấn 
tượng về tuyển sinh với mức tăng trưởng 30% mỗi 
năm, trên 96% sinh viên được tuyển dụng trong vòng 
12 tháng sau khi tốt nghiệp. 

Cuối cùng, Công ty cổ phần MISA được vinh danh 
trong hạng mục “Doanh nghiệp công nghệ thông 
tin xuất sắc”. Đây là doanh nghiệp cung cấp giải 
pháp quản trị cho hơn 179.000 đơn vị hành chính 
sự nghiệp, doanh nghiệp, hộ cá thể và 1 triệu khách 
hàng cá nhân. Năm 2018, MISA tuyên bố chiến lược 
Go Global và mở rộng thị trường cung cấp phần 
mềm cho hơn 10 quốc gia trên thế giới.

Nguồn: chinhphu.vn
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“ƯƠM TẠO” NHỮNG DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO

Những năm gần đây, các ý tưởng khởi nghiệp hay 
đã được tỉnh hỗ trợ bằng hình thức đào tạo, tập 

huấn, marketing, vay vốn ưu đãi... để biến những ý 
tưởng, dự án đó thành hiện thực, mang lại giá trị thực 
tiễn cho người dân. Năm 2018, Sở KH-CN tiếp tục lựa 
chọn 9 dự án khởi nghiệp có tiềm năng để “ươm tạo” 
nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo.

Công ty TNHH Công nghệ tưới Asop (gọi tắt là 
Asop) được thành lập vào tháng 6-2017 tại xã Bình 
Giã, huyện Châu Đức. Asop đã nghiên cứu, chế tạo 
thành công hệ thống tưới bù áp để đưa nước đi xa 
hơn. Công nghệ tưới này thích hợp trong việc tưới 
cây ở những khu vực có địa hình không bằng phẳng. 
Hệ thống tưới bù áp của Asop có giá trị thực tiễn cao 
và đã được trao giải Nhất tại cuộc thi “Khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017”.

Theo anh Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Asop sau 
khi đạt giải Nhất tại cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017”, ngoài số tiền thưởng 
50 triệu đồng, cái được lớn nhất của công ty chính là 
thương hiệu Asop đã có chỗ đứng trên thị trường vật 
tư nông nghiệp. Nhờ đó, sản phẩm của công ty hiện 
đã có mặt tại Bình Thuận, Bình Phước, Long An và BR-
VT. Thời gian tới, Asop sẽ tiếp tục mở rộng thị trường 
ở các tỉnh, thành khác để hướng đến mục tiêu đạt 
doanh thu 40 tỷ trong năm 2018.

Ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát 
triển KH-CN Việt Nam (SVF) cho biết, năm 2018, 
UBND tỉnh BR-VT và SVF đã ký kết thỏa thuận hợp 
tác nhằm kết nối nguồn lực thúc đẩy phát triển khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, SVF sẽ hỗ trợ tỉnh 
trong việc đào tạo khởi nghiệp, kết nối các DN khởi 
nghiệp với các chương trình hỗ trợ tài chính khởi 
nghiệp... Công ty TNHH Marisol (926/18, đường 30-
4, TP.Vũng Tàu), chuyên sản xuất bóng đèn led tiết 

kiệm điện cho các tàu cá là một trong những dự án 
được Sở KH-CN chọn tham gia vào các chương trình 
đào tạo, gọi vốn khởi nghiệp của SVF. Anh Trần Thái 
Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Marisol cho biết, SVF 
đã giúp công ty xây dựng kế hoạch tài chính hoàn 
hảo, tiếp thêm động lực để có thể khởi nghiệp thành 
công. Từ việc sản xuất 500 bóng đèn led thử nghiệm, 
nhờ có sự hỗ trợ của Sở KH-CN, hiện nay, công ty đã 
sản xuất được 2.000 bóng đèn, bán ra thị trường các 
tỉnh Tiền Giang, Khánh Hòa và BR-VT.

Tiếp nối các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, năm 2018, tỉnh BR-VT đã xây dựng 
chương trình “Ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo”. Qua chương trình này, tỉnh đã chọn được 9 dự 
án để “ươm tạo”. Các dự án được chọn “ươm tạo” đa 
dạng trên nhiều lĩnh vực: Thực phẩm chế biến, ứng 
dụng công nghệ thông tin, giáo dục, nông nghiệp, 
du lịch… do các DN, sinh viên, kỹ sư thực hiện. 

Đến nay, một số dự án đã thành công bước đầu, 
trong đó có thể kể đến dự án Ofarm do ông Đỗ Xuân 
Tâm làm chủ nhiệm. Dự án này nhằm nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ trong trồng và chế biến bơ 
chất lượng cao cung cấp cho thị trường Hà Nội, TP.Hồ 
Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và BR-VT. Từ đó, xây 
dựng cây bơ trở thành một cây ăn trái tiêu biểu của 
BR-VT. Ông Đỗ Xuân Tâm cho biết, sau khi được chọn 
là 1 trong 9 dự án “ươm tạo” khởi nghiệp của tỉnh, 
nhóm thực hiện dự án đã được tư vấn, đào tạo và 
xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Theo đó, dự kiến, 
trong năm 2019, dự án Ofarm sẽ sản xuất và cung cấp 
thị trường 5.000 cây bơ giống và bán ra 50 tấn trái bơ 
tươi các loại.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP 
SÁNG TẠO - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”

Sáng ngày 18/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối 

hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh và Quỹ Khởi 
nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam (SVF) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phụ nữ 
khởi nghiệp sáng tạo - Cơ hội và thách thức” nhằm 
nâng cao nhận thức của phụ nữ về hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo, phát triển kinh doanh, nhằm thay 
đổi nhận thức, phát huy tiềm năng, sự sáng tạo và 
khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ.

Đến dự Hội nghị về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
có Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. 
Về phía Sở Khoa học và Công nghệ có ông Mai Thanh 
Quang – GĐ Sở KH&CN. Về phía khách mời có Ông 
Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP 

Dự án Ofarm hướng đến mục tiêu phát triển cây bơ trở 
thành cây nông nghiệp hữu cơ đặc sản của BR-VT.
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An Bình, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Khởi nghiệp 
Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam, Bà Đồng Thị Huệ - 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng GĐ Cty cổ phần SX, 
Dịch vụ và Thương mại Thuận Huệ (Đại diện phụ nữ 
khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT) cùng đại diện các 
đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành và  các cán bộ 
và tuyên truyền viên phụ nữ, phụ nữ khởi nghiệp và 
kinh doanh, lực lượng đoàn viên thanh niên và câu 
lạc bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Phạm Duy 
Hiếu, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình, Phó 
Chủ tịch Thường trực Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp 
KH-CN Việt Nam chia sẻ một số kinh nghiệm về vấn 
đề “Tư duy khởi nghiệp”. Đồng thời, các đại biểu tham 
dự hội nghị còn được tham gia giao lưu, tọa đàm chia 
sẻ về tình hình khởi nghiệp của chị em phụ nữ nói 
chung trên địa bàn tỉnh, những vấn đề về cách thức 
kết nối, tiếp cận cơ hộ, thách thức mà chị em phải 
gặp. Chính vì vậy, để tiếp tục tạo nên sức mạnh tổng 
thể khơi nguồn sáng tạo cho phụ nữ khởi nghiệp 
sáng tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các 
ngành, phụ nữ cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về khởi nghiệp góp phần thực hiện thành 
công mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên 
địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các 
cuộc vận động nhằm huy động nội lực của các tầng 
lớp phụ nữ trong tỉnh giúp nhau khởi nghiệp, phát 
triển kinh tế, giảm nghèo. Phối hợp tổ chức tốt các 
hoạt động kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tiếp 
cận các dịch vụ, nguồn lực, tăng cường khai thác, sử 
dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, nguồn Quỹ hỗ 
trợ của tỉnh; tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân 
rộng các ý tưởng khởi nghiệp thành công.

 Nguồn: Sở KH&CN

HỘI THẢO “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Sáng ngày 13/11, tại TP. Bà Rịa, Trung tâm Ứng 
dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa 

học và Công nghệ) đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng 

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp và phát 
triển bền vững”. Chủ trì Hội thảo có các ông Đỗ Hữu 
Hiền – GĐ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, ông 
Nguyễn Chí Đức – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật, cùng với sự tham gia của các 
chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ Sở 
NN&PTNT TP HCM, Viện Công nghệ sinh học và Thực 
phẩm – Trường ĐH Công nghiệp TP HCM và các đại 
biểu là đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 
hợp tác xã trong tỉnh.   

Hội thảo tổ chức mục đích nhằm đánh giá thực 
trạng ngành nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 
nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, hộ nông 
dân, hợp tác xã về việc ứng dụng các thành tựu của 
Công nghệ Sinh học trong nông nghiệp và phát triển 
bền vững, cung cấp cho lãnh đạo và các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn tỉnh thông tin về các thành 
tựu và tiềm năng ứng dụng của CNSH trong các lĩnh 
vực khác của đời sống và xã hội, để từ đó các cơ quan 
ban ngành và các cá nhân, doanh nghiệp có thêm 
nguồn thông tin để tiếp cận, nắm bắt và ứng dụng 
CNSH vào phát triển kinh tế địa phương. 

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe PGS.TS Dương 
Hoa Xô –Phó GĐ Sở NN&PTNN TP HCM giới thiệu về 
nội dung “Phát triển công nghệ sinh học trong chọn 
tạo giống cây trồng phục vụ nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao vùng Đông Nam Bộ” và “Ứng dụng 
vi sinh vật sản xuất chế phẩm sinh học tại SIAMB 
dùng trong nông nghiệp công nghệ cao” do ThS. Bùi 
Hồng Quân – Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm 
TPHCM. 

Sau phần trình bày của chuyên gia là phần trao đổi 
giữa các tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia 
trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tháo gỡ một số 
vướng mắc của việc ứng dụng công nghệ sinh học 
trong sản xuất nông nghiệp và phát triển bền vững 
cho doanh nghiệp, cá nhân góp phần thúc đẩy việc 
phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao trên địa bàn tỉnh, đóng góp thiết thực vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh BR-VT.

Nguồn: Sở KH&CN


