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TÓM TẮT
Thị trường khoa học và công nghệ có vai trò quan 

trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa 
phương. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết 
giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với 
thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ 
với việc hình thành, phát triển các tổ chức trung gian 
về công nghệ, kích cung, kích cầu về công nghệ, tạo 
điều kiện cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp 
diễn ra thuận lợi. Trên thực tế, thị trường khoa học 
và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được kết 
quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn 
chế nhất định. Bài báo này sẽ làm rõ các yếu tố ảnh 
hưởng, thực trạng phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đó đề xuất 
các giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển 
của thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong 
bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đang diễn ra mạnh mẽ.

Từ khóa: Thị trường, thị trường khoa học và công 
nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ABSTRACT
The science and technology market plays an 

important role for the local socio-economic 
development. Thereby, it contributes to strengthe the 
linkage between scientific research, technological 
development and production, business of enterprise, 
closely linking with the formation and development 
of intermediaries of technology. With that the 
stimulation supply and demand of technology, 
creating favorable conditions for technological 
innovation of enterprises. In recent years, the 
science and technology market of Ba Ria - Vung Tau 
province has achieved initial results, but there are still 
limitations that need to be overcome. This paper will 
clarify the influencing factors, current situation the 
development Ba Ria - Vung Tau province’s science 
and technology market, thereby proposing policy 
solutions to promote the development of Ba Ria - 
Vung Tau province’s science and the technology 
market, which is suitable for Vietnam’s conditions in 
the context of strong fourth industrial revolution.
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I. TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ

Thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) là 
thị trường không hoàn hảo về bản chất, rất dễ bị 
đóng băng nếu không có các thể chế cần thiết như 
môi trường pháp lý, cơ chế vận hành, đồng thời 
chúng được hình thành dựa trên ba yếu tố chủ yếu: 
phải có hàng hóa, mà hàng hóa ở đây là công nghệ; 
phải có bên cung và bên cầu về công nghệ; phải có 
thể chế đảm bảo cho hoạt động của thị trường như 
hệ thống pháp luật, các tổ chức trung gian,… Như 
vậy, thị trường KH&CN được hiểu là nơi diễn ra 
các hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển quyền 
sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa công nghệ; đồng 
thời bao gồm các cơ chế nhằm đảm bảo cho việc 
giao dịch, chuyển giao hàng hóa công nghệ được 
diễn ra thuận lợi và thành công. Cùng với đó là cần 
có các chính sách hỗ trợ của nhà nước liên quan 
tới quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ, 
sở hữu công nghiệp, đánh giá khoa học, định giá, 
thẩm định công nghệ, các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn 
pháp lý về sở hữu trí tuệ, bản quyền công nghệ. 

Để có được các thông tin về khoa học, công 
nghệ, thị trường KH&CN, nhóm nghiên cứu tiến 
hành thu thập, xử lý số liệu thứ cấp thông qua các 
công trình nghiên cứu đã được công bố ở trong và 
ngoài nước về công nghệ, các tổ chức trung gian 
công nghệ, các thuận lợi, khó khăn trong phát triển 
thị trường KH&CN nhằm phục vụ cho việc đánh 
giá thực trạng, xác định các yếu tố ảnh hưởng tới 
phát triển thị trường KH&CN. Để làm rõ hơn các 
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số liệu sơ cấp, nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng 
vấn sâu một số chuyên gia, nhà doanh nghiệp, nhà 
quản lý tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong lĩnh vực 
KH&CN. Các thông tin có được là một trong các 
cơ sở quan trọng để đưa ra các giải pháp nhằm 
thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.
II. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG 
KH&CN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

2.1. Các thành tựu chính
Thứ nhất, trên cơ sở các chính sách của Trung 

ương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuân thủ và cụ 
thể thành các chính sách về phát triển thị trường 
KH&CN trên địa bàn tỉnh, điển hình như: Quyết 
định số 2145/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 
2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KH&CN tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11 
tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về phát triển KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết 
định số 1475/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
về Đề án phát triển doanh nghiệp KH&CN tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020; Quyết định số 
31/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban 
hành chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020, 
v.v.

Thứ hai, môi trường pháp lý cho thị trường 
KH&CN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đang dần được hoàn thiện theo hướng lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm. Tỉnh chú trọng phát triển thị 
trường KH&CN nhằm phục vụ cho doanh nghiệp 
với tư cách là bên cầu công nghệ, góp phần nâng 
cao hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, xã hội của 
tỉnh. Đồng thời, phát triển thị trường KH&CN đã 
gắn với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
KH&CN của tỉnh. Cùng với đó là tiếp tục hoàn 
thiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ, ứng dụng và đổi mới sáng tạo nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng.

Thứ ba, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai 
một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn để thực hiện 
dự án đổi mới công nghệ với lãi suất thấp hoặc 
bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ lãi suất vay vốn để thực 
hiện đổi mới công nghệ, hỗ trợ thị trường, xúc tiến 
thương mại,… Các chính sách này bước đầu có tác 
động tích cực trong việc làm gia tăng giá trị giao 
dịch công nghệ trên thị trường. Hơn nữa, nguồn 
cung công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 
xu hướng gia tăng; các tổ chức trung gian của thị 
trường KH&CN đã bước đầu được hình thành và 
phát triển, ví như tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận 
hành Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến. Đây là 
nơi cung cấp thông tin về nguồn cung công nghệ 
(máy móc, thiết bị, kết quả nghiên cứu khoa học, 
các sáng chế, giải pháp hữu ích,...) và các bên có 
nhu cầu công nghệ.

2.2. Các hạn chế cơ bản cần khắc phục
Thứ nhất, mặc dù đạt được những kết quả ban 

đầu, tuy nhiên việc phát triển thị trường KH&CN 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn gặp nhiều 
khó khăn. Tiềm lực KH&CN, đội ngũ cán bộ 
KH&CN tuy có phát triển về số lượng nhưng chất 
lượng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các tổ chức 
khoa học mạnh, các viện nghiên cứu, trường đại 
học đẳng cấp quốc tế để có thể tạo nên nguồn cung 
công nghệ chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu 
của thị trường. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang 
thiết bị nghiên cứu còn thiếu, chưa đồng bộ, thiếu 
các tổ chức trung gian có thể cung cấp các dịch 
vụ KH&CN, thiếu cơ sở dữ liệu thống kê tin cậy, 
đồng bộ về KH&CN và đổi mới sáng tạo. Chưa 
thực sự huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội 
và doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN. Mối liên kết 
giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với 
thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp 
còn chưa thực sự mạnh.

Thứ hai, vai trò kết nối của tỉnh trong việc phát 
triển thị trường KH&CN chưa thực sự rõ ràng. 
Mối liên kết giữa hoạt động nghiên cứu, nhà khoa 
học với thị trường và doanh nghiệp còn chưa chặt 
chẽ. Nguồn nhân lực quản lý nhà nước phát triển 
thị trường KH&CN còn hạn chế cả về số lượng và 
chất lượng. Vai trò của các tổ chức trung gian, đặc 
biệt là các tổ chức có chức năng xúc tiến, đánh giá, 
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định giá công nghệ chưa thể hiện được chức năng 
kết nối cung cầu, các hoạt động tư vấn chuyển giao 
công nghệ chưa được tiến hành nhiều. Các chính 
sách thúc đẩy quan hệ cung, cầu công nghệ chưa 
thực sự phát huy hiệu quả. Trên thực tế, quan hệ 
cung - cầu về công nghệ trong thị trường KH&CN 
của tỉnh chưa chặt chẽ. Các nhà cung cấp hàng hóa 
công nghệ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc 
chào bán các hàng hóa là sản phẩm của kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, có ít 
thông tin về nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, 
bên cầu lại có ít thông tin về nguồn cung cấp hàng 
hóa công nghệ, đây là một trong những nguyên 
nhân khiến sản phẩm các đề tài, dự án KH&CN 
của tỉnh chưa được thương mại hóa nhiều.

Ngoài ra, việc triển khai các chính sách về kích 
cung, tạo cầu và phát triển các tổ chức trung gian 
của tỉnh chưa thực sự quyết liệt, đồng bộ. Các văn 
bản pháp luật về khuyến khích doanh nghiệp lập 
quỹ KH&CN trong doanh nghiệp, các thủ tục giao 
quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu 
sử dụng ngân sách nhà nước chưa được đơn giản 
hóa,.... điều này dẫn tới hiệu quả hoạt động chuyển 
giao và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chưa cao.
III. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH 
SÁCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KH&CN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

3.1. Quan điểm phát triển
Thứ nhất, phát triển thị trường KH&CN có vai 

trò quan trọng trong việc tạo môi trường thúc đẩy 
hoạt động đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và tiềm lực 
KH&CN của tỉnh. Chương trình phát triển thị 
trường KH&CN phải có sự gắn kết với các chương 
trình phát triển kinh tế, xã hội, phù hợp với quy 
hoạch phát triển kinh tế, xã hội và khoa học, công 
nghệ của tỉnh.

Thứ hai, phát triển thị trường KH&CN phải gắn 
với thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 
tham gia thị trường KH&CN; tập trung và kích 
thích sự phát triển năng lực của các chủ thể tham 
gia thị trường KH&CN (cung công nghệ, cầu công 
nghệ và các định chế trung gian của thị trường 
KH&CN), đặc biệt là doanh nghiệp KH&CN.

Thứ ba, kích thích xã hội hóa, hợp tác công tư 
trong phát triển thị trường KH&CN, với vai trò 

chủ thể trung tâm là doanh nghiệp, đồng thời chủ 
động hội nhập quốc tế để đẩy nhanh thị trường 
KH&CN phát triển.

3.2. Giải pháp phát triển
Để hình thành và phát triển thị trường KH&CN 

của tỉnh theo hướng hiện đại, phù hợp với bối cảnh 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ KH&CN thì trong thời gian tới, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu cần: 

Thứ nhất, rà soát và hoàn thiện môi trường pháp 
lý cho phát triển thị trường KH&CN

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, 
chương trình, dự án về các ưu đãi cho doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp KH&CN. Thường 
xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo hướng dẫn về thủ 
tục xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ trong quá 
trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

- Phối hợp và tổ chức triển khai các chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động của 
các tổ chức trung gian; Bồi dưỡng nâng cao trình 
độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước về thị trường KH&CN 
của tỉnh.

- Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của 
Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh, hỗ trợ hoạt động 
khai thác, thương mại hóa sáng chế, chuyển giao, 
đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến 
vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp 
sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh trong hoạt 
động ứng dụng sáng chế, đổi mới công nghệ giai 
đoạn đến 2020, định hướng 2025.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh 
nghiệp KH&CN, tổ chức trung gian của thị trường 
KH&CN; Hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết 
để duy trì và phát triển hoạt động của các tổ chức 
trung gian trên thị trường KH&CN của tỉnh.

Thứ hai, thúc đẩy hoạt động dịch vụ của thị 
trường KH&CN

- Hoàn thiện và nâng cao năng lực tham gia phát 
triển thị trường KH&CN của các tổ chức KH&CN 
hiện có của tỉnh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, 
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn và các tổ chức KH&CN khác, 
góp phần tăng nhanh số lượng các giao dịch công 
nghệ trên thị trường KH&CN của tỉnh.

- Xây dựng khu sản xuất, ứng dụng KH&CN bao 
gồm cả nhiệm vụ ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp KH&CN;  Khuyến khích, hỗ trợ tổ 
chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và hoạt 
động tại khu thực nghiệm, khu sản xuất và ứng 
dụng KH&CN.

- Hàng năm, tiến hành điều tra, thống kê, đánh 
giá nhu cầu công nghệ, khả năng cung ứng công 
nghệ, khai thác nguồn tài sản trí tuệ, đặc biệt là 
nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp. Cùng với đó 
là tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ KH&CN trong việc 
tổ chức chợ công nghệ và thiết bị tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu. 

- Thông qua vai trò của các Hội, liên Hiệp hội 
về khoa học và kỹ thuật làm cầu nối để liên kết tổ 
chức KH&CN với doanh nghiệp, với cơ quan quản 
lý nhà nước về KH&CN để thúc đẩy ứng dụng, 
chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, 
đặc biệt là các sáng chế và giải pháp hữu ích vào 
thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, xúc tiến hoạt động kết nối cung, cầu về 
công nghệ, tài sản trí tuệ

- Tăng mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà 
nước, tổ chức nghiên cứu và phát triển, nhà đầu tư 
và doanh nghiệp để thúc đẩy tăng giá trị giao dịch 
công nghệ, tài sản trí tuệ trên thị trường KH&CN 
của tỉnh.

- Xây dựng kênh thông tin để thu thập, đánh giá 
nhu cầu ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp, 
tập trung vào doanh nghiệp thuộc các ngành có lợi 
thế cạnh tranh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng 
với đó, tăng cường sự kiện kết nối cung, cầu về 
công nghệ, tài sản trí tuệ như tổ chức các hội chợ 
công nghệ và thiết bị, trình diễn công nghệ, hội 
nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu, triển lãm các 
sản phẩm KH&CN có tiềm năng ứng dụng cao.

- Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các quy định về 
tiêu chuẩn, quy chuẩn, chuẩn hóa các sản phẩm 
được hình thành từ quá trình nghiên cứu KH&CN 
nhằm đưa vào giao dịch trên thị trường KH&CN 
của tỉnh. Tổ chức hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 
xây dựng lộ trình công nghệ, đổi mới công nghệ; 
khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về sáng chế, công 

nghệ.
Thứ tư, phát triển nguồn cung hàng hóa công 

nghệ cho thị trường KH&CN. 
- Tăng nguồn cung sản phẩm KH&CN được bảo 

hộ pháp lý trên thị trường KH&CN, hạn chế rủi 
ro cho các doanh nghiệp, trường, viện khi khai 
thác các sản phẩm KH&CN, đặc biệt là các tài sản 
trí tuệ. Cùng với đó là bố trí kinh phí sự nghiệp 
KH&CN cho việc tìm kiếm, ứng dụng và tạo ra 
công nghệ mới; xây dựng chương trình “Thương 
mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ” của tỉnh đến năm 2020, định 
hướng 2025.

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển công 
nghệ từ các đối tác trong và ngoài nước; phát huy 
hiệu quả mối quan hệ hợp tác sẵn có với một số 
trường đại học, viện nghiên cứu ở trong và ngoài 
nước. Thúc đẩy nâng cao giá trị giao dịch công 
nghệ, tài sản trí tuệ; kết nối sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với một 
số Sàn giao dịch công nghệ khác ở trong và ngoài 
nước.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc 
đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; khai thác có hiệu 
quả nguồn tài sản trí tuệ. Hỗ trợ tác giả sáng chế, 
giải pháp hữu ích đã được cấp văn bằng bảo hộ, tác 
giả đạt giải cao trong các hội thi sáng tạo của tỉnh 
để xây dựng mô hình trình diễn nhằm giới thiệu, 
quảng bá và chuyển giao trên thị trường. 

Ngoài ra, tỉnh cần phối hợp và chỉ đạo các tổ 
chức KH&CN của tỉnh chủ động đề xuất kế hoạch 
tham gia vào phát triển thị trường KH&CN; đồng 
thời bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ đồng bộ, 
thống nhất, có khả năng liên kết, khai thác cơ sở 
dữ liệu về thị trường KH&CN trong vùng và liên 
vùng, cũng như trong nước và quốc tế.

N.V.T, N.H.X
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XÂY DỰNG HỆ PHƯƠNG PHÁP TRÍ 
TUỆ NHÂN TẠO – HỆ THÔNG TIN ĐỊA 

LÝ VÀ TOÁN ĐỊA CHẤT KHOANH 
VÙNG TRIỂN VỌNG VÀ ĐÁNH GIÁ 

TIỀM NĂNG DẦU KHÍ BỂ CỬU LONG
TÓM TẮT:

Bể Cửu Long được biết đến như là một vùng có 
tiềm năng dầu khí lớn nhất Việt Nam. Các tài liệu 
địa chất - địa vật lý ở khu vực này đã được thu thập 
và phân tích khá nhiều. Để khoanh vùng triển vọng 
và đánh giá tiềm năng các tích tụ dầu khí một cách 
chính xác cần phải có công cụ mới có khả năng: 1) 
Quản trị, xử lý và tổng hợp tất cả các tài liệu đo đạc 
khảo sát dạng số (numerical) cũng như dạng mô tả 
ngữ nghĩa (semantic) và 2) Mô phỏng với độ chính 
xác cao các qui luật phức tạp đa dạng giữa tích tụ dầu 
khí và môi trường địa chất vây quanh. Nhiệm vụ nêu 
trên có thể giải quyết được bằng sự kết hợp của Trí 
tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence, AI) và hệ thông 
tin địa lý (Geographical Information System, GIS) - 
toán địa chất (Geomatics). Tổ hợp phương pháp AI - 
GIS - Geomatics sẽ trở thành công cụ có hiệu suất cao 
trong công tác tìm kiếm và thăm dò các khoáng sản 
có ích khác cho đất nước.
ABSTRACT:

Cuu Long Basin is known as the largest oil and gas 
potential in Vietnam. Geological and geophysical data 
in this area has been collected and analyzed quite a 
lot. To prospect and assess the potential of oil and gas 
deposits accurately we need a new tool which can: 

-  Manage and process all data numerical as well as 
the semantic

- Simulate of complex rules between the 
accumulation of petroleum and the surrounding 
geological environment. 
These tasks can be solved by a combination of 
Artificial Intelligence (AI) and Geographic Information 
System (GIS) - Geomatics. The combination of AI - 
GIS - Geomatics will become a powerful tool in the 
prospecting and exploration not only for oil and gas 
but also for other mineral resources.
Keywords: AI, GIS, Geomatics, Cuu Long basin, ANN 
I. GIỚI THIỆU

Mỗi loại khoáng sản nói chung và tích tụ dầu khí 
nói riêng được tạo thành trong những điều kiện 
địa chất nhất định. Mối liên hệ chặt chẽ giữa tích 
tụ dầu khí với môi trường địa chất vây quanh thể 
hiện rõ nét thông qua các trường đo đạc khảo sát 
(lớp thông tin, layer) bằng các phương pháp địa 
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vật lý, địa hóa, dữ liệu khảo sát thạch học, kiến 
tạo... Các tài liệu khảo sát của các trường nêu trên 
có thể chia làm hai dạng: 1) Dạng số hay số hóa 
được như số liệu đo đạc địa vật lý, địa hóa... và 
2) Dạng mô tả ngữ nghĩa như các mô tả địa tầng, 
thạch học, cấu trúc, kiến tạo.... Các dấu hiệu của 
tích tụ dầu khí trên các lớp thông tin nêu trên tuân 
theo các qui luật nhất định. Tìm được các quy luật 
(tập hợp các dấu hiệu) thì chúng ta sẽ khoanh định 
được chính xác vị trí và đánh giá được tiềm năng 
triển vọng của chúng. Tuy nhiên các qui luật này 
rất phức tạp, không tường minh, tản mạn và rời rạc 
với nhiều qui luật xác suất thống kê khác nhau. Vì 
vậy, để khoanh vùng triển vọng và đánh giá tiềm 
năng các tích tụ dầu khí một cách chính xác cần 
phải có công cụ mới có khả năng:

- Quản trị, xử lý và tổng hợp tất cả các tài liệu đo 
đạc khảo sát (lớp thông tin) dạng số (numerical) 
cũng như dạng mô tả ngữ nghĩa (nonnumerical).

- Mô phỏng với độ chính xác cao các qui luật 
phức tạp đa dạng giữa tích tụ dầu khí và môi 
trường địa chất vây quanh dựa trên tập hợp các lớp 
thông tin nêu trên. Qua đó tìm ra các tập hợp dấu 
hiệu của tích tụ dầu khí để khoanh vùng triển vọng 
và đánh giá tiềm năng tích tụ dầu khí.

Để giải quyết nhiệm vụ nêu trên đã có nhiều công 
trình nghiên cứu cố gắng xây dựng quan hệ “tích 
tụ dầu khí - thông tin khảo sát địa chất” bằng các 
hàm toán học hay hệ phương trình thống kê truyền 
thống dựa trên các lớp thông tin dạng số. Tuy nhiên 
những hàm số hay hệ phương trình này mới chỉ 
cho kết quả định tính. Hơn nữa, yếu điểm cơ bản 
của toán truyền thống là chỉ có thể thực hiện được 
trên các lớp thông tin dạng số (numerical) không 
thể sử dụng được thông tin dạng mô tả ngữ nghĩa 
(semantic) của các tài liệu khảo sát quan trọng như 
địa tầng, thạch học, cấu trúc, kiến tạo v.v...  

Sự kết hợp của Trí tuệ nhân tạo (Artificial 
Intelligence, AI), hệ thông tin địa lý (Geographical 
toán địa chất (Geomatics) là phương án nâng cao 
hiệu quả công tác tìm kiếm đánh giá các tích tụ 
dầu khí, khắc phục được các nhược điểm của các 
phương pháp Toán học truyền thống nêu trên. 

GIS được xây dựng nhằm đưa các bản đồ, hình 
ảnh và các dữ liệu địa lý vào máy tính thành các 
con số để máy tính có thể hiểu và tính toán được. 
GIS được sử dụng rộng rãi cho công tác điều tra, 

quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý đô thị. 
Hiện nay, ở Việt Nam, trong nghiên cứu địa chất 
và môi trường, tổ hợp GIS - Geomatic đã được 
ứng dụng rộng rãi trong các đề tài nghiên cứu cũng 
như công tác sản xuất.

Trên thế giới việc ứng dụng AI trong công tác 
tìm kiếm thăm dò khoáng sản nói chung và dầu khí 
nói riêng cũng đã được áp dụng tại nhiều nước hay 
nhiều hãng lớn như BP Oil Expert System (1988), 
PROSPECTOR của Mỹ. Đặc biệt các phân nhánh 
của AI như mạng nơron nhân tạo (Artificial Neuron 
Network, ANN), thuật toán mờ (Fuzzy Logic, FL) 
hay giải thuật gen (Genetic, GA) đang được coi là 
những phương pháp mới trong tổng hợp minh giải 
tài liệu địa vật lý dầu khí. 

Tại Việt Nam, lần đầu tiên hệ chuyên gia và 
ANN đã được áp dụng trong đánh giá tiềm năng 
trữ lượng quặng chì - kẽm vùng Chợ Đồn, Bắc Cạn 
trên cơ sở tổng hợp tài liệu địa chất - địa vật lí - địa 
hóa - ảnh viễn thám và tri thức của các chuyên gia 
đầu ngành (đề tài cấp Bộ KH&CN, chủ biên TS. 
Doãn Ngọc San, 2001). Kết quả dự báo tài nguyên 
và khoanh vùng triển vọng khoáng sản chì - kẽm 
vùng Chợ Đồn, Bắc Cạn bằng tổ hợp các phương 
pháp GIS-AI của đề tài đã giúp cho việc lựa chọn 
vùng tìm kiếm đánh giá có cơ sở khoa học tin cậy 
hơn. Trên cơ sở xử lý các tài liệu địa chất - khoáng 
sản - địa vật lý -  địa hóa - viễn thám bằng tổ hợp 
phương pháp nêu trên, đề tài đã[2]:

- Sử dụng ANN - phân loại không kiểm định 
các mỏ và điểm quặng để nhận biết các nhóm dấu 
hiệu khoáng hóa thể hiện trên các trường địa chất 
- khoáng sản - địa vật lý -  địa hóa - viễn thám. Kết 
quả đã tìm ra 08 nhóm dấu hiệu đặc trưng, phù hợp 
với 8 nhóm thành hệ quặng mà các nhà địa chất 
đã phân loại. Trong đó có một vài điểm quặng đã 
được xác định lại thành hệ theo kết quả phân loại 
của đề tài. 

- Bằng ANN - phân loại có kiểm định khoanh 
định các diện tích triển vọng chì - kẽm theo các 
nhóm dấu hiệu khoáng hóa do ANN xác định với 
3 mức: cao, trung bình và  ít triển vọng.

- Trên cơ sở luyện mạng ANN bằng các mỏ và 
điểm quặng đã được đánh giá tài nguyên đã tính 
được tài nguyên dự báo Pb+Zn của toàn bộ các mỏ 
và điểm quặng của vùng Chợ Đồn, Bắc Cạn.

Đề tài cũng đã bước đầu thành lập được các 
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chương trình xử lý số liệu bằng ANN, import/
export data liên kết số liệu giữa các phần mềm 
MapInfo/ILWIS/ERRMAPER/SURFER cũng 
như module quản trị cơ sở tri thức. Đề tài đã được 
đánh giá cao và tổ hợp phương pháp này tiếp 
tục được áp dụng trong các công tác đánh giá tài 
nguyên khoáng sản và dự báo tai biến môi trường. 

Trong ngành công nghiệp dầu khí, kỹ thuật AI 
(ANN, FL, GA và các tổ hợp lai giữa chúng) được 
ứng dụng và được chấp nhận như một công cụ 
mạnh mẽ và hữu ích trong việc giải quyết các vấn 
đề trong lĩnh vực dầu khí. Một số ứng dụng của kỹ 
thuật AI trong ngành dầu khí có thể kể đến như phát 
triển giao diện cho quá trình mô phỏng, minh giải 
đường log, chuẩn đoán trong quá trình vận hành 
bơm hay lựa chọn và minh giải mô hình thử vỉa 
v.v… Tuy nhiên tổ hợp AI - GIS - Geomatic chưa 
được ứng dụng trong ngành dầu khí ở Việt Nam.
II. VAI TRÒ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP 
TRONG TỔ HỢP PHƯƠNG PHÁP AI - 
GIS-GEOMATH

2.1. GIS - Hệ thống quản lý thông tin dạng số 
và số hóa

Với vai trò quản lý thông tin, GIS là công cụ 
thích hợp và hữu ích nhất hiện nay để quản lý các 
bản đồ, hình ảnh, các dữ liệu địa lý thông qua việc 
“số hóa (digitizer)”. GIS như là một hệ thống quản 
trị thông tin dạng số hóa (digitized) trong hệ thống 
máy tính. Các thông tin địa chất trên bản đồ, hình 
ảnh hay các dữ liệu trên giấy như ranh giới địa 
chất, đối tượng địa chất, điểm đo/giá trị các trường 
địa vật lý hay địa hóa... sẽ được lưu trữ vào cơ sở 
dữ liệu (Database, DB) dưới dạng các lớp thông 
tin số (layers) với đầy đủ thông tin về tọa độ địa 
lý, các mô tả, giá trị trường... Đây chính là bước 
chuẩn bị số liệu đầu vào của mạng ANN ở các 
bước tiếp theo.

2.2. Geomath và các thuật toán truyền thống 
xử lý và tổng hợp thông tin dạng số/số hóa

Các thuật toán truyền thống vẫn giữ vai trò quan 
trọng trong xử lý, tổng hợp thông tin dạng số/
số hóa bổ sung thông tin vào DB, đặc biệt là các 
thuật toán nội và ngoại suy tích hợp các loại số liệu 
khác nhau.

2.3. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence, 
AI) - Phương pháp mới mô phỏng quan hệ các 

thuộc tính vỉa chứa dầu khí và môi trường địa 
chất vây quanh

Để nâng cao hiệu quả trong công tác tìm kiếm 
đánh giá dầu khí chúng ta cần phải có các công 
cụ toán học phi truyền thống có khả năng mô 
phỏng cao hơn, phù hợp với mô hình đa nghiệm, 
đa chiều, phi hàm số, mô tả nặng về ngữ nghĩa 
và không tường minh như mô hình địa chất dầu 
khí. Đó là nhiệm vụ đặt ra cho khoa học Trí tuệ 
nhân tạo với các chuyên ngành như Hệ chuyên 
gia (Expert System, ES), Mạng thần kinh nhân tạo 
(ANN), Lý thuyết mờ (Fuzzy Logic, FL) hay Giải 
thuật di truyền (Genetic Algorithm, GA)[2].

2.3.1. Artificial Neuron Network (ANN), Fuzzy 
Logic và Genetic Algorithm

Dữ liệu địa chất thu được mang tính tản mạn, rời 
rạc với nhiều qui luật xác suất thống kê khác nhau. 
ANN đặc biệt phát huy khả năng của mình trong 
lĩnh vực này. Mạng NN đang được sử dụng với 3 
mục đích (i) phân loại (unsupervisor classification), 
(ii) nhận dạng (supervisor classification) và (iii) dự 
báo (prediction) bằng các lớp thông tin trong DB.

- Phân loại và xác định thuộc tính các đặc trưng 
vỉa chứa dầu khí

Đầu vào (input layers) của mạng NN sẽ được 
nạp các thông tin của các đặc trưng vỉa chứa dầu 
khí (Địa chấn, ĐVL giếng khoan, các tài liệu địa 
chất, địa hóa...). Sau quá trình phân loại, mạng NN 
sẽ chia các đặc trưng vỉa chứa dầu khí ra thành 
những nhóm có thuộc tính gần giống nhau. Đó 
cũng chính là các nhóm dấu hiệu đặc trưng vỉa 
chứa dầu khí mà các chuyên gia dầu khí bằng 
nhiều năm kinh nghiệm mới đúc kết được. Các tập 
hợp dấu hiệu nêu trên chắc chắn sẽ có một phần 

giống với các đúc kết bằng kinh nghiệm của các 
chuyên gia nhưng cũng sẽ có những tập hợp dấu 
hiệu mới mà chúng ta chưa phát hiện ra. 
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- Nhận dạng - Khoanh vùng và dự báo các đặc 
trưng địa chất dầu khí

Mạng NN sẽ được tiến hành “dạy (training)” 
trên các “mẫu (sample)” đặc trưng bởi các thuộc 
tính của mỗi nhóm đã được phân chia ở bước trên. 
Bước tiếp theo là quá trình “nhận dạng” theo diện 
tích nghiên cứu để khoanh vùng có những đặc tính 
gần giống với các mẫu được học từ đó khoanh 
vùng dự báo các đặc trưng địa chất dầu khí.

2.3.2. Hệ chuyên gia - Công cụ quản trị và xử 
lý thông tin dạng số hóa và mô tả ngữ nghĩa

Hệ chuyên gia là một chương trình máy tính cho 
phép sử dụng các tri thức về một lĩnh vực nào đó 
với các thủ thuật suy diễn, nhằm giải quyết những 
bài toán đòi hỏi phải dựa vào những tri thức của 
các chuyên gia trong lĩnh vực đó. Tri thức cần để 
giải bài toán cùng với các thủ thuật suy diễn có thể 
xem như là một mô hình tri thức của các chuyên 
gia con người. Giống như người chuyên gia, ES 
sẽ ghi nhớ các tri thức liên quan đến lĩnh vực của 
mình vào cơ sở tri thức (Knowledge Base, KB). 
Khi ES được yêu cầu giải một bài toán, các sự kiện 
được thu nạp vào vùng nhớ tạm thời, sau đó bằng 
cách kết hợp những sự kiện này và các tri thức 
trong KB, ES sẽ suy diễn và đi đến kết luận về bài 
toán được đặt ra (Hình 1).

Hình 1. Cấu trúc tổng quát của một hệ chuyên gia[1]

Hai thành phần chính quyết định sự thành công 
của HCG là (i) Cơ sở tri thức (Knowledge Base, 
KB) và (ii) phương pháp suy diễn (Inference 
Monitor)

- Cơ sở tri thức
Để xử lý các tri thức, ES cần có các kỹ thuật mã 

hóa tri thức. Các kỹ thuật mã hóa tri thức này khác 

nhiều so với cách thể hiện của các dữ liệu trong 
các chương trình, thuật toán xử lý dữ liệu thường 
gặp. Điểm then chốt để phát triển thành công như 
là một hệ chuyên gia là tính tập trung của lĩnh vực. 

KB thường được xây dựng dưới dạng cây (tree) 
với các nốt là các đối tượng có các đặc tính riêng 
chỉ thuộc đỉnh là các nhánh “lá cây” và quan hệ 
với các đối tượng khác là nhánh “cành cây” (các 
luật, rule). Theo cấp độ phân nhánh “cành cây” 
(mức độ gần nốt đầu tiên) các đối tượng được chia 
làm các bậc từ cao xuống thấp (ông, cha, con ...) 
và có tính kế thừa theo chiều ngược lại.

Ví dụ, nếu một tích tụ dầu khí A được biểu diễn 
bằng nốt A đầu tiên của cây tri thức (gốc cây tri 
thức, lớp “ông”) thì các yếu tố sinh, chứa, chắn, 
tạo bẫy và dịch chuyển sẽ là lớp “cha” và được 
nối với nốt A qua hệ thống nhánh “cành cây” 
thứ nhất. Tọa độ địa lý và các “thuộc tính” chỉ 
của tích tụ dầu khí A sẽ được kết nối vào nốt A 
qua hệ thống nhánh “lá cây”. Các nốt lớp “cha” 
(sinh, chứa, chắn, tạo bẫy và dịch chuyển) lại tiếp 
tục được mô tả thuộc tính và quan hệ qua các nhánh 
“lá” và “cành” (thạch địa tầng, địa hóa, địa nhiệt, 
địa chấn, ĐVL giếng khoan, kiến tạo, tham số 
khác...).

Hình 2. Sơ đồ cây tri thức mô tả một tích tụ dầu khí.
Như trình bày trong Hình 2, KB địa chất dầu khí 

với 5 yếu tố tiên quyết (sinh, chứa, chắn, dịch 
chuyển và bẫy) thực chất là CSTT tổng hợp của 
nhiều chuyên ngành như địa hóa, địa vật lý, thạch 
học, kiến tạo... Dễ dàng nhận thấy là việc xây 
dựng cây tri thức tỏa nhánh chính là xây dựng bài 
toán thuận hay mô hình chuẩn/định nghĩa của các 
tích tụ dầu khí. Khác với mô hình toán học truyền 
thống - mô hình số (numerical), mô hình cây tri 
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thức có dạng ngôn ngữ - phi số hóa (nonnumerical) 
mới đáp ứng được yêu cầu mô tả các tài liệu khảo 
sát địa chất nặng về mô tả ngữ nghĩa quan trọng như 
thạch học, địa tầng, cấu trúc v.v... Quy mô của mô 
hình sẽ được quyết định bởi số lượng các “nhánh 
chuyên ngành”. 

Hình 3. Ví dụ một nhánh cây tri thức của CSTT đá trầm tích
a) Sơ đồ gốc cây tri thức Đá trầm tích

b) Sơ đồ nhánh đá cát kết

Hình 3.a là ví dụ về một trong những nhánh 
“cây tri thức” chuyên ngành, KB đá trầm tích. 
Các nhánh trong KB này phải đảm bảo mô tả đầy 
đủ các loại đá, nhóm đá, theo tính chất, thành phần 
hóa học mối liên quan của các đá trầm tích với địa 
hóa môi trường, kiến tạo ... Hình 3.b là ví dụ một 
nhánh con mô tả “đá cát kết”. Khi có thông tin đầu 
vào là “đá cát kết” thì ta có thể kết luận về kích 
thước hạt, màu sắc và thành phần khoáng vật cũng 
như môi trường thành tạo của mẫu đá đó. Ngược 
lại, khi ta có thông tin đầu vào là kích thước hạt, 
màu sắc và thành phần khoáng vật và môi trường 

tạo thành của mẫu đá ta có thể xác định đó là đá 
cát kết hay không ?
      Tóm lại, cây tri thức chính là mô hình các tích tụ 
dầu khí với đầy đủ các đặc tính môi trường địa chất 
được mô tả dưới dạng các nhánh chuyên ngành 
thạch học trầm tích, magma, kiến tạo, địa hóa, địa 
chấn, địa vật lý giếng khoan, từ, trọng lực... Mỗi 
một node trong cây đảm bảo tính duy nhất thông 
qua các nhánh phụ. Việc truy xuất xuôi và ngược 
các node này để tìm kiếm thông tin, đánh giá thông 
tin là nhiệm vụ của phương pháp suy diễn được 
trình bầy ở phần tiếp theo.

- Phương pháp suy diễn (Inference Monitor)
Bản chất của phương pháp suy diễn là xuất phát 

từ các sự kiện đầu vào (input) và sau khi trao đổi 
(duyệt qua các nốt của cây tri thức) các luật có trong 
CSTT để đi đến kết luận về tính đúng đắn của giả 
thiết đặt ra đồng thời nếu luật mới được xác định 
thì luật này sẽ được bổ sung vào CSTT. Những 
luật không phù hợp sẽ bị loại bỏ khỏi CSTT. Việc 
chọn đúng phương pháp duyệt, phương pháp tìm 
kiếm hữu hiệu sẽ quyết định hiệu quả của HCG.
III. CÁC BƯỚC ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG 
PHÁP

Để có thể ứng dụng hệ phương pháp, đòi hỏi 
phải xây dựng được DB và KB phục vụ công tác 
nhập dữ liệu và thu nạp tri thức của các chuyên 
gia hàng đầu các chuyên ngành địa chất, địa vật lý 
(địa chấn, ĐVL GK...), địa hóa và các nguồn tài 
liệu khác. Đồng thời cần phát triển các module cần 
thiết của GIS, ES và ANN phục vụ công tác xử lý 
các số liệu và tri thức phù hợp với DB và KB nêu 
trên. 

Các bước ứng dụng hệ phương pháp sẽ là quá 
trình lặp nhiều lần với các hiệu chỉnh về lớp thông 
tin đầu vào ANN, tham số các lớp, số nốt của ANN 
hay các luật tri thức trong KB theo kết quả suy 
diễn của ES. Quá trình này sẽ tối ưu hóa mô hình 
quan hệ dầu khí - môi trường địa chất. Chu trình 
lặp lại như sau:

a) Sử dụng ANN phân loại không kiểm định (un-
supervisor classification) các đặc trưng địa chất - 
địa vật lý đã biết bằng các lớp thông tin trong DB 
để từ đó xác định các nhóm thuộc tính có liên quan 
đến việc phân bố vỉa chứa.

b) Trên cơ sở sử dụng các nhóm thuộc tính được 
xác định bằng sử dụng ANN nhận dạng (supervi-
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sor classification) để khoanh định các thuộc tính 
tương tự “mẫu nhóm thuộc tính”. Sự phân bố và 
các đặc tính vỉa chứa sẽ được đánh giá. 

c) Các kết quả phân loại, nhận dạng và dự báo sẽ 
được sử dụng như các sự kiện mới cần kiểm chứng 
bằng ES cùng với các luật - sự kiện (tri thức) đã 
có trong KB bằng ES, FL và GA. Các luật/quan 
hệ mới sẽ được bổ sung vào KB. Các luật đã có 
nếu không phù hợp sẽ được loại bỏ. Những tri 
thức mới về mối quan hệ dầu khí và môi trường 
xung quanh sẽ được cập nhật và quay lại bổ sung 
cho việc phân loại, khoanh vùng phân bố vỉa chứa 
bằng ANN trong bước (b). 

Quá trình lặp này sẽ được tiếp tục cho đến khi 
không còn luật hay tri thức mới nào được tìm ra.

Hình 4. Sơ đồ tương tác giữa GIS – ES –ANN
Với mô hình hoạt động của hệ phương pháp xử 

lý nêu trên (Hình 4) chúng ta sẽ có:
- CSDL và CSTT đầy đủ nhằm phục vụ công tác 

dự báo sự phân bố vỉa chứa và các đặc trưng vỉa 
chứa bể Cửu Long. Cấu trúc CSDL và CSTT địa 
chất dầu khí này có thể mở rộng để sử dụng cho 
các vùng nghiên cứu khác nhau.

- Bản đồ khoanh vùng dự báo sự phân bố vỉa 
chứa và các tham số vỉa chứa trong khu vực bể 
Cửu Long.
IV. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Trong tổ hợp GIS - AI, vai trò quan trọng nhất 
thuộc về các phân nhánh của AI như Hệ chuyên 
gia, Logic mờ, giải thuật gen và mạng thần kinh 
nhân tạo. Trong đó:

- ANN với giải thuật phân loại không kiểm định 
bằng tập hợp các tích tụ dầu khí đã biết sẽ xác định 
các Nhóm dấu hiệu đặc trưng của chúng trên các 
lớp thông tin số/số hóa. Các tập hợp dấu hiệu nêu 

trên chắc chắn sẽ có một phần giống với các đúc 
kết bằng kinh nghiệm của các chuyên gia nhưng 
cũng sẽ có những tập hợp dấu hiệu mới mà chúng 
ta chưa phát hiện ra. Trên cơ sở các nhóm dấu 
hiệu đặc trưng này, bằng giải thuật phân loại có 
kiểm định, ANN giúp chúng ta có thể khoanh vùng 
các khu vực có triển vọng dầu khí và đánh giá trữ 
lượng của chúng. 

- FL và GEN sẽ xử lý các tài liệu dạng mô tả 
ngữ nghĩa để xác định các qui luật phức tạp, không 
tường minh, tản mạn và rời rạc. 

- ES đóng vai trò như những chuyên gia lĩnh vực 
Địa chất - Địa vật lý tích tụ dầu khí trên cơ sở tri 
thức chuyên ngành để phân tích tổng hợp kết quả 
xử lý của ANN, FL và GA cũng như các lớp thông 
tin dạng số cũng như dạng mô tả ngữ nghĩa, đánh 
giá tính đúng đắn của các tập hợp thuộc tính đặc 
trưng của tích tụ dầu khí và kiểm chứng phát hiện 
các quy luật mới. 

Sự ưu việt của tổ hợp phương pháp này là:
- Khả năng xử lý tổng hợp thông tin của các tài 

liệu số liệu khảo sát của tất cả các chuyên ngành 
địa chất học (dạng số cũng như mô tả ngữ nghĩa).

- Khả năng tự học hỏi và cập nhật cơ sở tri thức 
như một chuyên gia con người để phân loại, tìm 
ra quy luật từ đó đưa ra những dự báo tin cậy và 
khách quan nhất. 

- Tri thức của chuyên gia NGƯỜI địa chất dầu 
khí bị giới hạn do vòng tuổi đời nhưng tri thức của 
hệ chuyên gia MÁY sẽ được bảo tồn cũng như liên 
tục cập nhật và phát triển theo thời gian.

Tuy nhiên để triển khai ứng dụng hệ phương 
pháp AI - GIS cần phải có những điều kiện tiên 
quyết sau:

- Sự tham gia tích cực của các chuyên gia đầu 
ngành địa chất, địa vật lý, địa hóa... để xây dựng 
cơ sở trí thức địa chất dầu khí cho hệ chuyên gia 
dầu khí.

- Các thông tin, kết quả đo đạc và xử lý liên quan 
đến địa chất dầu khí khu vực bể Cửu Long.

- Các chuyên gia tin học về trí tuệ nhân tạo và 
lập trình cấp cao.

- Hệ thống cluster Linux đủ mạnh (CPU nhanh, 
Network bandwidth và RAID) để xử lý các tiến 
trình song song và lưu trữ CSDL cũng như CSTT 
lớn.

D.N.S
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU 
POLYMER THÂN THIỆN VỚI MÔI 

TRƯỜNG
TÓM TẮT
Ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề được quan 

tâm trên quy mô toàn thế giới do các hậu quả nghiêm 
trọng mà nó gây ra. Do đó, việc tìm ra vật liệu mới 
để thay thế polymer thông thường là vấn đề nghiên 
cứu rất phát triển trong những năm gần đây. Trong 
khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 
của sinh viên ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng tôi đã tổng 
hợp thành công vật liệu polymer có các đặc tính gần 
giống với polymer thông thường nhưng có khả năng 
phân hủy sinh học cao từ tinh bột củ đậu với tỷ lệ tối 
ưu Tinh bột: PVA: Glycerol: Nhựa thông = 0,9: 2,4 : 0,25 
: 0,8 (g). Polymer tổng hợp được từ tinh bột củ đậu có 
thể được sử dụng để làm bao bì như màng polymer 
thông thường. Tuy nhiên, đặc tính dễ phân hủy trong 
môi trường nước là một nhược điểm cần phải khắc 
phục trong các nghiên cứu tiếp theo. 

ABSTRACT
Pollution of plastic waste is a matter of global 

concern due to the serious consequences that it 
causes. Therefore, finding new materials to replace 
conventional polymers is a very developed research 
theme in recent years. Within the framework 
of scientific research project of BaRia-VungTau 
University’sstudent, we have successfully synthesized 
polymer materials with properties similar to 
conventional polymers but highly biodegradable 
from starch of Pachyrhizus erosus  (củ đậu or củ sắn 
in Vietnamese) with the optimal ratio Starch: PVA: 
Glycerol: Rosin = 0.9: 2,4: 0.25: 0.8 (g). Synthetic 
polymers made from bean starch can be used for 
packaging like conventional polymer films. However, 
the biodegradable characteristic in water is a 

||TS. Đặng Thị Hà 
||SV. Nguyễn Thị Hồng Thúy
||SV.Trần Thị Ngọc Thủy
Khoa Kỹ thuật - Kinh tế Biển, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

weakness that needs to be improving in continues 
studies.

Từ khóa: polymer, tinh bột, phân hủy, bao bì sinh học
I. MỞ ĐẦU

Theo thống kê năm 2017, mỗi hộ gia đình Việt 
Nam thường sử dụng từ 5 đến 7 túi nilon/một ngày, 
chưa kể đến các vật dụng khác như bao tay nilon, 
màng bọc thực phẩm, ly nhựa hay ống hút... Như 
vậy hàng triệu túi nilon được sử dụng và thải ra 
môi trường hàng ngày và nó chiếm đến 7-8% tổng 
lượng rác thải. Đây chính là một “gánh nặng” cho 
môi trường, thậm chí, còn dẫn đến thảm họa mà 
các chuyên gia môi trường gọi là “ô nhiễm trắng”. 
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế 
giới, tác hại nguy hiểm nhất của túi nilon tới môi 
trường chính là tính chất rất khó phân hủy trong 
điều kiện tự nhiên. Một chiếc túi nilon có quá trình 
phân hủy có thể kéo dài từ 500 đến 1.000 năm 
nếu không bị tác động của ánh sáng mặt trời. Khi 
không được thu gom và xử lý đúng cách, túi nilon 
thải ra ngoài môi trường sẽ gây nên các ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới môi trường đất, nước, động - thực 
vật và sức khỏe con người. Cụ thể, khi túi nilon lẫn 
vào đất sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất gây 
xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, 
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dinh dưỡng, ngăn cản ôxy đi qua đất ảnh hưởng 
đến sinh trưởng của cây trồng. Trong môi trường 
nước, túi nilon lẫn vào nước sông ngòi ao hồ sẽ 
làm tắc nghẽn cống, rãnh, kênh, rạch, gây ứ đọng 
nước thải và ngập úng dẫn đến sản sinh ra nhiều 
vi khuẩn gây bệnh. Nghiêm trọng hơn, môi trường 
đất và nước bị ô nhiễm bởi túi nilon sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp và gián tiếp tới sức khỏe con người. Thực 
tế nhiều loại túi nilon được làm từ dầu mỏ nguyên 
chất khi chôn lấp sẽ ảnh hưởng tới môi trường đất 
và nước, còn đốt chúng sẽ tạo ra khí thải có chất 
độc dioxin và furan gây ngộ độc, ảnh hưởng tuyến 
nội tiết, gây ung thư, giảm khả năng miễn dịch. 
Bên cạnh đó, việc dùng túi nilon đựng đồ ăn nóng 
sẽ sinh ra nhiều chất độc hại cho cơ thể. Những túi 
nilon nhuộm màu xanh, đỏ, chứa các kim loại như 
chì, cadimi, nếu đựng thực phẩm đã chế biến sẽ 
gây hại cho sức khỏe con người.

Từ thực tế trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên 
cứu, chế tạo vật liệu polymer từ tinh bột nhằm thay 
thế các loại polymer thông thường dùng để sản 
xuất túi nilon với đặc tính cải tiến là có khả năng 
tự phân hủy trong môi trường tự nhiên, thân thiện 
với môi trường và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu 
dùng. Các kết quả được trình bày trong bài báo 
này là kết quả thu được từ đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp trường dành cho sinh viên (Đại học Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Khoa Kỹ thuật kinh tế biển, Bộ môn 
Công nghệ Thực phẩm).
II. THỰC NGHIỆM

2.1. Quy trình thu hồi tinh bột từ củ đậu
Củ đậu hay còn gọi là củ sắn được trồng nhiều 

ở miền Đông Nam Bộ nước ta. Với đặc điểm là 
ngọt, mát và chứa nhiều nước cũng như hàm lượng 
khoáng cao nên củ đậu được nhiều người dân Việt 
Nam ưa chuộng dùng như đồ giải khát hoặc dùng 
để chế biến món ăn.

 

Hình 1. Quy trình thu hồi tinh bột từ củ sắn

Tuy nhiên, do dễ trồng và năng suất cao nên giá 
thành của củ đậu rất rẻ, củ đậu cũng được tận dụng 
làm thức ăn cho vật nuôi. Trong đề tài này, chúng 
tôi đã chọn củ đậu vì ưu điểm giá thành rẻ, dễ tìm 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2.2. Quy trình chế tạo polymer từ tinh bột củ 
đậu

Sau khi thu hồi được tinh bột củ đậu, chúng tôi 
tiến hành tổng hợp polymer từ tinh bột củ đậu 
theo quy trình được trình bày trong hình 2. Màng 
polymer sau khi được tạo thành sẽ được đem đi 
thử nghiệm các đặc tính hóa lý và sinh học bao 
gồm khả năng chịu nhiệt, độ đàn hồi, độ bền kéo 
dãn và khả năng phân hủy trong môi trường nước 
và đất.

Hình 2. Quy trình tổng hợp polymer từ tinh bột củ đậu

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tối ưu hóa tỷ lệ phối trộn để tổng hợp 

polymer
Bằng cách thay đổi tỷ lệ phối trộn Tinh bột - 

PVA - Glycero - nhựa thông, chúng tôi đã thu được 
kết quả sau:

Dựa vào các kết quả thu được ở Bảng 1, chúng 
tôi đã chọn tỷ lện phối trộn là Tinh bột: PVA: 
Glycerol: Nhựa thông = 0,9 : 2,4 : 0,25 : 0,8 (g) vì 
màng polymer tạo thành ở tỷ lệ này có các ưu điểm 
về đặc tính cơ lý như màu trong, dai, gần giống với 
polymer thông thường được sử dụng làm túi nilon.
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Bảng 1: Tối ưu hóa tỷ lệ phối trộn Tinh bột - PVA - 
Glycero - nhựa thông

STT Tinh 
bột
(g)

PVA
(g)

Gly-
cerol

(g)

Nhựa 
thông

(g)

Tổng 
nước
 cất
(ml)

Màng 
polymer 
tổng hợp 

được

1 0,3 0,6 0,1 0 60 Rất mỏng, 
chịu lực rất 

yếu, dễ rách

2 0,4 0,8 0,1 0,4 60 Mỏng, rất dễ 
rách

3 0,5 1 0,15 0,5 50 Mỏng,  rất dễ 
rách

4 0,7 1,8 0,15 0,5 55 Khá mỏng, 
Màu trong, 
độ kéo dãn 
khá, dễ rách

5 0,6 1,2 0,2 0,6 60 Mỏng, Màu 
trong, độ kéo 
dãn yếu, dễ 

rách

6 0,75 1,8 0,2 0,6 60 Màu hơi đục, 
hơi dai

7 0,85 2,2 0,3 0,8 60 Màu hơi đục, 
hơi dai

8 0,9 2,4 0,25 0,8 60 Màu trong, 
rất dai

9 1 2,5 0,4 0,85 70 Màu đục, hơi 
dai

10 1,2 2,7 0,4 0,9 70 Rất dai, màu 
rất đục

3.2. Đánh giá khả năng chịu nhiệt của màng 
polymer từ tinh bột củ đậu

Polymer tạo thành từ tinh bột củ đậu được khảo 
sát khả năng chịu nhiệt tại các nhiệt độ khác nhau 
từ 100ºC đến 650ºC, thời gian gia nhiệt cách nhau 
15 phút. Chúng tôi cũng làm một mẫu đối chứng là 
màng polymer cắt từ túi nilon bán trên thị trường 
mua tại chợ Rạch Bà, Phường 10, Tp. Vũng Tàu. 
Chúng tôi nhận thấy khi tăng nhiệt độ từ 100 
đến 650ºC, khối lượng polymer tổng hợp được 
giảm dần rất nhanh và cháy hoàn toàn ở nhiệt độ  
khoảng 400 - 450ºC. Tại nhiệt độ 250ºC, polymer 
tổng hợp từ tinh bột có sự thay đổi rõ ràng về mức 
độ giảm khối lượng và màu sắc chuyển từ trắng 
sang vàng, đen; trong khi đó, màng polymer trên 
thị trường không có nhiều thay đổi về khối lượng 
và màu sắc khi chúng tôi gia nhiệt ở cùng điều 
kiện. Đặc biệt, ở nhiệt độ 250ºC, khối lượng màng 
polymer thông thường chỉ giảm được khoảng 10% 

và giảm đến 60% khi gia nhiệt lên 650ºC. 
Như vậy, rõ ràng là khả năng chịu nhiệt của 

màng polymer trên thị trường có khả năng chịu 
nhiệt cao hơn màng polymer của nhóm nghiên cứu 
đã chế tạo ra và điều này được giải thích do một 
lượng lớn tinh bột đã được thêm vào làm giảm khả 
năng chịu nhiệt của màng polymer [1,2].

3.3. Đánh giá độ bền kéo giãn của màng 
polymer từ tinh bột củ đậu

Màng polymer chế tạo từ tinh bột củ đậu được 
đo tại Viện Khoa học Vật liệu TP. Hồ Chí Minh 
theo tiêu chuẩn ASTM D638. Các kết quả thu được 
chỉ ra rằng độ bền kéo dãn của màng polymer do 
nhóm nghiên cứu tổng hợp được có các đặc tính về 
độ bền kéo thấp hơn nhiều so với màng polymer 
thông thường; nhưng các kết quả này lại tương 
đương với polymer sinh học được tổng hợp bởi 
các nhóm nghiên cứu khác [3,4]. 

Chỉ số đo

Màng 
Polymer 
tổng hợp 
từ bột củ 

đậu

Màng 
polymer 
sinh học 

[3,4]

Màng 
polymer 

thông 
thường

Độ bền kéo (MPa) 24.25 25.50 37.53

Ứng suất tại điểm 
đứt (MPa) 5.63 6.03 7.54

Biến dạng tại 
điểm cực đại (%) 25.7 24.8 36.43

Biến dạng tại 
điểm đứt (%) 26.39 - 37.58

Mô-đun đàn hồi-
kéo (MPa) 114.35 120.3 538.85

3.4. Đánh giá khả năng phân hủy của màng 
polymer từ tinh bột củ đậu trong môi trường 
đất và nước

Màng polymer tổng hợp được từ tinh bột củ đậu 
được chôn ủ trong điều kiện môi trường hiếu khí 
với ba loại đất: đất đỏ, đất trồng cây và đất lẫn tạp 
chất, để theo dõi thời gian và tốc độ phân hủy của 
các lớp màng. Kết quả thu được được trình bày 
trong bảng sau:
Bảng 2: Kết quả chôn ủ màng Polymer tổng hợp từ tinh bột củ sắn

STT
Môi trường 

chôn ủ
Thời gian 

chôn ủ
Hiện tượng

1 Hộp 1 (đất đỏ) 56 ngày Phân rã hoàn toàn
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2
Hộp 2 (đất trồng 
cây)

52 ngày Phân rã hoàn toàn

3
Hộp 3 (đất lẫn tạp 
chất)

45 ngày Phân rã hoàn toàn

Đối với quá trình thử nghiệm phân hủy trong 
môi trường nước máy, chúng tôi thu được kết quả 
như sau:
Bảng 3: Kết quả thí nghiệm polymer tổng hợp được phân hủy 

trong nước

STT Thời gian
 ( s-giây)

Mẫu trong 
khay

nước thường 
(270C)

Mẫu trong khay
nước ấm (60-

700C)

1 Bắt đầu phân 
hủy

Sau 9s từ khi 
bắt đầu thí 
nghiệm

Sau 3s từ khi bắt 
đầu thí nghiệm

Phân hủy hoàn 
toàn

37 s 12 s

2 Bắt đầu phân 
hủy

Sau 10s từ khi 
bắt đầu thí 
nghiệm

Sau 3s từ khi bắt 
đầu thí nghiệm

Phân hủy hoàn 
toàn

35 s 10 s

3 Bắt đầu phân 
hủy

Sau 8s từ khi 
bắt đầu thí 
nghiệm

Sau 4s từ khi bắt 
đầu thí nghiệm

Phân hủy hoàn 
toàn

32 s 10 s

Kết quả thu được ở Bảng 2 cho thấy các mẫu 
polymer tổng hợp được có tốc độ phân hủy nhanh 
trong cả 3 loại đất ở điều kiện thường và tốc độ 
phân hủy màng polymer ở từng mẫu đất có sự 
chênh lệch không đáng kể. Quá trình phân hủy 
trên chứng tỏ có sự tấn công của vi sinh vật trong 
môi trường đất làm bẻ gãy các liên kết hóa học có 
trong cấu trúc màng, dẫn đến kết quả là màng được 
phân hủy [5]. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng đối 
với màng polymer thông thường được dùng làm 
túi nilon trên thị trường, ở điều kiện bình thường 
phải mất từ 500 đến hàng ngàn năm mới có thể 
phân hủy được.

Trong môi trường nước, polymer tổng hợp được 
phân hủy rất nhanh, bắt đầu phân hủy sau khoảng 
8s và phân hủy hoàn toàn sau 32 đến 37 giây. 
Trong môi trường nước ấm, tốc độ phân hủy tăng 
rất nhanh, chỉ sau khoảng 10 giây polymer tổng 

hợp được đã bị phân hủy hoàn toàn. Đây tuy là 
một ưu điểm về khả năng tự phân hủy trong môi 
trường nước nhưng cũng là một nhược điểm của 
polymer tổng hợp từ tinh bột khi chúng ta muốn 
chế tạo thành túi đựng vì chúng rất dễ bị phá hủy 
khi gặp nước.
IV. KẾT LUẬN

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt 
là ô nhiễm nhựa đang trở thành vấn đề được quan 
tâm hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn trên 
toàn thế giới. Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp trường, chúng tôi đã chế tạo thành 
công màng polymer từ tinh bột củ sắn với các đặc 
tính có thể ứng dụng để thay thế polymer thông 
thường. Đặc biệt, polymer chế tạo từ tinh bột củ 
đậu có thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên 
với một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, trong môi 
trường nước, polymer tổng hợp được rất kém bền, 
bị phân hủy nhanh nên là một nhược điểm cần 
khắc phục trong các nghiên cứu tiếp theo.

N.T.H.T, T.T.N.T, Đ.T.H
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 TÓM TẮT:
 Họ Gừng (Zingiberaceae Lindl.) trên thế giới có 

khoảng 53 chi, 1300 loài; phân bố ở vùng nhiệt đới 
và cận nhiệt đới nóng ẩm. Việt Nam có khoảng 19 
chi với hơn 140 loài phân bố ở nhiều vùng trong cả 
nước. Giá trị tài nguyên của họ Gừng rất quan trọng 
chủ yếu làm thuốc chữa bệnh. Do vậy, nghiên cứu 
họ Gừng để có cơ sở khoa học nhằm khai thác, sử 
dụng và bảo tồn bền vững nguồn tài nguyên thực vật 
là vấn đề cấp thiết hiện nay. Kết quả nghiên cứu họ 
Gừng (Zingiberaceae) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình 
Châu - Phước Bửu, Bà Rịa - Vũng Tàu, đã xác định được 
10 loài, 6 chi, bổ sung loài Thiềng liềng hoa trắng: 
Kaempferia champasakensis cho hệ thực vật Việt 
Nam, trước đây được cho là loài đặc hữu của Lào, nay 
đã ghi nhận vùng phân bố mới tại Khu Bảo tồn thiên 
nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Các chi đa dạng nhất 
ghi nhận được tại khu vực nghiên cứu là: Curcuma (2 
loài), Globa (2 loài), Kaempferia (2 loài)  và Zingiber 
(2 loài).   

Từ khóa: Họ Gừng, Zingiberaceae, Khu Bảo tồn thiên 
nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.

ABSTRACT
The Ginger family (ZingiberaceaeLindl.) is a 

medium size family, containing about 50 genera and 
1300 species which grow in tropical and subtropical 
regions. Around 19 genera and over 140 species of 
this family are recorded in Vietnam . Several species 
of this family have a great importance in terms of 
medicine. Therefore, studying about the Ginger 
family to exploit, use, and sustainably preserve is an 
emerging issue. A total of 10 species and 6 genera 
of the Ginger family were found in BinhChau-
PhuocBuu Nature Reserve, Ba Ria-Vung Tau Province. 
Among them, we also recorded the new presence of 
Kaempferiachampasakensis for the flora of Vietnam, 
which was previously considered as an endemic 
species of Laos. Furthermore, some genera of this 
family found BinhChau-PhuocBuu Nature Reserve 
consist of 2 species, such as Curcuma, Globa, 
Kaempferia, and Zingiber genera.

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH 
PHẦN LOÀI THUỘC HỌ GỪNG 

(ZINGIBERACEAE) Ở KHU BẢO TỒN 
THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU - PHƯỚC BỬU

||CN. Nguyễn Minh Đăng
||CN. Lê Văn Sơn
BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Bình Châu-

Phước Bửu nằm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, toạ độ địa lý từ 10°28’-
10°38’ vĩ Bắc và 107°25’-107°36’ kinh Đông. Với 
diện tích 10.537,3ha, đây là một trong số ít các khu 
bảo tồn ven biển Việt Nam còn giữ lại sinh cảnh 
rừng tự nhiên độc đáo, chiếm ưu thế là các loài 
cây họ Dầu (Dipterocarpaceae ). Các nghiên cứu 
về đa dạng thực vật đã được tiến hành khá sớm 
tại KBTTN Bình Châu-Phước Bửu từ năm 1993, 
được thực hiện bởi Phân viện Điều tra Quy hoạch 
Rừng Nam Bộ (SubFIPI II). Tuy nhiên với diện 
tích nhỏ và quá nhiều áp lực/mối đe dọa, nhiều loài 
đặc hữu đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng và về 
lâu dài có nguy cơ bị tuyệt chủng rất cao. Gần đây, 
do những thay đổi về diện tích của KBT cũng như 
thay đổi về hệ thống học thực vật đã đặt ra vấn đề 
điều tra bổ sung và cập nhật danh lục khu hệ thực 
vật của KBT. Bài báo này cung cấp thêm những 
dẫn liệu về tính đa dạng chi và loài họ Gừng ở 
Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu 
để góp phần phát hiện và bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên một cách hợp lý.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Đối tượng nghiên cứu là các loài họ Gừng phân 
bố ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước 
Bửu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mẫu vật được thu 
thập theo phương pháp nghiên cứu của Nguyễn 
Nghĩa Thìn (2007)[3]. Mẫu được thu và lưu trữ ở 
KBTTN Bình Châu – Phước Bửu.
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Định loại: thu thập mẫu vật, chụp hình và ghi 
nhận vùng phân bố ngoài thực địa. Sử dụng 
phương pháp so sánh hình thái theo các tài liệu 
của Phạm Hoàng Hộ (2000)[1], Nguyễn Quốc Bình 
(2017)[5] , kế thừa có chọn lọc các tài liệu nghiên 
cứu thực vật tại KBTTN Bình Châu - Phước Bửu 
trước đây của nhiều tác giả.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

Đa dạng về thành phần loài qua điều tra, thu thập 
mẫu họ Gừng ở KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định được 10 loài 
thuộc 6 chi họ Gừng gồm danh pháp đầy đủ, mẫu 
chuẩn, đặc điểm sinh thái, phân bố và hình ảnh 
minh họa, bổ sung 1 loài cho danh lục thực vật 
KBTTN Bình Châu - Phước Bửu và hệ thực vật 
Việt Nam[8].

1. Alpinia conchigera Griff - Riềng Rừng. 
Griff.1851. Not. Pl. Asiat.3: 424

Mẫu chuẩn: Griffith 5700 (K). Malaixia
Đặc điểm sinh thái: Mùa hoa vào tháng 5-7, mùa 

quả 9-12. Cây mọc rải rác dưới tán rừng ẩm, ưa 
nơi ẩm ướt ven suối.

Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng  
Nai, An Giang. Còn có ở Ấn Độ, Trung Quốc, 
Bănglades, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, 
Inđônêxia và Malaixia[5].

Giá trị sử dụng: Thân rễ được dùng làm gia vị, 
chế men rượu. Ở Campuchia được dùng làm thuốc 
kích thích, trị ho, làm ra mồ hôi. Ở Malaixia, lá hơ 
nóng lên dùng đắp khi đau thấp khớp, nước hãm lá 
dùng để tắm rửa. Lá tươi dùng đắp sau khi sinh đẻ. 

Hình 1. Riềng Rừng - Alpinia conchigera Griff

2. Curcuma pierreana Gagnep - Nghệ pierre. 
Gagn,1907. Bull. Soc. Bot. Fr. 54: 405. 

Mẫu chuẩn: Pierre sine num. (P); Annam: Hue.
Đặc điểm sinh thái: Mùa hoa tháng 6-8, cây mọc 

hoang và được trồng dưới tán cây khác.
Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, 

Thừa Thiên Huế và Nam Bộ. Còn có ở Thái Lan[5].
Giá trị sử dụng: Nghệ pierre là cây lâm sản 

ngoài gỗ có giá trị, vừa là nguồn tinh dầu triển 
vọng trong công nghệ hương liệu, vừa là cây cho 
tinh bột với hàm lượng tương đối cao.

3. Curcuma  gracillima Gagn - Nghệ mảnh. 
Gagn, 1903. Bull. Soc. Bot. Fr. 50: 161.

Mẫu chuẩn: Harmand sine num. (P); Laos, Mont 
La-khou.

Đặc điểm sinh thái: Mùa hoa tháng 6, cây ưa 
bóng, ưa ẩm, mọc nơi nhiều mùn ẩm.

Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, Tây 
Ninh. Còn có ở Thái Lan, Lào và Campuchia[5].

Giá trị sử dụng: Làm thuốc

Hình 2. Nghệ mảnh - Curcuma  gracillima Gagn
4. Globa pendula  Roxb. - Lô ba treo. Roxb. 

1810. Asiat. Res. 11:359. 
Mẫu chuẩn: Roxburgh, Wallich 6537B (?). 

Tavoy, Tenasserim.
Đặc điểm sinh thái: Mùa hoa tháng 6-8. Cây ưa 

bóng dưới tán rừng thường xanh ẩm.
Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, Hà 

Giang, Sơn La, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đồng Nai, 
Tây Ninh. Còn có ở Mianma, Thái Lan, Malaixia, 
Singapore và Inđônesia[5].

Giá trị sử dụng: Cả cây được dùng làm thuốc. 
Dân gian dùng cây chữa sốt và thấp khớp, có nơi 
dùng lá giã ra lấy nước uống giải độc rượu. Ở 
Malaixia còn dùng cây nấu nước cho phụ nữ mới 
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sinh đẻ uống. Trồng làm cây cảnh.
5. Globa globulifera Gagn. - Lô ba cầu. Gagn, 

1901. Bull. Soc. Bot. Fr. 48: 209.
Mẫu chuẩn: Harmand 89. Poulo-Condor (Việt 

Nam)
Đặc điểm sinh thái: Mùa hoa tháng 7. Cây ưa 

bóng, ưa ẩm, mọc ven suối hay rải rác dưới tán 
rừng hơi ẩm.

Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, Côn 
Đảo, Sơn La, Bình Thuận. Còn có ở Thái Lan và 
Campuchia[5].

Giá trị sử dụng: Chưa biết
6. Kaempferia champasakensis 

Picheans.&Koonterm. Thiềng liềng hoa trắng 
Picheans. & Koonterm, Taiwania 53(4): 406-409, 
2008.

Mẫu chuẩn: Chayan P, Supachai K, 2008; 
Sirirugsa P, 1992: Champasak, Lao PDR. Holotype 
BKF, isotype BK, SING

Đặc điểm sinh thái: cây mọc ven suối, dưới tán 
rừng thường xanh hay rụng lá.

Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, Tân 
Thành, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu); Tánh Linh 
(Bình Thuận). Còn có ở  Lào[8].

Giá trị sử dụng: Củ làm thuốc xoa bóp như Địa liền.

Hình 3. Thiềng liềng hoa trắng - Kaempferia champasakensis 
Picheans. & Koonterm. 

7. Kaempferia  marginata Carey ex Roscoe. 
Địa liền - Monander. Pl.t.93.1898.

Mẫu chuẩn: Burma, Parish, Tenasserim in 
Myanma

Đặc điểm sinh thái: cây mọc thành đám trên đất 
cát nghèo dinh dưỡng, dưới tán rừng thường xanh 
hay rụng lá và mọc dưới tán rừng le.

Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, Tân 
Thành, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Còn có ở 
Ấn độ, Trung quốc, Myanma và Thái lan[7].

Giá trị sử dụng: Củ (thân rễ) có tác dụng tán 
hàn trừ thấp, trừ uế khí, nước chiết ở củ có tính 
hạ đờm. Củ còn có tác dụng giảm đau, tê phù, tê 
thấp, nhức đầu, đau răng do phong, ỉa chảy, ho gà. 
Rượu ngâm địa liền dùng xoa bóp hoặc uống làm 
bớt nhức mỏi gân cốt, đau lưng và làm cho máu 
huyết thông hoạt.

8. Stahlialthus campanulatus O.Kuntze - Tà 
liền chuông. O.Kuntze, 1891. Rev. Gen. Plant. 2: 
697

Mẫu chuẩn: O.Kuntze. Cambodia.
Đặc điểm sinh thái: Thường mọc rải rác nơi đất 

mùn ẩm, ven nương rẫy, dưới tán rừng.
Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, 

Miền Bắc, Miền Trung Việt Nam. Còn có ở Thái 
Lan và Campuchia[5].

Giá trị sử dụng: Chưa biết
9. Zingiber pellitum Gagnep. - Gừng bọc da. 

Gagnep. 1906. Bull. Soc. Bot. Fr. 53 :150
Mẫu chuẩn: Pierre 366. Cochinchine: Mout 

Dinh.
Đặc điểm sinh thái: Mùa hoa tháng 8, thường 

mọc thành đám nơi đất mùn ẩm, ven đường.
Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, Bà 

Rịa, Ninh  Bình, Đắk Lắk, Đồng Nai. Còn có ở 
Lào, Campuchia và Hòa kỳ (Hawai)[5].

Giá trị sử dụng: Chưa biết
10. Zingiber zerumbet (L.) Smith - Gừng gió. 

Smith, 1804. Exot. Bot. 2:103, tab. 112
Mẫu chuẩn: C.W.sene num.(K). Burma, Pegu, 

1826.
Đặc điểm sinh thái: Mùa hoa tháng 5-8, phát 

triển tốt nơi đất mùn ẩm, dưới bóng thưa của các 
loài cây bụi hay gỗ nhỏ.

Phân bố: KBTTN Bình Châu - Phước Bửu, mọc 
hoang dại và được trồng vườn ở các tỉnh miền núi 
phía Bắc và Trung Bộ như Lào Cai, Hà Giang, 
Cao Bằng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, vào tới  Kom 
Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Còn có ở Ấn Độ, Trung 
Quốc, Mianma, Thái Lan, Campuchia, Malaixia, 
Inđônêxia, Philippin và Papua New Ghinê[5].

Giá trị sử dụng: Thân rễ được dùng làm thuốc 
kích thích, tiêu độc, rượu ngâm thân rễ dùng khi 
trong người nôn nao khó chịu, chóng mặt. Ngoài 
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ra còn làm thuốc bổ dưỡng và dùng cho phụ nữ sau 
khi sinh đẻ, chữa trúng gió, đau bụng, sưng tấy, 
đau nhức chân tay.
IV. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 6 chi 10 
loài, của họ Gừng ở KBTTN Bình Châu - Phước 
Bửu, Bà Rịa-Vũng Tàu và ghi nhận mới 1 loài 
cho khu hệ thực vật Việt Nam, trước đây được 
cho là loài đặc hữu của Lào, nay đã ghi nhận vùng 
phân bố mới tại KBTTN Bình Châu - Phước Bửu 
(2018). Họ Gừng ở khu vực nghiên cứu có các 
giá trị sử dụng chủ yếu làm thuốc. Các chi của 
họ Gừng (Zingiberaceae), trong đó số lượng loài 
trong mỗi chi là: Curcuma 2 loài (chiếm 20% 
tổng số loài), Globa 2 loài (chiếm 20% tổng số 
loài), Kaempferia 2 loài (chiếm 20% tổng số loài) 
và Zingiber 2 loài (chiếm 20% tổng số loài) chi 
Alpinia và chi Stahlialthus cùng có 1 loài (chiếm 
10% tổng số loài) trong khu vực nghiên cứu.

L.V.S, N.M.Đ
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các loài thực vật Việt Nam Họ Gừng-Zingiberaceae” Tập 3. 
NXB Nông Nghiệp, Hà Nội tr.487-508. 
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HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÀ RỊA-

VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2010-2020
||KS. Nguyễn Kim Trường
 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU – 
MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT QUA NHỮNG 
CON SỐ

Ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa X ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW 
khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm 
phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là 
then chốt, xây dựng nông thôn mới gắn với xây 
dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển 
đô thị theo quy hoạch là căn bản, trong đó nông 
dân là chủ thể của quá trình phát triển.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, 
Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 24-
CT/TU, ngày 21/10/2009 thực hiện Nghị quyết số 
26-NQ/TW. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: 

Quyết định số 663/QĐ-UBND, ngày 16/3/2010 
ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-
NQ/CP của Chính phủ và Chương trình số 24-CT/
TU của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 
2257/QĐ-UBND, ngày 16/9/2010 thành lập Ban 
Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3505/
QĐ-UBND, ngày 24/12/2010 phê duyệt Đề án xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến 
năm 2020.

Trong 10 năm qua chương trình xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh 
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công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cụ thể 
hoá Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, được mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân quan 
tâm, thực hiện đạt được những kết quả to lớn. Tính 
đến cuối tháng 6/2019 toàn tỉnh có 45/45 xã hoàn 
thành việc lập và duyệt quy hoạch; có 28 xã được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố 
Bà Rịa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới tại Quyết định số 420/QĐ-
TTg, ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
19/19 tiêu chí nông thôn mới đạt được khá toàn 
diện. Các xã xây dựng nông thôn mới đã đầu tư, 
nâng cấp hơn 1.000 km đường giao thông nông 
thôn các loại; xây dựng, tu bổ nhiều công trình 
kênh mương với chiều dài khoảng 3.500 km phục 
vụ tưới tiêu trong nông nghiệp; xây mới 80 công 
trình cơ sở vật chất văn hóa như Trung tâm văn 
hóa - thể thao xã, nhà văn hóa/sinh hoạt cộng đồng 
thôn, sân vận động; xây mới và nâng cấp trên 
1.500 căn nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng; tỷ lệ số hộ 
dùng điện thường xuyên đạt 99,91%; 43/45 xã đạt 
tiêu chí về trường học và thông tin truyền thông;  
41/45 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng nông thôn.

Về kinh tế và tổ chức sản xuất, trên địa bàn tỉnh 
có 42 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ 
cao với diện tích 2.816 ha với các loại như: Các 
loại rau, dưa lưới, cây ăn trái (đại diện là nhãn 
xuồng, bưởi da xanh, sầu riêng, bơ, chuối, mít), 
hoa, tiêu.. ước đạt 40.664 tấn/năm. Ngoài ra, có 
7.453 ha cây lâu năm ứng dụng biện pháp tưới tiết 
kiệm nước, 887 ha kết hợp tưới tự động với điều 
tiết dinh dưỡng giúp tăng hiệu quả phân bón, nước 
và nhân công. Hiện có 103 trang trại chăn nuôi đầu 
tư ứng dụng công nghệ cao gồm 75 trại heo, 28 trại 
gà; 15 cơ sở nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên 
tổng diện tích 280 ha, trong đó một số công ty như 
Ngọc Tùng, Minh Phú, Thành Long nuôi tôm siêu 
thâm canh mật độ 250-300 con/m2 với 03 vụ/năm 
năng suất đạt tới 50 tấn/ha/vụ. Sản xuất theo mô 
hình ứng dụng công nghệ cao giúp nâng cao thu 
nhập của người dân lên bình quân đầu người đạt 
50 triệu đồng/năm, so với năm 2010 tăng gấp 3,45 
lần; đến nay, 34/45 xã đạt tiêu chí về thu nhập từ 
49 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh hiện có 72 hợp 
tác xã nông nghiệp với tổng số 2.512 thành viên có 
ý nghĩa quan trọng hình thành hệ thống sản xuất 
và kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn trong 

cơ chế thị trường liên kết theo mô hình chuỗi giá 
trị nông sản nâng cao thu nhập cũng như ổn định 
sản xuất đời sống, đồng thời góp phần quan trọng 
trong bảo vệ môi trường cho người dân khu vực 
nông thôn. 

Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, trong 
khoảng gần 10 năm toàn tỉnh đào tạo được 25.467 
lao động, trong đó nghề nông nghiệp đào tạo là 
9.974 lao động, nghề phi nông nghiệp đào tạo 
15.493 lao động. Đến nay, có 43/45 xã đạt tiêu chí 
tỷ lệ lao động qua đào tạo [1]; tỷ lệ lao động được 
đào tạo nghề cùng với các chính sách khác như 
giảm nghèo và bảo trợ xã hội đã giúp cho các xã 
ổn định sản xuất, giảm nghèo và đảm bảo an sinh 
xã hội một cách bền vững.
II. MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 
TÀU

Ngày 05/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ra 
Quyết định số 27/QĐ-TTg phê duyệt Chương 
trình khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; 
Ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành quyết định số 45/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, sửa đổi bổ sung 
quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012. Triển 
khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
KH&CN và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn ký kết Chương trình phối hợp hoạt động 
KH&CN giai đoạn 2016 – 2020. 

Thực hiện theo hướng dẫn của Chương trình 
cùng với sự chủ động của địa phương, hoạt động 
KH&CN được đẩy mạnh phục vụ cho chương 
trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, sau 10 năm 
đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt.

 Thời gian qua, nổi bật trong liên kết đưa khoa 
học và công nghệ vào xây dựng nông thôn mới là 
sự phối hợp hoạt động thường xuyên giữa Tỉnh 
đoàn, Hội Nông dân tỉnh với Sở KH&CN. Trong 
khoảng 10 năm, hoạt động thông tin - truyền thông 
KH&CN trong xây dựng nông thôn mới được Tỉnh 
đoàn phối hợp với Sở KH&CN tổ chức 12 lớp tập 
huấn kỹ năng về tư vấn và giới thiệu việc làm; 06 
lớp khởi sự doanh nghiệp cho 1.350 cán bộ đoàn 
cấp xã, phường, thị trấn; 304 lớp phổ cập tin học 
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cho 12.789 đoàn viên thanh niên, học sinh; dạy 
nghề cho 11.730 thanh niên. Hội Liên hiệp thanh 
niên tỉnh phối hợp cùng Trường Trung cấp chuyên 
nghiệp Bà Rịa ra mắt Vườn ươm Khởi nghiệp 
thanh niên Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội Nông dân tỉnh với đông đảo chi hội thành 
viên đã tích cực vận động đưa hoạt động KH&CN 
đến với từng thành viên của mình, với 19.354 lượt 
hội viên tham gia. Trong giai đoạn 2010-2019 Hội 
Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở KH&CN tổ chức 
66 lớp tập huấn kỹ năng khai thác thông tin khoa 
học kỹ thuật trên mạng Internet cho hội viên Hội 
Nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 05 
Hội thi “tuyên truyền viên KH&CN”; tổ chức triển 
khai 03 dự án cấp tỉnh. Hàng năm Hội Nông dân 
tỉnh phát động hội viên đăng ký tham gia các cuộc 
thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc” và cuộc 
thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, kết 
quả trong 5 năm tham gia đã có 10 giải pháp đạt 
giải thưởng. Các cấp Hội phối hợp với Trung tâm 
khuyến nông-khuyến lâm-khuyến ngư, Chi cục 
Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y tổ chức được 3.315 
lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi cho 143.414 lượt hội viên nông dân; tổ chức 
hội thảo đầu bờ được 859 buổi cho 29.354 lượt hội 
viên. Đồng thời, thực hiện 38 dự án với mô hình 
sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến trên các loại 
cây trồng, vật nuôi gắn với các lớp dạy nghề theo 
cách “Cầm tay chỉ việc” khá hiệu quả. 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học 
và công nghệ (trực thuộc Sở KH&CN) đã phối 
hợp với các Viện, Trường đại học và các chuyên 
gia công nghệ, các nhà khoa học trong và ngoài 
nước tổ chức nhiều hội thảo khoa học, báo cáo 
các chuyên đề và xuất bản các ấn phẩm khoa học 
nhằm phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật giúp 
người nông dân áp dụng vào canh tác, sản xuất và 
đời sống nông thôn, như:

- Hội thảo khoa học: “Phát huy vai trò của 
KH&CN trong xây dựng nông thôn mới”; “Giải 
pháp ứng dụng công nghệ trong bảo quản, chế biến 
rau, củ, quả - Kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với 
nhà khoa học”; “Giải pháp ứng dụng công nghệ 
trong bảo quản, chế biến thủy sản”;

- Báo cáo chuyên đề: “Một số chế phẩm Sinh - 
Hóa học mới phục vụ cho canh tác CNC và ứng 
phó với điều kiện biến đổi khí hậu trong sản xuất 

Nông nghiệp”; “TPP - Thời cơ - Thách thức và 
tác động đối với nghành nông nghiệp Việt Nam”; 
“Quy trình kỹ thuật phòng trừ tuyến trùng gây hại 
cây khổ qua bằng chế phẩm sinh học”; “Giải pháp 
nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh hại chính 
trên cây hồ tiêu theo hướng an toàn, sinh học và 
thân thiện với môi trường”; “An toàn sinh học và 
áp dụng VietGAP trong chăn nuôi heo, gà”; “Giới 
thiệu một số TBKT góp phần phát triển chăn nuôi 
theo chuỗi và ứng dụng công nghệ cao”; “Một số 
ứng  dụng công nghệ vi sinh trong chăn nuôi, xử lý 
môi trường, góp phần phát triển nông nghiệp bền 
vững”; “Giải pháp xử lý môi trường và kỹ thuật 
chăn nuôi giống vịt biển Đại Xuyên”; “Tổng quan 
Nông nghiệp thông minh 4.0 trên thế giới và khả 
năng áp dụng ở Việt Nam”; “Một số giải pháp an 
toàn sinh học phòng ngừa dịch bệnh trong chăn 
nuôi”;

- Báo cáo chuyên đề về sở hữu trí tuệ: “Phổ biến 
kiến thức về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và chương 
trình hỗ trợ doanh nghiệp” giúp cho người nông 
dân, doanh nghiệp có kiến thức về nhận diện tài 
sản trí tuệ; biết được cách thức khai thác, bảo vệ 
và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng như quảng 
bá rộng rãi các sản phẩm hàng hoá chủ lực của địa 
phương;

- Xuất bản hàng tháng bản tin “Phổ biến kiến 
thức”, ‘Sở hữu trí tuệ” phát hành đến tận chi 
hội nông dân các xã trong tỉnh làm tài liệu sinh 
hoạt cho hội viên cập nhật các thông tin kỹ thuật, 
chuyên gia, sản phẩm, giá cả thị trường…

- Cung cấp thông tin công nghệ trên website 
khoa học và công nghệ và Sàn công nghệ trực 
tuyến của tỉnh là kênh quan trọng giúp người nông 
dân và doanh nghiệp cập nhật, trao đổi thông tin 
sản xuất, chuyên gia và sản phẩm.

Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng chú 
trọng thường xuyên hàng năm tăng cường quản 
lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
và nhãn hàng hóa xăng dầu và các mặt hàng thiết 
yếu lưu thông trên thị trường; hỗ trợ cân đối chứng 
đặt tại các chợ  phục vụ cho tiêu chí cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn đáp ứng Quy định trong Bộ 
Tiêu chí quốc gia đối với xã nông thôn mới chợ 
nông thôn phải có sử dụng cân đối chứng, thiết 
bị đo lường để người tiêu dùng tự kiểm tra về số 
lượng, khối lượng hàng hóa. Các huyện, thành phố 
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đã bố trí các điểm cân đối chứng tại các chợ dân 
sinh và giao cho Ban quản lý các chợ quản lý.

Để đạt hiệu quả cao đối với 19 tiêu chí như các 
tiêu chí 10 (thu nhập), tiêu chí 12 (cơ cấu lao động), 
tiêu chí 13 (hình thức tổ chức sản xuất) … không 
có con đường nào khác hơn là áp dụng khoa học 
kỹ thuật vào khu vực sản xuất nông nghiệp nông 
thôn. Đồng hành với chương trình xây dựng nông 
thôn mới, từ năm 2010 đến nay, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã phối hợp với các Viện nghiên cứu, 
trường đại học thực hiện 33 đề tài, dự án sản xuất 
thử nghiệm thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều kết 
quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng trong sản 
xuất đạt hiệu quả mang lại năng suất cao hơn, góp 
phần giải quyết việc làm tăng thu nhập, cải thiện 
đời sống người dân khu vực nông thôn, trong đó 
có một số đề tài dự án có tính thực tế cao. 

Đề tài: “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật để sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global 
GAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm 
tại huyện Châu Đức”. Kết quả đã xây dựng mô 
hình thâm canh sản xuất hồ tiêu, cấp giấy chứng 
nhận đạt chuẩn Global GAP cho 8 ha; tăng thu 
nhập cho người tham gia mô hình với lợi nhuận 
trung bình 47,82% so với đối chứng 29,13% (trước 
khi thực hiện mô hình);

Dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất bưởi Da 
xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sông Xoài, 
huyện Tân Thành (nay là Thị xã Phú Mỹ)”. Dự án 
đã xây dựng mô hình trồng mới, mô hình cải tạo và 
thâm canh cây bưởi Da xanh giai đoạn kinh doanh 
theo hướng VietGAP đạt chứng nhận VietGAP ban 
đầu 7 ha, trong quá trình triển khai dự án tăng lên 
12,7 ha. Hiệu quả kinh tế trực tiếp từ các mô hình 
sản xuất bưởi Da xanh đã được khẳng định trong 
thực tế với lợi nhuận trung bình ở cây bưởi Da 
xanh 10 năm tuổi là 841,474 triệu đồng/ha/năm, 
cao hơn sản xuất đại trà 36,91%;

 Dự án: “Xây dựng mô hình trồng cây thanh long 
ruột đỏ theo hướng VietGAP tại xã Bưng Riềng 
huyện Xuyên Mộc” đã được nghiệm thu năm 2017 
với 5 hộ tham gia, có tổng diện tích là 2 ha. Kết 
quả, sản lượng của dự án là 47,78 tấn/20 tấn so 
với chỉ tiêu đề ra. Dự án đã cho lợi nhuận 400-
500 triệu đồng/ha/năm, cao hơn gấp nhiều lần so 
với một số cây trồng có giá trị kinh tế cao tại địa 
phương như: tiêu, nhãn, điều, cao su, hoa màu (30-

200 triệu đồng/ha/năm)... góp phần chuyển đổi 
cây trồng tại địa phương. Từ 2 ha trong dự án, đến 
nay tại xã Bưng Riềng đã nhân rộng khoảng 25 ha 
thanh long ruột đỏ và đang tiếp tục mở rộng diện 
tích; đồng thời giúp hình thành những người nông 
dân nắm chắc quy trình canh tác thanh long ruột 
đỏ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất;

Dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, 
rau ăn quả đạt chứng nhận VietGAP tại xã Châu 
Pha, Thị xã Phú Mỹ”. Dự án đã xây dựng mô hình 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá (cải 
xanh, mồng tơi), quả (Dưa leo, bí đao) đạt chuẩn 
VietGAP và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa đối với 
sản phẩm rau an toàn xã Châu Pha với quy mô 5 
ha cho 15 - 20 hộ gia đình, nâng cao hiệu quả sản 
xuất từ 15 - 20% và tạo nên mô hình liên kết từ sản 
xuất đến tiêu thụ sản phẩm rau;

Đề tài: “Thiết lập chương trình kiểm soát Hàu 
nuôi (Crassostrea sp) trong thu hoạch tại khu vực 
Long Sơn, thành phố Vũng Tàu”. Mục tiêu chính 
là đánh giá hiện trạng tích lũy ô nhiễm vùng thu 
hoạch Hàu nuôi (Crassostrea sp) tại Long Sơn, 
thành phố Vũng Tàu từ đó đề xuất giải pháp đưa 
vùng thu hoạch Hàu vào chương trình kiểm soát an 
toàn thực phẩm;

Dự án: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây 
dựng mô hình ương nuôi cá Chình hoa (Anguilla 
marmotara) giống và thương phẩm (thuộc chương 
trình Nông thôn miền núi)” đạt năng suất và hiệu 
quả tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được triển khai từ 
tháng 8 năm 2017 với mục tiêu xây dựng thành 
công mô hình ương giống và nuôi cá Chình hoa 
thương phẩm năng suất và hiệu quả kinh tế cao, 
góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời 
sống cho người dân của tỉnh; 

Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây 
mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh”. Kết quả đã 
ghi nhận được 8 nhóm giống gồm mãng cầu Dai, 
Gai thanh long, Tím, Thái, Da xanh, Đá, Giấy và 
Lửa. Dựa trên khác biệt chủ yếu về kiểu hình quả, 
đã tuyển chọn 40 cá thể phân bổ trong 8 nhóm 
giống trên. Bốn mươi cây mãng cầu ta này đã được 
bảo tồn in situ và ex situ trong thời gian 05/2016-
04/2019. Có 4.000 hạt của 40 dòng mãng cầu ta 
còn sức nảy mầm được bảo quản an toàn trong 
phòng thí nghiệm. Xây dựng vườn bảo tồn ex situ 
gồm 200 cây thuộc 40 dòng mãng cầu ta, diện tích 
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3.000 m2 tại Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả 
miền Đông Nam Bộ. Hai cây mãng cầu ta đầu 
dòng BRVT22 và BRVT23 tại ấp Cây Cám, xã 
Láng Dài, huyện Đất Đỏ đã được Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn tỉnh cấp giấy công nhận 
là cây đầu dòng theo QĐ số 234/ QĐ - SNN và số 
235/QĐ-SNN ngày 10/7/2018;

Dự án: “Xây dựng mô hình thí điểm ngã tư 
thông minh (tại một điểm giao lộ đường Huỳnh 
Minh Thạnh và 2/4) thị trấn Phước Bửu, huyện 
Xuyên Mộc”. Hệ thống giao thông thông minh 
giám sát bằng camera được xây dựng trên nên 
tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn 
(BigData) vào công tác đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông. Sau thời gian nghiên cứu triển khai đã 
cho thấy hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu quản 
lý trong lĩnh vực an toàn giao thông và trật tự xã 
hội tại địa phương, cũng như mở ra khả năng nhân 
rộng cho toàn bộ các giao lộ trên địa bàn huyện 
Xuyên Mộc và các địa phương khác trên toàn tỉnh.

Thời gian tới, để giữ vững mục tiêu duy nhất và 
xuyên suốt của Chương trình nông thôn mới theo 
đúng Nghị quyết 26-NQ/TW là nâng cao đời sống 
vật chất tinh thần cho người dân nông thôn... và có 
100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoạt động 

KH&CN sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để phát 
huy hiệu quả ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất 
và đời sống khu vực nông thôn. Tăng cường kết 
hợp lồng ghép giữa chương trình KH&CN phục 
vụ xây dựng nông thôn mới với các chương trình, 
dự án của địa phương. Triển khai các ứng dụng 
khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất nông 
nghiệp có sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu 
khoa học với các doanh nghiệp và người dân. 
Phối hợp triển khai các chính sách KH&CN, ứng 
dụngKH&CN vào sản xuất và kinh doanh đối với 
các sản phẩm OCOP tại cộng đồng, hướng dẫn 
đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ liên quan đến các sản phẩm OCOP của tỉnh 
theo chỉ đạo của UBND thực hiện Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 
đoạn 2019 - 2020./.     

N.K.T

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, BCĐ Chương trình mục tiêu 
quốc gia, tháng 10 năm 2019.

Trước hết, phải khẳng định rằng, công tác thông 
tin, phổ biến kiến thức là một trong những nhiệm 
vụ thường xuyên mà Liên hiệp các hội Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Liên hiệp hội) 
luôn quan tâm thực hiện. 

Chính vì vậy về mặt tổ chức, Liên hiệp hội đã 
thành lập Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và hội 
viên. Trong hoạt động, công tác thông tin, phổ biến 
kiến thức gắn chặt với việc tập hợp trí thức, tham 
mưu, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Liên 
hiệp hội đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của đội 

CÔNG TÁC THÔNG TIN, PHỔ BIẾN 
KIẾN THỨC GÓP PHẦN ĐỔI MỚI 
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA 

LIÊN HIỆP HỘI
||ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh BR-VT

ngũ trí thức KHCN đóng góp vào dự thảo các Văn 
kiện quan trọng của TW và địa phương, như các 
văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; quán triệt và triển 
khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết 
của Đảng, trong đó tập trung vào việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 
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VI, Cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng 
Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nghị 
quyết Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VII 
(2015 - 2020).

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh phối hợp với Liên 
hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo 

tại TP. Vũng Tàu, tháng 11-2018
Liên hiệp hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

tổ chức cho cán bộ chủ chốt của Liên hiệp hội, các 
hội thành viên và đơn vị trực thuộc học tập Chỉ thị 
05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Tham gia các hội nghị do Ban 
Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt Nghị 
quyết 04/NQ-TW của Ban Chấp hành TW khóa 
XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị số 
03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,...

Liên hiệp hội tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQ tỉnh hàng năm tổ chức họp mặt 
đại biểu trí thức nhân dịp đầu xuân mới. Đến nay 
đã tổ chức được 06 lần. Đây là dịp để lãnh đạo 
tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của địa 
phương và nghe ý kiến của đại biểu trí thức đóng 
góp ý kiến, hiến kế cho tỉnh. Từ năm 2018, Liên 
hiệp hội đã thay họp mặt trí thức đầu xuân bằng tổ 
chức các buổi tọa đàm theo chuyên đề nhằm hiến 
kế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (năm 2018 
tham mưu và được Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 
cuộc họp để nghe Liên hiệp hội báo cáo về Đề án 
“Quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế”. Tổ chức tọa đàm định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội chuyển đổi nền kinh tế số đối 
với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 với Thường trực Tỉnh ủy có sự 
tham gia của đại diện trí thức, chuyên gia KHCN 
do Liên hiệp hội mời. Liên hiệp hội tổ chức buổi 
tọa đàm, hội thảo tại Văn phòng Tỉnh ủy và mời 
chuyên gia KHCN về báo cáo chuyên đề: “Xây 
dựng mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn kết 
hợp với sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng tàu theo chương trình OCOP và phát 
triển nông thôn mới”.

Năm 2013, Liên hiệp hội ra Bản tin“Tri thức 
mới”. Bản tin ra đời được gần 6 năm, mỗi quý 01 số 
với số lượng từ 800 đến 2000 bản/số. Tri thức mới 
là tiếng nói của trí thức KHCN tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, cung cấp thông tin khoa học, các bài nghiên 
cứu, trao đổi, các công trình sáng tạo KH&CN. Và 
đưa vào hoạt động trang điện tử (trang website) 
của Liên hiệp Hội từ ngày 15/5/2013 tại địa chỉ: 
http://www.lienhiephoibrvt.vn.

Năm 2018, phối hợp và cùng Liên hiệp hội Việt 
Nam chủ trì tổ chức cuộc tọa đàm, trao đổi về phát 
huy vai trò của đội ngũ trí thức trong cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư khu vực các tỉnh 
Đông Nam bộ tại Thành phố Vũng Tàu. Phối hợp 
với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn, 
Phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp hội 
Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn và Hội thảo 
về công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội 
cho cán bộ mặt trận các cấp và các hội thành viên. 
Năm 2019, tổ chức hội thảo “Trí thức và Doanh 
nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với phát triển du lịch 
nông nghiệp và du lịch nông thôn”.      

Được sự cho phép của UBND tỉnh, Liên hiệp hội 
đã thành lập Câu lạc bộ trí thức (2013). Câu lạc bộ 
trí thức đã kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức 
một số hội thảo khoa học và nói chuyện chuyên 
đề về sức khỏe, đời sống, như công nghệ sinh học 
hiện đại và sức khỏe; cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0, thách thức và cơ hội. Năm 2018, Câu lạc bộ 
đổi tên là Câu lạc bộ Trí thức và Doanh nhân với 
mục đích liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp 
để đưa tiến bộ KHCN vào sản xuất, đời sống. Câu 
lạc bộ đã tổ chức tọa đàm, trao đổi về một số chủ 
đề, như Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
với doanh nghiệp vừa và nhỏ; Nông nghiệp hữu 
cơ, tiếp cận và triển khai hiệu quả từ một Doanh 
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nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Về Hội thi: Liên hiệp hội phối hợp với Sở Khoa 

học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên 
Đoàn lao động tỉnh, các ban ngành, địa phương 
tổ chức thành công các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 
tỉnh. Đến nay là lần thứ 10 (2 năm một lần). Trong 
5 năm qua, đã có 382 giải pháp dự thi, trong đó 
204 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh và có 10 giải pháp 
được giải của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật toàn quốc. Những giải pháp này đã được ứng 
dụng trong sản xuất và đời sống.

Về Cuộc thi: Liên hiệp hội phối hợp với Sở Khoa 
học & Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh 
đoàn thanh niên tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh 
thiếu nhi tỉnh. Đến nay, Cuộc thi triển khai được 
06 lần với 251 sản phẩm dự thi. Trong đó có 137 
sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh và 05 sản phẩm đoạt 
giải của Ban tổ chức Cuộc thi toàn quốc.              

Ngoài ra, Liên hiệp Hội tham gia với Sở Khoa 
học và Công nghệ xuất bản Đặc san Thông tin 
khoa học và công nghê định kỳ 4 số/năm gửi đến 
các Hội thành viên và ban ngành hữu quan của 
tỉnh.

Liên hiệp Hội cử cán bộ tham gia giám sát Dự 
án thành phần VUSTA - Dự án Quỹ toàn cầu về 
phòng chống HIV/AIDS. Bà Rịa - Vũng Tàu là 
một trong 15 tỉnh của cả nước tham gia Dự án này, 
góp phần giảm lây nhiễm, giảm tử vong do HIV/
AIDS và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 
có HIV. Đến nay Dự án đã triển khai được 7 năm 
trên địa bàn tỉnh và đạt kết quả khá tốt.

Phối hợp với Sở KH&CN tham mưu UBND 
tỉnh tổ chức các hoạt dộng nhân ngày Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam (18/5). Hiện tại, Liên 
hiệp hội đang triển khai việc xây dựng Kỷ yếu các 
chuyên gia và các công trình KHCN tiêu biểu trên 
địa bán tỉnh.

Thông qua công tác thông tin, phổ biến kiến thức 
đã góp phần tập hợp, thu hút, phát triển hội viên 
và tổ chức hội nói riêng, góp phần nâng cao chất 
lượng hoạt động của Liên hiệp hội. Xin nêu một 
con số: năm 2013, Liên hiệp Hội có 22 hội thành 
viên, 03 trung tâm trực thuộc với trên 19.000 hội 
viên thì đến nay Liên hiệp hội có tổng số 28 thành 
viên, bao gồm: 21 hội thành viên và hội viên tập 
thể, 03 Chi hội thành viên, 02 Trung tâm và 02 

Câu lạc bộ trực thuộc với trên 20.000 hội viên.
Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời 

gian tới, công tác thông tin, phổ biến kiến thức sẽ 
tập trung vào các hoạt động chính sau:

Một là, tăng cường quan hệ, hợp tác với các tổ 
chức khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài 
tỉnh để làm tốt hơn công tác tập hợp và kết nối đội 
ngũ trí thức KH&CN. Khuyến khích và động viên 
đội ngũ KHCN trong lao động sáng tạo, đóng góp 
tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và 
đất nước.

Hai là, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức KHCN, đặc biệt là tiếp cận và 
triển khai thành quả cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 để góp phần đưa tỉnh BR-VT đạt nhiều thành 
tựu mới trong CNH, HĐH và hội nhập. 

Ba là, nâng cao chất lượng Bản tin “Tri thức 
mới”  và trang điện tử (website) của Liên hiệp hội.

Bốn là, phối hợp với Sở KH&CN, Liên đoàn lao 
động, Tỉnh đoàn thanh niên, các ngành, địa phương 
tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 10, năm 
(2018- 2019) và triển khai Hội thi các năm tiếp 
theo. Phối hợp với Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Tỉnh 
đoàn thanh niên tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh 
thiếu nhi tỉnh lần thứ 7 (2019- 2020) và triển khai 
Cuộc thi các năm tiếp theo.

Năm là, đẩy mạnh hoạt động của Câu Lạc bộ Trí 
thức và Doanh nhân với các hình thức thích hợp. 
Thu hút nhiều doanh nhân tham gia Câu lạc bộ.

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động thông tin khoa học 
và công nghệ, tổ chức giới thiệu sản phẩm khoa 
học công nghệ của Liên hiệp hội và các Hội thành 
viên trong các cuộc triển lãm thành tựu khoa học 
công nghệ hoặc Hội chợ kinh tế kỹ thuật, Hội Báo 
xuân được tổ chức hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu.                                                                                                    

Bảy là, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 
tổ chức họp mặt Trí thức nhân ngày Khoa học công 
nghệ Việt Nam 18/5 để tuyên dương “Trí thức tiêu 
biểu” có công trình khoa học đóng góp vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề xuất với UBND 
tỉnh việc tuyên dương trí thức tiêu biểu nhân dịp 
kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu (1991 - 2021). Hoàn thành việc biên soạn Kỷ 
yếu các chuyên gia và các công trình KHCN tiêu 
biểu trên địa bàn tỉnh. 

N.N.N



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 25 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TĂNG 
CƯỜNG LIÊN KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI CÁC TỈNH 

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 
||CN. Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Ngày 23/9/2019, tại Thành phố Vũng Tàu, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp 
với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội 
nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Đông Nam 
Bộ lần thứ XV. Tham dự Hội nghị có các Lãnh 
đạo Sở KH&CN, cán bộ hoạt động trong lĩnh 
vực KH&CN trong Vùng; lãnh đạo các Vụ, Viện, 
Trung tâm… thuộc Bộ KH&CN. Đặc biệt, Hội 
nghị còn có sự tham dự và chỉ đạo của Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Bùi Thế Duy.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả 
hoạt động KH&CN của Vùng giai đoạn 2017 - 
2019; kết quả thực hiện các nội dung trong Thông 
báo kết quả Hội nghị Giao ban KH&CN Vùng lần 
thứ XIV năm 2017; những đóng góp của KH&CN 
trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
của Vùng,… qua đó phân tích những hạn chế, khó 
khăn cũng như thẳng thắn nhìn nhận những nguyên 
nhân và cùng thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ.
ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KH&CN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Báo cáo của Vụ Phát triển KH&CN địa phương, 
Bộ KH&CN cho biết, giai đoạn 2017 - 2019, Đảng 
và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, cơ 
chế, chính sách, văn bản quản lý liên quan đến 
phát triển KH&CN, trong đó có nhiều văn bản 
trực tiếp tác động đến hoạt động KH&CN của 
các địa phương như: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
04/5/2017; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/7/2019; 
Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-
NQ/TW tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 
lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập,…

Trên cơ sở đó, Sở KH&CN các địa phương đã 
chủ động tham mưu cho Tỉnh/Thành ủy, HĐND, 
UBND ban hành những văn bản nhằm cụ thể hóa, 
tổ chức triển khai thực hiện. Theo thống kê từ 

Báo cáo của các Sở KH&CN từ năm 2017-2019 
đã có 99 văn bản được các địa phương ban hành. 
Trong đó: Tỉnh/Thành ủy ban hành 02 văn bản; 
HĐND ban hành 6 văn bản; còn lại 91 văn bản do 
UBND tỉnh/thành phố ban hành. Các văn bản tập 
trung nhiều đến cơ chế chính sách cải thiện môi 
trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, thúc đẩy ứng dụng chuyển giao tiến bộ 
KH&CN vào sản xuất và đời sống; hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về 
KH&CN vùng Đông Nam Bộ ngày càng được 
tăng cường và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 
từ nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; ứng 
dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN; tiêu chuẩn - đo 
lường - chất lượng; sở hữu trí tuệ; thông tin thống 
kê; hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,... đã 
góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trên 
địa bàn các tỉnh trong khu vực. Là vùng thể hiện 
được khá rõ về sự phối hợp liên kết trong tổ chức 
các hoạt động KH&CN của vùng, nhất là liên kết, 
chia sẻ thông tin và phối hợp triển khai các nhiệm 
vụ KH&CN mang tính Vùng, bước đầu đã thu 
được kết quả.

Vai trò chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền được thể hiện rõ trong việc ban 
hành hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về 
KH&CN, đặc biệt là các văn bản liên quan đến 
quy định quản lý, các cơ chế chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy ứng 
dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất 
và đời sống; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo,… Nhờ đó mà vai trò và vị thế của 
KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
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phương ngày càng được khẳng định. Việc triển 
khai cơ chế quản lý theo quy định mới góp phần 
tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, địa 
phương.

Hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công 
nghệ được triển khai ngày càng bài bản, sát với 
yêu cầu ứng dụng, nhất là việc đề xuất đặt hàng 
các nhiệm vụ nghiên cứu, nâng cao chất lượng, 
chú trọng hơn vào tính ứng dụng kết quả nghiên 
cứu vào thực tế sau khi nghiệm thu. Việc quản lý 
nhiệm vụ KH&CN của các tỉnh tiếp tục đi vào nề 
nếp, hợp lý và khoa học hơn; công tác xét duyệt, 
thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu, đăng ký kết quả 
được thực hiện đúng quy định, thu hút được đội 
ngũ chuyên gia của các viện, trường tại các tỉnh và 
trong vùng tích cực tư vấn giúp việc triển khai các 
nhiệm vụ có được cơ sở khoa học và phù hợp với 
thực tiễn. Đã hướng đến đối tượng trọng tâm, ưu 
tiên lựa chọn doanh nghiệp có tiềm năng và năng 
lực tham gia thực hiện các đề tài, dự án, vì thế việc 
triển khai nhân rộng kết quả sau nghiệm thu ngày 
càng được khẳng định và có hiệu quả.

Công tác hỗ trợ về KH&CN được tiếp tục đẩy 
mạnh, nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng lực công nghệ, nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, xác lập và phát 
triển tài sản trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo,... 
Các địa phương đã có sự quan tâm, đầu tư cho 
hoạt động phát triển thị trường, hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo, Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo,… góp phần tạo ra một thế hệ doanh 
nghiệp mới, kinh doanh dựa trên khai thác tài sản 
trí tuệ và năng động trong tiếp cận thị trường. Hoạt 
động sáng kiến, sáng tạo được thực hiện ngày càng 
chặt chẽ, có hiệu quả. Chất lượng các sáng kiến, 
sáng tạo ngày càng nâng cao.

Ngoài ra, các lĩnh vực khác như nghiên cứu, 
ứng dụng chuyển giao KH&CN tiếp tục được đẩy 
mạnh ở cấp huyện và thành phố và ngày càng bám 
sát vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của 
các địa phương; công tác thanh tra cũng được chú 
trọng.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA TỈNH 
BR-VT GIAI ĐOẠN 2017 - 2019

Trong 2 năm qua, Sở KH&CN tỉnh BR-VT đã 
nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung thông 

báo kết luận Hội nghị giao ban vùng Đông Nam 
Bộ lần thứ XIV của lãnh đạo Bộ KH&CN, trong 
đó đã thực hiện tốt những nội dung sau:

Tăng cường, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước 
trên các mặt tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản 
lý công nghệ, an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ, đẩy 
mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. 
Hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo 
tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai bài bản, có sức 
lan tỏa và đi vào chiều sâu. Ở tỉnh đã tổ chức hơn 
40 Hội nghị, lớp đào tạo, tập huấn, sự kiện về khởi 
nghiệp cho cộng đồng khởi nghiệp của tỉnh với 
hơn 30.000 lượt doanh nghiệp, sinh viên, thanh 
niên tham dự, đã hình thành mạng lưới cố vấn 
khởi nghiệp, mạng lưới nhà đầu tư khởi nghiệp, 
hình thành 02 câu lạc bộ khởi nghiệp và 04 tổ chức 
hỗ trợ khởi nghiệp, đã thành lập và khai trương 
Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
của tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ký kết Thỏa 
thuận hợp tác kết nối nguồn lực khởi nghiệp với 
Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KHCN Việt Nam 
(SVF) là bước tiến mạnh mẽ trong thúc đẩy khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo ở tỉnh. Hiện tại, tỉnh đang 
tích cực triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 
2019-2025 nhằm góp phần thúc đẩy hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sở KH&CN đã có sự tăng cường mối liên kết 
với các tỉnh Vùng Đông Nam Bộ, đã đăng cai tổ 
chức hội nghị lãnh đạo các Sở KH&CN dưới sự 
chủ trì của lãnh đạo Cục Công tác phía Nam qua 
đó thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận phối hợp 
liên kết hoạt động KH&CN Vùng Đông Nam Bộ. 
Sở cũng thường xuyên chia sẻ thông tin hoạt động 
KH&CN định kỳ, thông tin chủ trương, chính sách 
về KH&CN của tỉnh, về kết quả xét chọn, triển 
khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN, đề tài/dự án,... cập nhật thông tin lên 
mạng, phần mềm điện tử của Vùng; tăng cường 
kết nối, chia sẻ thông tin của Sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến; tham gia các hội thảo, sự kiện về 
khởi nghiệp sáng tạo do TP.HCM và các tỉnh tổ 
chức.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN cũng đã đề xuất những 
nội dung, giải pháp liên kết hoạt động KH&CN 
của Vùng, như: (i) Liên kết Sàn Giao dịch công 
nghệ trực tuyến về công nghệ, thị trường cung - 
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cầu công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân với các Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến 
vùng và quốc gia; hỗ trợ cho doanh nghiệp nghiên 
cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; 
(ii) Liên kết cung cấp thông tin các tổ chức khoa 
học và công nghệ (KH&CN), đội ngũ chuyên gia 
KH&CN về các ngành, lĩnh vực nhằm phục vụ yêu 
cầu quản lý nhà nước, tư vấn về nghiên cứu và 
phát triển công nghệ.

BTC chụp hình lưu niệm với các tác giả đoạt giải tại Chung kết 
Cuộc thi khởi nghiệp ĐMST  tỉnh BR-VT năm 2018 - 2019
Thực hiện ý kiến thống nhất của lãnh đạo Bộ 

KH&CN chọn BR-VT đăng cai Hội nghị giao 
ban KH&CN Vùng Đông Nam Bộ lần thứ XV, Sở 
KH&CN đã chủ động tham mưu, đề xuất UBND 
tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thành công Hội 
nghị, chủ động phối hợp với Vụ Phát triển KH&CN 
địa phương và các cơ quan thuộc Bộ KH&CN xây 
dựng, thống nhất các nội dung của sự kiện.
MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA HOẠT 
ĐỘNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT 
TRIỂN KH&CN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
KT-XH 

Sở KH&CN đã chú trọng chủ trì, phối hợp triển 
khai đến các ngành, địa phương, cơ sở theo phương 
thức đề xuất, đặt hàng, có địa chỉ ứng dụng cụ thể. 
Các đề tài, dự án cơ bản triển khai trên tất cả các 
lĩnh vực như Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công 
nghệ, nông nghiệp, y, dược, xã hội và nhân văn, 
được sự tham gia, phối hợp của các sở, ban ngành, 
địa phương, các viện, trường, các tổ chức KH&CN 
trong việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng vào 
thực tế sản xuất và đời sống ở các cấp độ khác 
nhau. Các đề tài đã cung cấp những luận cứ khoa 

học và thực tiễn làm cơ sở tham mưu đề ra các 
chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của tỉnh, 
một số dự án tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 
4.0. Phần lớn các đề tài nghiên cứu - triển khai 
thực hiện trong thời gian qua là đúng hướng và tập 
trung vào giải quyết những vấn đề thực tiễn quan 
trọng, đáp ứng những yêu cầu đặt ra của ngành 
và địa phương, phù hợp với định hướng phát triển 
KT-XH của tỉnh. Nhiều đề tài, dự án đã phát huy 
hiệu quả lớn, tác động tích cực đến sự phát triển 
kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương 
với một số kết quả nổi bật như sau:

Về lĩnh vực nông nghiệp
Phối hợp các trường, viện cùng ngành nông 

nghiệp và bà con nông dân triển khai, ứng dụng 
nhiều mô hình, dự án về lĩnh vực trồng trọt, chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến sau thu hoạch, 
bảo vệ thực vật,... Đặc biệt đã chú trọng nghiên 
cứu, bảo tồn và phát triển các giống cây ăn quả đặc 
sản để xây dựng thương hiệu và xác lập quyền chỉ 
dẫn địa lý như Nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu 
ta,… nhiều dự án sản xuất nông nghiệp được đẩy 
mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Global 
GAP như: Dự án xây dựng mô hình sản xuất rau ăn 
lá, quả đạt chứng nhận VietGAP tại xã Châu Pha, 
huyện Tân Thành; Dự án xây dựng các mô hình 
chuyển đổi thâm canh một số cây trồng có hiệu quả 
tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Bên cạnh đó 
nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về bảo vệ thực vật 
cũng được triển khai như: Đề tài nghiên cứu ứng 
dụng một số chế phẩm chứa nano bạc trong phòng 
trừ bệnh hại và làm tăng năng suất trên một số loại 
rau tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Dự án xây dựng 
mô hình nhà màng 2000 m2 ứng dụng công nghệ 
Internet vạn vật (IOT) sản xuất và cung ứng Dưa 
lưới (Cucumis melo L) và Cải bó xôi (Spinacia 
Oleracea) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,...

Các tiến bộ kỹ thuật phục vụ công tác bảo quản 
và chế biến hải sản sau thu hoạch được tích cực 
triển khai như: Đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo, 
lắp đặt hệ thống sấy mực ống bằng công nghệ sấy 
chân không trên tàu khai thác hải sản xa bờ có năng 
suất 400kg/mẻ; Dự án xây dựng mô hình nuôi cá 
biển quy mô công nghiệp ứng dụng lồng nhựa 
HDPE và công nghệ cao ở vùng biển mở tỉnh BR-
VT;… Ngoài ra còn phối hợp triển khai một dự án 
thuộc Chương trình nông thôn miền núi do Trung 
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ương quản lý, đó là Dự án ứng dụng khoa học kỹ 
thuật, xây dựng mô hình ương nuôi cá Chình hoa 
(Anguilla marmotara) giống và thương phẩm đạt 
năng suất và hiệu quả tại tỉnh BR-VT.

Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông 
vận tải

Hoàn thành Dự án “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); Dự án ứng dụng công nghệ tự 
động hóa trong tưới nước và chiếu sáng tại Công 
viên Hòa Bình, thành phố Bà Rịa, Dự án ứng dụng 
công nghệ Blockchain tại doanh nghiệp vận tải,….

Về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Đã triển khai một số đề tài nghiên cứu về công 

tác y tế dự phòng, chẩn đoán và điều trị, chăm sóc 
sức khỏe, cụ thể như: Đề tài hiệu quả kiểm soát 
loăng quăng sốt xuất huyết bằng hóa chất diệt loăng 
quăng trong hệ thống hố ga thoát nước tại thành 
phố Vũng Tàu; Đề tài nghiên cứu sự tác động của 
biến đổi khí hậu đối với sức khoẻ người dân tỉnh 
BR-VT và xây dựng phần mềm dự báo dịch bệnh 
dựa vào dự kiện thời tiết và Google Trend; Đề tài 
điều tra hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh BR-
VT làm cơ sở để quản lý sử dụng, bảo tồn và phát 
triển bền vững; Đề tài thực trạng lây nhiễm qua 
đường tình dục và hiệu quả can thiệp tăng hành vi 
an toàn tình dục trong nhóm nam quan hệ tình dục 
đồng giới tại tỉnh BR-VT”,…

Về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Hoạt động KH&CN về lĩnh vực này đã có những 

bước tiến đáng kể với khá nhiều đề tài nghiên cứu 
về giáo dục - đào tạo, kinh tế, lịch sử, khảo cổ, 
văn hóa, xã hội, du lịch,… trong đó nhiều đề tài 
có giá trị nổi bật như: Đề tài sưu tầm và giới thiệu 
văn học dân gian người Việt (dân tộc Kinh) ở tỉnh 
BR-VT; Đề tài Lịch sử đối ngoại tỉnh BR-VT giai 
đoạn 1975-2012; Đề tài nghiên cứu loại hình du 
lịch Homestay ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,… Nhìn 
chung các đề tài thuộc lĩnh vực này đã cung cấp 
những luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND và các ngành trong 
việc đề ra các chủ trương, chính sách phát triển 
KT-XH, giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát 
huy các giá trị văn hóa địa phương, năng lực quản 
lý để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực khoa học tự nhiên
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa 

KH&CN vào giải quyết một số vấn đề cấp bách 
bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo 
vệ an toàn tính mạng con người, tạo cảnh quan 
an toàn phục vụ phát triển du lịch,... Sở KH&CN 
đã chủ trì, phối hợp các sở ngành, trường, viện và 
tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai các dự 
án như: Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh 
báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng Rip tại khu vực 
Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu; Dự án thí điểm ứng 
dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng 
chống sét tại bãi biển thành phố Vũng Tàu; Dự án 
thí điểm ứng dụng “Công nghệ cấu kiện lắp ghép 
bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” để bảo vệ bờ sông, 
biển tỉnh BR-VT. Các dự án hiện nay đang triển 
khai đạt tiến độ đề ra. 
ĐÁNH GIÁ CHUNG

So với chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ giai đoạn 2015-
2017, khối lượng công việc của ngành KH&CN tỉnh 
BR-VT trong giai đoạn 2017-2019 là khá nặng nề, 
nhiều nhiệm vụ có tính khẩn trương, cấp bách. Song 
với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của 
các sở, ban ngành, địa phương, Sở KH&CN đã nỗ 
lực tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực 
hiện, trong đó Sở KH&CN đã đề ra 2 khâu đột phá: 
(i) Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 
địa phương, liên kết chặt chẽ với cộng đồng khởi 
nghiệp, đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo, tạo nền tảng đưa khởi nghiệp sáng 
tạo trở thành một trong những động lực phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh; (ii) Đổi mới và nâng cao 
hiệu quả quản lý các đề tài, dự án, chương trình 
khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT, với phương 
châm “Hành động, sáng tạo, kịp thời, lấy hiệu 
quả ứng dụng và doanh nghiệp làm trung tâm”. 
Qua đó đã tích cực, chủ động thực hiện đạt kết 
quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động 
KH&CN có một số khó khăn, hạn chế, đó là:

- Đội ngũ cán bộ KHCN trình độ cao, chuyên gia 
đầu ngành còn thiếu hụt, trong khi đó việc thu hút, 
tạo nguồn lực lượng này còn lúng túng, chưa có cơ 
chế phù hợp; Việc xây dựng cơ chế đặt hàng các 
nhà khoa học khảo sát, nghiên cứu, đề xuất những 
vấn đề ở tỉnh cần đưa KH&CN vào giải quyết hiện 
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nay còn khó khăn khi áp dụng chế độ hiện hành vì 
đây là vấn đề mới.

- Việc huy động nguồn lực xã hội từ doanh 
nghiệp đầu tư cho KHCN, nhất là công nghệ cao 
còn hạn chế.  

- Việc triển khai đánh giá trình độ công nghệ của 
các doanh nghiệp hiện nay cũng gặp khó khăn do 
doanh nghiệp còn e ngại, chưa tích cực cung cấp 
các dữ liệu về công nghệ của mình vì chưa có quy 
định phải cung cấp dữ liệu này.
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI 
ĐOẠN 2019 - 2021

Từ những kết quả đạt được cũng như khó khăn 
trong giai đoạn 2017 - 2019, Sở KH&CN đã đề ra 
một số định hướng cho hoạt động KH&CN của 
tỉnh nhà trong giai đoạn 2019 - 2021 như sau:

1. Rà soát, tích cực tham mưu tuyển chọn, triển 
khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng công nghệ thiết thực, có sự lan tỏa vào sản 
xuất và đời sống. Triển khai cơ chế đặt hàng các 
chuyên gia, các nhà khoa học khảo sát, đề xuất 
những vấn đề cần đưa KH&CN vào giải quyết tại 
tỉnh. Cải cách, đổi mới cách làm nhằm rút ngắn 
thời gian các khâu trong quy trình quản lý đề tài, 
dự án KH&CN.

2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tiếp cận 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung vào 
các lĩnh vực theo định hướng phát triển kinh tế -xã 
hội (công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cảng biển và 
dịch vụ logistics, dịch vụ du lịch và nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao); xây dựng Kế hoạch số 
hóa các cơ sở dữ liệu về KH&CN của tỉnh. 

3. Hoàn thành công tác đánh giá trình độ công 
nghệ sản xuất của các doanh nghiệp tỉnh, qua đó 
có kế hoạch hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh 
nghiệp; triển khai Chương trình phát triển thị 
trường công nghệ của tỉnh đến năm 2020 và tiếp 
tục vận hành có hiệu quả Sàn giao dịch công nghệ 
trực tuyến của tỉnh.

4. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình 
KHCN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2014-2020. 
Xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh giai đoạn 
2019-2025; sớm bố trí và đưa trụ sở Văn phòng 
thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đi vào 
hoạt động, tiến hành khẩn trương, đồng bộ các giải 
pháp nhằm hỗ trợ hình thành và phát triển thêm 

nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trên địa bàn tỉnh. Thành lập và hoạt động hiệu quả 
Tổ Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ 
(hỗ trợ về thông tin, thị trường công nghệ, đánh 
giá trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ, chính 
sách hỗ trợ,...).

5. Triển khai hoàn thành các dự án thuộc Đề án 
xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối 
với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh giai 
đoạn 2014-2020; tiếp tục đổi mới và triển khai có 
chất lượng Cuộc thi ý tưởng KH&CN; tiếp tục 
triển khai Quy chế khen thưởng, tôn vinh những 
tác giả có công trình khoa học ứng dụng vào thực 
tiễn mang lại hiệu quả cao tại tỉnh.

6. Tiếp tục triển khai chặt chẽ công tác đánh giá, 
thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư vào 
tỉnh; công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; công tác 
thanh kiểm tra, hậu kiểm. Có Kế hoạch mở rộng 
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với 
sản phẩm hàng hóa có liên quan đến an toàn, sức 
khỏe và môi trường.

7. Có kế hoạch tổ chức liên tục, thường xuyên 
các hoạt động nhằm kết nối các nhà khoa học, 
các chuyên gia công nghệ với các doanh nghiệp, 
như hội thảo, báo cáo chuyên đề, trình diễn công 
nghệ,…. Tổ chức Hội thảo Quốc tế về khởi nghiệp 
và Hội thảo Quốc tế về KH&CN biển.

8. Triển khai Chương trình hợp tác quốc tế về 
KH&CN tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2025; Kế hoạch cử cán bộ KHCN đi học 
tập và làm việc có thời hạn tại các tổ chức KHCN, 
doanh nghiệp ở nước ngoài; thường xuyên mời các 
nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành giao lưu, nói 
chuyện chuyên đề để nâng tầm hiểu biết cho đội 
ngũ cán bộ KHCN của tỉnh.

9. Triển khai và hoàn thành Đề án phát triển 
doanh nghiệp KH&CN tỉnh đến năm 2020, phấn 
đấu đến 2020 phát triển thêm 7 doanh nghiệp 
KH&CN của tỉnh.

10. Phối hợp với Liên hiệp các hội KHKT tỉnh 
xây dựng chính sách thu hút, tạo nguồn nhân lực 
trình độ cao, chuyên gia đầu ngành làm việc tại 
tỉnh. 

11. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế cấp kinh 
phí thông qua Quỹ và cơ chế khoán chi đối với 
nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. 
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Triển khai hoàn thành sớm dự án đầu tư Khu 
KH&CN biển; tiếp tục đầu tư tăng cường tiềm 
lực trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin và Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN và Trung tâm Kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng (giai đoạn 2) và dự án 
Trạm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Côn 
Đảo.

M.H.Y

TRAO GIẢI CHUNG KẾT 02 CUỘC THI: 
TÌM KIẾM TÀI NĂNG KHỞI NGHIỆP 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SÁNG TẠO 

TRONG TẦM TAY NĂM 2019
Nhằm thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ, đồng 
thời tạo cơ hội để các bên liên quan trong hệ sinh 
thái khởi nghiệp kết nối giữa các tỉnh, thành trong 
khu vực cũng như liên kết vùng nhằm phát huy 
hiệu quả cao nhất và lên kế hoạch phát triển một 
cách sâu rộng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn 
vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2018 - 2020, tầm 
nhìn đến năm 2025. Bộ Khoa học và Công nghệ 
phối hợp với UBND tỉnh BR-VT tổ chức chuỗi 
sự kiện Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo - Techfest vùng Đông Nam Bộ năm 2019, 
Trưng bày sản phẩm và dự án đổi mới sáng tạo 
vùng Đông Nam Bộ; Hội nghị kết nối đầu tư doanh 
nghiệp – startup – nhà đầu tư;… được tổ chức tại 
Thành phố Vũng Tàu. Trong khuôn khổ Ngày hội 
đã diễn ra 02 sự kiện nổi bật là Chung kết cuộc thi 
“Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” 
và cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay năm 2019”. 

Ngày 23/9, Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo đã được tổ chức với sự 
tham gia của 14 nhóm start up vùng Đông Nam Bộ 
và 05 dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc đã được 
lựa chọn. Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho dự 
án “Máy lọc nước biển thành nước ngọt cho ngư 
dân tàu đánh bắt xa bờ” (nhóm tác giả Trần Thái 
Sơn của BR-VT). Đây là sản phẩm được thương 
mại hóa từ đề tài nghiên cứu trong trường Đại học. 
Với các cải tiến sử dụng nhiên liệu diesel độc lập 
với hệ thống điện của tàu cá so với máy lọc nước 
biển công ty nghiên cứu phát triển trước đây, sản 

||CN. Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

phẩm đã có kết quả vượt trội trong giảm hư hỏng 
máy, dẫn đến tiết kiệm tối đa chi phí và công sức 
bảo trì, giúp sản phẩm dễ dàng thương mại hóa và 
tăng trưởng.

Giải Nhì cuộc thi thuộc về dự án “Hệ sinh thái 
thông minh” (bộ khoan trắc khí tượng, hệ thống 
điều khiển thiết bị thông minh, đồng hồ điện thông 
minh của nhóm tác giả Phùng Văn Hiển). Đây là 
dự án thuộc lĩnh vực IOT trong nông nghiệp, nhà 
máy, gia đình cùng với một giao diện app tiện lợi, 
dễ sử dụng, cùng một lúc kết nối được với nhiều 
loại cảm biến đất, không khí, CO2, ánh sáng, 
PH,… và điều khiển được một lúc 15 ngõ ra cho 
các thiết bị. 

Trao giấy chứng nhận cho các nhóm startup đến từ các tỉnh vùng 
Đông Nam Bộ đã tham dự vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài 

năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ”.
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03 giải Ba được trao cho các dự án: 
Dự án “Chuyển đổi số trong nông nghiệp” (nhóm 

tác giả Đỗ Minh Tân) về lĩnh vực Quản lý canh tác 
nông nghiệp thông minh. Với mục tiêu cung cấp 
trọn gói các giải pháp nông nghiệp thông minh, 
tích cực phần cứng và phần mềm dựa trên công 
nghệ IoT, big data, điện toán đám mây; giúp liên 
kết và phát triển mối quan hệ giữa “người dùng – 
đối tác – người tiêu dùng”. 

Dự án “COHOTA - dựng website dạy học theo 
cách riêng của bạn” (nhóm tác giả Thái Chương) 
thuộc về lĩnh vực Giáo dục, với dự án này sẽ cung 
cấp được giải pháp tạo thuận lợi cho nhà huấn 
luyện, các công ty muốn xây dựng hệ thống đào 
tạo nội bộ, các công ty đào tạo khách hàng,... 
muốn nâng cao chương trình từ xa; Ở Việt Nam 
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu học tập online, 
việc này giúp người học có nhiều cơ hội học tập 
dù bất cứ đâu; Việc dạy học trực tuyến với thương 
hiệu riêng của mình, người dạy dễ dàng trở nên nổi 
tiếng, có hiều cơ hộ trong cuộc sống và công việc.

Dự án “Nền tảng kinh doanh tích hợp 20 kiểu 
mới hoàn chỉnh quá trình mua hàng đến sản phẩm 
thương hiệu chuỗi chính chủ gần nhất” (nhóm tác 
giả Nguyễn Trung Khánh). Đây là dự án  thuộc 
lĩnh vực công nghệ phần mềm với mục tiêu tối ưu 
hóa lợi thế Chính chủ của các thương hiệu; Thúc 
đẩy bán hàng tích hợp đa thương hiệu theo thời 
gian thực, giúp việc tiếp cận khách hàng nhanh, 
chi phí bán hàng, chuyển đổi khách hàng hiệu quả 
hơn, tiết kiệm thời gian rất nhiều lần; Việc kết nối 
mở, tích hợp với bên dịch vụ thứ 3 thông qua chợ 
API là đặc điểm nổi bật khác biệt, tạo giá trị gia 
tăng cho tất cả các bên thuộc nền tảng.

Hai startup xuất sắc nhất sẽ tham gia Techfest 
Vietnam 2019 (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 
12/2019 tại Quảng Ninh).

Sự kiện thứ 2 diễn ra trong khuôn khổ cùng ngày 
là cuộc thi Sáng tạo trong tầm tay năm 2019 có 
81 mô hình, sản phẩm tham gia vòng sơ loại, Hội 
đồng Khoa học chuyên môn tại các đơn vị đã đánh 
giá và lựa chọn 43 mô hình, sản phẩm vào vòng 
bán kết. Ngày 15/8 vừa qua, Hội đồng Khoa học 
của cuộc thi đã tiến hành họp, đánh giá chất lượng 
của 43 mô hình, sản phẩm và đã lựa chọn được 
15 mô hình, sản phẩm có chất lượng tốt nhất vào 
vòng chung kết.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất trị giá 50.000.000 
đồng cho dự án “Máy gieo hạt và bón phân phục 
vụ sản xuất nông nghiệp” của tác giả Nguyễn Văn 
Anh (tỉnh Đồng Nai). Dự án được thiết kế gieo 
nhiều loại hạt giống khác nhau, hoạt động trên địa 
hình phức tạp, nhỏ và hẹp. Với quy mô tăng trưởng 
là gieo hạt gấp 4-5 lần so với mô hình cũ giúp cho 
việc tăng năng suất lao động cho người nông dân, 
giải phóng sức lao động thủ công và hiện nay dự án 
của tác giả đã thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, 
có khu vực nghiên cứu thử nghiệm 4600m², nhân 
sự kỹ thuật 3 người, công nhân vận hành 8 người. 
Đặc biệt là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp 
hữu ích từ Cục Sở hữu trí tuệ, số bằng 2-0001334-
000 ngày 29/12/2015.

02 Giải Nhì trị giá 20.000.000 cho mỗi dự án 
“Máy in phun thuốc bảo vệ thực vật 5 trong 1” 
(Bình Phước). Dự án này mang lại hiệu quả tăng 
diện tích phun và giảm hơn phân nửa lượng thuốc 
phun trên cùng đơn vị diện tích do giảm kích 
thước hạt tạo ra khi phun. Bảo vệ sức khỏe con 
người, giảm hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật 
trong quá trình canh tác. Và Dự án “Thiết bị phơi 
sấy trái cây, nông sản, thủy sản ứng dụng năng 
lượng mặt trời với giàn sấy động trục đứng” (TP. 
Hồ Chí Minh). Đây là dự án sử dụng giàn phơi 
sấy ứng dụng năng lượng mặt trời. Với hiệu quả 
tăng 1000% trên cùng đơn vị diện tích phơi sấy, 
tận dụng hiệu ứng nhà kính, thích ứng với biến đổi 
khí hậu; Tự động điều chỉnh hệ thống, hạn chế tác 
động của con người; Có thể điều chỉnh các chế độ 
phơi sấy cho ra các sản phẩm khác nhau. Với dự án 
thành công này đơn vị đã thành lập doanh nghiệp 
kinh doanh sản phẩm trên cả nước và chuyển giao 
mô hình hệ thống cho nhiều đơn vị khác nhau, đã 
được ứng dụng thực tế tại nhiều tỉnh thành phố 
trên các sản phẩm khác nhau.

Đồng giải Ba trị giá 10.000.000 đồng thuộc về 
các dự án: Dự án Giàn gieo hạt (Tây Ninh), Đậu 
rang mộc - trà hạt (Bà Rịa – Vũng Tàu), Hệ thống 
lọc ngược phân NPK (Bình Thuận). Ngoài ra, 
Ban Tổ chức còn trao 9 giải khuyến khích trị giá 
3.000.000 đồng cho các ý tưởng, sản phẩm lọt vào 
vòng chung kết.

Cuộc thi không chỉ thu hút những tác giả có các 
giải pháp KH&CN mang tính thực tiễn cao mà đây 
còn là dịp để họ chuyển tải thông tin đến các cơ 
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quan quản lý nhà nước, từ đó kiến nghị thực hiện 
các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ các tổ chức, 
cá nhân hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông 
nghiệp, mang lại giá trị cho phát triển kinh tế - xã 
hội vùng Đông Nam Bộ. Năm 2019 là năm đầu 
tiên Techfest vùng Đông Nam Bộ được tổ chức tại 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chuỗi hoạt động và 
sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội 
đã góp phần quảng bá các sản phẩm, dự án khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo cơ hội cho các doanh 
nghiệp khởi nghiệp trong Vùng được giao lưu, 
học hỏi, kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn, 

các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước 
và quốc tế và là tiền đề cho việc định hướng các 
chương trình và chính sách đổi mới sáng tạo đặc 
trưng cho các đối tượng canh tác đặc thù; thông 
qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông 
nghiệp và đời sống kinh tế xã hội của người nông 
dân - đối tượng lao động trực tiếp có đóng góp 
nhiều cho phát triển kinh tế vùng nói riêng và cả 
nước nói chung nhưng chưa được thụ hưởng tương 
xứng.

N.T.T

Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh thuộc Vùng Đông 
Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Phía 
Nam, có diện tích tự nhiên là 198.098 ha, trong 
đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 105.368 
ha (chiếm 53,2%); dân số trung bình 1.091.959 
người, mật độ 551 người/km2; Phía Tây giáp thành 
phố Hồ Chí Minh; Phía Bắc giáp tỉnh Đồng Nai; 
Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận và Phía Nam giáp 
biển Đông với chiều dài bờ biển 305,4 km. Toàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có trên 14 ngành nghề 
nông thôn, với tổng số hơn 5.500 hộ và 72 doanh 
nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động ngành nghề nông 
thôn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5.672 
lao động nông thôn. Tập trung chủ yếu là các nghề 
như: sản xuất bún (113 hộ với 302 lao động); bánh 
tráng (184 hộ với 311 lao động); nấu rượu (312 
hộ với 592 lao động); sản xuất muối (619 hộ với 
1.192 lao động); Sò ốc mỹ nghệ (05 hộ, cơ sở với 
20 lao động); Dệt lưới (31 hộ với 59 lao động); 
gây trồng kinh doanh sinh vật cảnh (115 hộ với 
170 lao động); đúc đồng (03 hộ với 12 lao động); 
chế biến thủy hải sản (222 hộ, cơ sở doanh nghiệp 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: MỘT SỐ KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN 

NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN, NHỮNG KHÓ 
KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 

NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
||KS. Nguyễn Văn Bình 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

với 2.738 lao động); mây tre đan (37 hộ, cơ sở 
với 275 lao động); đan giỏ, lục bình (60 hộ, cơ 
sở với 155 lao động); ngư lưới cụ (25 hộ với 50 
lao động); đóng mới sữa chữa tàu thuyền (3 cơ 
sở với 45 lao động); chế tác đá (20 doanh nghiệp, 
cơ sở với khoảng 190 lao động); Phát triển ngành 
nghề nông thôn đã thu hút hơn 5.000 lao động, tạo 
việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn với 
mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. 
Mặc dù thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm ngành 
nghề còn nhiều hạn chế nhưng vẫn có một số sản 
phẩm ngành nghề có giá trị, khả năng cạnh tranh 
cao (nghề mây tre đan, chế biến thủy hải sản,…). 
Phần lớn các ngành nghề hoạt động sản xuất quy 
mô còn nhỏ lẻ với nhiều loại hình khác nhau.
MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ, 
PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN

Để triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành 
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nghề nông thôn theo Quyết định 406/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Chi cục Phát triển nông thôn) tiến hành khảo sát và 
làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố để 
tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ, 
cơ sở hoạt động sản xuất ngành nghề nông thôn, chủ 
yếu là các nghề truyền thống đã được UBND tỉnh 
xét, quyết định công nhận. Qua 09 năm triển khai 
thực hiện (từ năm 2010 đến 2018), công tác hỗ trợ 
phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống 
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện 
Long Điền

Xét, công nhận nghề truyền thống: Đến nay 
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xét, công nhận 
được 06 nghề truyền thống, bao gồm: 1) Nghề bún 
Long Kiên, phường Phước Nguyên, thành phố Bà 
Rịa; 2) Nghề bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền; 
3) Nghề rượu Hoà Long, thành phố Bà Rịa; 4) Nghề 
bánh hỏi An Nhứt, huyện Long Điền; 5) Nghề Sò ốc 
mỹ nghệ phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu; 
6) Nghề sản xuất muối huyện Long Điền.

Kết quả thực hiện các dự án phát triển nghề  truyền 
thống: Đến nay, Chi cục Phát triển nông thôn đã 
tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND 
tỉnh phê duyệt 04 dự án phát triển nghề truyền thống 
đã được UBND tỉnh công nhận, trong đó có 02 dự án 
đã triển khai và kết thúc giai đoạn thực hiện, 02 dự 
án hiện UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

02 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và đã 
kết thúc giai đoạn thực hiện bao gồm: Dự án phát 
triển nghề truyền thống bún Long Kiên, phường 
Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 
29/8/2014); và Dự án phát triển nghề truyền thống 
bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2014).

- Kết quả thực hiện Dự án bún Long Kiên: Qua 
04 năm thực hiện (từ 2014 đến 2017) dự án đã hỗ trợ 
cho 30 hộ nghề truyền thống bún Long Kiên (năm 
2014: 03 hộ, năm 2015: 06 hộ, năm 2016: 11 hộ, năm 
2017: 10 hộ) thuộc khu phố 6, phường Phước Nguyên, 
thành phố Bà Rịa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải bún bằng bể Bastaf (ứng dụng công nghệ Bastaf), 
với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ thực hiện dự án là 
6.697.000.000 đồng. Kế hoạch trong năm 2019 hỗ trợ 
06 hộ còn lại đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
bún bằng bể Bastaf, với kinh phí đề nghị ngân sách 
hỗ trợ là 1.809.000 đồng. Hiện nay Sở Tài chính đang 
thẩm định kinh phí để trình UBND tỉnh. (Bể Bastaf: là 
bể được thiết kế 05 ngăn, gồm 01 ngăn chứa, 2 ngăn 
phân hủy kỵ khí và 2 ngăn lọc kỵ khí. Phương án xử lý 
và tiêu chuẩn của nước thải đã được UBND tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2339/QĐ-
UBND ngày 01/10/2015). Dự án bún Long Kiên đã 
góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong 
khu dân cư, duy trì và phát triển ổn định nghề truyền 
thống bún Long Kiên, giải quyết việc làm và tạo thu 
nhập ổn định cho hàng trăm lao động, cung ứng sản 
phẩm an toàn sức khoẻ người tiêu dùng, phục vụ phát 
triển du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có tác động 
tích cực và đem lại hiệu quả lớn đối với môi trường, 
xã hội và kinh tế địa phương.

- Kết quả thực hiện Dự án bánh tráng An Ngãi 
(dự án kết thúc năm 2017): Qua 03 năm thực hiện 
(từ 2015 đến 2017) dự án đã hỗ trợ cho 113 hộ (năm 
2015: 21 hộ, năm 2016: 40 hộ, năm 2017: 52 hộ) 
thuộc làm nghề bánh tráng tại xã An Ngãi huyện Long 
Điền đầu tư xây dựng, sửa chữa khu vực sản xuất 
(nâng cấp nền, lợp mái, xây tường, xây lò; sân phơi) 
và trang thiết bị dụng cụ làm bánh tráng (liếp phơi, cối 
xay). Tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ là 3.297.000.000 
đồng. Từ năm 2018 đến 2020: các hộ, cơ sở làm nghề 
bánh tráng thực hiện duy trì hoạt động và báo cáo 
đánh giá tổng kết. Dự án bánh tráng An Ngãi đã hỗ trợ 
đầu tư nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất; trang thiết 
bị, dụng cụ cho các hộ sản xuất bánh tráng để tạo điều 
kiện tốt hơn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, 
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tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; đồng thời góp phần 
tăng thu nhập, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch.

02 dự án đang trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu xem xét, phê duyệt bao gồm: Dự án phát triển 
nghề truyền thống rượu Hoà Long, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Dự án phát triển 
nghề truyền thống bánh hỏi An Nhứt, huyện Long 
Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cả 02 dự án đều đã 
được UBND tỉnh phê duyệt Đề cương, dự toán và 
Sở Nông nghiệp và PTNT đang trình phê duyệt dự 
án).
MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ 
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH 
NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG THỜI GIAN TỚI

Một số khó khăn, vướng mắc: Cơ chế chính sách 
hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn tuy đã có 
nhưng chưa quy định định mức hỗ trợ cụ thể, mà chỉ 
quy định tỷ lệ hỗ trợ tối đa của ngân sách nhà nước. 
Do đó, để có cơ sở thực hiện, ngành nông nghiệp phải 
tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban 
hành chính sách và định mức hỗ trợ cụ thể. Bên cạnh 
đó, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước 
(vay vốn đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, công cụ, 
dụng cụ phục vụ sản xuất) đối với các hộ ngành nghề 
còn khó khăn, bất cập chủ yếu do không có tài sản thế 
chấp; Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những tỉnh 
tự cân đối ngân sách, không được ngân sách Trung 
ương hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát 
triển ngành nghề nông thôn, kinh tế hợp tác, xây dựng 
nông thôn mới,…. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 
suy thoái, ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bố trí hỗ 
trợ phát triển ngành nghề nông thôn cũng gặp nhiều 
khó khăn; Quy mô sản xuất ngành nghề nông thôn 
còn nhỏ; các hộ làm nghề thiếu phương tiện dụng cụ 
phục vụ sản xuất, cơ sở vật chất còn tạm bợ chưa đảm 
bảo. Hầu hết các hộ sản xuất ngành nghề không có 
khả năng tài chính đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, 
trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho sản xuất; Thị trường 
tiêu thụ sản phẩm ngành nghề chủ yếu trong tỉnh được 
phân phối nhỏ lẻ, phân tán, phục vụ cho nhu cầu ăn 
uống hàng ngày và các dịp lễ, Tết. Việc tiếp cận, mở 
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế.

Phương hướng phát triển chung về việc phát triển 
ngành nghề nông thôn: Tiếp tục thực hiện Nghị 
định 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 406/QĐ-UB-
ND ngày 03/02/2010 phê duyệt Quy hoạch phát 
triển Ngành nghề nông thôn giai đoạn 2009-2015, 
định hướng đến năm 2020; xác định rõ quan điểm, 
mục tiêu phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp cụ 
thể nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển ngành nghề 
nông thôn; Định hướng phát triển ngành nghề nông 
thôn tiếp tục được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng 
định tại Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 
2015-2020 và các Nghị quyết, Đề án, Chương trình 
của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của các cấp, ngành, địa 
phương về phát triển du lịch, nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, tái cơ cấu nông nghiệp và nhất là 
Chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 
2020, định hướng đến 2030; Triển khai Nghị định 
số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ 
(thay thế Nghị định 66/2006/NĐ-CP), UBND tỉnh 
BR-VT đã có văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm 
cho từng Sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai thực hiện. Căn cứ Điều 23, Nghị định 
52/2018/NĐ-CP, Chi cục Phát triển nông thôn đã 
tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tờ trình đề 
nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cho phép xây 
dựng Kế hoạch quản lý, phát triển ngành nghề nông 
thôn và nghề muối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2025 và định hướng đến 2030. Bên cạnh đó, Chi cục 
Phát triển nông thôn tham mưu cho Sở Nông nghiệp 
và PTNT đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với các 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã để rà soát, tổng 
hợp nhu cầu của các hộ, cơ sở hoạt động ngành nghề 
nông thôn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhằm bảo 
tồn, củng cố các ngành nghề nông thôn trên địa bàn 
tỉnh BR-VT phát triển ổn định, bền vững và đạt hiệu 
quả xã hội, môi trường, hiệu quả kinh tế đảm bảo 
phù hợp với định hướng phát triển, quy hoạch nông, 
lâm, ngư nghiệp của địa phương.

Phương hướng cụ thể: Tiếp tục thực hiện Dự án 
nghề truyền thống bún Long Kiên; Triển khai 02 dự 
án nghề truyền thống rượu Hoà Long và bánh hỏi 
An Nhứt sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Các 
nội dung chính của 02 dự án tập trung hỗ trợ các 
hộ, cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ đầu tư 
máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất gắn với chế 
biến, bảo quản sản phẩm; hỗ trợ xúc tiến thương 
mại; mua nguyên vật liệu; đào tạo nhân lực, truyền 
nghề; tạo điều kiện thuận lợi về giao đất, cho thuê 
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đất phục vụ sản xuất…; Xây dựng Kế hoạch quản 
lý, phát triển ngành nghề nông thôn và nghề muối tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến 
2030 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 
cho phép thực hiện; tham mưu chính sách, định mức, 
kế hoạch hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn 
trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo tồn, duy trì và phát triển 
bền vững ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống; 
Hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát, lập hồ sơ 
đề nghị xét, công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 
làng nghề truyền thống đạt các tiêu chí theo quy định 

tại Điều 5, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP; Hướng dẫn 
các địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch, kinh 
phí hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo các 
nội dung quy định tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP và 
Quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 (điểm c, 
e của khoản 1, điều 1), trên cơ sở lồng ghép nguồn vốn 
từ các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương 
trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu và chương trình, đề 
án khác.

N.V.B

HỆ QUẢ CỦA SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP TRUYỀN THỐNG TRONG 

VIỆC TÁI CƠ CẤU LĨNH VỰC TRỒNG 
TRỌT CỦA NÔNG NGHIỆP
 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

của quốc gia, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực 
hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Nhiều sáng kiến, mô hình mới hỗ trợ nông nghiệp, 
nông dân trong việc tập trung khơi nguồn trí tuệ, 
tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả và xây dựng 
đời sống hài hòa ở nông thôn ngày càng sâu rộng. 
Song, trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập 
quốc tế cần thay đổi tư duy về sản xuất nông 
nghiệp, sản xuất theo nhu cầu thị trường, xuất phát 
từ nhu cầu và yêu cầu thị trường mà tổ chức lại sản 
xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất cho người 
nông dân và đất nước. Ngành Nông nghiệp tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu thực hiện tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt đã đạt được tốc độ 
tăng trưởng 3,76% (vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do 
Chính phủ giao là từ 2,8 - 3%), giá trị xuất khẩu 
nông - lâm - thủy sản toàn ngành đạt 40,02 tỷ USD 
và giá trị sản xuất toàn ngành đạt 3,86% tính đến 
hết năm 2018. Để đạt được kết quả đó lãnh đạo các 
cấp của tỉnh đã phát huy được vai trò của nông dân 

||CN. Đào Quốc Trung
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là tái 
cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt.

Vậy nội dung của đề tài này là trình bày những hệ 
quả của sản xuất nông nghiệp truyền thống trong 
việc tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt của nông nghiệp 
thông qua những kết quả đạt được cũng như những 
mặt hạn chế của việc tái cơ cấu sản xuất trong lĩnh 
vực trồng trọt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến 
năm 2017.
NỘI DUNG

1. Khái quát
Tỉnh Bà  Rịa - Vũng Tàu nằm trong Vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 
197.573 ha, có các mặt tiếp giáp với thành phố Hồ 
Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận và Biển Đông. 
Dân số toàn Tỉnh cho đến năm 2011 là 1.027,2 
nghìn người (Theo Tổng cục thống kê (2011), 
“Dân số trung bình phân theo địa phương”, Bà Rịa 
- Vũng Tàu). Toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính 
gồm: Thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa; thị 
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xã Phú Mỹ; huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn 
Đảo, Long Điền và huyện Đất Đỏ. 

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ở vị trí rất đặc biệt là 
cửa ngõ của các tỉnh miền Đông Nam Bộ hướng ra 
biển Đông, có ý nghĩa chiến lược về đường hàng 
hải quốc tế, có hệ thống cảng biển lớn là đầu mối 
tiếp cận với các nước trong khu vực Đông Nam Á 
và thế giới. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 
phú, đa dạng là tiềm năng để phát triển nhanh và 
toàn diện các ngành kinh tế như: dầu khí, cảng và 
vận tải biển, sản xuất - chế biến hải sản và đặc 
biệt là du lịch… Có giao thông đường bộ, đường 
biển, đường hàng không phát triển khá đồng bộ… 
là điều kiện thuận lợi để giao lưu, phát triển du 
lịch, thương mại và hợp tác đầu tư trong và ngoài 
nước. Là tỉnh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới 
ôn hòa do chịu ảnh hưởng của biển, phân thành 
hai màu rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, 
mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt 
độ trung bình hàng năm 25°C - 27°C, hiếm khi có 
bão, thường xuyên có nắng, độ ẩm trung bình trên 
80%. Bà Rịa - Vũng Tàu không có mùa đông nên 
có thể thực hiện các chuyến nghỉ ngơi, du lịch cả 
năm.

Bên cạnh những thế mạnh trên, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu cũng không ngừng đầu tư và phát triển 
ngành nông nghiệp trong đó có lĩnh vực trồng trọt 
từ những thuận lợi về khí hậu mà thiên nhiên đã 
ban tặng cho người dân đang sinh sống tại đây.

Với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 
ngành nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
luôn luôn đạt được tốc độ tăng trưởng, trong đó 
lĩnh vực trồng trọt đạt tốc độ tăng trưởng từ năm 
2013 - 2017 là 2,22%/ năm.

2. Thực trạng
Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm 

nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế 
nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm 
nghiệp, thủy sản. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh 
có nhiều thuận lợi, nhiều ngành nghề trong đó có 
lĩnh vực trồng trọt được tái cơ cấu lại và đã đạt 
được những kết quả các con số cụ thể. Lãnh đạo 
tỉnh tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
phù hợp với từng vùng, từng địa phương và nhu 
cầu thị trường hiện nay. Tỉnh cũng tiếp tục chuyển 

đổi cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ, đẩy mạnh ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, công 
nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, đảm 
bảo chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với sự 
biến đổi khí hậu hiện nay.

2.1. Các vùng sản xuất tập trung
Tính đến cuối năm 2017, Diện tích đất trồng 

cây hàng năm là 29.720 ha (giảm 1.328 ha), tổng 
diện tích đất gieo trồng cây hàng năm là 60.229 
ha, hệ số sử dụng đất trồng cây hàng năm là 2,03 
lần. Trong 5 năm (2013 - 2017), tỉnh đã thực hiện 
chuyển đổi là 3.257 ha đất lúa 01 vụ và các loại 
cây kém hiệu quả sang các loại cây rau màu và 
cây ăn quả kinh tế hơn. Diện tích cây lâu năm là 
56.910 ha, từng bước hình thành vùng sản xuất tập 
trung.

Cây lúa tập trung ở các vùng như huyện Châu 
Đức, huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ, huyện 
Long Điền. Diện tích lúa là 12.868 ha, lúa 03 vụ 
là 8.977 ha. Diện tích gieo trồng lúa năm 2017 là 
24.745 ha, sản lượng 122.124 tấn. Hàng năm tỉnh 
đã thực hiện chuyển đổi 300 - 600 ha đất lúa 01 vụ 
và 02 kém hiệu quả sang các loại cây quả kinh tế 
hơn, nhưng diện tích đất gieo trồng lúa vẫn tăng 
lên từ 23.476 ha (2013) đến 24.745 ha (2017), do 
diện tích gieo trồng lúa 03 vụ tăng lên từ nguồn 
nước tưới công trình hồ Sông Ray.

 Cây rau, đậu thực phẩm tập trung ở các vùng như 
huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, huyện Đất 
Đỏ, huyện Long Điền, thị xã Phú Mỹ, thành phố 
Bà Rịa. Diện tích gieo trồng năm 2017 là 9.760 ha, 
tăng 514 ha so với năm 2013. Trong những năm 
gần đây diện tích đất gieo trồng rau và đậu thực 
phẩm tăng là do hệ thống nhà lưới, nhà màng tăng 
đáp ứng nhu cầu rau an toàn cho toàn tỉnh. 

Cây hồ tiêu tập trung ở các vùng như huyện Châu 
Đức, huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ. Diện tích 
gieo trồng năm 2017 là 12.690 ha (tăng 5.038 ha 
so với năm 2013), sản lượng 18.855 tấn.

Cây ăn quả tập trung ở các vùng như huyện Châu 
Đức, huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ, thị xã Phú 
Mỹ. Diện tích gieo trồng năm 2017 là 7.183 ha 
(tăng 130 ha so với năm 2013) gồm mãng cầu ta, 
thanh long, nhãn, bưởi da xanh, sầu riêng, chôm 
chôm, mít, xoài,...

Các loại cây công nghiệp như cao su, cà phê, 
điều năng suất được ổn định, chất lượng sản phẩm 
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được nâng cao, song diện tích giảm theo năm.
Cây công 

nghiệp
Diện tích Giảm so 

với năm 
2013

Vùng tập trung

Cây cao su 21.725 ha 3.220 ha Huyện Xuyên Mộc, 
huyện Châu Đức

Cây điều 9.175 ha 2.584 ha Huyện Xuyên Mộc, 
huyện Châu Đức và 
thị xã Phú Mỹ

Cây cà phê 5.701 ha 1.395 ha Huyện Xuyên Mộc, 
huyện Châu Đức và 
thị xã Phú Mỹ

Tỉnh tập trung khuyến cáo bà con nông dân trồng 
tái canh vườn bằng các giống mới, áp dụng đầy đủ 
các biện pháp kỹ thuật theo quy trình đã được Cục 
Trồng trọt hướng dẫn.

2.2. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 
nông nghiệp đã có những chuyển biến tích cực

Thực hiện đề án số 04-ĐA/TU về phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu đã quy hoạch 5.095 ha đất để kêu gọi 
các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, chủ yếu thu hút trồng trọt. 
Hiện nay đã có 42 doanh nghiệp xin chủ trương 
đầu tư các dự án trên diện tích 3.500 ha. Theo số 
liệu thống kê 2016, giá trị sản phẩm thu được trên 
01 ha đất trồng trọt toàn tỉnh đạt 99,37 triệu đồng/
ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trong năm 2017 chiếm 21,5% tổng giá 
trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Đến nay trên 
địa bàn tỉnh có 33 tổ chức, cá nhân đã và đang đầu 
tư mô hình sản xuất trồng trọt công nghệ cao trên 
diện tích sản xuất là 1.047,62 ha với sản lượng đạt 
23.582 tấn/năm gồm các loại rau, dưa lưới, bưởi 
da xanh, chuối… với tổng diện tích áp dụng các 
biện pháp tiên tiến trong trồng trọt, trong đó:

Biện pháp tiên tiến trong trồng trọt Diện tích

Hệ thống tưới phun cục bộ 2.742,6 ha

Hệ thống tưới phun nhỏ giọt 1.978,8 ha

Hệ thống tưới phun nhỏ giọt kết hợp với 
bón phân

89,5 ha

Hệ thống tưới phun nhỏ giọt trong nhà 
màng

7,8 ha

3. Hệ quả của sản xuất nông nghiệp truyền 
thống trong việc tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt 
của nông nghiệp

3.1. Những thuận lợi trong tái cơ cấu lĩnh vực 
trồng trọt của nông nghiệp

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 
Quyết định  số 1011/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 
về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng cánh đồng 
lớn sản xuất lúa và hồ tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030 với diện 
tích 2.600 ha. Triển khai thực hiện Quyết định 
này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
có Quyết định số 204/QĐ-SNN về việc Phê duyệt 
chủ trương xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa 
tại huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 49 công 
trình thủy lợi, bao gồm: 27 hồ chứa lớn, nhỏ; 09 
đập dâng; 03 kênh tiêu; 03 đê ngăn mặn; 01 đê 
ngăn lũ; 04 kè biển và 02 trạm bơm; tổng dung tích 
trữ của các hồ chứa theo thiết kế là 316,28 triệu 
khối thuận lợi trong việc cung cấp nước cho sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh.

Trong sản xuất trồng trọt đã có các doanh nghiệp 
tham gia liên kết với bà con nông dân trong sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm, cụ thể: Trên cây hồ tiêu 
diện tích liên kết là 1.338.85 ha (Công ty Harris 
Freeman 500 ha với sự tham gia của 442 hộ, Công 
ty TNHH Gia vị xuất nhập khẩu VinaHarris 450,85 
ha, với sự tham gia của 461 hộ, Công ty Olam 
161 ha, với sự tham gia của 166 hộ, Công ty Gia 
vị hồ tiêu Việt Nam 227 ha, với 245 hộ); Trên 
cây lúa: công ty Ngô Đức tiến hành liên kết với hộ 
nông dân sản xuất lúa với diện tích 10 ha; Trên 
cây chuối công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 
xuất nhập khẩu Thiện Thoa đã liên kết với nông 
hộ sản xuất chuối cho 6 nhóm nông hộ, diện 
tích 100 ha; Trên cây bắp có công ty TNHH hạt 
giống CP Việt Nam và công ty TNHH Syngenta 
Việt Nam liên kết với một số nông hộ sản xuất 
bắp giống với diện tích 200 ha...

UBND các xã xây dựng nông thôn mới trong 
toàn tỉnh đã phối hợp các ngành chuyên môn của 
tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ 
kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. 
Đầu tư, phát triển, nhân rộng mô hình hiệu quả, 
góp phần nâng cao thu nhập người dân. Đồng thời 
mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi và tham 
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gia các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả. Thu 
nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng 
nông thôn mới trên toàn tỉnh hiện đạt khoảng 41,3 
triệu đồng người/năm. Theo số liệu điều tra về thu 
nhập cuối năm 2017, hiện có 22/45 xã đạt tiêu chí 
về thu nhập 2017 (đạt 44 triệu đồng/người/năm) 
đạt tỷ lệ 49%. Tuy nhiên, theo quy định tiêu chí 
thu nhập năm 2018 thì toàn tỉnh chỉ có 6/45 xã đạt 
tiêu chí thu nhập (49 triệu/người/năm) gồm Sông 
Xoài, Tân Hải, Hòa Long, Phước Hưng, Phước 
Tỉnh, Láng Dài.

3.2. Những hạn chế khi thực hiện tái cơ cấu 
lĩnh vực trồng trọt của nông nghiệp

Mặc dù các đề án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực 
hiện đúng và đạt nhiều kết quả cao trong tái cơ cấu 
lĩnh vực trồng trọt của nông nghiệp, tuy nhiên vẫn 
còn nhiều hạn chế cần được nhìn nhận và rút ra bài 
học trong các giai đoạn tiếp theo. Các hạn chế đó 
được nêu rõ dưới đây là:

Thứ nhất, thiếu dự án đầu tư hỗ trợ cho bà con 
nông dân thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngay trên mảnh đất 
mình canh tác để nâng cao thu nhập bền vững, dẫn 
đến chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa nông 
thôn và thành thị chưa được cải thiện.

Thứ hai, năng suất, chất lượng nhiều loại giống 
cây trồng chưa khai thác đúng mức, khoa học công 
nghệ được quan tâm đầu tư nghiên cứu và chuyển 
giao trong nông nghiệp nhưng số lượng còn ít, tính 
phổ biến nhân rộng chưa cao. Ứng dụng công nghệ 
cao vào sản xuất nông nghiệp đòi hỏi vốn đầu tư 
lớn nhưng rủi ro cao nên thu hút đầu tư chưa nhiều. 

Thứ ba, công nghệ chế biến nông sản chậm phát 
triển, lạc hậu, đơn điệu về sản phẩm, chủ yếu tập 
trung vào sơ chế, giá trị gia tăng thấp chưa gắn 
kết với vùng nguyên liệu. Các ngành thu hút nhiều 
lao động, sử dụng nông sản làm nguyên liệu chậm 
phát triển. Ngành nghề ở nông thôn phát triển tự 
phát, công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.

Thứ tư, công tác huy động nguồn lực đầu tư cho 
cơ cấu tái sản suất trong trồng trọt còn hạn chế.

3.3. Nguyên nhân của hạn chế nêu trên
Do ảnh hưởng tư duy tiểu nông đang tồn tại 

trong đời sống nông dân nên họ chưa mạnh dạn áp 
dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp.

Do thị trường tiêu thụ nông sản còn bấp bênh 

nên các địa phương còn lúng túng trong việc vận 
động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp.

Do vốn đầu tư mang tính hỗ trợ khuyến khích 
dẫn dắt bà con nông dân nhưng tiến độ triển khai 
chậm. Đầu tư vào nông nghiệp chưa đáp ứng được 
yêu cầu phát triển.

Do chính sách đặc thù của địa phương chưa đủ 
mạnh để thu hút vốn các nhà đầu tư.

Do nhiều cơ chế chính sách Trung ương ban 
hành, nhưng qua triển khai thực hiện có nhiều 
vướng mắc, hoặc đến nay không còn phù hợp nữa.

3.4. Giải pháp khắc phục hạn chế
Tiến hành rà soát quy hoạch, kế hoạch, xây dựng 

vùng sản xuất tập trung, xây dựng cánh đồng lớn, 
tổ chức hợp tác, liên kết theo chuỗi ứng dụng khoa 
học công nghệ tiên tiến. 

Lĩnh vực trồng trọt, tiếp tục rà soát điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường 
và thích ứng với khí hậu tại địa phương. Phát triển 
mạnh các loại cây có lợi thế chủ lực của tỉnh, đồng 
thời tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản 
phẩm, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng 
hóa an toàn thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, sử 
dụng giống năng suất và chất lượng cao, thích ứng 
với biến đổi khí hậu, ứng dụng cơ giới hóa, thực 
hiện các quy trình kỹ thuật tiên tiến, biện pháp 
thâm canh bền vững; giảm sử dụng các loại phân 
bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật; giám sát, dự 
báo và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống 
sâu bệnh.

Chuyển mạnh các loại đất trồng lúa kém hiệu quả 
sang cây trồng khác có thị trường và hiệu quả hơn, 
phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương; 
phát triển sản xuất rau công nghệ cao; tiếp tục phát 
triển các loại cây công nghiệp.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất 
trồng trọt, tốc độ tăng thu nhập trên đất  
trồng trọt.
KẾT LUẬN

Lĩnh vực trồng trọt của ngành Nông nghiệp tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều con số đáng 
ghi nhận, là tiền đề và động lực quan trọng để thúc 
đẩy ngành tiếp tục phấn đấu đạt được những kết 
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quả tốt hơn nữa trong những năm kế tiếp, hoàn 
thành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của 
quốc gia đến năm 2030.

Những thành quả đạt được là sự nỗ lực của Đảng 
và nhân dân của cả tỉnh đã linh hoạt trong việc tái 
cơ cấu lĩnh vực trồng trọt của ngành nông nghiệp 
phù hợp với từng vùng, từng địa phương, từng loại 
giống cây trồng.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn nhiều 
thuận lợi về thủy lợi, nguồn tài nguyên đất, khí 
hậu, con người,… đặc biệt là nguồn nước tưới tiêu 
được tỉnh quan tâm đầu tư phát triển như: Hồ sông 
Ray, hồ Đá Đen, hồ Quảng Thành, hồ suối Rau,… 

đáp ứng được nguồn nước sinh hoạt toàn tỉnh và 
phục vụ tưới tiêu cho các loại cây trồng, đảm bảo 
năng suất trong lĩnh vực trồng trọt đều tăng theo 
năm.

Bên cạnh những mặt đạt được thời gian qua, lĩnh 
vực trồng trọt của ngành nông nghiệp vẫn còn tồn 
tại điểm hạn chế nhất định cần phải chú trọng để 
đưa ra các giải pháp cơ cấu lĩnh vực trồng trọt sao 
cho phù hợp các giai đoạn tiếp theo nhằm thúc đẩy 
ngành trồng trọt của tỉnh ngày càng phát triển hơn, 
đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm an toàn 
trên địa bàn toàn tỉnh.
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3. Phan Sĩ Mẫn(2010), “Một số đặc điểm của nền kinh tế xã hội nông nghiệp truyền thống ở việt nam”, Tạp chí Khoa học Xã 
hội Việt Nam, Số 4, (http://www.vjol.info/index.php/khxhvn/article/viewFile/32587/27700)
4. Nguyễn Hồng Phong (1959), Xã thôn Việt Nam, Nxb Văn Sử Địa, Hà Nội.
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SẢN XUẤT BỘT CHUỐI GIÀ LÙN SẤY 
PHUN GIÀU HOẠT CHẤT SINH HỌC, 
HƯỚNG ĐI NHẰM GÓP PHẦN PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CHUỐI GIÀ 
LÙN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR - VT

|| ThS. Trần Thị Duyên
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại Học Bà Rịa 
- Vũng Tàu

I. MỞ ĐẦU
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

tổng diện tích trồng chuối trên địa bàn tỉnh khoảng 
1.500 ha gồm giống chuối già lùn - chuối cấy mô 
Nam Mỹ, chuối sứ, chuối cau. Đặc biệt là giống 
chuối già lùn diện tích ngày càng tăng (1.000 ha) 

do cho năng suất cao, thích nghi tốt với điều kiện 
thổ nhưỡng và khí hậu Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-
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VT), mất ít công chăm sóc, diện tích tập trung 
nhiều nhất trên địa bàn huyện Châu Đức, Xuyên 
Mộc. Những năm gần đây, giá chuối lên xuống 
thất thường khiến nông dân lao đao, phải lâm vào 
tình cảnh chờ “giải cứu” do nguồn cung vượt quá 
cầu khiến giá chuối giảm mạnh, chỉ còn từ 1.500 
- 2.000 đồng/kg và không có thương lái đến thu 
mua, nông dân phải nhìn cảnh chuối chín rụng đầy 
vườn và đổ bỏ. Hơn nữa, tổn thất sau thu hoạch 
của chuối khá lớn bởi chuối là loại quả hô hấp đột 
biến, nên vòng đời lưu trữ ngắn. 

Những năm gần đây để giải cứu nạn chuối “rớt 
giá” một số hộ dân vùng trồng nguyên liệu đã chế 
biến các sản phẩm từ chuối như: chuối sấy (1kg 
chuối tươi sấy khô còn 0,3 đến 0,4 kg), chuối ép, 
chuối tẩm dầu chiên các loại, kem chuối, rượu 
chuối. Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa 
tiếp cận khoa học kỹ thuật nên chất lượng sản 
phẩm khó kiểm soát. 

Trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có công ty, hợp tác xã 
hay hộ dân nào đầu tư ứng dụng kỹ thuật sấy phun 
để sản xuất bột chuối chất lượng, an toàn, bảo vệ 
sức khỏe người tiêu dùng. Chuối già lùn chiếm 
diện tích khoảng 1.000 ha, sản lượng 1 ha đạt 
30 tấn và lượng chuối kém chất lượng, không đủ 
điều kiện xuất khẩu chiếm 10%. Với lượng chuối 
không đạt quy cách xuất khẩu như vậy, chúng ta có 
thể thu mua để làm bột chuối.

Nhằm tạo một hướng mới để giải quyết đầu ra 
ổn định, phát triển bền vững cho nguyên liệu chuối 
già lùn trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã nghiên cứu 
ứng dụng kỹ thuật sấy phun để sản xuất bột chuối.

Mục đích của nghiên cứu là:
- Tạo sản phẩm bột chuối chất lượng, an toàn, 

kéo dài thời gian sử dụng, tiện lợi, phục vụ dinh 
dưỡng và nâng cao sức khỏe người tiêu dùng.

- Tạo sản phẩm bột chuối già lùn mang thương 
hiệu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Làm tăng giá trị gia tăng cho cây chuối trên địa 
bàn Tỉnh nhà.

- Làm đa dạng hóa các mặt hàng chế biến từ quả 
chuối trên thị trường và góp phần xuất khẩu. 

Với nguồn nguyên liệu có sản lượng cao, quy 
trình sản xuất được kiểm soát tốt, bột chuối sấy 
phun hứa hẹn sẽ là sản phẩm lựa chọn tin cậy của 
người tiêu dùng, đủ sức cạnh tranh với các sản 
phẩm bột trái cây khác trên thị trường.

II. GIÁ TRỊ SINH HỌC VÀ CÁC HƯỚNG 
ỨNG DỤNG CỦA BỘT CHUỐI SẤY PHUN 
TRONG CUỘC SỐNG

Bột chuối được xem như là dược liệu thiên nhiên 
để hỗ trợ cho nhiều căn bệnh: giữ vai trò như là 
Pre-biotic, giúp lợi khuẩn phát triển mạnh mẽ hơn, 
cải thiện hệ tiêu hóa, cải thiện bệnh trĩ và táo bón, 
ngăn ngừa bệnh ung thư đại tràng; cung cấp chất 
xơ - tinh bột kháng tiêu hóa (RS2); cung cấp chất 
dinh dưỡng giàu Kali, Magiê tác dụng làm giảm 
cholesterol, ổn định huyết áp.

Bột chuối ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, 
làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn khác 
nhau: làm bánh không chứa gluten, làm bánh quy, 
bánh mỳ, mỳ ống, mỳ sợi, có thể thay thế chất kết 
dính trong bánh nướng xốp không chứa gluten; 
làm thức ăn dặm cho trẻ em, pha chế đồ uống, 
dùng pha nước trái cây tự nhiên.  

Ngoài ra bột chuối còn ứng dụng nhiều trong lĩnh 
vực làm đẹp: bột chuối nguyên chất được sử dụng 
rất hiệu quả trong mỹ phẩm. Với hàm lượng vitamin 
dồi dào (như vitamin A, E, C…) cùng những dưỡng 
chất có lợi như Kẽm, Kali, Lectin, Amino Acid…, 
giúp chăm sóc da khỏe mạnh và phục hồi tóc bị hư 
tổn. Chuối vừa là “thần dược” dưỡng nhan, vừa có 
tác dụng cải thiện tâm sinh lý cho phái đẹp. 

Dưỡng ẩm cho da: chuối là sản phẩm cung cấp 
độ ẩm tự nhiên cực kỳ tốt cho da nhờ trong chuối 
giàu Kali, vitamin A. Chính vì thế, da bạn sẽ được 
ngậm nước, mềm mịn ngay tức thì.

Chống lão hóa, giúp da căng bóng: Chuối chứa 
nhiều vitamin E, C có tác dụng bảo vệ các acid 
béo chống lại sự oxy hóa và chống lão hóa cực kỳ 
tốt, nhờ vậy làm chậm quá trình lão hóa của tế bào 
giúp làn da tươi trẻ và săn chắc. Chính vì thế, sử 
dụng mặt nạ chuối thường xuyên sẽ giúp da căng 
bóng, khỏe khoắn một cách tự nhiên.

Trị quầng thâm mắt và giảm sưng mắt: Thành 
phần Kali trong chuối sẽ giúp làm mờ quầng thâm 
mắt và giảm sưng bọng mắt hiệu quả. Bạn hãy 
nghiền nát chuối và đắp lên vùng quanh mắt hoặc 
sử dụng vỏ chuối đắp lên vùng mắt, để yên trong 
khoảng 10-15 phút và rửa lại với nước lạnh, bạn 
sẽ cảm nhận những cải thiện đáng kể cho đôi mắt 
của mình.

Loại bỏ tế bào chết và làm đều màu da, trị mụn: 
Chuối là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa như 
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vitamin E, C,… chính vì thế chúng có thể dễ dàng 
lấy đi những lớp tế bào chết sần sùi, bụi bẩn, cải 
thiện tình trạng da không đều màu và trả lại cho 
bạn một làn da tươi trẻ, mịn màng, tràn đầy sức 
sống.
III. ĐẶC ĐIỂM BỘT CHUỐI GIÀ LÙN SẤY 
PHUN

Bột chuối là sản phẩm tạo ra do quá trình sấy 
puree quả. Trong quy trình sản xuất này, chúng 
tôi đã sử dụng phương pháp sấy phun trên máy 
MOBILER MINOR do công ty Niro Đan Mạch 
chế tạo (dạng bán công nghiệp, năng suất sấy là 
1-7kg nước bốc hơi/giờ, tốc độ quay tối đa của đĩa 
phun sương là 31.000 vòng/phút, nhiệt độ tối đa 
của tác nhân sấy đầu vào là 3500C), tạo ra dạng sản 
phẩm bột chuối. Phương pháp sấy phun là phương 
pháp tiên tiến tạo ra những sản phẩm dạng bột có 
chất lượng cao, tốc độ sấy nhanh, thích hợp để tạo 
ra bột trái cây từ dịch quả, là nguyên liệu rất nhạy 
cảm về nhiệt độ, cần giảm thiểu thời gian sấy. So 
với các loại trái cây khác như chanh dây, dứa, cam 
thì chuối là loại quả rất khó sấy phun vì chuối là 
loại quả có độ nhớt cao, và rất dễ chuyển màu sản 
phẩm thành nâu đen. Để xử lý màu nâu đen cho 
dịch chuối sau khi xay nghiền, chúng tôi tuyệt đối 
không dùng hóa chất tẩy trắng như H2SO3, acid 
citric, tynopan trước khi sấy phun, nên đảm bảo an 
toàn cho sản phẩm. Trong đề tài này, chúng tôi chỉ 
sử dụng dịch chanh tươi với hàm lượng thích hợp 
để bất hoạt enzyme làm hóa nâu dịch chuối nghiền 
và enzyme pectinex để làm giảm độ nhớt dịch sau 
nghiền.

Hình 1. Chuối già lùn sau khi rửa, cắt khúc và xử lý nhiệt
Hỗn hợp dịch chuối và maltodextrin sau khi phối 

trộn đồng nhất, tiến hành sấy phun. Để sản phẩm 
bột chuối đạt chất lượng tối ưu nhất về chất lượng 
cũng như về cảm quan, tiến hành sấy ở nhiệt độ 
đầu vào là 160oC, lưu lượng dòng nhập liệu là 10 
ml/phút và áp suất là 1,5 bar, độ Brix 20. Ở điều 
kiện thích hợp này, bột chuối mịn, có màu vàng 
nhạt, độ ẩm tương đối thấp (5%), và có mùi thơm 
đặc trưng của chuối sấy.

Hình 2. Máy sấy phun
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Sản phẩm bột chuối sau khi sấy để nguội được 
đóng gói và bảo quản bằng túi zip bạc. Với nhiều 
ưu điểm vượt trội như kín khí, an toàn, tiện lợi 
trong đóng gói. Bột chuối sau khi bao gói bảo quản 
được 12 tháng. Sản phẩm bột chuối có độ mịn cao, 
tơi xốp, màu trắng vàng, dễ hòa tan trong nước, có 
mùi thơm tự nhiên, giàu dinh dưỡng, khoáng, phù 
hợp với mọi lứa tuổi. 

Nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, kéo dài thời 
hạn sử dụng, quy trình sản xuất được kiểm soát 
kỹ trong các công đoạn nên đảm bảo an toàn về 
các chỉ tiêu vi sinh: tổng số vi sinh vật hiếu khí, 
Clostridium perfringes, tổng số nấm men, nấm 
mốc. Chỉ tiêu kim loại nặng Arsen vô cơ không 
chứa trong sản phẩm.

Sản phẩm bột chuối ra đời sẽ giúp cho các nhà 
doanh nghiệp sản xuất bột trái cây, tìm ra được một 
sản phẩm mới, an toàn, bổ dưỡng trong chiến lược 
kinh doanh của mình từ đó gia tăng thu nhập cho 
doanh nghiệp. Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng 
khi sử dụng bột chuối an toàn, giàu dinh dưỡng, 
phù hợp với mọi đối tượng. Giới thiệu đến bạn 
bè trong và ngoài nước khi đến du lịch Vũng Tàu 
một sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao mang 
thương hiệu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quà 
tặng.

Góp phần làm tăng giá trị gia tăng cho cây chuối 
già lùn trên địa bàn Tỉnh nhà, vì nếu chỉ sử dụng 
ở dạng tươi thì giá trị kinh tế thấp, góp phần tăng 
kinh tế cho bà con vùng trồng nguyên liệu. Giải 
quyết đầu ra ổn định cho nguyên liệu khi rơi vào 
tình trạng được mùa - mất giá, vào chính vụ giá 
cả xuống rất thấp. Từ đó khuyến khích việc mở 
rộng diện tích trồng chuối để tăng thu nhập, xóa 
đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nhà. 

Hình 3. Bột chuối sau khi sấy phun
Sản phẩm bột chuối ra đời là một trong các giải 

pháp nhằm hướng đến mục tiêu của tỉnh đề ra là 
sớm trở thành một trong những trung tâm Nông 
nghiệp Công nghệ cao của cả nước và tạo ra những 
sản phẩm an toàn thực phẩm và chất lượng, trước 
là để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao tại tỉnh, tiếp 
theo là hướng đến xuất khẩu. 

T.T.D.
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GIẤY CÓ NGUỒN GỐC TỪ TẢO LỌC MẦM BỆNH RA 
KHỎI NƯỚC

Khắp đất nước Bangladesh dân cư đông đúc, thiếu 
sự tiếp cận với nước sạch là nguyên nhân gây ra 

các bệnh truyền nhiễm suy nhược và thường nguy 
hiểm chết người. Tuy nhiên, cư dân nước này sẽ sớm 
lọc được gần như toàn bộ các vi sinh vật gây hại ra 
khỏi nước bằng cách sử dụng một loại giấy có nguồn 
gốc từ tảo.

Giấy lọc thử nghiệm mới được sản xuất trong một 
phần của dự án nghiên cứu có sự tham gia của Đại 
học Uppsala của Thụy Điển và Đại học Dhaka của 
Bangladesh.

Được cấu tạo chủ yếu từ các sợi nanocellulose lấy 
từ loài tảo xanh Pithophora được trồng ở địa phương, 
vật liệu chi phí thấp này chứa các lỗ nhỏ xíu, kích 
thước được thiết kế để cho phép nước đi qua còn 
virus và vi khuẩn bị giữ lại. Trong các thử nghiệm, các 
tờ giấy cho thấy loại bỏ được 99,999% tất cả các mầm 
bệnh trong nước lấy từ Sông Turag và Hồ Dhanmondi 
của Bangladesh.

Và không giống như cây thân gỗ tạo nên giấy lọc 
truyền thống, tảo Pithophora  có chi phí trồng, thu 
hoạch và chế biến rẻ ngay trong các trung tâm cư 
dân, đòi tương đối ít máy móc hạng nặng hay hạ 
tầng khác.

Nguồn:  dost-dongnai.gov.vn

CHẤT HỖN HỢP PLA CÓ THỂ LÀ VẬT LIỆU THAY THẾ 
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG HƠN CHO SỢI CARBON

Tuy nhựa dẻo nóng axit polylactic (PLA) gốc sinh 
học tương đối thân thiện môi trường và dễ tái chế 

nhưng các chất hỗn hợp như sợi carbon lại bền hơn 
rất nhiều. Các nhà khoa học Đức nay vừa tuyên bố 
đã kết hợp được những đặc điểm tốt nhất của cả hai 
dạng vật liệu với một chất hỗn hợp hoàn toàn PLA 
mới.

Không giống các loại nhựa gốc dầu truyền thống, 
PLA được sản xuất từ các nguồn tái chế như tinh bột 
bắp, bột sắn và mía đường. Vật liệu này không chỉ có 
khả năng tái chế hoàn toàn (nếu có dụng cụ) mà nó 
còn tự phân hủy trong vòng vài năm dưới điều kiện 
phù hợp và có thể thể phân hủy bằng phương pháp 
công nghiệp. Giống các loại nhựa khác khi được sử 
dụng riêng rẽ, nó không có độ cứng hay độ bền cơ 
học như các vật liệu hỗn hợp. Mặc dù vậy, vì các chất 
hỗn hợp đó được tạo thành từ ít nhất 2 chất trộn lẫn 
với nhau nên tái chế chúng là một quy trình phức tạp 
mà thường không tương xứng với công sức hoặc chi 
phí bỏ ra.

Với kiến thức đó, các nhà nghiên cứu từ Viện công 
nghệ hóa học Fraunhofer vừa tạo ra được một chất 
hỗn hợp được tạo thành từ các sợi PLA bện vào nhau 
trong một ma trận PLA. 

Sợi và ma trận thực tế được làm từ 2 loại nhựa sinh 
học khác nhau; sợi có nhiệt độ nóng chảy cao hơn 
ma trận. Điều này có nghĩa rằng trong quá trình sản 
xuất, sợi rắn được nhúng vào ma trận lỏng (được cấu 
thành từ các hạt PLA nung chảy), sau đó, ma trận 
cũng đặc lại để tạo thành một chất rắn. Quy trình tái 
chế đơn giản chỉ là nung chảy cả sợi và ma trận ở các 
mức nhiệt khác nhau.

Viện Fraunhofer tuyên bố chất hỗn hợp PLA này 
bền và cứng hơn nhiều so với dạng nhựa “tinh khiết”, 
được cho là có khả năng cạnh tranh được với các chất 
hỗn hợp polypropylene tự gia cố thương mại hiện có. 
Hơn nữa, quá trình sản xuất chỉ đòi hỏi khoảng một 
nửa năng lượng so với các chất hỗn hợp gốc dầu và 
tạo ra lượng CO2 khoảng bằng một nửa trên mỗi kg 
vật liệu. Khi công nghệ được phát triển xa hơn, người 
ta hy vọng chất hỗn hợp PLA  này có thể tìm thấy 
công dụng trong các ứng dụng thể thao, ô tô và y tế.

Nguồn:  dost-dongnai.gov.vn
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KẾT NỐI STARTUP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 
LONG VỚI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 
QUỐC GIA

Techmart - Techfest Mekong 2019 đã chính thức 
khai mạc sáng nay tại Thành phố Cần Thơ. Sự 

kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối 
hợp với UBND Thành phố Cần Thơ tổ chức, diễn ra 
từ ngày 22-23/10/2019. Tham dự sự kiện có đồng 
chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành 
phố Cần Thơ, đồng chí Trần Văn Tùng – Thứ trưởng 
Bộ KH&CN; cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung 
ương và địa phương, các tổ chức KH&CN, các doanh 
nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố 
Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng và các đại biểu cắt băng khai 

mạc buổi Lễ.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần 

Văn Tùng cho biết, việc tổ chức Techmart - Techfest 
Mekong 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng  đối 
với các tỉnh vùng ĐBSCL, với mục tiêu trưng bày và 
giới thiệu các kết quả nghiên cứu KH&CN nổi bật 
của các viện, trường, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, 
các nhà khoa học, các nhà sáng chế không chuyên 
nhằm tạo lập môi trường gắn kết KH&CN với sản xuất 
kinh doanh, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
và các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống, 
hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị và 
sản phẩm tạo năng lực cạnh tranh trong hội nhập 
và phát triển của các tỉnh trong khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL). Đồng thời, sự kiện tạo cơ hội 
giao lưu, hợp tác, chuyển giao công nghệ, quảng bá 
sản phẩm, mở rộng phát triển thị trường của các tỉnh 
trong khu vực với các tỉnh, thành trong nước. Ngoài 
ra, Techmart – Techfest Mekong 2019 còn kết nối các 
thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 
vùng ĐBSCL với Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 
quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố Cần Thơ cho biết, ĐBSCL là một trong 7 
vùng kinh tế xã hội của của cả nước với thế mạnh là 
sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp 
toàn vùng chiếm 33,2% tổng giá trị sản xuất nông 
nghiệp của cả nước.

Techmart - Techfest Mekong 2019 đã thu hút được 
gần 200 đơn vị tham gia trưng bày hơn 800 kết quả 
nghiên cứu với hơn 250 gian hàng của các doanh 
nghiệp có hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đổi 
mới công nghệ tiêu biểu tập trung vào hai ngành 
công nghiệp của vùng là công nghiệp chế biến 
lương thực, chế biến thuỷ, hải sản. Ngoài ra, còn 
có các doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất các sản 
phẩm, chế phẩm sinh học hỗ trợ cho sự phát triển 
sản phẩm xuất khẩu là gạo và thủy sản như: hệ thống 
giám sát môi trường và điều khiển tự động cho vườn 
cây, công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng trừ 
vi nấm và tuyến trùng gây hại cây trồng, hệ thống 
sấy nông sản dạng tháp, máy gieo hạt công nghệ 
cao, hệ thống dây chuyền thiết bị xử lý rác thải sinh 
hoạt thành phân bón hữu cơ... Đặc biệt, các kết quả 
nghiên cứu đến từ các Viện nghiên cứu và các trường 
Đại học như: Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Cần 
Thơ, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam…

Techmart – Techfest Mekong 2019 còn trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm của hơn 30 cá nhân, doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
thành phố và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 
Trong khuôn khổ sự kiện còn có phiên kết nối giữa 
quỹ đầu tư, nhà đầu tư với các dự án khởi nghiệp và 
hội thảo chia sẻ kinh nghiệp thành công, thất bại 
trong quá trình khởi nghiệp. Techmart – Techfest 
Mekong 2019 còn có khu gian hàng trưng bày các kết 
quả nghiên cứu của các nhà sáng chế không chuyên 
đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Techmart - Techfest Mekong 2019 là sự kiện nằm 
trong chuỗi Ngày hội khởi nghiệp tại các vùng 
trọng điểm như Techfest vùng Đông Nam Bộ tại Bà 
Rịa – Vũng Tàu, Techfest Tây Nguyên tại Lâm Đồng, 
Techfest vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du 
miền núi Bắc Bộ tại Hà Nội. Đây cũng sẽ là tiền đề 
cho việc tổ chức sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo Quốc gia (TECHFEST) sẽ được tổ chức 
từ ngày 03 - 06 tháng 12 tại thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh.

Ngay trong buổi sáng khai mạc Techmart - Techfest 
Mekong 2019 đã diễn ra Chung kết cuộc thi “Tìm 
kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ năm 2019” với 
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sự tham dự của 16 đội thi thuyết trình về dự án khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. Các dự án được lựa chọn 
dựa trên các tiêu chí gồm: tính sáng tạo, tính xã hội, 
có khả năng thương mại hóa trên thị trường, mô hình 
kinh doanh, khả năng nhân rộng và năng lực đội thi.
Kết quả chung cuộc, Giải Nhất thuộc về Dự án “Giấy 
dừa Bến Tre” của Công ty TNHH Escoco Vietnam, Giải 
Nhì thuôc về Dự án “Sữa bí đỏ” của Công ty TNHH 
sản xuất chế biến nông sản Vạn Tín Organics; Giải 
Ba thuộc về các Dự án: Hệ thống điều khiển và giám 
sát tự động quạt nước hồ tôm (sinh viên Trần Phước 
Đạt, Đại học Trà Vinh); Máy tách cá cơm (Lê Hoàng 
Minh Kha); Kỹ thuật sản xuất ống hút bằng nước dừa 
(Trương Thị Cẩm Hồng, Công ty TNHH Chế biến sản 
phẩm dừa Cửu Long”.

Cả 5 dự án chiến thắng chung kết cuộc thi sẽ được 
Ban Tổ chức hỗ trợ gian hàng trưng bày sản phẩm 
tại Techfest Vietnam 2019 tại Quảng Ninh tổ chức 
vào đầu tháng 12 tới. Hai dự án Giải Nhất, Nhì sẽ đại 
diện cho vùng ĐBSCL tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài 
năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2019”.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Techfest vùng 
ĐBSCL, chiều ngày 22/10 diễn ra Hội thảo “Kết nối 
đầu tư giữa startup vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
với doanh nghiệp”.

 Nguồn:  www.most.gov.vn

SÁNG CHẾ CỦA VIETTEL ĐƯỢC CẤP BẰNG BẢO HỘ 
ĐỘC QUYỀN TẠI MỸ

Sáng chế “Phương thức phân chia dữ liệu ngẫu 
nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý” 

ứng dụng trong Hệ thống tính cước thời gian thực 
của Viettel được cấp bằng bảo hộ độc quyền tại Mỹ.
Ngày 4/11/2019, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa 
Kỳ (USPTO) đã cấp bằng bảo hộ độc quyền cho Tập 
đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội (Viettel) 
dành cho sáng chế “Phương thức phân chia dữ liệu 
ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý” 
bởi chưa từng được tìm ra và triển khai trên toàn thế 
giới.

Sáng chế được bảo hộ độc quyền của Viettel đề 
xuất phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên 
trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý, giúp phân 
tán dữ liệu một cách ngẫu nhiên và đồng đều tới 
từng vi xử lý trong mỗi nốt (node) mạng, từ đó giúp 
tăng hiệu năng xử lý và giảm thời gian khi thay đổi 
cấu hình hệ thống.

Sáng chế này đã được Viettel vận dụng thành công 
vào xây dựng Hệ thống tính cước thời gian thực- 
vOCS. Sáng chế đã giải quyết bài toán phân bổ và lưu 
trữ dữ liệu trong hệ thống vOCS giúp tăng tốc độ xử 

lý thông tin lên gấp 5 lần trong khi vẫn đáp ứng yêu 
cầu rất cao về dung lượng thuê bao với hàng trăm 
triệu khách hàng và số lượng giao dịch đồng thời lên 
tới hàng trăm nghìn.

Nhóm tác giả Viettel vận hành hệ thống vOCS
Tác giả của sáng chế này là 4 kỹ sư người Việt, trong 
đó có 3 người được đào tạo trong nước, đã làm việc ở 
Viettel từ 2 đến 6 năm. Sáng chế của Viettel, mang số 
hiệu 10,417.064 B2, do USPTO cấp, được bảo hộ độc 
quyền tại Mỹ tới ngày 20/12/2037.

Cấu trúc dữ liệu phân tán của hệ thống vOCS cũng 
cho phép dự phòng (backup) dữ liệu đồng thời trên 
nhiều nốt mạng và cụm mạng (cluster) đảm bảo tính 
ổn định và tin cậy của hệ thống. Điều này đã được 
minh chứng trong thực tế bằng việc chưa từng mắc 
lỗi liên quan đến hệ thống tính cước của Viettel đối 
với hơn 170 triệu thuê bao của các nhà khai thác viễn 
thông tại 11 quốc gia, kể từ khi vận hành hệ thống 
vOCS từ tháng 3 năm 2017 đến nay.

Ứng dụng này đã khiến vOCS giúp các nhà khai 
thác viễn thông có khả năng cung cấp cho mỗi khách 
hàng một gói cước với thời gian triển khai (Time-To-
Market) ngắn hơn rất nhiều so với các hệ thống có 
cùng tính năng và khả năng mở rộng hệ thống dễ 
dàng, kinh tế mà không ảnh hưởng đến dịch vụ đang 
cung cấp.

Chia sẻ về lý do đăng ký các bằng sáng chế độc 
quyền, ông Nguyễn Vũ Hà - Tổng giám đốc Tổng công 
ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel chia sẻ: “Khởi 
sự từ năm 2010, Viettel đã có một quá trình tập trung 
nghiên cứu các nền tảng, công nghệ lõi để định hình 
các dòng sản phẩm và bước đầu chế tạo thử nghiệm, 
có những sản phẩm trang bị thực tế cho các đơn vị 
trong nước. Từ năm 2017, Viettel thực hiện chuẩn hóa 
hệ thống quy trình theo Quy chuẩn quốc tế và bước 
đầu đưa các sản phẩm ra thị trường thế giới”.

 Nguồn:  vietq.vn
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO – ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Sáng ngày 24/9/2019, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ 
Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam bộ. Tham dự 
hội nghị, về phía Bộ KH&CN có Ông Chu Ngọc Anh, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ; Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn 
Hồng Lĩnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, chủ 
tịch HĐND tỉnh BR-VT, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ 
tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục, cục, 
vụ, viện và các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, đại diện lãnh 
đạo các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành 
phố vùng Đông Nam Bộ và hơn 300 đại biểu là đại 
diện các doanh nghiệp, hội, hiệp hội các địa phương, 
các nhà khoa học trong vùng.

 
Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệChu Ngọc Anh lên phát 

biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN 

Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Hội nghị khoa học quan 
trọng này là một trong những hoạt động nhằm triển 
khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/7/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng 
trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam. Để KH&CN trở thành động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng Đông Nam bộ cần 
có các giải pháp mạnh mẽ nhằm thu hút đội ngũ cán 
bộ KH&CN đầu ngành, nhà khoa học tài năng; cần 
có các giải pháp để tăng cường đầu tư cho KH&CN 
từ Nhà nước, xã hội và DN. Đồng thời, phải xác định 
DN là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc 
gia, nơi biến các kết quả nghiên cứu từ viện, trường 
thành sản phẩm, hàng hóa.

Bí thư tỉnh ủy BR-VT Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ, 
tỉnh đang nỗ lực xây dựng nền kinh tế, phát triển 

dựa trên 5 trụ cột là công nghiệp, cảng biển, dịch 
vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, lấy KH&CN và ĐMST là nền tảng cho 
sự phát triển. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng cho rằng, 
để KH&CN có thể là động lực thúc đẩy phát triển cho 
BR-VT nói riêng và các tỉnh, thành khác nói chung, 
Bộ KH&CN cần tham mưu với Chính phủ, Quốc hội 
điều chỉnh một số cơ chế chính sách chưa phù hợp. 
Ví dụ như các mô hình chính sách cho các đối tượng 
nhà nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp ứng 
dụng KH&CN, việc thu hút dự án FDI có ứng dụng 
KH&CN… Điều này sẽ giúp các nhà khoa học, doanh 
nghiệp phát huy sức sáng tạo, đổi mới công nghệ, 
đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất. 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh Ủy, chủ tịch HĐND tỉnh 
BR-VT  phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 15 
tham luận, là những ý kiến đóng góp của các nhà 
khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước về khoa 
học - công nghệ, các doanh nghiệp có nhiều ứng 
dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, trong đó có 
nhiều tham luận đã chỉ rõ những bất cập, khó khăn 
trong hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển 
các doanh nghiệp khoa học, như: Khoa học - công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, lựa chọn chính sách nhằm 
tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; Đổi 
mới sáng tạo - thực trạng và vấn đề đặt ra cho các địa 
phương vùng Đông Nam Bộ trong việc thúc đẩy phát 
triển kinh tế; Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt 
động chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của 
doanh nghiệp tại các tỉnh, thành khu vực phía nam…

 Nguồn:  sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

HỘI NGHỊ GIAO BAN KH&CN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 
LẦN THỨ 15

Chiều ngày 23/9, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Khoa 
học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân 
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dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giao ban 
KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ 15. Tham dự và 
chủ trì hội nghị, về phía Bộ KH&CN có ông Bùi Thế 
Duy – Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Nguyễn Văn Liễu – 
Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa 
phương; Về phía Sở KH&CN có ông Mai Thanh Quang 
– GĐ Sở KH&CN, cùng đại diện  lãnh đạo Tổng cục, 
cục, vụ, viện và các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, đại diện 
lãnh đạo các Sở KH&CN các tỉnh và thành phố vùng 
Đông Nam Bộ.

Hội nghị nhằm đánh giá các kết quả hoạt động 
KH&CN của vùng giai đoạn 2017-2019; kết quả thực 
hiện các nội dung trong Thông báo kết quả Hội nghị 
giao ban KH&CN các tỉnh, thành phố vùng Đông 
Nam Bộ lần thứ 14; những đóng góp của KH&CN 
trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của 
vùng; phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 
từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị phát triển khoa học 
và công nghệ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy (ở giữa) đồng chủ trì Hội nghị
Theo số liệu báo cáo của các Sở KH&CN, tính đến 

tháng 8/2019, các tỉnh, thành phố trong toàn vùng 
đều đã ban hành Kế hoạch về hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, qua đó đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp thông qua các hình thức khác nhau (tổ 
chức khóa đào tạo, tham gia techfest...), nhiều địa 
phương đã hình thành được các mô hình hỗ trợ khởi 
nghiệp như: cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh 
doanh, không gian làm việc chung, tổ chức cung cấp 
dịch vụ… Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tại các địa phương đang được lãnh đạo tỉnh rất quan 
tâm và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong 
giai đoạn 2017-2019 đã có 286 dự án đầu tư tại 7 tỉnh, 
thành phố đã được thẩm định công nghệ; hướng dẫn 
hồ sơ cấp phép cho 1.177 cơ sở sử dụng bức xạ; thẩm 
định, cấp phép cho 1.213 cơ sở đủ tiêu chuẩn về an 
toàn bức xạ; thường xuyên kiểm tra an toàn và kiểm 

soát bức xạ tại 3.490 cơ sở y tế và 1.342 các cơ quan, 
đơn vị có sử dụng nguồn phóng xạ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thế Duy đã tặng hoa 
chúc mừng Giám đốc Sở KH&CN Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu về những kết quả đạt được trong hoạt động 
KH&CN của Tỉnh thời gian qua cũng như việc tổ chức 
thành công Hội nghị KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần 
thứ XV. Thứ trưởng cũng đã tặng hoa Giám đốc Sở 
KH&CN tỉnh Bình Phước và kỳ vọng Bình Phước sẽ tổ 
chức thành công Hội nghị KH&CN Vùng Đông Nam 
Bộ tiếp theo vào năm 2021.

Nguồn:  Nguyễn Tuyết

HỘI NGHỊ “BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG 
CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN 
TỬ”

Sáng ngày 17/10, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ 
Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT tổ chức hội 
nghị “Bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số 
quốc gia và chính phủ điện tử”. Tham dự Hội nghị, về 
phía Bộ TT&TT có ông Nguyễn Khắc Lịch - Phó Cục 
trưởng Cục An toàn thông tin, Bà Nguyễn Minh Hằng 
- Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Đinh Quang Trung 
- Phó vụ trưởng Vụ KH&CN. Về phía Sở TT&TT tỉnh 
BR-VT có ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Sở, ông Trương 
Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở, ông Lê Việt Trung - Phó 
Giám đốc Sở. Ngoài ra còn có sự tham gia của hơn 
100 đại biểu là đại diện các Bộ, ngành Trung ương, 
lãnh đạo các Sở TT&TT các tỉnh khu vực Miền Nam, 
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực 
thông tin - truyền thông trong và ngoài tỉnh BR-VT.

Hội nghị nhằm tiếp tục triển khai công tác tuyên 
truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm 
về an toàn thông tin theo Quyết định số 893/QĐ-TTg 
ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến 
năm 2020 (Đề án 893).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện 
Cục An toàn thông tin, chuyên gia Công nghệ thông 
tin của Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày một 
số nội dung của 5 Chuyên đề. Trong đó, Chuyên đề 
1: Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên 
không gian mạng; Chuyên đề 2: Tổng quan Chỉ thị 
số 14/CT-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc 
hại và Chỉ thị số 14/CT-TTg năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc Tăng cường bảo đảm an toàn, an 
ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt 
Nam; Chuyên đề 3: Chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm 
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an toàn thông tin địa phương; Chuyên đề 4: Bảo vệ 
thông tin cá nhân trong thời đại số; Chuyên đề 5: Xây 
dựng và phát triển mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn 
thông tin mạng quốc gia.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó cục trưởng Cục An 
toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), khẳng 
định: Bảo đảm an toàn thông tin cho chuyển đổi số và 
chính phủ điện tử không đơn thuần là ứng dụng các 
giải pháp đắt tiền mà quên đi yếu tố con người. Thực 
tiễn đã chứng minh cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động luôn là những mắt xích yếu nhất về 
an toàn thông tin. Một sự cố về mất an toàn thông tin 
của cơ quan, tổ chức có thể phát sinh từ những tình 
huống đơn giản nhất như chia sẻ mật khẩu hay sử 
dụng email không đúng cách… Đối với mục tiêu ứng 
dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện 
tử thì an toàn thông tin luôn là yếu tố then chốt trong 
quá trình chuyển đổi số. Đây cũng được coi là xu thế 
chung trên thế giới hiện nay. Song song với sự phát 
triển và ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin 
thì mức độ thiệt hại và tác động khi xảy ra sự cố mất 
an toàn thông tin theo đó cũng ngày càng nghiêm 
trọng, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực. Bởi vậy, cần 
nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động, những người sẽ trực tiếp tham 
gia xây dựng, triển khai, vận hành và sử dụng các sản 
phẩm, dịch vụ của chuyển đổi số và chính phủ điện 
tử. Đây là lực lượng quan trọng góp phần bảo đảm 
an toàn thông tin, làm nên thành công của quá trình 
chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử của Việt 
Nam.

Nguồn:  sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP 
KH&CN CHO CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG 
NGHỆ SAO VIỆT

Ngày 08/10, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 
Lễ trao giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

cho Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Sao Việt. 
Đại diện Sở KH&CN tỉnh, ông Nguyễn Kim Trường 
– PGĐ Sở đã trao giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN cho ông Vũ Việt Chiến – PGĐ công ty TNHH 
Giải pháp và Công nghệ Sao Việt. 

Các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh dần 
được hình thành và từng bước phát triển. Tỉnh đã ban 
hành Đề án phát triển doanh nghiệp KH&CN tỉnh BR-
VT đến năm 2020 với mục tiêu hình thành ít nhất 07 
doanh nghiệp KH&CN. Đây cũng là một chính sách 
ưu đãi của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng, đẩy 
mạnh thương mại hóa các kết quả KH&CN vào sản 

xuất, kinh doanh.

PGĐ Nguyễn Kim Trường – Đại diện Sở KH&CN trao giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho công ty TNHH Giải 

pháp và Công nghệ Sao Việt
Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Sao Việt 

là doanh nghiệp có hoạt động chính trong lĩnh vực 
phần mềm – tin học, với kết quả đầu tư nghiên cứu 
và phát triển phần mềm “Đảm bảo chất lượng và 
Chống hàng giả Br-Guard” đã được Cục Bản Quyền 
tác giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả 
số 723/2014/QTG ngày 13/3/2014. Việc ứng dụng kết 
quả nghiên cứu này đã góp phần quan trọng đem lại 
hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty. Theo báo cáo doanh nghiệp tỷ lệ doanh thu 
từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành 
từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu của doanh 
nghiệp là 36.5%. Với kết quả như vậy, ngày 16/92019 
Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN số 02/2019/DNKHCN cho Công ty TNHH Giải 
pháp và Công nghệ Sao Việt với 02 sản phẩm hình 
thành từ kết quả KH&CN: Phần mềm “Đảm bảo chất 
lượng và Chống hàng giả Br-Guard” và Tem Công và 
Tem Công nghệ Br – Guard.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 06 DN KH&CN 
gồm: Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô 
thị tỉnh; Công ty CP Công nghệ Việt - Séc; Công ty 
TNHH Quốc tế Troy; Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Đại Nam; công ty TNHH Ngọc Tùng và công ty 
TNHH Giải pháp và Công nghệ Sao Việt.
Với việc được chứng nhận là DN KH&CN, các DN sẽ 
được hưởng nhiều ưu đãi như miễn, giảm thuế thu 
nhập DN; hưởng thuế suất thu nhập thấp trong thời 
gian có hiệu lực của giấy chứng nhận DN KH&CN và 
một số ưu đãi khác…

Nguồn:  sokhcn.baria-vungtau.gov.vn


