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Cùng với các hoạt động trong cả nước thiết thực chào mừng Ngày Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5, nhằm tuyên truyền rộng 
rãi các thành tựu KH&CN đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
tổ quốc; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN. Ở địa phương, 
Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, áp dụng rộng rãi các thành tựu 
KH&CN vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; đồng thời tích cực 
tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về KH&CN nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong phát triển 
KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, với 
nhiều hình thức phong phú.

Nhân dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin trân 
trọng gửi tới quý độc giả trong và ngoài tỉnh Đặc san Thông tin KH&CN 
số chào mừng ngày KH&CN 18/5, giới thiệu tổng quan các hoạt động 
KH&CN của địa phương, một số kết quả nghiên cứu cũng như các hoạt 
động tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN, các tài năng trẻ có nhiều đóng 
góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

 Với sự nhiệt huyết, quyết tâm và đồng lòng của đội ngũ các cán bộ 
nghiên cứu và quản lý KH&CN, tôi tin tưởng KH&CN sẽ phát triển vượt 
bậc trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công chiến lược, kế hoạch 
trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Thay mặt cho Ban Biên tập Đặc san 
Thông tin KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; xin thân ái gửi đến toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoạt động trong các lĩnh 
vực KH&CN của địa phương cùng quý độc giả lời chúc sức khỏe, thi đua 
đổi mới, sáng tạo và thành công.

Tổng Biên tập
ThS. MAI THANH QUANG
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SỰ PHÁT TRIỂN AI Ở MỘT SỐ NƯỚC
Trí tuệ nhân tạo (AI- Artificial Intelligence) ngày 

càng trở nên phổ biến nhờ những ứng dụng quan 
trọng trong chiến lược chuyển đổi số của các nước 
phát triển dựa trên kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu 
lớn (Big Data) và nền tảng mở. Trong khoảng 20 
năm vừa qua AI đã có sự phát triển mạnh mẽ trở 
thành mũi nhọn của Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư (CMCN 4.0). Một số sự kiện nổi bật về 
AI gồm: Xe tự lái; năm 2011 công nghệ AI của 
Watson có khả năng đánh bại người chơi giỏi nhất 
trên chương trình đố vui Jeopardy; kể từ năm 2014 
trong lĩnh vực y tế các bệnh viện đã có thể sử dụng 
sức mạnh tính toán của Watson để chẩn đoán ung 
thư và nhận thức các mô hình phức tạp khác; vào 
năm 1997 máy tính Deep Blue của IBM với công 
nghệ AI đã đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới 
Garry Kasparov, cuối năm 2006 máy tính Deep 
Fritz đánh bại nhà vô địch cờ vua Kramnik; Công 
nghệ AI của DeepMind chơi được Atari Games và 
AlphaGo đánh bại kì thủ cờ vây Lee Sedol là một 
trong những kì thủ cờ vây giỏi nhất thế giới.,… 
Những tiến bộ đột phá của AI trong vài năm gần 
đây đã khiến các nước trên thế giới nhận thức về 
khả năng và tập trung năng lực phát triển AI trong 
mọi lĩnh vực, từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng. 
Kể từ năm 2017, một cuộc chạy đua phát triển 
AI giữa các nước đã thực sự bắt đầu, mà gần đây 
Trung Quốc đang nổi lên mạnh mẽ với quyết tâm 
đuổi kịp Mỹ(1). 

Trung Quốc đang đầu tư cải thiện chất lượng 
nghiên cứu AI với ba sáng kiến   là:

1) Kế hoạch phát triển AI thế hệ mới của Trung 
Quốc để có những bước đột phá đáng kể trong lý 
thuyết AI vào năm 2025.

2) Chính phủ Trung Quốc đã tạo ra các trung tâm 
nghiên cứu, bao gồm Trung tâm nghiên cứu trí tuệ 
nhân tạo quốc gia, có hơn 100 nhân viên. Trung 
Quốc đưa AI vào ứng dụng thương mại với trên 
1.000 công ty liên quan đến AI. Bộ giáo dục Trung 
Quốc đã công bố kế hoạch thúc đẩy giáo dục AI 
và một số trường đại học hàng đầu đã bổ sung các 
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khoa và chuyên ngành về AI. Một số đại học là 
trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về AI như 
Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông Thượng 
Hải, Viện Hàn lâm khoa học.

3) Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin 
Trung Quốc có kế hoạch phân bổ 950 triệu đô la 
hàng năm để tài trợ cho các dự án AI chiến lược.

Trung Quốc thực hiện phân phối công ty khởi 
nghiệp AI theo khu vực, các công ty AI ở Trung 
Quốc chủ yếu tập trung ở các thành phố cấp một và 
cấp hai và khu vực ven biển.  Ngoài ra, Bắc Kinh, 
Thượng Hải, Thâm Quyến và Hàng Châu được xếp 
hạng trong Top 20 trên thế giới về số lượng và sản 
lượng công nghiệp của các công ty AI. Là kết quả 
của lực lượng lao động lớn và tài năng, tài nguyên 
công nghiệp và vốn, vượt trội so với các khu vực 
và thành phố khác, Bắc Kinh được ghi nhận số 
lượng công ty AI cao nhất tại Trung Quốc.

Để thúc đẩy sự phát triển của AI, chính phủ Trung 
Quốc đã ra mắt một loạt các khu công nghiệp AI ở 
phía Đông và phía Nam của đất nước. Năm 2018, 
Trung Quốc đã có hơn 60 khu công nghệ AI. Các 
khu công nghiệp thường có các chính sách ưu đãi 
để thu hút các công ty AI, như trợ cấp cho thuê và 
nhượng bộ thuế. Những công ty lớn như Baidu, 
Alibaba, Tencent đã quốc tế hóa hoạt động AI của 
họ. Trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc phát triển theo 
cấp số nhân trong những năm qua là kết quả của 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 3 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

một môi trường công nghệ, thể chế và kinh tế lý 
tưởng. Thứ nhất, công nghệ AI mở rộng đã có thể 
hợp tác mạnh mẽ giữa các viện nghiên cứu, chính 
quyền địa phương và chính quyền trung ương cũng 
như các công ty quan tâm đầu tư vào ngành công 
nghiệp AI của Trung Quốc. Thứ hai, sự mở rộng 
nhanh chóng của thị trường AI của Trung Quốc 
đang hoạt động như một chất xúc tác cho nhiều 
người khởi nghiệp mong muốn phát triển các sản 
phẩm AI (2).

Hàn Quốc đang đặt mục tiêu vượt lên trên các 
đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vào năm 
2030 để củng cố nền kinh tế và cải thiện mức 
sống của công dân. Theo chiến lược quốc gia, Hàn 
Quốc có kế hoạch tận dụng sức mạnh của mình 
vào chip nhớ để xây dựng ngành công nghiệp 
chip AI cạnh tranh nhất thế giới, với chất bán dẫn 
mới có tốc độ xử lý gấp 25 lần và chỉ tiêu thụ một 
phần nghìn năng lượng của các mạch tích hợp 
hiện có. Bộ kinh tế lớn thứ tư châu Á đã bơm hơn 
1 nghìn tỷ won vào chip thông minh thế hệ tiếp 
theo trong giai đoạn 2020-2029 để đảm bảo các 
công nghệ bán dẫn quan trọng nhất trong tương 
lai, khoản đầu tư này sẽ được đưa vào các chip 
được gọi là chip xử lý trong bộ nhớ (PIM) có thể 
bắt chước bộ não sống và là một công nghệ quan 
trọng mà Seoul muốn có được. Theo Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và CNTT Choi Ki-young phát biểu 
trong một cuộc họp báo: “Chiến lược AI mới nhất 
tập trung vào việc tận dụng triệt để các thế mạnh 
hiện có của đất nước chúng tôi để cạnh tranh hiệu 
quả với các đối thủ và đáp ứng nhanh chóng với 
những thay đổi công nghệ”. Trong khi khả năng 
công nghệ AI của Hàn Quốc bám sát các quốc gia 
hàng đầu như Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, mục 
tiêu là giảm khoảng cách trong những năm tới. So 
với Mỹ, khả năng của Hàn Quốc được đánh giá 
ở mức 81,6% vào năm 2018, với nỗ lực đẩy mức 
này lên tới 95% vào năm 2030. Ngoài ra, Seoul sẽ 
thúc đẩy các chuyên gia có thể đóng góp cho lĩnh 
vực AI và khuyến khích sử dụng công nghệ trong 
khoảng 2.000 nhà máy thông minh vào năm 2030, 
và chính phủ có thể thúc đẩy thêm nhu cầu về tăng 
trưởng (3).

Tại Nhật Bản, lịch sử nghiên cứu AI bắt đầu từ 
những năm 1960. Tại Đại học Kyoto, Toshiyuki 
Sakai đã thành lập một nhóm nghiên cứu tập trung 

vào xử lý thông tin đa phương tiện (thị giác máy 
tính, xử lý tiếng nói và ngôn ngữ tự nhiên). Tại hội 
chợ triển lãm Osaka năm 1970, nhóm của Sakai 
đã trưng bày hệ thống nhận diện khuôn mặt đầu 
tiên trên thế giới. Các nhóm nghiên cứu AI chính 
trở nên phổ biến hơn ở Nhật Bản vào những năm 
1970. Những nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ dẫn 
đến kết quả như Bộ xử lý từ tiếng Nhật JW-10 được 
Toshiba tạo ra năm 1979. Năm 1985, Viện thế hệ 
mới Công nghệ máy tính (ICOT) được thành lập 
để tiến hành nghiên cứu trên máy tính thế hệ thứ 
năm. Năm 1986, Viện nghiên cứu quốc tế (ATR) 
được thành lập và nhiều dự án nghiên cứu tiên tiến 
được tiến hành trong các lĩnh vực khoa học não, 
robot, và dịch lời nói. Hiệp hội trí tuệ nhân tạo 
Nhật Bản (JSAI) cũng được thành lập vào năm 
1986. Vai trò chính của JSAI là giúp cộng đồng AI 
trong nước liên kết với nhau và với cộng đồng AI 
quốc tế dẫn đến Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân 
tạo và Hội nghị quốc tế về Lý thuyết học thuật 
toán năm 1990. Trong Kế hoạch nghiên cứu khoa 
học và công nghệ lần thứ 5 (2016-2020), Chính 
phủ Nhật Bản đã đặt ra mục tiêu đưa quốc gia này 
vươn lên dẫn đầu chuyển đổi từ “Công nghiệp 
4.0” sang “Xã hội 5.0”, nơi mà mọi khía cạnh của 
xã hội chứ không chỉ sản xuất và các ngành công 
nghiệp đều được chuyển đổi bởi công nghệ thông 
tin và truyền thông (ICT).

Ở Mỹ ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng là đưa 
nước Mỹ trở thành cường quốc dẫn đầu về AI 
trên toàn thế giới. Những bước đầu tiên hướng 
tới chính sách AI ở Mỹ được xuất hiện dưới thời 
chính quyền ông Obama với việc xuất bản ba báo 
cáo có ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu: Chuẩn 
bị cho tương lai của Trí tuệ nhân tạo, Kế hoạch 
chiến lược nghiên cứu và phát triển Trí tuệ nhân 
tạo quốc gia, và Trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và 
nền kinh tế. Tổng thống Trump tuyên bố ý định 
của mình là biến nước Mỹ trở thành nước đi đầu về 
AI trên toàn cầu. Năm 2019 hầu hết các công nghệ 
sử dụng trí tuệ nhân tạo (4) với con số thống kê sau:

78% giám đốc điều hành công nghệ được khảo 
sát báo cáo rằng họ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo 
trong công nghệ máy học.

62% giám đốc điều hành công nghệ được khảo 
sát đã đề cập rằng họ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo 
nhiều nhất trong các công nghệ robot và tự động 
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hóa máy móc.
Tiếp theo là khảo sát các nhà điều hành công 

nghệ chỉ ra rằng họ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo 
với một công nghệ Mạng lưới thần kinh tỷ lệ 41%.

Thực tế ảo, thực tế tăng cường và IoT cũng được 
liệt kê là các công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo 
của các giám đốc điều hành được khảo sát với tỷ 
lệ 37%.

Mới đây, trong đại dịch Covid-19 các nhà nghiên 
cứu Mỹ đã tạo ra một ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
(AI) cho phép nhanh chóng đánh giá nguy cơ 
nhiễm virus SARS-CoV-2 chỉ trong ít phút ngay 
tại nhà mình.

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG AI Ở NƯỚC TA
Trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế, 

cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, ở Việt Nam từ năm 2014 
Chính phủ đã xác định AI là công nghệ đột phá, 
là mũi nhọn cần được triển khai nghiên cứu, được 
đưa vào danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư 
phát triển. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan 
được giao nhiệm vụ tham mưu, định hướng để 
thúc đẩy phát triển công nghệ của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0; và đã triển khai nhiều hoạt động 
hỗ trợ phát triển công nghệ AI, tạo mối liên kết 
giữa các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, các doanh 
nghiệp nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng đề 
án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia 
theo mô hình của thế giới với mục tiêu phát triển 
thành công những ý tưởng công nghệ sáng tạo 
mang tính đột phá của người Việt, đóng góp vào 
sự phát triển chung của đất nước. Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư còn hỗ trợ khơi thông nguồn vốn cho 
AI qua các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế như 
sự kiện Vietnam Venture Summit (tháng 6/2019); 
thành lập quỹ Global Fund nhằm đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao và đưa tri thức Việt Nam 
ra thế giới; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực 
với sự kiện thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo 
Việt Nam, quy tụ các chuyên gia công nghệ và 
cộng đồng AI (năm 2018).

Gần đây rất nhiều hội thảo, hội nghị khoa học đã 
được tổ chức dưới sự chủ trì của Chính phủ, các 
bộ, ngành, với sự tham gia của các tổ chức, chuyên 
gia trong nước và quốc tế, như: Hội thảo Trí tuệ 
nhân tạo Việt Nam 2018 (AI4VietNam 2018) do 

Bộ Khoa học và Công nghệ  chủ trì tổ chức ngày 
21/8 tại Hà Nội; “Ngày hội Trí tuệ nhân tạo” diễn 
ra hồi tháng 9/2019.

Bên cạnh những nỗ lực của Nhà nước, AI đã và 
đang được các tập đoàn, công ty như FPT, Viettel 
nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh 
vực: Y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, 
thương mại điện tử... Các Trường Đại học tuyển 
sinh trình độ đại học ngành AI để đào tạo nhân 
lực AI; sự kiện ra mắt Liên hiệp các cộng đồng 
AI Việt Nam với đông đảo các thành viên như 
Câu lạc bộ khoa - trường - viện công nghệ thông 
tin - truyền thông Việt Nam FISU; Cộng đồng 
nghiên cứu, triển khai và ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo AI4Life; Cộng đồng chuyển đổi số - Digital 
Transformation; Cộng đồng Machine Learning cơ 
bản; Cộng đồng Google Developer; Cộng đồng 
Business Intelligence; Cộng đồng VietAI - trí tuệ 
nhân tạo Việt...; Tập đoàn Vingroup công bố thành 
lập Viện nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI - VinAI 
Research,… đánh dấu một bước phát triển mới của 
hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị "Trí tuệ nhân tạo và khoa học 
dữ liệu ứng dụng trong sản xuất và đời sống"

Thời gian qua trong nước đã chứng kiến nhiều 
ứng dụng AI được tạo ra như máy ảnh tự nhận diện 
khuôn mặt, trợ lý ảo trên smartphone, xe tự lái, 
robot Nano của FPT, Zalo Brain và Zalo Assistant 
của VNG; trợ lý ảo Ki-Ki có khả năng nhận diện 
khá tốt giọng nói của người Việt và có thể trả lời 
bằng giọng của cả ba miền Bắc, Trung, Nam khá 
tự nhiên; Viettel cũng là một doanh nghiệp Việt 
đầu tư vào lĩnh vực AI đang phát triển công nghệ 
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nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho 
tiếng Việt; một trong những startup của người Việt 
được chú ý là ELSA - ứng dụng luyện phát âm 
tiếng Anh do Văn Đinh Hồng Vũ sáng lập, lọt top 
5 ứng dụng AI toàn cầu; những khía cạnh khác của 
đời sống như giao thông, giáo dục, sức khỏe đều 
có thể được cải tiến dần dần khi ứng dụng AI; AI 
cũng đang hỗ trợ đắc lực ở lĩnh vực giao thông 
như xe tự lái bằng AI tự động tránh người cũng 
như tránh vật cản đang được sử dụng trong khu đô 
thị Ecopark. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, AI giúp 
giám sát camera giao thông, điều chỉnh tín hiệu đèn 
giao thông; Bệnh viện nhân dân 115 và Bệnh viện 
Gia An 115 TP Hồ Chí Minh là 2 bệnh viện đầu 
tiên tại Việt Nam ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân 
tạo Rapid trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ. Bên 
cạnh đó, theo các chuyên gia, Việt Nam có nhiều 
tiềm năng ứng dụng AI trong giải mã gene, xây 
dựng bản đồ gene người Việt…Thành phố Hồ Chí 
Minh đặt ra mục tiêu hình thành hệ sinh thái Trí 
tuệ Nhân tạo, Vietnamese AI ecosystem, mà trong 
đó có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nghiên cứu phát 
triển với doanh nghiệp triển khai và dưới sự lãnh 
đạo, khuyến khích, đặt hàng từ chính quyền các sở 
ban ngành. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh đề xuất việc tham gia giải quyết các bài toán 
ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo vào các vấn đề trong 
thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh (5), ví dụ như:  

- Xử lý thông minh các dữ liệu từ camera giao 
thông, camera an ninh: phát hiện các sự kiện, hành 
vi từ dữ liệu giao thông; ước lượng tình trạng ngập 
nước, tắc nghẽn giao thông… 

- Ứng dụng AI trong phân tích nội dung (hình 
ảnh, âm thanh, video, văn bản…) từ những ý kiến 
phản hồi của người dân. 

- Các bài toán về ứng dụng AI trong y khoa như 
chẩn đoán hình ảnh, nội soi ảo… 

- Ứng dụng việc ghi nhận sensor thông minh kết 
hợp thực tại ảo, thực tại tăng cường trong giáo dục 
- đào tạo, du lịch, văn hóa… 

- Tham gia xây dựng và đề xuất các tiêu chuẩn, 
quy trình về công nghệ, an toàn thông tin, trách 
nhiệm xã hội cho các giải pháp ứng dụng A vào 
các hoạt động trong đời sống - xã hội của thành 
phố. 

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nắm bắt xu thế chung 
của thế giới cũng như trong nước, nhiều hoạt động 

liên quan AI được tiến hành, Trường Đại học Bà 
Rịa - Vũng Tàu (BVU) bắt đầu đưa vào đào tạo 
chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân 
tạo từ khóa tuyển sinh năm 2019; Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề 
“Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu ứng dụng 
trong sản xuất và đời sống” và đặt hàng các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về ứng dụng 
CMCN 4.0 trong đó có AI; Đài PT-TH tỉnh có 
nhiều buổi truyền hình với chuyên đề về AI; các 
ngành xây dựng kế hoạch triển khai CMCN 4.0; 
nghiên cứu về AI tại trường Đại học Dầu khí (6); dự 
án xây dựng mô hình thí điểm “ngã tư thông minh 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo” do Sở khoa học và công 
nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thực hiện cho 
thấy hiệu quả của ứng dụng AI vào thực tế. Qua 22 
tháng triển khai, hệ thống giao thông thông minh 
giám sát bằng camera tại 1 điểm giao lộ đường 
Huỳnh Minh Thạnh và đường 27/4 thị trấn Phước 
Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
được xây dựng trên nên tảng ứng dụng công nghệ 
thông tin, đặc biệt là hệ thống ứng dụng AI và 
Big Data vào công tác đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông đạt kết quả tốt. Sở Thông tin và Truyền 
thông đưa AI vào các nội dung dự án xây dựng đô 
thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử.

MỘT VÀI ĐỀ XUẤT VỀ TRIỂN KHAI ỨNG 
DỤNG PHÁT TRIỂN AI ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH

Để phát triển ứng dụng AI rõ nét đối với nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, sản 
xuất và đời sống trong tỉnh, có thể lưu ý triển khai 
một số nội dung sau:  

- Xây dựng hệ sinh thái AI trong tỉnh gắn với nội 
dung triển khai CMCN 4.0.

- Trong kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo của tỉnh có sự khuyến khích các 
start-up về AI, vốn có nhiều lợi thế với lực lượng 
CNTT từ các trường đại học, cao đẳng, các doanh 
nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đưa nội dung AI vào trong các kế hoạch đào 
tạo nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Ứng dụng Chatbot giải đáp thông tin khoa học 
và công nghệ.

- Đề xuất chọn các đề tài, dự án ứng dụng AI 
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trong quản lý của các ngành nhất là giao thông vận 
tải, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp công nghệ 
cao, tài nguyên và môi trường.

- Ứng dụng AI tư vấn chọn nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ.

- AI tư vấn đánh giá trình độ công nghệ các 
ngành sản xuất, đánh giá công nghệ các dự án đầu 
tư vào tỉnh.

- AI tư vấn về Sở hữu trí tuệ nhất là đối với khai 
thác sáng chế, sáng kiến đối với doanh nghiệp sản 
xuất.

- AI là nội dung không thể thiếu trong kế hoạch 
CNTT hàng năm./.
                  N.K.T

I. VÀI NÉT VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
   Lần đầu tiên khái niệm cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 (4.0 được đưa ra tại diễn đàn kinh tế thế 
giới lần thứ 46 tổ chức tại Thụy Sỹ năm 2016). 
Đặc điểm và bản chất của cuộc cách mạng công 
nghiệp này khác với các cuộc cách mạng công 
nghiệp trước đó. Nếu cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ nhất gắn với máy hơi nước, động cơ đốt 
trong và cơ khí hóa; cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 2 gắn với động cơ điện và điện khí hóa, 
cách mạng công nghiệp lần thứ 3 là máy tính và tự 
động hóa... Thì cuộc cách mạng công nghiệp mới 
này không gắn với sự ra đời của một công nghệ cụ 
thể nào mà là sự tích hợp của nhiều lĩnh vực Khoa 
học-Công nghệ khác nhau (Sơ đồ dưới đây) như 
Vật lý, Sinh học, Công nghệ số, Công nghệ Na 
nô; của Internet kết nối vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRÍ THỨC 
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG CUỘC 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0, PHỤC VỤ
CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH 

BÀ RỊA-VŨNG TÀU
|| TS. Trương Thành Công
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tạo (AI); Robot, 3D và dữ liệu lớn (Big Data). Bản 
chất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là hình 
thành thế giới số và kết nối. Sự kết nối giữa thế 
giới vật lý và thế giới số, kết nối giữa không gian 
thực và ảo đã tạo ra những tác động kỳ diệu mang 
tính cách mạng, làm thay đổi mọi mặt của đời sống 
xã hội của con người. Tuy vậy, ở Việt Nam khái 
niệm về cách mạng công nghiệp 4.0 còn khá mới 
mẻ. Và thuật ngữ mới này chưa thực sự phổ biến 
trong dân chúng.
II. TRÍ THỨC VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG 
CỦA TRÍ THỨC

Thông thường người ta dùng cụm từ “đội ngũ trí 
thức” để chỉ tập hợp những nhà nghiên cứu, nhà 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-he-sinh-thai-tri-tue-nhan-tao-tai-trung-quoc-va-
kinh-nghiem-cho-viet-nam-310311.html
2. https://daxueconsulting.com/history-china-artificial-intelligence/
3. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191217000604
4. https://www.digitalmarketingcommunity.com/indicators/artificial-intelligence-use-cases-2019/
5. https://doimoisangtao.vn/news/dreamplex-khng-gian-kin-to-thnh-cng-jhbsh-gc5fw
6. Đặc san Thông tin KHCN số 4.2019 (số 115). TS. Doãn Ngọc San - Đại học Dầu khí Việt Nam; ThS. Phạm Thị 
Thuý - Công ty Hyundai E&C. 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
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khoa học, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nhà văn, 
nhà báo, nghệ sĩ, chuyên gia v.v..., tức là những 
người có trình độ học vấn và chuyên môn cao, lao 
động bằng trí óc trên mọi lĩnh vực của nền kinh 
tế, có khả năng sáng tạo ra tri thức và vận dụng tri 
thức vào thực tiễn, phục vụ nhu cầu con người và 
phát triển xã hội. 

Nghị quyết Trung ương 7, khóa X đã đưa ra khái 
niệm về “Trí thức” như sau: “Trí thức là những 
người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về 
lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy 
độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, 
tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá 
trị đối với xã hội”. Quan niệm trí thức hiện nay đã 
vượt ra khỏi phạm vi bó hẹp mà có thể mở rộng ra 
tới công nhân trí thức, nông dân trí thức… Người 
có bằng cấp hay không có bằng cấp cũng đều có 
thể được coi là trí thức, miễn là lao động sáng tạo 
của họ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho cộng 
đồng, cho xã hội. 

Trí thức có một số đặc điểm cơ bản là: Rất ham 
học, ham đọc. Nhờ đó họ luôn tiếp cận được cái 
mới… Trí thức là người luôn sáng tạo trong cách 
nghĩ, cách làm; ít khi chịu rập khuôn theo công 
thức sẵn có; vì vậy thúc đẩy xã hội phát triển. Trí 
thức thường hay có ý kiến phản biện. Trong xã 
hội cũng như trong mỗi đơn vị, những ý kiến phản 
biện mang tính xây dựng đều có giá trị, ít nhất cũng 
giúp người được phản biện cân nhắc hoặc bổ sung, 
hoàn thiện chủ kiến của mình. Trí thức thường có 
hoài bão vươn lên những đỉnh cao, những vị trí nổi 
bật trong xã hội. Người trí thức nói chung trọng 
danh hơn trọng lợi. 

Sơ đồ về các cuộc cách mạng công nghệ.

Làm thế nào để phát huy vai trò của trí thức 
khoa học công nghệ

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang 
mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội và thách thức to 
lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(CNH-HĐH). Với đặc điểm của trí thức như trên, 
họ có vai trò to lớn và quan trọng trong xã hội. 
Trí thức khoa học - công nghệ (KH-CN) chính là 
những người tiên phong nắm lấy khoa học kỹ thuật 
hiện đại và truyền bá, động viên cho các nhóm xã 
hội khác đóng góp vào quá trình CNH-HĐH đất 
nước. Trí thức là nguồn lực đặc biệt. Trong thực 
tế ở các nước trên thế giới, cũng như ở Việt Nam, 
thậm chí các địa phương đều đưa ra các chính sách 
đào tạo, thu hút và tìm mọi cách phát huy nguồn 
lực đặc biệt này. Tuy nhiên, không phải nước nào, 
địa phương nào cũng đạt được những kết quả như 
mong muốn.

Trong kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 
của Ban Bí thư đã nêu rõ việc tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và mới đây, Thủ tướng 
Chính phủ cũng đã có Quyết định số 142/QĐ-TTg 
ngày 21/01/2020, ban hành kế hoạch thực hiện kết 
luận số 52-LK/TW của Ban Bí thư… Theo đó, 
các tỉnh, thành phố, các ngành các cấp đều đã có 
các văn bản, kế hoạch chỉ đạo và phân công triển 
khai thực hiện cụ thể. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau 
20 năm CNH-HĐH đã đạt được những thành tựu 
quan trọng. Mục tiêu phấn đấu mới của tỉnh trong 
cuộc cách mạng 4.0 là phải triển khai một nền kinh 
tế số với: Đô thị thông minh, Du lịch thông minh, 
Nông nghiệp thông minh và các lĩnh vực kinh tế-
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xã hội khác. Để triển khai thành công, chúng ta 
cần phải có các yếu tố: Con người, Hạ tầng kỹ 
thuật, Công nghệ và tài chính. Nhưng quan trọng 
nhất ưu tiên hàng đầu ở đây là con người mà trước 
hết là đội ngũ trí thức KH-CN. Vậy muốn tập hợp 
và phát huy vai trò của trí thức chúng ta cần làm 
gì và làm như thế nào? Qua nghiên cứu và tham 
khảo, Chúng tôi xin đề xuất đối với tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu một số việc sau đây:

- Thứ nhất: Tạo môi trường làm việc tốt cho đội 
ngũ trí thức KH-CN. Nếu có môi trường làm việc 
tốt sẽ thu hút được nhiều chuyên gia, nhà khoa học 
giỏi. Trước hết là tại các cơ quan, doanh nghiệp. 
Ngoài ra môi trường làm việc tốt là phải có những 
cơ sở khoa học tốt để họ làm việc và cống hiến. 
Muốn vậy cần có các Viện Nghiên cứu Khoa học 
- Công nghệ và các Trung tâm nghiên cứu, triển 
khai Khoa học và Công nghệ. Viện và các Trung 
tâm KH-CN này có thể hoạt động theo mô hình 
xã hội hóa nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách 
mạng KH-CN hiện đại 4.0.

- Thứ hai: Không thể khuyến khích chung chung 
mà phải có cơ chế đặt hàng cụ thể cho đội ngũ trí 
thức, chuyên gia thực hiện. Cơ chế này cần thoáng 
để mời gọi, thu hút nhân tài tham gia, thông qua 
các công trình, đề tài, dự án mà tỉnh đặt ra... 

- Thứ ba: Các công trình, quy hoạch, dự án 
muốn có hiệu quả tốt, tránh bớt sai phạm, lãng phí; 
hàng năm, tỉnh lựa chọn một số công trình cụ thể 
giao cho đội ngũ trí thức, các nhà khoa học tư vấn, 
phản biện, giám định xã hội; đây là công việc thu 
hút được đông đảo trí thức tham gia, mang lại hiệu 
quả thiết thực. Lâu nay ta chỉ nói đến nhiều, mà ít 
khi chủ động giao cho đội ngũ trí thức. 

- Thứ tư: Có chính sách hỗ trợ một số doanh 
nghiệp chủ chốt, kể cả doanh nghiệp tư nhân của 
tỉnh trong việc đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức 
trình độ cao và chuyên gia đầu ngành.

- Thứ năm: Xây dựng cơ chế luân chuyển, điều 
chuyển người tài từ Doanh nghiệp sang quản lý 
nhà nước và ngược lại. Phải có cơ chế đánh giá 
khách quan. Sớm khắc phục những khu vực hoạt 
động kém hiệu quả. Nhất là những ngành, lĩnh vực 
trọng điểm.

- Thứ sáu: Cần thành lập một số Câu lạc bộ trí 
thức như: Câu lạc bộ Trí thức và Doanh nhân; Câu 
lạc bộ Trí thức trẻ... Đó là sân chơi, nhưng cũng 

là nơi trao đổi, chia sẻ, nhằm tập hợp và phát huy 
vai trò của trí thức, hỗ trợ quản lý nhà nước, hỗ trợ 
doanh nghiệp… phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh. 

- Thứ bảy: Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối 
với người tài, người có đóng góp có giá trị thiết 
thực, mang lại lợi ích lớn cho ngành, địa phương. 
III. KẾT LUẬN

Việt Nam đã qua thời phát triển kinh tế và “tăng 
trưởng” GDP bằng đầu tư, vốn vay ưu đãi của 
nước ngoài; bằng khai thác tài nguyên... Thế giới 
đã và đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ 
xuyên ngành, xuyên quốc gia; nó tạo ra phương 
thức giao dịch mới chưa từng có trong lịch sử. 
Tỉnh BR-VT nói chung có xuất phát điểm khá 
khiêm tốn. Nhiều ngành, lĩnh vực còn lạc hậu, nhất 
là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, áp lực 
cạnh tranh ngày càng gay gắt và đứng trước áp lực 
lớn về nguồn lực, đặc biệt về nhân lực để tạo đột 
phá, đổi mới sáng tạo. Với cơ hội và thách thức 
mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để BR-
VT sớm trở thành một tỉnh CNH-HĐH, đòi hỏi 
nhà nước, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị của 
chúng ta phải cùng nhau tiếp cận, và từng bước 
triển khai áp dụng có hiệu quả những thành tựu 
của cuộc cách mạng CN 4.0. Trước mắt cần có 
chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực, 
đặc biệt là đội ngũ trí thức trình độ cao và xây 
dựng đề án cũng như lộ trình phát triển các lĩnh 
vực kinh tế xã hội thông minh, thành phố thông 
minh. Về phía trí thức, những người có khả năng 
đích thực, trong giai đoạn mới này cũng cần tiếp 
tục học tập, hoàn thiện bản thân. Chúng ta không 
chỉ làm tốt công tác chuyên môn của mình mà còn 
phải làm tốt chức năng phản biện mang tính xây 
dựng đối với các chủ trương, chính sách phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh. Hy vọng Bà Rịa - Vũng 
Tàu sẽ có những quyết sách đột phá để tập hợp và 
phát huy tốt nhất vai trò của trí thức trong cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ CNH-HĐH./.

                                                            T.T.C

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đề án “Quản lý và sử dụng trí thức tỉnh BR-VT phục vụ 
CNH-HĐH” (Liên hiệp các hội KH&KT 2019).
2. Các báo cáo tại Hội thảo và Triển lãm về Smart IoT . 2018 
(Ban kinh tế Trung ương).
3. The fourth Industrial Revolution (Wikipedia).
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Năm 2019 đã khép lại. Đây là năm cuối 
cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh 
Đảng bộ lần thứ VI và là năm thứ 2 thực 

hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Liên hiệp 
các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội). 

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội lần thứ VI (mở rộng), 
tổng kết công tác năm 2019.

Nhìn lại một năm hoạt động, mặc dù còn nhiều 
khó khăn, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp 
đỡ của các sở, ban ngành, với sự tâm huyết, đồng 
lòng của các đơn vị thành viên, sự chủ động, sáng 
tạo của của Liên hiệp hội và các đơn vị thành viên, 
chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch 
công tác năm đã đề ra.

Với chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy vai 
trò của đội ngũ trí thức KHCN; trong năm 2019, 
Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới các hoạt động nhằm 
tập hợp trí thức, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng, triển khai nhiều hoạt động, góp phần thiết 
thực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác tập hợp trí thức, thực hiện Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng và tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức KHCN: Thực hiện sự chỉ đạo của Liên 
hiệp hội Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
Bà Rịa  - Vũng Tàu, Liên hiệp Hội đã hoàn thiện 

TIẾP TỤC LÀM TỐT CHỨC NĂNG TẬP HỢP,  
ĐOÀN KẾT ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KH&CN VÀ 

ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG
|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh BR-VT

Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ 
thị 42-CT/TW ngày 16/10/2010 của Bộ Chính trị 
Khóa X về việc“tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

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

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

Đã tổ chức Đại hội Câu lạc bộ “Trí thức và 
Doanh nhân” của tỉnh lần thứ nhất (2019 - 2024) 
để kiện toàn Ban Chủ nhiệm và xây dựng chương 
trình hoạt động của Câu lạc bộ. Ban Chủ nhiệm 
đã tổ chức họp giao ban theo quý để báo cáo về 
một số nội dung như: KHCN hỗ trợ doanh nghiệp 
và sàn giao dịch công nghệ trực tuyến của tỉnh, trí 
thức & doanh nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 
phát triển du lịch nông nghiệp.

Liên hiệp Hội tỉnh làm đầu mối trong việc tổ 
chức Hội thảo khoa học “Sáng tạo kỹ thuật Việt 
Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước” do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên 
hiệp Hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào trung 
tuần tháng 8/2019 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội 
thảo đã quy tụ hơn 200 đại biểu từ các tỉnh, thành 
phố trên cả nước về tham dự. Đặc biệt, Hội thảo 
vinh dự đón Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch 
Quốc hội, phụ trách về Khoa học & Công nghệ của 
Quốc hội tham dự và chỉ đạo hội nghị. 

Phát hành và nâng cao chất lượng bản tin “Tri 
thức mới” (04 số trong năm). Ngoài ra, Liên hiệp 
Hội tiếp tục phối hợp với Sở KH&CN xuất bản tập 
san thông tin KHCN định kỳ 4 số/năm gửi đến các 
Hội thành viên và Ban ngành hữu quan của tỉnh. 
Duy trì và nâng cao chất lượng trang thông tin điện 
tử (website) của Liên hiệp Hội.      

Về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội: Đây là nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp 
Hội. Thường trực Liên hiệp Hội đã làm việc với 
Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân 
tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu và một số ngành 
có liên quan để triển khai công tác Tư vấn phản 
biện, song chưa triển khai được. Nguyên nhân chủ 
yếu là do một số Sở, Ngành, chủ đầu tư chưa nhiệt 
tình phối hợp trong Tư vấn phản biện vì Tư vấn 
phản biện làm tăng chi phí khi phải chỉnh sửa sai 
sót. Mặt khác, các cơ quan quản lý nhà nước chưa 
thấy hết được lợi ích từ Tư vấn phản biện các dự 
án, công trình đầu tư xây dựng mang lại. 

Trong công tác tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, 
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng: Liên 
hiệp Hội chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động 
tỉnh và các Sở, Ban ngành, địa phương tổ chức 
triển khai thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
lần thứ 10 năm (2018 - 2019) trên địa bàn tỉnh. 
Kết quả có 59/71 giải pháp đoạt giải, gồm 06 giải 
Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 23 giải Khuyến 
khích. Đồng thời Ban Tổ chức chọn 21 giải pháp 
tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần 
thứ 15 năm (2018 - 2019). Tổ chức thành công Lễ 
tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần 
thứ 10 vào ngày 29/11/2019.

Anh Trần Văn Tuấn (bên trái) và ông Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy 
viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt nam trao giải nhất cho 

các tác giả đoạt giải.

Liên hiệp hội đã phối hợp với Sở Khoa học và 
Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn 
thanh niên tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 
niên nhi đồng tỉnh lần thứ sáu, năm (2018 - 2019). 
Kết quả có 35/44 sản phẩm đoạt giải, gồm 03 giải 
Nhất, 05 giải Nhì, 09 giải Ba và 18 giải Khuyến 
khích. Ban Tổ chức chọn 21 sản phẩm đoạt giải 
tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 14. Kết quả 01 
sản phẩm đoạt giải Nhì và 01 sản phẩm đoạt giải 
Khuyến khích. Ban Tổ chức đã tổ chức tổng kết và 
trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải 
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 
lần thứ sáu.         

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, Liên 
hiệp hội luôn quan tâm đến công tác củng cố kiện 
toàn và phát triển tổ chức. Đầu năm, Đảng đoàn 
Liên hiệp Hội đã họp và trình Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ hoàn thiện công tác nhân sự Đảng đoàn. Đồng 
thời họp Ban Chấp hành để kiện toàn Ban Thường 
vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp Hội. Đến nay, Liên 
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hiệp Hội có 29 đơn vị thành viên và trực thuộc. 
Trong đó có 20 Hội thành viên, 03 chi hội thành 
viên, 02 Hội viên tập thể, 02 Trung tâm và 02 Câu 
lạc bộ trực thuộc, với trên 20 ngàn hội viên. So với 
năm 2018, tăng 01 hội viên tập thể (kết nạp mới 
Công ty TNHH Giải pháp & Công nghệ Sao Việt).

Cùng với Liên hiệp Hội, các đơn vị thành viên 
đều tích cực triển khai các hoạt động theo kế hoạch 
năm. 

- Hội Khoa học Lịch sử tổ chức tư vấn, biên 
soạn, phối hợp biên soạn xuất bản 10 công trình 
lịch sử ngành và lịch sử địa phương; tổ chức Hội 
thảo khoa học: “Thực trạng và giải pháp quản 
lý, bảo tồn, khai thác di tích lịch sử văn hóa, góp 
phần phát triển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu”; tham 
gia Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học, Hội 
đồng xét duyệt đặt tên đường thị xã Phú Mỹ (Tân 
Thành); tham gia Hội đồng tư vấn đặt tên đường 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; xuất bản các ấn phẩm về 
“Thông tin Khoa học Lịch sử Bà Rịa - Vũng Tàu”.

- Hội Đông y đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm 
kỳ (2019 - 2024). Toàn tỉnh có 166 phòng chẩn 
trị, trong đó 38 phòng chẩn trị trạm y tế, 12 phòng 
khám đông y từ thiện và 03 cửa hàng dược. Số 
bệnh nhân khám chữa bệnh dùng thuốc là 342.600 
lượt người, doanh thu 22,2 tỷ đồng. Số bệnh nhân 
khám chữa bệnh không dùng thuốc 134.615 lượt 
người, doanh thu 7,9 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 13 cơ 
sở khám chữa bệnh miễn phí. Trong năm đã khám 
chữa bệnh từ thiện cho 147.117 lượt bệnh nhân. 
Hội thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động chuyên 
môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các 
phòng chẩn trị, tuyên truyền, giáo dục Hội viên 
nêu cao tinh thần phục vụ người bệnh; thực hiện 
tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương Y Như Từ Mẫu” và 
thực hiện tốt 12 điều y đức của Bộ Y tế ban hành; 
tuyên truyền cho nhân dân trồng các loại cây thuốc 
chữa bệnh như: ngải cứu, tía tô, kinh giới, cây sả, 
đinh lăng… đồng thời phổ biến 40 cây thuốc nam 
chữa 7 chứng bệnh thông thường của Bộ Y tế. 

- Hội Luật gia góp ý cho 196 dự án, dự thảo luật 
và các văn bản khác; tham dự 16 hội nghị, hội thảo 
về xây dựng chính sách pháp luật do Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác tổ chức. 
Đã tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp 
được 265 buổi cho 18.329 lượt người tham dự; mở 
03 lớp tập huấn pháp luật cho cán bộ, hội viên và 

nhân dân; tư vấn pháp luật cho 1.236 lượt vụ việc; 
hòa giải thành công 321 vụ tranh chấp, mâu thuẫn 
trong dân cư trên địa bàn tỉnh; tham gia giám sát 
48 cuộc về thực hiện chính sách, pháp luật. Tham 
gia phản biện xã hội 42 cuộc đạt hiệu quả cao. 

- Hội Xây dựng chủ động quan hệ với UBND 
tỉnh, Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành liên quan 
để đề xuất, kiến nghị được đóng góp ý kiến hoặc 
Tư vấn phản biện đối với các dự án, công trình, 
quy hoạch, kiến trúc có quy mô lớn, xử lý các vấn 
đề kỹ thuật cụ thể và tuyển chọn công trình kiến 
trúc. Tham gia phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức 
các Hội thảo chuyên đề tập huấn cho hội viên để 
cập nhật kịp thời cơ chế chính sách mới trong xây 
dựng. 

- Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục phối hợp với 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư 
phạm tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị 
trường học và đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu”. Hội phối hợp với Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh 
xuất bản Bản tin Tuổi học trò số 2,3,4 và số 5 (mỗi 
quý 01 số); đây là sân chơi hết sức bổ ích cho các 
em học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh. 

- Hội Làm vườn duy trì thực hiện tốt kế hoạch 
liên tịch giữa Sở NN&PTNT với Hội Làm vườn 
tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
“xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2018 - 2020; tìm hiểu các mô hình sản xuất 
giỏi, mới lạ trong và ngoài tỉnh để tổ chức cho hội 
viên tham quan, nghiên cứu học tập kinh nghiệm. 
Trong năm đã mở 50 lớp tập huấn cho 2.013 hội 
viên về chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng, chăm sóc 
phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, cách sử 
dụng thuốc thú y trong chăn nuôi; mở 11 lớp dạy 
nghề chuyên đề trồng cây kiểng, trồng cây ăn quả; 
phối hợp với Công ty Phân bón Trường Sơn lập 
7 điểm thử nghiệm sử dụng phân bón vi sinh trên 
cây trồng và rau quả tại các huyện. 

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tuyên 
truyền vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, tổ chức tọa đàm về luật an toàn thực phẩm 
và cuộc thi trắc nghiệm “Nói không với thực phẩm 
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giả và đảm bảo an toàn thực phẩm”. Tổ chức 02 
lớp học tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm và 
tổ chức tọa đàm “Lắng nghe Người tiêu dùng nói” 
nhằm thiết thực bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
Người tiêu dùng. Phối hợp Đài Phát thanh Huyện 
phát thanh đồng thời tiếp âm đến các xã, thị trấn 
tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày Quyền 
của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2019; đã nhận 
và giải quyết 06 đơn thư khiếu nại của người tiêu 
dùng và 38 cuộc tư vấn qua điện thoại. 

- Hội Cơ khí phối hợp với Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh thăm và làm việc với một số 
doanh nghiệp cơ khí trong các Khu công nghiệp 
nhằm phát triển Hội viên mới; chuẩn bị các thủ tục 
cần thiết tiến tới Đại hội Hội lần thứ II. Chi hội Địa 
Vật lý tổ chức Hội thảo“Công tác tìm kiếm, thăm 
dò và khai thác dầu khí của Vietsovpetro và định 
hướng phát triển”. Thành lập Câu Lạc bộ người 
cao tuổi Địa Vật lý. Chi hội Dầu khí phối hợp với 
Liên doanh Vietsovpetro tổ chức hội thảo khoa 
học “Hiện trạng và các giải pháp kỹ thuật chống 
ăn mòn hệ thống công nghệ trên các công trình 
dầu khí”; tham gia Hội đồng đánh giá công trình 
đề nghị xét giải thưởng Nhà nước “Nghiên cứu 
ứng dụng thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành 
ở các mỏ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro” 
và các mỏ lân cận; lập và thuyết minh Đề cương 
xây dựng “Quy chế tìm kiếm thăm dò Dầu khí”. 
Tham gia với Hội Dầu khí Việt Nam nhận xét phản 
biện “Báo cáo tính trữ lượng dầu khí mỏ Nam 
Rồng - Đồi Mồi” của LDVN Vietsovpetro...

Tuy nhiên, còn một số hoạt động triển khai chưa 
đạt kết quả, cần được quan tâm, khắc phục. Đó là: 
công tác tập hợp, đoàn kết phát huy vai trò, trí tuệ 
của đội ngũ trí thức KHCN trong và ngoài tỉnh đã 
có nhiều cố gắng; song chưa nhiều, chưa tương 
xứng với tiềm năng của đội ngũ trí thức. Các hình 
thức để để tập hợp, thu hút trí thức đã được đổi 
mới nhưng chưa thật phong phú. Một số nhiệm 
vụ triển khai chưa có kết quả hoặc còn chậm, như 
công tác tư vấn, phản biện và công tác nghiên cứu 
khoa học, có lý do cả về khách quan và chủ quan. 
Sự phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp hội và các 
hội thành viên đã có song chưa thật chặt chẽ.   

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lịch sử, chính 
trị quan trọng của đất nước. Như kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đảng CSVN, 45 năm ngày giải 

phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm 
ngày Quốc khánh... Đây cũng là năm tiến hành Đại 
hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ 7 tỉnh Đảng bộ 
tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Để phát huy 
những ưu điểm, khắc phục những hạn chế và tiếp 
tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV đã đề ra, tại Hội nghị Ban chấp hành 
Liên hiệp Hội lần thứ sáu họp ngày 02/01/2020, 
đã thống nhất tập trung triển khai những nhiệm vụ 
chính trong năm 2020 sau đây:   

Một là, tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh và phối 
hợp với các ngành, địa phương triển khai công tác 
tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Xây dựng 
Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp hội 
với Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân 
dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số Huyện, 
Thành phố thuộc tỉnh để thực hiện chức năng Tư 
vấn, phản biện và giám định xã hội. Phối hợp với 
các Hội thành viên tăng cường công tác Tư vấn 
phản biện giám định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tổ chức một số Hội thảo khoa học theo 
chuyên đề cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh (môi trường và xử lý ô nhiễm môi 
trường).

Ba là, tiếp tục xuất bản và nâng cao chất lượng 
bản tin “Tri thức mới” (04 số) và trang thông tin 
điện tử (website) của Liên hiệp hội.

Bốn là, tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật tỉnh lần thứ 11, năm 2020 - 2021.

Năm là, tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo 
Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 7 (2019 
- 2020). 

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

Bảy là, hoàn thành kỷ yếu các chuyên gia và 
công trình khoa học công nghệ tiêu biểu trên địa 
bàn tỉnh.

Tám là, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 
tổ chức ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 
và tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp mặt đại biểu 
trí thức, tuyên dương “Trí thức tiêu biểu” nhân kỷ 
niệm 30 năm thành lập tỉnh (1991 - 2021). 

Chín là, hoàn thành “Kỷ yếu chuyên gia và Công 
trình khoa học tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.

Mười là, xây dựng Đề án thành lập “Viện đổi mới 
và sáng tạo KH&CN” theo mô hình xã hội hóa.

N.N.N
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Thực tế Biến đổi khí hậu (BĐKH) làm thay 
đổi hình thái thời tiết toàn cầu trong những 
năm gần đây ngày càng rõ rệt. Hiện tượng 

tăng nhiệt độ của bề mặt trái đất (ấm lên toàn cầu) 
đã gây nên những tác động khủng khiếp đối với 
nhiều vùng trên trái đất: 

- Bão, lũ cường độ lớn, kéo dài và không theo 
quy luật.  

- Nhiều vùng hạn hán vùng khác thì thiếu nước 
trầm trọng. 

- Nóng bất thường vào mùa hạ và rét đậm vào 
mùa đông. 

- Động đất, sóng thần…
Nguyên nhân của BĐKH đã được các nhà khoa 

học xác định và kết luận là do hành vi của con 
người và quá trình tự nhiên gây nên. Đó là các hoạt 
động khai thác quá mức các bể hấp thụ khí nhà 
kính như sinh khối, rừng, các hệ sinh thái biển, ven 
bờ và đất liền. Hiện tượng tăng nhiệt độ bề mặt trái 
đất là do hiệu ứng khí nhà kính. Không gian trên 
mặt đất của chúng ta, khi có lớp khí tương tự như 
kính sẽ gây nên hiệu ứng ấy. Có sáu loại khí nhà 
kính chủ yếu gây nên hiện tượng này là: CO2, CH4, 
N2O, HFCs, PFCs và SF6. Hầu hết các loại khí này 
và một số loại khí nhà kính khác đều do hoạt động 
sản xuất công nghiệp của con người gây ra.

Hậu quả của hiệu ứng nhà kính là làm tăng nhiệt 
độ bề mặt trái đất kể cả nước biển khiến những 
tảng băng tan nhanh ở Nam Cực, Bắc Cực và 
các dãy núi cao như: Andes, Himalaya… Nước 
từ những tảng băng này vì sức li tâm do sự xoay 
tròn của trái đất, đưa nước dâng cao ở những vùng 
gần xích đạo. Do vậy một số nước ở khu vực gần 
đường xích đạo chịu ảnh hưởng nặng nề của nước 
biển dâng, trong đó Việt Nam và Bangladesh là 
hai nước sẽ có nguy cơ cao nhất. Theo các kịch 
bản BĐKH đưa ra, Việt Nam vào cuối thế kỷ 21, 
sẽ có khoảng 40% diện tích vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long, 11% diện tích vùng Đồng bằng sông 
Hồng và 3% diện tích của các địa phương khác 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT 
NAM NHỮNG CẢNH BÁO VÀ ỨNG PHÓ  ĐỐI 

VỚI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
|| TS. Trương Thành Công
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thuộc khu vực ven biển sẽ bị ngập nước. Khi đó sẽ 
có khoảng 10-12% dân số Việt Nam bị ảnh hưởng 
trực tiếp, với tổn thất khoảng 10% GDP. Đặc biệt, 
TPHCM sẽ bị ngập trên 20% diện tích thành phố. 

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
trong 50 năm qua nhiệt độ trung bình ở Việt Nam 
tăng khoảng 0,7oC, mực nước biển dâng cao 
khoảng 20 cm. Thiên tai và các hiện tượng khí hậu 
cực đoan đã tác ộng đến nước ta ngày càng khốc 
liệt. Cường độ triều cường, bão lũ liên tiếp xảy ra 
và không theo quy luật. Ngập mặn ở đồng bằng 
sông Cửu Long ngày càng lấn sâu vào đất liền, 
khô hạn, ngập úng, nắng nóng, rét đậm, rét hại vào 
mùa đông v.v... làm thay đổi các vùng sinh thái, 
ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và con người... 
Hạn hán kéo dài và bất thường, nguồn nước ở các 
hệ thống sông lớn có xu hướng giảm nhanh, hai 
vùng bị ảnh hưởng nặng nhất đó là đồng bằng 
sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long (đồng 
bằng sông Cửu Long có năm xâm nhập mặn đã 
vào sâu trong đất liền từ 50-70km). Năm 2019 
chúng ta còn thấy BĐKH đã tác động rất mạnh, 
gây xói lở nghiêm trọng bờ biển, bờ sông ở các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và nhiều diễn biến 
bất thường, nghiêm trọng khác. 

Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) một tỉnh ven biển 
được đánh giá sẽ chịu tác động mạnh của BĐKH 
và nước biển dâng. Trong khoảng thời gian 20 
năm qua BR-VT đã chịu những cơn bão lớn kế tiếp 
(tháng 11-1997) và (tháng 12- 2006) gây thiệt hại 
đáng kể về người và của mà theo thống kê trước 
đây, trung bình gần 100 năm mới có một cơn bão 
lớn. BR-VT có dải ven bờ dài 156 km (không kể 
Côn Đảo) là khu vực hết sức nhạy cảm với tác 
động của BĐKH. Các khu vực đáng lo ngại nhất 
về xói lở và bồi lấp đã được xác định là khu vực 
Cửa Lấp, Bãi Sau thuộc thành phố Vũng Tàu và 
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Phước Tỉnh - Long Điền; Các khu vực cửa Lộc An 
huyện Đất Đỏ, khu vực Hồ Tràm, Hồ Cốc và khu 
vực Bình Châu thuộc Xuyên Mộc. Như vậy chắc 
chắn các ngành Tài nguyên Môi trường, Du lịch, 
Nông nghiệp, Xây dựng, Giao thông sẽ phải hết 
sức lưu ý. Với các nghề nuôi trồng thủy hải sản và 
nghề đánh bắt hải sản ven bờ, các công trình xây 
dựng, cảng, đường giao thông và cư dân sinh sinh 
sống ven bờ chắc chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn.

Xói lở nghiêm trọng khu vực ven biển Hồ Cốc
Những năm tới gia tăng tình trạng thiếu nước, 

thời tiết cực đoan cũng là một cảnh báo đối với 
tỉnh BR-VT. Chúng ta không có nguồn tài nguyên 
nước phong phú, chỉ có hai con sông chính cung 
cấp nước ngọt là sông Dinh và sông Ray. BĐKH sẽ 
làm thay đổi lượng mưa, gia tăng nhiệt độ có khả 
năng gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng 
vào mùa khô, thiếu nước sạch cho tưới tiêu, sản 
xuất và sinh hoạt và cho công nghiệp. BĐKH cùng 
với nước biển dâng sẽ làm cho các nguồn nước 
ngọt (mặt, ngầm) sẽ bị nhiễm mặn. Hiện tượng 
nhiễm mặn và ô nhiễm nước ngầm đã và đang xảy 
ra sẽ ngày càng gia tăng. Nguồn nước ngầm ở khu 
vực Bà Rịa, Tân Thành, nằm ngay sát biên mặn 
(hơn 20 năm trước các nghiên cứu, khảo sát phát 
hiện biên mặn đã bị dịch chuyển, lấn sâu vào đất 
liền hàng ki lô mét) có nhiều khả năng bị nhiễm 
mặn và tiến tới mất khả năng cấp nước. Vì vậy, suy 
thoái tài nguyên nước do BĐKH sẽ tác động mạnh 
đến cuộc sống người dân và phát triển kinh tế- xã 
hội nói chung của tỉnh BR-VT. 

Các cảnh báo trên để ta sớm nhận diện những tác 
động của BĐKH đến các lĩnh vực cụ thể và có các 

biện pháp ứng phó, khắc phục giảm thiểu là việc 
làm cấp thiết hiện nay. 

Ứng phó với Biến đổi khí hậu: Trước những 
diễn biến phức tạp và tác động ngày càng nghiêm 
trọng của BĐKH, chúng ta phải làm gì? Đó là câu 
hỏi lớn khiến các nhà lãnh đạo của các nước trên 
toàn thế giới đau đầu nhiều năm qua. Các diễn đàn, 
Công ước, các cam kết của các quốc gia thực tế 
chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Trước tiên là 
vấn đề giảm phát thải khí nhà kính.  Đây là câu 
chuyện của toàn cầu nhiều năm nay. Riêng năm 
2019 là năm toàn thế giới kêu gọi tăng cường nhận 
thức và hành động chống BĐKH được quan tâm 
chưa từng có. Gần đây nhất, Hội nghị lần thứ 25 
tháng 12 năm 2019, các bên tham gia Công ước 
khung của Liên hợp quốc (COP 25) tại Madrid, 
ở đây đã đưa ra các mục tiêu đầy tham vọng về 
cắt giảm lượng khí thải CO2 toàn cầu nhưng vẫn 
chưa được các bên tham gia đàm phán nhất trí. Các 
cuộc đàm phán không nghỉ và kéo dài đã kết thúc 
bằng lời kêu gọi của đại diện gần 200 nước thành 
viên, đề ra mục tiêu chi tiết nhằm cắt giảm lượng 
khí thải gây hiệu ứng nhà kính, vốn được cho là 
nguyên nhân chính gây biến đổi khó hậu và làm 
Trái Đất nóng lên. Tuy nhiên, giới quan sát đánh 
giá các bên đàm phán đã chưa thể hiện đủ nỗ lực 
để vượt qua. Những bất đồng vào phút chót liên 
quan tới vấn đề nói trên đã khiến Hội nghị COP 
25 tại Madrid khép lại với kết quả hạn chế và các 
quyết định quan trọng sẽ được lùi lại tới Hội nghị 
năm 2020 ở Glasgow. Thế giới là như vậy, nhưng 
mỗi quốc gia hay từng địa phương cần xây dựng 
và thực hiện các kịch bản ứng phó với BĐKH của 
riêng mình.

Một số giải pháp: Về hiệu ứng nhà kính trên khí 
quyển Việt Nam tuy có nhưng ít và không đáng kể 
so với các quốc gia lớn khi họ thải trên 90% khí 
nhà kính, nhưng BR-VT cần lưu ý với các hoạt 
động công nghiệp mạnh mẽ do khai thác và sử 
dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch (dầu khí); Đặc 
biệt việc gia tăng trong khu công nghiệp hàng loạt 
nhà máy cán thép, xi măng, nhiệt điện... Hầu hết 
đều là những nhà máy tiêu tốn nhiều năng lượng, 
phát thải khí nhà kính. Vì vậy cần có các biện pháp 
giảm thiểu. Lưu ý các bãi chôn lấp rác thải sinh 
hoạt như ở Tóc Tiên. Các cơ sở chế biến hải sản, 
các cơ sở chăn nuôi cần có các biện pháp xử lý 
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phát sinh khí metan (CH4) từ các cơ sở này. Sử 
dụng các công nghệ có mức phát thải thấp trong 
sản xuất và sử dụng năng lượng, quản lý nhu cầu 
năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả để giảm 
tiêu thụ năng lượng. Có các chính sách và biện 
pháp quản lý để phục vụ mục tiêu tăng cường bể 
hấp thụ khí nhà kính, phát triển và bảo vệ rừng, 
trong đó có các khu rừng ngập mặn gần các cửa 
sông, ven biển, khu vực thành phố Bà Rịa, thành 
phố Vũng Tàu. Trồng và tái trồng rừng phủ xanh 
đất trống đồi núi trọc.

Biện pháp bảo vệ vùng bờ: Như đã biết, những 
khu vực xói lở nghiêm trọng của BR-VT gần cửa 
sông lớn, sóng, gió mạnh và dòng chảy ven bờ rất 
phức tạp, khu vực cửa sông thường có nền đất yếu, 
đặc biệt khu vực có các dự án phát triển du lịch, 
nghỉ dưỡng tắm biển… Cần có các giải pháp kết 
hợp, đê cứng hoặc giải pháp “mềm” tùy thuộc từng 
khu vực. Tuy nhiên cần được nghiên cứu thấu đáo. 
Đặc biệt lưu ý cấm khai thác cát vùng cửa sông, 
ven biển dưới bất kỳ hình thức nào. Các nghiên 
cứu nhiều năm đã chứng minh đó là nguyên nhân 
trực tiếp gây xói lở nghiêm trọng trong mấy năm 
qua do mất cân bằng thuỷ động lực và dịch chuyển 
bùn cát ven bờ.

 Những bãi bồi, vùng ngập nước ven biển nên 
trồng nhiều cây, phát triển rừng ngập mặn bảo hộ 
để giữ đất. Không cho phá các dải đồi cát ven biển 
để xây dựng công trình hoặc lấy cát san lấp, nhất là 
khu vực thành phố Vũng Tàu. Đó là những lá chắn 

của tự nhiên bảo vệ thành phố khi xảy ra những 
biến cố bất thường của BĐKH, bão tố và sóng biển 
(ví dụ sóng thần).

Bảo vệ tài nguyên nước: Nước là nhu cầu không 
thể thiếu cho con người và phát triển. Nhu cầu 
nước ngày càng tăng trong quá trình công nghiệp 
hóa. Tỉnh BR-VT là địa phương không có nguồn 
nước mặt, nước ngầm phong phú, lại sát biển, do 
vậy việc bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn nước 
đối với chúng ta là cực kỳ quan trọng không chỉ 
trước mắt còn trong tương lai cho con cháu mai 
sau. Quốc hội đã ban hành Luật Tài nguyên nước, 
các văn bản dưới luật cũng đã được hướng dẫn 
và ban hành rộng rãi. Vì vậy mỗi người dân, mỗi 
doanh nghiệp phải nêu cao ý thức sử dụng tiết 
kiệm và bảo vệ tài nguyên nước. Không khai thác 
tràn lan chỉ vì lợi ích nhỏ mà ảnh hưởng đến các 
thế hệ sau đặc biệt trong điều kiện tác động phức 
tạp của BĐKH toàn cầu. 

Biến đổi khí hậu là một hiện tượng chậm nhưng 
tác động rất khủng khiếp. Khả năng ứng phó của 
con người không đủ để chống lại với thảm họa đã 
và đang đến với chúng ta. Tuy nhiên những tác 
động của BĐKH không chỉ là những đợt thiên tai 
và không chỉ là vấn đề quan tâm của riêng người 
dân hay riêng cấp chính quyền nào. Ứng phó với 
BĐKH cần được thực hiện đồng bộ ở nhiều cấp, 
nhiều địa phương dưới sự lãnh đạo của cơ quan 
nhà nước và có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.                                                                                                   

T.T.C

NHÀ KHOA HỌC CỦA NÔNG DÂN
|| CN. Lê Huyền Trang
Báo Bà Rịa – Vũng TàuVới “Mô hình trồng cộng sinh cây hoài 

sơn và tiêu Bầu Mây thu tiền tỷ”, anh 
Lâm Ngọc Nhâm, Giám đốc HTX Nông 

nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây (xã Hòa 
Hiệp, huyện Xuyên Mộc) đã được vinh danh “Nhà 
Khoa học của Nhà nông” năm 2019. Buổi lễ tôn 
vinh “Nhà khoa học của nhà nông” do Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam tổ chức tối 27/12 tại Hà Nội. Lễ 
tôn vinh nhằm biểu dương những đóng góp của 
các cá nhân có nghiên cứu về giống lúa, giải pháp 

canh tác tiến bộ, mang lại hiệu quả trong sản xuất 
nông nghiệp.

Chúng tôi đến tham quan vườn tiêu 10 ha trồng 
xen với cây hoài sơn (củ mài) đang thời kỳ thu 
hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa 
- Vũng Tàu). Ấn tượng với chúng tôi không chỉ là 
những trụ tiêu nặng trĩu quả đang độ chín trên cao, 
mà ở dưới lòng đất cũng đang lộ ra những củ hoài 
sơn to dài (củ mài) đang chờ thu hoạch. Được biết, 
khi giá tiêu ở mức thấp, thu không đủ bù chi khiến 
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nhiều người trồng tiêu ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói 
chung và huyện Xuyên Mộc nói riêng không mặn 
mà đầu tư giữ vườn tiêu. Anh Lâm Ngọc Nhâm, 
Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thương 
mại Du lịch Bầu Mây (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì lại có suy nghĩ 
hoàn toàn ngược lại. 

Anh Lâm Ngọc Nhâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông 
nghiệp - Thương mại - Du lịch Bầu Mây (xã Hòa Hiệp, huyện 
Xuyên Mộc) với mô hình trồng cộng sinh cây hoài sơn và tiêu 

Bầu Mây thu tiền tỷ
Chỉ tay vào những củ hoài sơn, anh Nhâm nói: 

“Cách đây 3 năm (2015) khi giá hồ tiêu xuống 
thấp, công ty đã thử nghiệm trồng nhiều loại cây 
cộng sinh trong vườn tiêu và thành công với cây 
hoài sơn”.

Cây hoài sơn là cây mọc hoang dại tự nhiên dưới 
các tán lá cây trong rừng và có nhiều loài (khoảng 
20 loài). Cây hoài sơn trồng tại vườn của công ty 
được lấy từ vùng núi Mây Tàu thuộc huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Là loại cây thân leo, 
nhưng khi đưa vào trồng trong vườn tiêu, cây hoài 
sơn được điều khiển phát triển bò trên phần diện 
tích đất trống.

Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, cây 
hoài sơn giữ độ ẩm cho đất, làm cho đất tơi xốp, 
vườn tiêu không phải làm cỏ. Thân rễ phình to 
thành củ ăn sâu xuống đất, có nhiều rễ con làm cho 
mặt đất nứt tạo độ thông thoáng và lưu dẫn nguồn 

nước thoát cho cây tiêu, chống xói mòn.
Với chiều cao cây tiêu 5 - 6 mét là môi trường lý 

tưởng cho cây hoài sơn phát triển. Sự sinh trưởng 
cộng sinh này không cạnh tranh về ánh sáng. Bón 
phân cho cây tiêu cũng là bón phân cây hoài sơn, 
tiết kiệm chi phí, tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn 
vị diện tích canh tác.

Anh Nhâm cho biết thêm: Cây hoài sơn thường 
trồng vào đầu mùa mưa, một hàng tiêu trồng xen 
một hàng hoài sơn, cây cách cây 20 cm. Với diện 
tích 1 ha, trước khi trồng cần bón lót 15 tấn phân 
chuồng ủ hoai, 250kg phân NPK loại 16-16-8.

Sau một tháng trồng hoài sơn, bón thúc tăng 
lượng phân NPK lên khoảng 500-700 kg/ha. Mỗi 
ha đất trồng tiêu, trồng xen khoảng 20.000 gốc cây 
hoài sơn. Trong vòng 6 tháng là cây có thể cho thu 
hoạch củ.

Mỗi cây hoài sơn cho một củ có trọng lượng 
khoảng từ 0,5 - 3kg. Mỗi ha trồng tiêu khi trồng 
xen cây hoài sơn nếu chọn được giống tốt, rõ 
nguồn gốc, bón phân cân đối, áp dụng kỹ thuật 
canh tác thì năng suất có thể cho từ 30-40 tấn củ.

Củ của hoài sơn có giá trị kinh tế cao (khoảng 
120-150 nghìn đồng/kg). Ngoài việc dùng để ăn 
còn làm dược liệu điều chế thuốc quý chữa các 
bệnh như ăn uống khó tiêu, mồ hôi trộm, tiểu 
đường, giúp phụ nữ sau sinh ăn ngon miệng và 
hấp thu tốt.

Chính những đặc tính ưu việt đó mà Công ty đã 
chế biến củ hoài sơn thành sản phẩm “Sữa Hoài 
Sơn”, đưa ra tiêu thụ thị trường trong nước và 
quốc tế.

Cây hoài sơn dễ trồng, khi trồng xen trong vườn 
tiêu là “lấy ngắn nuôi dài”, giúp tiết kiệm chi phí 
đầu tư nhưng thu lợi nhuận kép. Nhờ những lợi 
thế này mà đây được xem là mô hình trồng xen 
cây cộng sinh điển hình, tạo điều kiện thuận lợi 
để canh tác vườn tiêu bền vững cần được khuyến 
khích nhân rộng trong bối cảnh cây tiêu không 
được thuận lợi như mong muốn của người dân.

L.H.T

“Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2019 để tôn vinh 62 đại biểu. Trong đó, có 9 đại biểu nữ và 53 đại 
biểu nam; người cao tuổi nhất là 80 tuổi, người thấp nhất là 34 tuổi; có 22 nhà khoa học có học vị tiến sĩ 
khoa học và tiến sĩ có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành nông nghiệp và đời sống nông dân. Đặc biệt, 
trong số 62 điển hình xuất sắc năm nay, có 16 “nhà khoa học không chuyên” là những nông dân có sáng 
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QUYẾT TÂM TRIỂN KHAI TỐT 
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, 

NHI ĐỒNG TRONG MÙA DỊCH COVID-19
|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh BR-VTCăn cứ Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu 

niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XV (2019 
- 2020) và hướng dẫn của Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được sự cho 
phép của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, 
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào 
tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh đã phối hợp tiến hành tổ chức 
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII năm 2019 - 2020. 

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 
được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát 
huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, 
qua đó giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện 
kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà 
sáng chế trong tương lai. Đây là Cuộc thi kế tiếp 
Cuộc thi lần thứ VI đã được Tổng kết và trao giải 
vào ngày 24/10/2019 (có 35 sản phẩm đoạt giải, 
gồm 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 09 giải Ba và 18 
giải Khuyến khích. Tỉnh cũng có 02 sản phẩm 
đoạt giải Cuộc thi toàn quốc: 01 giải nhì và 01 
giải khuyến khích). Cuộc thi lần này gồm 05 lĩnh 
vực dự thi: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm 
tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các 
dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em và các 
giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí 
hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Các 
em thanh, thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống học 
tập trên địa bàn tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền 
dự thi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 31/7/2001 đến 

31/7/2014). Khuyến khích các em nhỏ tuổi hơn, 
người dân tộc, vùng sâu, vùng xa tham gia.

Ngày 28/02/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi đã họp 
để triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi.

Trong thể lệ Cuộc thi đã nêu các yêu cầu tiêu 
chuẩn đánh giá đối với sản phẩm dự thi. Đó là:        

- Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, 
tính sáng tạo, hiệu quả và có khả năng áp dụng.            

- Sản phẩm dự thi phải có mô hình. Mô hình, 
sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý 
tưởng của người dự thi, sản phẩm dự thi có thể mô 
phỏng các sản phẩm đã có trên thị trường nhưng 
phải có tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả cao hơn 
sản phẩm được mô phỏng.

- Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật 
liệu, nguyên liệu hoặc từ các phế liệu có sẵn và 
không nguy hại, là các mô hình thông minh, hữu 
ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, 
thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm 
điều khiển trong các lĩnh vực nêu trên.

- Mô hình, sản phẩm dự thi bắt buộc phải có bản 
thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh 
phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật 
liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính 
sáng tạo, khả năng áp dụng. 

Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch thời gian của 
Cuộc thi và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng 
thành viên để triển khai thực hiện.

chế, sáng kiến được ghi nhận và được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho xã 
hội. Anh Lâm Ngọc Nhâm là một trong nhà 62 người được tôn vinh với “Mô hình trồng cộng sinh cây hoài 
sơn và tiêu Bầu Mây thu tiền tỷ”.  Cây hoài sơn hay còn gọi là sơn dược là thực phẩm bổ dưỡng có giá trị dinh 
dưỡng cao, là vị thuốc rất quý được anh Nhâm trồng cộng sinh trên diện tích 10ha Tiêu Bầu Mây đạt chuẩn 
quốc tế GlobalGAP.  Trong đó, chỉ tính riêng lợi nhuận thu được bình quân 1ha từ củ hoài sơn đạt gần 1 tỷ 
đồng/năm. Đặc biệt, vì những đóng góp cho nông nghiệp, anh Lâm Ngọc Nhâm đã được Nhà nước trao 
tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước vào ngày 17-12-2019 về thành tích đã có mô hình 
sản xuất hiệu quả và ổn định, tạo việc làm cho người lao động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ 
nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.
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NĂM 2019 NHIỀU SẢN PHẨM NÔNG 
NGHIỆP ĐƯỢC GHI HÌNH QUẢNG BÁ 

TRONG VÀ NGOÀI TỈNH
|| KS. Nguyễn Văn Bình  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuTrong năm 2019 Ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã tích cực phối hợp với Đài 
truyền hình Việt Nam; Đài truyền hình tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu ghi hình các sản phẩm nông 
nghiệp tiêu biểu, đặc trưng, thế mạnh, đảm bảo 
an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm 
mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm sạch - an 

toàn trên sóng truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu và 
Đài truyền hình Việt Nam; Cung cấp sâu rộng hơn, 
thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng vào 

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải nhất cho các tác giả đoạt giải 
năm 2019 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cuộc 
thi là công tác tuyên truyền để các em thanh - thiếu 
nhi, đặc biệt là các em đang là học sinh, sinh viên 
trong độ tuổi nắm được và tham gia. Chính vì vậy 
Ban Tổ chức đã có văn bản gửi các đơn vị liên 
quan (như ngành giáo dục, đoàn thanh niên) và 
các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp, các trường phổ thông,… để hướng dẫn các 
em hiểu rõ các nội dung của Cuộc thi. Đồng thời 
in ấn, phát tờ rơi, áp phích đến các đơn vị và gắn 
pano tuyên truyền tại trung tâm các huyện, thành 
phố, thị xã trong tỉnh. Thông báo thể lệ Cuộc thi 
trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo và 
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh). Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh tổ chức tuyên 
truyền lồng ghép với các hội nghị của ngành và 
đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên trang website của mình.

Điều rất vui là Giải thưởng Cuộc thi lần này đã 
được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt ở mức 
khá cao (theo tinh thần Thông tư số 27/2018/TT-
BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính). Đó là, có 
05 giải nhất, mỗi giải trị giá 12 triệu đồng; 05 giải 
nhì, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng; 10 giải ba, mỗi 
giải trị giá 6,4 triệu đồng và 20 giải khuyến khích, 
mỗi giải trị giá 4 triệu đồng (năm 2019, mỗi giải 
nhất 5 triệu đồng, mỗi giải nhì 4 triệu đồng, mỗi 
giải 3 ba 3 triệu đồng và mỗi giải khuyến khích 2 
triệu đồng). Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng 
và giấy khen của Ban Tổ chức cho các tác giả đoạt 
giải. Các sản phẩm đoạt từ giải ba trở lên được 
Ban Tổ chức tỉnh chọn dự thi Cuộc thi toàn quốc. 
Những sản phẩm đoạt giải nhất Ban Tổ chức đề 
nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Theo Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ nhận hồ 
sơ dự thi đến hết ngày 15/6/2020. Tuy nhiên do 
ảnh hưởng của COVID-19, Ban Tổ chức sẽ lùi 
thời gian nhận hồ sơ dự thi đến ngày 15/7/2020. 
Cũng chính vì vậy, Ban Tổ chức đã đề nghị với 
ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị 
trong ngành thông báo, hướng dẫn các em học 
sinh, sinh viên trong thời gian chưa đến trường sắp 
xếp việc học trực tuyến với việc làm các sản phẩm 
tham gia cuộc thi. 

Với tinh thần biến khó khăn, thách thức thành 
thời cơ và quyết tâm cao, chúng ta tin tưởng rằng 
Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần 
thứ VII của tỉnh thành công tốt đẹp.

N.N.N           
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sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn từ đó góp 
phần hỗ trợ, thúc đẩy nền nông nghiệp xanh, an 
toàn, tiến tới là nền nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng 
thời cũng tạo động lực thúc đẩy người dân, các cơ 
sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến trong lĩnh vực 
nông nghiệp tích cực, chủ động thực hiện các tiêu 
chí sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm sạch, 
an toàn.

Mô hình nuôi bò sữa Châu Pha - Phú Mỹ đã được ghi hình và 
phát sóng trên chương trình Nông nghiệp sạch cho người Việt 

Nam, cho thế giới (VTV1) năm 2019
Năm 2019 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản đã phối hợp với Đài Truyền hình 
Việt Nam (VTV1) ghi hình 09 sản phẩm nông sản 
tiêu biểu trên địa bàn tỉnh: Nấm Đông trùng hạ 
thảo Côn Đảo; bò sữa Châu Pha - Phú Mỹ; mực 
một nắng Côn Đảo, cá thu một nắng Côn Đảo, sâm 
đất Côn Đảo và nha đam Bình Ba - Châu Đức; Ca 
cao Binon; nấm đông trùng Hạ Thảo Hòa Long, 

đu đủ Bình Giã, huyện Châu Đức, Dưa lưới Green 
farm. Lũy kế đến nay đã ghi hình được 45 lượt sản 
phẩm.

Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh ghi hình 50 
lượt sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng, thế 
mạnh của tỉnh điển hình như: các sản phẩm rau của 
Trang trại rau hữu cơ Sunny Farm, Trang trại rau 
sạch Vương Huy, Trang trại rau sạch NeFarm; Cà 
phê của Công ty TNHH Nón Lá; Nhãn xuồng cơm 
vàng của hợp tác xã Nhân Tâm; Trang trại chim 
cút sạch Ngọc Anh; Trang trại nuôi heo Trang 
Linh; Thanh Long HTX Hưng Thịnh; Mắm ruốc 
Bà Ba; Bưởi da xanh Sông Xoài; Muối sạch Long 
Điền; Yến sào Hoàng Hạc; Mật ong của Công ty 
TNHH mật ong Hạnh Phúc...

Việc quay và phát sóng các sản phẩm nông 
nghiệp của tỉnh trên Chương trình sản phẩm nông 
nghiệp sạch dành cho Việt Nam, cho Thế giới của 
Đài truyền hình Việt Nam và chương trình nông 
nghiệp xanh - sản phẩm sạch của Đài truyền hình 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giúp cho việc quảng bá sản 
phẩm đến người tiêu dùng được hiệu quả hơn, phát 
triển thương hiệu và nhãn hiệu nông sản của tỉnh, 
quảng bá hình ảnh đến bạn bè trong cả nước.

Trong năm 2020 Chi cục Quản lý chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản tiếp tục rà soát, cập nhật 
các cơ sở sản xuất nông lâm sản và thủy sản trên 
địa bàn tỉnh đủ điều kiện an toàn thực phẩm, quy 
mô, công nghệ áp dụng, đặc sản địa phương để 
phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền 
hình Bà Rịa - Vũng Tàu ghi hình để quảng bá.

N.V.B

ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC 
EMINA XỬ LÝ BÙN ĐÁY VÀ NƯỚC 

Ô NHIỄM AO NUÔI THỦY SẢN
|| ThS. Sỹ Danh Chung 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

I. MỞ ĐẦU
Bà Rịa-Vũng Tàu có điều kiện tự nhiên thuận 

lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp hàng 
hóa với quy mô lớn, đa dạng về các loại cây trồng 
và vật nuôi, đặc biệt là nghề nuôi trồng thủy sản. 
Theo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 
diện tích nuôi trồng thủy sản trong năm 2019 của 

tỉnh là 7.212 ha, trong đó: Nuôi quảng canh 711 
ha, chiếm 9,8%; nuôi quảng canh cải tiến 5.319 ha, 
chiếm 73,74%; nuôi bán thâm canh 309 ha, chiếm 
4,2%; nuôi thâm canh 873 ha, chiếm 12,1%, 
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Thông số Đơn vị Giới hạn Phương pháp phân tích

Độ mặn ‰ 10-30 Khúc xạ kế

N-NO2- mg/l <1 SMEWW 4500-NO2 E:2017

N-NH4+ mg/l 0,1-1 SMEWW 4500-NH3 F:2017

S2- mg/l 0,1-0,5 SMEWW 4500-S2- E:2017

TSS mg/l <200 SMEWW 2540 D:2017

BOD5 mg/l <15 TCVN 6001-1:2008

COD mg/l 80-150 TCVN 6636:1996

Độ kiềm mg/l >20 TCVN 6636-1:2000

P-PO43- mg/l 20-50 SMEWW 4500-P E:2017

N-NO3- mg/l 30-60 SMEWW 4500-NO3 E:2017

TN mg/l TCVN 6202:2008

TP mg/l TCVN 5987:1995

Vibrio CFU/ml <103 Trải đĩa môi trường

III. KẾT QUẢ
3.1. Kết quả phân tích nguồn nước ao mô 

hình trước khi xử lý
Bảng 1. Kết quả phân tích nguồn nước ao mô hình trước khi 

xử lý

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Mẫu 1 Mẫu 2

1 Độ mặn ‰ 25,0 25,0

2 pH 6,0 5,8

3 N-NO2- mg/l 0,022 0,022

4 N-NH4+ mg/l 0,352 0,381

5 S2- mg/l KPH KPH

6 TSS mg/l 66,0 76,7

7 DO mg/l 4,21 3,69

8 COD mg/l 21,0 21,5

9 BOD5 mg/l 14,0 15,0

10 Độ kiềm mg/l 168,3 164,3

11 P-PO43- mg/l 0,018 0,019

12 N-NO3- mg/l 0,147 0,189

13 TN mg/l 0,81 0,85

14 TP mg/l 0,133 0,136

15 Vibrio spp. Cfu/ml 670 1580

Chú thích: Mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Phân tích và 
Dịch vụ KHCN Nông nghiệp – Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam

chủng loài nuôi ngày một phong phú và đa dạng 
như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá mú, cá chẽm 
ở vùng nước mặn, lợ và cá lóc, cá rô phi đơn tính, 
baba,… ở vùng nước ngọt đã tác động mạnh mẽ 
đến việc phát triển rộng khắp nghề nuôi trong toàn 
tỉnh.

Tuy nhiên, vấn đề môi trường ao nuôi, nhất là 
nuôi thủy sản theo phương pháp thâm canh đang 
được áp dụng rộng rãi, còn nhiều bất cập, khiến 
người nuôi thủy sản gặp nhiều rủi ro. Cụ thể là 
môi trường ao nuôi bị ô nhiễm do xác động vật, 
chất bài tiết, thức ăn thừa,… làm cho môi trường 
ao nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây bệnh cho 
thủy sản, ảnh hưởng đến năng suất. Tình hình 
này đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là 
việc xử lý bùn đáy ao nuôi. Nhưng việc lạm dụng 
hóa chất để xử lý đáy ao làm ảnh hưởng trực tiếp 
đến chất lượng thủy sản nuôi và môi trường xung 
quanh. 

Do đó, việc ứng dụng chế phẩm sinh học vào 
nuôi trồng và để xử lý đáy ao là việc làm cần thiết 
hiện nay. Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học 
EMINA xử lý bùn đáy và nước ô nhiễm ao nuôi 
thủy sản được thực hiện với mục tiêu ứng dụng 
chế phẩm sinh học và các giải pháp công nghệ để 
xử lý mùi hôi, bùn lắng, làm sạch và trong nước 
ao nuôi thủy sản đảm bảo an toàn cho vật nuôi 
trong ao. 
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Vật liệu
- Thời gian: Từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019.
- Địa điểm: Trại sản xuất thực nghiệm nuôi trồng 

thủy sản cầu Cỏ May. Chế phẩm sử dụng có tên 
EMINA_T (EM_T) lịch sử dụng: trước khi thả 
nuôi và sau đó định kỳ 7 ngày/lần trong suốt vụ 
nuôi. Liều lượng sử dụng: 200lít/ha/lần sử dụng. 
Thành phần các nhóm vi sinh vật chủ yếu có trong 
chế phẩm EMINA gồm: Vi khuẩn tía quang hợp 
(Rhodobacter sp.), vi khuẩn lactic (Lactobacillus), 
vi khuẩn Bacillus (Bacillus subtilis, Bacillus 
licheniformis…) và nấm men Saccharomyces. 

2.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp thu mẫu
Các mẫu nước phân tích các chỉ tiêu được thu 

trong chai nhựa, mẫu được thu tại 3 vị trí theo 
đường chéo của ao, mẫu số 1 được thu ở độ sâu 
40cm dưới mặt nước và mẫu số 2 được thu ở độ 
sâu 100cm dưới mặt nước.
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Qua bảng 1 cho thấy các chỉ tiêu pH, độ kiềm 
và độ mặn đều nằm trong khoảng giá trị thích 
hợp cho sự phát triển của thủy sản (Bảng 1) ngoại 
trừ chỉ tiêu P-PO43- (0,018-0,019 mg/l); nồng độ 
N-NO3- (0,147 - 0,189 mg/l) thấp hơn ngưỡng 
thích hợp (Bảng 1) cho sự phát triển của tảo trong 
ao (0,4-0,8 mg/l); nồng độ ôxy hòa tan DO trong 
nước ở mức thấp. Ở nồng độ này vật nuôi bắt mồi 
kém, tiêu hóa thức ăn chậm, và dễ bị nhiễm bệnh 
(Phương, 2001). 

Kết quả hàm lượng, Tổng Nitơ (TN) và Tổng 
Phospho (TP) phân tích cho thấy hàm lượng dinh 
dưỡng Nitơ và Phospho trong nước tại ao mô hình 
rất thấp. Hàm lượng TN thấp (0,81 mg/l) phản ánh 
ao mô hình rất nghèo dinh dưỡng. 

Sự tăng giảm của vibrio trong ao có mối liên 
quan khá chặt chẽ với hàm lượng tổng nitơ trong 
nước, nghĩa là khi hàm lượng nitơ tổng tăng thì 
mật độ Vibrio tăng và ngược lại. Kết quả bảng 1 
ghi nhận tổng số Vibrio trong nước hiện diện vượt 
gấp 1,5 lần (giá trị dao động 670-1580 CFU/ml) so 
với ngưỡng cho phép trong nuôi thủy sản (<1.000 
CFU/ml - TCN 101:1997). Như vậy, ao nuôi hiện 
đang trong tình trạng bị ô nhiễm về nguồn vi sinh 
vật độc hai, gây bệnh cho tôm.

3.2. Kết quả xử lý nước, bùn đáy ao trong giai 
đoạn trước khi nuôi thủy sản

Kết quả sau 01 tháng xử lý chế phẩm nhìn chung 
hiện trạng màu nước ao đã dần được cải thiện, pH 
nước tăng từ độ pH = 6,0 lên pH = 7,0, bùn đáy ao 
mô hình trước khi xử lý đều có mùi hôi thối, sau 
quá trình xử lý bùn đáy ao đã giảm 90% mùi hôi 
thối (Bảng 2). 
Bảng 2. Kết quả phân tích nguồn nước ao mô hình sau 01 

tháng xử lý

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Mẫu 1 Mẫu 2

1 Độ mặn ‰ 23,0 23,0

2 pH 7,0 7,0

3 N-NO2- mg/l 0,017 0,015

4 N-NH4+ mg/l 0,574 0,676

5 S2- mg/l KPH 0,012

6 TSS mg/l 44,0 45,3

7 DO mg/l 4,1 4,06

8 COD mg/l 15,5 15,8

9 BOD5 mg/l 11,0 12,0

10 Độ kiềm mg/l 90,9 100,6

11 P-PO43- mg/l 0,137 0,173

12 N-NO3- mg/l 0,027 0,046

13 TN mg/l 1,54 1,68

14 TP mg/l 0,252 0,261

15 Vibrio spp. Cfu/ml 529 730

Chú thích: Mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Phân tích và 
Dịch vụ KHCN Nông nghiệp – Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam

Kết quả phân tích bảng 3 cho thấy có sự thay đổi 
hàm lượng dinh dưỡng Nitơ trong nước tăng cao. 
Hàm lượng TN cao phản ánh ao mô hình là rất 
giàu dinh dưỡng. Các chỉ tiêu DO, pH, độ kiềm, 
độ mặn, N-NH4

+ nằm trong giới hạn thích hợp cho 
sự phát triển của thủy sản.
Bảng 3. Kết quả phân tích nguồn nước ao mô hình sau 04 

tháng xử lý

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Mẫu 1 Mẫu 2

1 Độ mặn ‰ 27,0 27,0

2 pH 7,0 7,0

3 N-NO2- mg/l 0,003 0,003

4 N-NH4+ mg/l 0,155 0,209

5 S2- mg/l KPH KPH

6 TSS mg/l 28,7 16,0

7 DO mg/l 4,5 4,16

8 COD mg/l 9,1 8,2

9 BOD5 mg/l 7,0 6,0

10 Độ kiềm mg/l 82,6 85,3

11 P-PO43- mg/l KPH KPH

12 N-NO3- mg/l 0,039 0,018

13 TN mg/l 2,7 2,2

14 TP mg/l 0,186 KPH

15 Vibrio spp. Cfu/ml <40 KPH

Chú thích: Mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Phân tích và 
Dịch vụ KHCN Nông nghiệp – Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam

Kết quả phân tích mẫu nước qua 03 đợt ghi nhận 
độ mặn trong ao mô hình dao động từ 23-27‰. Ghi 
nhận hàm lượng ammonia trong ao nuôi trước khi 
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xử lý dao động 0,574-0,676mg/L, giảm dần sau 
khi bổ sung vi sinh và đạt giá trị 0,155-0,209mg/L 
trong lần lấy mẫu thứ 3. 

Hàm lượng ammonia giảm sau khi ao được bổ 
sung vi sinh. Tuy nhiên hàm lượng nitrite, nitrate 
đều tăng trong lần kiểm tra mẫu thứ hai (Bảng 2). 
Điều này cho thấy khả năng chuyển hóa của vi 
khuẩn hữu ích trong chế phẩm là khá tốt. Trong 
giai đoạn này ammonia được chuyển thành nitrite, 
nitrite nhanh chóng chuyển hóa thành nitrate. Kết 
quả thử nghiệm ghi nhận hàm lượng nitrite sau 04 
tháng xử lý đạt 0,003mg/L (Bảng 3), thích hợp cho 
tôm nuôi phát triển. 

Kết quả sau 04 tháng xử lý vi sinh ghi nhận hàm 
lượng TSS dao động từ 16-28mg/L (Bảng 3), giảm 
thấp so với trước khi được xử lý, nguyên nhân có 
thể do sự sa lắng các vật chất trong ao theo thời gian.

Kết quả ghi nhận mật độ Vibrio tổng số trong 
ao mô hình đều thấp hơn 103CFU/ml, ngoại trừ 
mẫu số 2 ở lượt lấy mẫu thứ 2 (Bảng 2). Trong 
lượt thu mẫu này ao nuôi được tháo bớt nước trong 
ao và có bổ sung nguồn nước bên ngoài vào thêm 
đây cũng có thể là nguyên nhân làm cho mật độ 
vi khuẩn tăng cao hơn so với lượt lấy mẫu lần thứ 
nhất (Bảng 1). Tuy nhiên trong lượt lấy mẫu lần 
thứ 3 mật độ vi khuẩn này giảm đáng kể chỉ dao 
động ở mức <40CFU/ml (Bảng 3), đây có thể do 
sau khi bổ sung vi sinh xử lý nước vi khuẩn này đã 
bị cạnh tranh.

3.3. Kết quả xử lý nước, bùn đáy ao mô hình 
trong giai đoạn nuôi
Bảng 4. Kết quả phân tích nguồn nước ao mô hình trong giai 

đoạn nuôi tôm sau 01 tháng xử lý

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Mẫu 1 Mẫu 2

1 Độ mặn ‰ 20,0 20,0

2 pH 8,2 7,9

3 N-NO2- mg/l 0,001 0,001

4 N-NH4+ mg/l 0,105 0,109

5 S2- mg/l KPH KPH

6 TSS mg/l 21,7 13,0

7 DO mg/l 4,05 3,16

8 COD mg/l 9,15 8,02

9 BOD5 mg/l 8,0 7,0

10 Độ kiềm mg/l 80,6 81,3

11 P-PO43- mg/l KPH KPH

12 N-NO3- mg/l 0,031 0,008

13 TN mg/l 1,7 2,02

14 TP mg/l 0,186 KPH

15 Vibrio spp. Cfu/ml <30 KPH

Chú thích: Mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Phân tích và 
Dịch vụ KHCN Nông nghiệp – Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam

Kết quả Bảng 4 ghi nhận trong giai đoạn nuôi 
tôm sau 01 tháng xử lý chế phẩm EMINA các chỉ 
số về độ mặn, độ pH, ôxy hòa tan đều ở ngưỡng 
tốt thích hợp cho tôm nuôi phát triển. Chỉ số Vibrio 
cũng ở ngưỡng rất thấp, điều đó cho thấy tác dụng 
xử lý nước, bùn đáy ao của chế phẩm EMINA là rõ rệt.
Bảng 5. Kết quả kiểm tra độ dày lớp bùn ao mô hình trước và 

sau xử lý

Độ dày lớp bùn đáy ao (cm)

Trước khi xử lý Sau 01 tháng 
xử lý

Sau 05 tháng 
xử lý

50-60 35-40 0-5

Kết quả bảng 5 cho thấy bùn đáy ao mô hình sau 
05 tháng xử lý đã giảm rõ rệt, dao động từ 50-60 cm 
xuống còn 20-22 cm. Bùn đáy các chất hữu cơ không 
ngừng bị phân hủy bởi vi khuẩn dị dưỡng và nấm 
mốc. Các vi sinh vật này cần các hợp chất hữu cơ để 
làm thức ăn, kết quả độ dày lớp bùn đáy ao mô hình 
ngày càng giảm cho thấy hiệu quả hoạt động phân 
giải của các vi sinh là ro rệt. Ngoài ra kết quả sau 05 
tháng xử lý vi sinh ghi nhận hàm lượng TSS (Bảng 
3), giảm thấp so với trước khi được xử lý, cho thấy 
quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ của vi sinh 
xảy ra rất tốt đã làm giảm đáng kể lượng chất thải lắng 
tụ xuống đáy ao.
IV. KẾT LUẬN

Hầu hết các thông số môi trường nước như pH, độ 
mặn, TSS, DO, COD, BOD5, P-PO43-, NO2

-, NO3
-, 

Vibrio spp. đều thích hợp cho ao nuôi thủy sản. Kết 
quả bùn đáy ao mô hình sau 05 tháng xử lý đã giảm 
rõ rệt, dao động từ 50-60 cm xuống còn 20-22 cm, 
bùn không còn mùi hôi thối. 

Việc sử dụng chế phẩm sinh học EMINA_T định 
kỳ trong ao đã có tác dụng cải thiện chất lượng nước 
và bùn đáy ao đảm bảo các thông số môi trường hầu 
hết đều thích hợp ao nuôi thủy sản, tránh sự ô nhiễm 
xảy ra trong suốt mùa vụ. 

S.D.C
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* NGUỒN GỐC SINH HỌC CỦA ĐỘC TỐ 
TETRODOTOXIN TRONG CÁ NÓC

Ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ngộ độc cá nóc, 
gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tính 
mạng người tiêu dùng, là vấn đề mà cả xã hội đều 
quan tâm đến trong công tác an toàn vệ sinh thực 
phẩm. Tetrodotoxin (TTX) là chất độc được tìm 
thấy trong cá nóc. 

Những nghiên cứu gần đây nhất do David 
Berkowitz thuộc cơ quan FDA của Mỹ, Rockville, 
Maryland, USA., và Ilona Kryspin-Sorensen, 
thuộc viện nghiên cứu độc chất NFADS (National 
Food Agency of Denmark Soborg) đã có những 
bằng chứng đủ mạnh để chứng minh rằng độc 
tố TTX có nguồn gốc từ vi khuẩn trong ruột cá. 
Nếu cá nóc sinh trưởng trong môi trường nhân tạo 
không ăn thịt động vật thì không sản xuất ra TTX 
cho đến khi nó nuôi dưỡng bằng thịt cá, lúc này nó 
mới trở nên độc. Phát hiện này vô cùng quan trọng 
để người ta tổ chức nuôi nhân tạo loài cá nóc biển 
không nhiễm độc tố, nhất là ở Nhật Bản nơi có tập 
quán ăn thịt cá nóc như là món ăn đặc sản. Các nhà 
khoa học còn nhận thấy ở các loài động vật biển 
khác cũng có chứa độc tố Tetrodotoxin như:

- Loài bạch tuộc khoen xanh được tìm thấy ở Úc 
cũng tích tụ Tetrodotoxin ở trong tuyến nước bọt 
khi nó phun ra làm tê liệt con mồi trước khi nó ăn. 
Độc tố TTX từ loài bạch tuộc này cũng được sản 
xuất ra từ vi khuẩn sống trong ruột nó.

- Loài cua mắt đỏ (Xanthid crabs) thu thập độc 
tố từ nguồn nước có chứa Tetrodotoxin và độc tố 
PSP (paralytic shellfish toxin- độc tố trong nhuyễn 
thể gây liệt cơ). Như vậy vi khuẩn biển tổng hợp 
nên độc tố và tích lũy trong một số cơ quan của 
động vật biển. Đến nay người ta biết chắc chắn là 
độc tố Tetrodotoxin và Anhydrotetrodotoxin được 
tổng hợp ra bởi một số loài vi khuẩn đặc biệt, có 
quan hệ dòng họ với Vibrionaceae, Pseudomonas 
sp và Photobacterium phosphoreum. Một số loài 
động vật biển nuốt các loài vi khuẩn này vào ruột 
thì ở đây xảy ra quá trình cộng sinh. Vi khuẩn 
được các loài động vật biển cung cấp dinh dưỡng 
để sống, các loài vi khuẩn tổng hợp ra độc tố cung 

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO ĐỘC TỐ 
TETRODOTOXIN TRONG CÁ NÓC

cấp cho vật chủ để làm “vũ khí hóa học” đấu tranh 
sinh tồn.
*  SỨC  MẠNH  CỦA   ĐỘC TỐ  TETRODOTOXIN 
TRONG CÁ NÓC 

Ngộ độc do tiêu thụ cá nóc là ngộ độc mãnh liệt 
nhất so với các loại ngộ độc khác do độc tố sinh 
vật biển gây ra. Trong tuyến sinh dục - túi tinh, 
trứng cá, gan, ruột, cơ bụng và da của cá nóc có 
chứa một lượng độc tố Tetrodotoxin đủ sức để 
giết chết người một cách nhanh chóng. Con cái 
độc hơn con đực và đặc biệt là vào mùa sinh sản 
của cá (từ tháng 2 đến tháng 7). Chất độc phân 
lập được gồm có: Tetrodonin, axit tetrodonic có 
chứa nhiều trong buồng trứng và trong gan. Chất 
độc từ buồng trứng và gan rất mạnh, kế đến là ở 
máu và ở da. Thịt cá không có chất độc. Tuy nhiên 
nếu để cá chết và ươn, chất độc từ phủ tạng có thể 
ngấm vào thịt gây ra ngộ độc. Điều này đã làm cho 
nhiều người chết vì tưởng rằng thịt của nó không 
độc, thịt cá nóc lại thơm ngon khoái khẩu. Vào 
mùa cá nóc mang trứng, thịt cá ngon nhất nhưng 
hàm lượng độc tố cũng rất cao, có thể gây ngộ 
độc cho người. Độc tố cá nóc là một loại độc tố 
thần kinh, mạnh gấp 10.000 lần so với chất độc 
cyanide. Với người chỉ cần ăn 2 gam mô cá nóc có 
độc tố cũng có thể giết chết người. Chỉ từ 1-2mg 
độc tố có thể gây chết người. Tetrodotoxin không 
phải là protein, tan trong nước, không bị nhiệt phá 
hủy, nấu chín hay phơi khô, sấy, độc chất vẫn tồn 
tại (có thể bị phân hủy trong môi trường kiềm hay 
acid mạnh). Khi đun sôi ở nhiệt độ 100 độ C trong 
6 giờ độc tố TTX mới giảm đi 50%, nó chỉ mất đi 
khi được đun sôi ở 200 độ C trong 10 phút. Vì thế, 
không thể làm mất độc cá nóc bằng cách nấu và 
chế biến thông thuờng.

Độc tố Tetrodotoxin - C11H17O8N3, có 2 
dạng hóa học rất độc, đó là Anhydrotetrodotoxin 
4-epitetrodotoxin và Acid tetrodonic. 

||ThS. Trần Thị Duyên 
Ngành Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Bà Rịa 
- Vũng Tàu
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Cấu tạo phân tử của Tetrodotoxin
(Liều LD50 trên chuột 10 m/kg thể trọng)

* SINH THÁI VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 
CÁ NÓC

Cá nóc (có nơi gọi là cá cóc, cá bống biển, cá 
đùi gà), trên thế giới bộ cá nóc Tetraodontiformaes 
có 9 họ, bao gồm trên 400 loài thuộc 13 giống. 
Trong đó có 243 loài thuộc 4 họ chiếm ưu thế 
là Ostraciidae, Triodontidae, Tetraodontidae và 
Diodontidae. Ở Việt Nam đã thống kê được hơn 60 
loài cá nóc, trong đó có khoảng 30 loài là cá độc. 
Cá nóc phân bố chủ yếu ở vùng biển cận nhiệt đới 
và nhiệt đới, ở nước mặn nhiều hơn nước ngọt. Cá 
nóc là loài cá sống ở biển, có nhiều chủng loại. Cá 
nóc thường vào vùng nước lợ khoảng tháng 4-5 để 
kiếm ăn trên các cửa sông rạch. Rất dễ phân biệt 
cá này với các loại cá khác vì chúng có hình dáng 
đặc biệt, mình nó có thể phình to như quả bóng, 
có gai, da dày và dễ lột. Tên cá nóc thường được 
đặt theo hình dáng bên ngoài như cá nóc hình cầu, 
cá nóc nhím, cá nóc gai, cá nóc bóng. Loại cá nóc 
độc người dân thường ăn có thân 4 - 40 cm, chắc, 
vây ngắn, đầu to, mắt lồi, thịt trắng. Các loài cá 
nóc nuôi ít độc hơn nhiều so với các loài cá nóc 
tự nhiên ở biển. Dưới đây là một vài hình ảnh của 
các loài cá nóc sinh độc tố TTX, phân bố ở biển 
Việt Nam.
* TRIỆU CHỨNG NGỘ ĐỘC CÁ NÓC

Sau khi ăn cá nóc có TTX, chất độc này hấp thụ 
nhanh qua đường ruột, dạ dày trong 5 - 15 phút. 
Đỉnh cao TTX trong máu là 20 phút và thải tiết 
qua nước tiểu sau 30 phút tới 3 - 4 giờ. Tỷ lệ tử 
vong rất cao (60%) nếu cấp cứu chậm. Nạn nhân 
có thể chết từ 1,5 đến 8 giờ. Chất Tetrodotoxin làm 
liệt trung khu thần kinh, trước tiên là thần kinh thị 
giác rồi đến thần kinh vận động và sau cùng là 
trung khu thần kinh hô hấp và huyết quản dẫn đến 

tử vong. 
Người ăn phải cá nóc có độc tố TTX, sau 5 phút đến 

3-4 giờ xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như sau:
+ Triệu chứng trước tiên của sự ngộ độc là tình 

trạng tê liệt nhẹ môi và lưỡi.
+ Tiếp theo là triệu chứng khác thường này tăng 

dần lên lan ra ở mặt, mũi và toàn thân
+ Đau đầu, đau ở vùng thượng vị, buồn nôn, tiêu 

chảy và ói mữa
+ Đôi khi lảo đảo, choáng váng, đi lại rất khó 

khăn.
+ Giai đoạn thứ hai của sự ngộ độc là tê liệt. 

Rất nhiều nạn nhân không thể vận động được, ngồi 
cũng rất khó khăn.

+ Hô hấp rất khó khăn, mất tiếng nói. Nạn nhân 
khó thở, tím tái, huyết áp giảm.

+ Tê liệt với mức độ tăng lên và xuất hiện cơn co 
giật, tinh thần và trí tuệ sa sút, mất trí.

+ Loạn nhịp tim, tê liệt toàn thân, sau đó tỉnh lại 
một thời gian rất ngắn trước khi chết.

+ Cái chết thường xảy ra trong khoảng 4-6 giờ 
sau khi có triệu chứng ngộ độc.

Đối tượng mẫn cảm với độc tố Tetrodotoxin: tất 
cả mọi người đều mẫn cảm với độc tố TTX. Tốt 
nhất nên tránh ăn thịt cá nóc và những loài động 
vật khác có chứa Tetrodotoxin. 

Cá nóc thu

* CÁCH XỬ LÝ VÀ PHÒNG CHỐNG NGỘ 
ĐỘC CÁ NÓC 

Ngay khi thấy dấu hiệu ngộ độc đầu tiên như tê 
lưỡi, tê môi, tê ngón tay nhưng người bệnh vẫn 
còn tỉnh táo, hãy tìm mọi cách gây nôn cho người 
bệnh. Đơn giản nhất là hình thức móc họng, ngoáy 
họng bằng lông gà hoặc cho uống mùn thớt theo 
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kinh nghiệm dân gian. Khi gây nôn cần cho bệnh 
nhân nằm nghiêng, đầu thấp để tránh sặc.

Cho bệnh nhân uống than hoạt tính khi bệnh 
nhân còn tỉnh, chưa hôn mê. Người lớn uống 30g 
than hoạt tính pha với 250ml nước sạch quấy đều. 
Trẻ nhỏ từ 1 - 12 tuổi cho uống 25g pha với 100 - 
200ml nước sạch quấy đều. Trẻ nhỏ dưới một năm 
cho uống theo liều lượng 1g than hoạt tính/1kg 
cân nặng cơ thể pha với 50ml nước sạch quấy đều. 
Than hoạt tính có tác dụng hấp thụ chất độc và hơi 
độc ở đường tiêu hóa. Nếu cho bệnh nhân uống 
sớm trong vòng một giờ sau khi ăn cá sẽ có hiệu 
quả cao.

Trường hợp người bệnh đã rối loạn ý thức, hôn 
mê, thở yếu hoặc ngừng thở phải khẩn trương thổi 
ngạt đường miệng - miệng hay miệng - mũi.

Sau khi đã sơ cứu, cần nhanh chóng tìm cách 
đưa bệnh nhân tới bệnh viện gần nhất để được cấp 

cứu và điều trị kịp thời.
Phòng chống ngộ độc cá nóc
Đến nay, ngô độc cá nóc vẫn chưa có thuốc đặc 

trị. Người bị ngộ độc cá nóc bị ảnh hưởng lớn đến 
sức khỏe và tính mạng. Vì vậy, để phòng tránh ngộ 
độc cá nóc, biện pháp hữu hiệu nhất là không ăn 
bất cứ thực phẩm nào được chế biến từ cá nóc.

- Loại bỏ cá nóc ngay từ khi kéo lưới, đánh bắt 
tại bến cá.

- Loại bỏ cá nóc lẫn cá thường khi phơi khô.
- Không làm chả cá nóc, bột cá nóc hoặc các sản 

phẩm cá nóc khác để bán.
- Không ăn cá nóc tươi và các sản phẩm chế biến 

từ cá nóc như nước mắm,...
Để đề phòng ngộ độc cá nóc, cách tốt nhất là hãy 

“nói không với cá nóc”.
T.T.D

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ CUNG 
CẤP NÔNG SẢN TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA 

DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

|| KS. Nguyễn Văn Bình 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
|| CN. Nguyễn Thị Tuyết 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của virus corona gây ra (Covid-19) 
đã tác động đến tất cả các lĩnh vực, trong 

đó có lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là hoạt động 
xuất nhập khẩu nông thủy sản Việt Nam nói chung 
và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. Hiện nay trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một số loại mặt 
hàng nông sản chủ lực xuất khẩu: chuối, thanh 
long, dưa hấu, các mặt hàng thủy sản (đông lạnh, 
khô)... sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra, khiến tình 
hình tiêu thụ nông sản của nông dân trên địa bàn 
tỉnh gặp nhiều khó khăn, không tiêu thụ được, 
giá xuống thấp hơn nhiều so với thời điểm trước 
tết Nguyên đán (điển hình như mặt hàng Thanh 
Long từ sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến 
ngày 13/02/2020 giá thanh long trên địa bàn huyện 
Xuyên Mộc giảm sâu so với thời điểm trước tết còn 
khoảng 5.000 đồng/kg - 7.000 đồng/kg (giá trước 
tết thanh long ruột đỏ từ 35.000 đông/kg - 45.000 

đồng/kg), nhiều vựa đã không thu mua thanh long 
hoặc mua với giá rất thấp do đối tác nhập khẩu 
phía Trung Quốc từ chối nhận đơn hàng nên hầu 
hết các thương lái đã ngừng thu mua thanh long 
cho nông dân tại Xuyên Mộc, mặc dù các vườn 
đang bước vào vụ thu hoạch sau tết Nguyên đán. 
Với giá thu mua như trên thì người trồng thanh 
long bị thiệt hại, lỗ nặng. Tuy nhiên, sau đó vài 
ngày từ 17/02/2019 đến nay giá thanh long liên 
tục tăng, một ngày có thể tăng 2-3 lần, mỗi lần 
tăng 2.000 đồng - 3.000 đồng, kiến người trồng 
thanh long vui mừng phấn khởi, giá thanh long cắt 
tại vườn khoảng 35.000 đồng/kg; đối với lĩnh vực 
thủy sản có 4 doanh nghiệp chế biến thủy sản đang 
tồn kho với sản lượng là 67 tấn sản phẩm thủy sản, 
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đến thời điểm này vẫn chưa xuất được, tuy nhiên 
số lượng hàng này không ảnh hưởng nhiều đến 4 
doanh nghiệp trên và lượng hàng vẫn được lưu giữ 
trong kho bảo quản tại cơ sở, chờ khi nào ổn định 
dịch Covid-19 sẽ xuất hàng.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus 
Corona (Covid-19) gây ra đã làm cho các doanh 
nghiệp gặp nhiều khó khăn: 

Đối với lĩnh vực thủy sản: các doanh nghiệp chế 
biến thủy sản trên địa bàn tỉnh có thị trường xuất 
khẩu đa dạng, với các thị trường lớn, thường xuyên 
và truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Mỹ, EU... việc dịch cúm virus Covid-19 
diễn biến ngày càng phức tạp, khó kiểm soát và 
dịch bệnh kéo dài, dẫn đến việc xuất khẩu các mặt 
hàng thủy sản bị kiểm soát nghiêm ngặt hoặc các 
nước sẽ tạm ngừng đóng cửa khẩu để kiểm soát 
dịch bệnh, dẫn đến mặt hàng thủy sản sẽ tồn đọng, 
giảm chất lượng, tăng chi phí sản xuất, lưu kho 
và bến bãi; Lượng hàng xuất khẩu sang thị trường 
Châu Âu của các công ty chế biến thủy sản trên 
địa bàn tỉnh giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Nguyên nhân được các doanh nghiệp chế biến đưa 
ra là do dịch cúm virus Covid-19 đang xảy ra tại 
Châu Âu nên các nhà hàng, khách sạn, siêu thị 
đóng cửa, hàng hóa không nhập vào.

Đối với lĩnh vực nông sản: Hiện nay sau khi 
mặt hàng thanh long đã ổn định, các vùng trồng 
nông sản khác như là: Bưởi, chuối, dưa hấu, khoai 
lang... trên địa bàn tỉnh cũng đang vào mùa, nếu 
dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, một 
số cửa khẩu đóng cửa sẽ dẫn đến các mặt hàng 
nông sản bị ùn tắc cục bộ, nông dân thu hoạch tập 
trung và không tiêu thụ được số lượng nông sản 
lớn sẽ xảy ra tình trạng đổ bỏ nông sản, người sản 
xuất bị tổn thất về kinh tế; hiện nay các cửa khẩu 
đã thông quan, tuy nhiên, nhiều nước hiện đang 
thực hiện biện pháp cách ly tại nhà, được khuyến 
cáo ít ra ngoài; các cửa hàng, siêu thị, chợ... đóng 
cửa hoặc hoạt động nhưng không có khách, dẫn 
đến sản lượng hàng hóa xuất khẩu giảm; Việc hàng 
hóa không xuất khẩu được, các doanh nghiệp buộc 
phải bán hàng hóa cho thị trường nội địa, do đó giá 
bán sẽ giảm so với thị trường xuất khẩu, doanh thu 
giảm, gây thiệt hại về kinh tế.

Dự báo khả năng xuất khẩu năm 2020: Việc dịch 
cúm virus Covid-19 xảy ra và đang có diễn biến 

phức tạp sẽ ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu 
nông sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh nhất là các 
thị trường truyền thống và xuất khẩu nông sản lớn 
như: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, EU... nên dự báo khả năng xuất 
khẩu nông lâm sản và thủy sản của tỉnh trong quý 
II năm 2020 sẽ giảm. Vì vậy, đơn vị khuyến cáo 
các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản và thủy 
sản tăng cường tìm kiếm thị trường mới có tiềm 
năng, đây cũng là thời gian để các doanh nghiệp rà 
soát lại kế hoạch sản xuất, sửa chữa lại nhà xưởng, 
trang thiết bị, các tiêu chuẩn đáp ứng với các thị 
trường xuất khẩu.

Một số giải pháp tạm thời để giúp doanh nghiệp 
vượt qua thời gian dịch Covid-19: thường xuyên 
theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông 
sản trên địa bàn tỉnh, không để bị ứ đọng cục bộ; 
kịp thời thông báo tình hình đến các doanh nghiệp 
và người sản xuất để chủ động trong điều chỉnh kế 
hoạch sản xuất và nhu cầu của thị trường tiêu thụ. 
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh tăng cường thu mua nông sản, 
nhất là củ quả, thủy sản; tăng cường công tác quản 
lý chất lượng, chế biến nông sản phục vụ nhu cầu 
tiêu thụ, xuất khẩu; khuyến khích doanh nghiệp 
đẩy mạnh thu mua, cung ứng thị trường trong 
nước, nhất là các dịp lễ, rằm tại địa phương; Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử 
lý các hành vi trục lợi ép giá, gian lận thương mại, 
gây tâm lý hoang mang cho người sản xuất và tiêu 
dùng;  Thông báo cho các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh có hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển 
hàng hóa qua biên giới biết một số nội dung: Việc 
xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên 
giới tiếp tục thực hiện theo quy định; bảo đảm 
công tác phòng chống dịch, không làm gián đoạn, 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp; Thường xuyên thống kê, cập nhật 
kịp thời các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản 
(mặt hàng, sản lượng, thị trường xuất nhập khẩu, 
sản lượng tồn kho...), các khó khăn, vướng mắc, 
đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho hoạt động 
xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới 
gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
các doanh nghiệp cần phải chủ động liên hệ với 
đối tác xuất nhập khẩu đẩy nhanh hoạt động thông 
quan hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm 
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yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh.
Giải pháp lâu dài: Đối với vùng trồng các loại 

trái cây nông sản đã được UBND tỉnh quy hoạch, 
cần tuyên truyền, phổ biến cho bà con nông dân 
không mở rộng diện tích trồng, các diện tích hiện 
hữu khuyến khích bà con nông dân áp dụng khoa 
học công nghệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn vào trong 
quá trình trồng để có nguồn nông sản chất lượng, 
đáp ứng yêu cầu các thị trường; Tiếp tục thực hiện 
Quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đến năm 2030 theo hướng an toàn, đạt các 
tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế, đây 
là điều kiện để loại đặc sản này của Bà Rịa - Vũng 
Tàu có thể xuất khẩu theo đường chính ngạch và 
mở rộng sang các thị trường mới như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Australia… Đối với các trang trại sản 
xuất quy mô lớn cần thực hiện ký kết hợp đồng 
tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng nông sản 
xuất khẩu, đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn 
Quốc tế; Xây dựng chiến lược dài hạn: Cần lựa 
chọn chiến lược sản phẩm và chiến lược thâm nhập 
thị trường phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế 
của từng thị trường và khả năng của doanh nghiệp; 
sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao để 
nâng tầm thương hiệu, xây dựng lòng tin đối với 
người tiêu dùng; Kêu gọi, khuyến khích các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước đầu tư các nhà sơ chế, 

chế biến sản phẩm nông sản sau thu hoạch nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất các sản 
phẩm có giá trị gia tăng, liên kết sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm cho bà con nông dân; Tăng cường công 
tác xúc tiến thương mại nông nghiệp, kết nối cung 
cầu, tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản và thủy sản 
trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích tiêu thụ sản phẩm 
nông sản để giảm áp lực cho hoạt động xuất nhập 
khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Trước diễn biến phức tạp của viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) 
các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm 
sản và thủy sản đã có một số kiến nghị với UBND 
tỉnh như: Tổ chức các phiên chợ kết nối tiêu thụ 
sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn 
tỉnh (thành phần tham dự hội nghị: 50% đại biểu 
đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản 
xuất nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh; 
50% là đại diện các nhà phân phối, hệ thống siêu 
thị, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể...); miễn 
giảm thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thuê 
đất và các loại thuế có liên quan đến hoạt động 
doanh nghiệp) kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy 
ra đến khi hết dịch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục 
hồi sản xuất; miễn giảm lãi vay cho cho các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy 
sản trong thời gian dịch Covid-19 xảy ra.

N.V.B, N.T.T

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
TÍCH CỰC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HIỆN NAY

|| ThS. Nguyễn Hương Quế
Trường Chính trị Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

* SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP 
DẠY HỌC TÍCH CỰC 

Hệ thống các trường Chính trị với nhiệm vụ 
trung tâm là đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, 
công chức thông qua việc dạy và học. Vì vậy, đổi 
mới phương pháp giảng dạy luôn là yêu cầu và 
nhiệm vụ của người giảng viên, nhất là trong giai 
đoạn hiện nay. Đổi mới phương pháp dạy học có 
ý nghĩa như một “cuộc cách mạng” về phương 
pháp. “Cuộc cách mạng” này sẽ mang lại sức sống 

mới cho nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nhằm 
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chính vì thế, trong 
những năm vừa qua, để nâng cao chất lượng dạy 
và học ở hệ thống các trường Chính trị, ngoài việc 
chú trọng về chuyên môn, việc triển khai áp dụng 
các phương pháp giảng dạy tích cực cũng hết sức 
được quan tâm.

Dạy học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật vì 
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không có một phương pháp dạy học nào là tối ưu 
nhất. Tính vừa khoa học vừa nghệ thuật thể hiện 
ở chỗ giảng viên phải bảo đảm nội dung, chương 
trình, mục tiêu đào tạo đồng thời giảng viên cũng 
phải tuỳ theo đối tượng, tình hình cụ thể của lớp 
học mà có cách thức giảng dạy đáp ứng yêu cầu, 
đạt chất lượng, hiệu quả cao. Vì thế, đổi mới 
phương pháp giảng dạy phụ thuộc rất nhiều vào 
bản thân mỗi giảng viên chứ không phải là chờ cấp 
trên giao nhiệm vụ. Hơn nữa trong giai đoạn hiện 
nay, nhu cầu của học viên ngày càng nhiều, càng 
cao thì mỗi giảng viên phải chủ động suy nghĩ tìm 
tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả. Đó chính là quá trình thích nghi, 
nếu không sẽ tự đào thải mình. 

Đối với các môn học trong chương trình đạo 
tạo trung cấp hiện nay thì việc nghiên cứu và áp 
dụng phương pháp giảng dạy tích cực thiết nghĩ 
là rất cần thiết. Điều này giúp cho giảng viên có 
thể truyền đạt kiến thức với nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng, giảm dần tính “khô, trừu tượng” của 
môn học. Từ đó, học viên có thể dễ dàng tiếp thu 
cũng như liên hệ, vận dụng kiến thức đã nghiên 
cứu vào thực tiễn công việc.
* THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG ÁP 
DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 

Phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC) là hệ 
thống những giải pháp có tính phổ biến của khoa 
học sư phạm mà ở đó khả năng tham gia giải quyết 
vấn đề của người học được phát huy cao nhất. 
Theo đó, bản thân người giảng dạy cũng tự biết 
chọn cho mình một vị trí hợp lý nhất để giải quyết 
mối quan hệ này. 

Để áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực 
trong môn học này có hiệu quả, trước hết người 
giảng viên cần phải hiểu được tính chất của môn 
học, đối tượng học viên và môi trường giảng dạy. 
Để từ đó, giúp họ xác định được những thuận lợi 
và khó khăn khi thực hiện. Trước tiên, có thể nhận 
thấy có rất nhiều thuận lợi khi áp dụng phương 
pháp giảng dạy tích cực ở môn học này, cụ thể 
như sau:

Thứ nhất, hầu hết các giảng viên của trường đã 
được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng phương 
pháp giảng dạy tích cực của Học viện Chính trị. 
Điều này giúp họ có được những kiến thức và kĩ 
năng nhất định trong việc thực hiện các phương 

pháp.
Thứ hai, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng và các 

trang thiết bị dạy học khá tốt, hiện đại cũng là một 
lợi thế. Máy tính, máy chiếu, bảng từ,… được 
trang bị khá đầy đủ; thúc đẩy giảng viên chủ động 
thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực trong 
các bài giảng; và mang lại sự hứng khởi cho người 
học. 

Thứ ba, nội dung của môn học tuy “khô” nhưng 
không khó trong việc liên hệ thực tiễn. Vì thế, việc 
lựa chọn những phương pháp như tình huống, hỏi 
đáp, phỏng vấn, trực quan hóa… sẽ mang lại sự 
sinh động cho bài giảng, giúp học viên dễ dàng 
liên hệ, đối chiếu, so sánh với thực tiễn.

Bên cạnh, những thuận lợi nêu trên, việc phương 
pháp giảng dạy tích cực trong môn học này cũng 
gặp khá nhiều khó khăn. Trước tiên, đó là những 
khó khăn xuất phát từ bản thân đội ngũ giảng viên. 
Cụ thể như sau:

Về mặt tâm lý, khi đã quen với phương pháp 
giảng dạy truyền thống là thuyết trình, để chuyển 
qua các phương pháp khác cần phải có một quá 
trình thích ứng nhất định về mặt thời gian để giáo 
viên tiếp cận dần với phương pháp mới. Với tư duy 
“cũ”, thì thuyết trình là phương pháp “rẻ” và dễ 
thực hiện nhất. Trong khi để tổ chức một tiết học 
theo cái gọi là phương pháp mới thì ít nhất phải 
được đầu tư đúng mức về đồ dùng, phương tiện, 
thiết bị, sách tham khảo, đặc biệt đòi hỏi giảng 
viên cần có tầm kiến thức sâu và rộng để đáp ứng 
kịp thời mọi thắc mắc của học viên trong mọi tình 
huống. Vì thế, sẽ có giảng viên cảm thấy ngại vì áp 
dụng phương pháp mới làm cho họ “vất vả” hơn 
trong khi độ “an toàn” lại không cao. 

Riêng đối với những giảng viên đã có tuổi, kinh 
nghiệm giảng dạy thì do tuổi tác nên khả năng tiếp 
cận và sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, 
công nghệ hiện đại cũng là một rào cản. Có giảng 
viên sợ gặp những sự cố về thiết bị kỹ thuật trong 
khi tiến hành dạy học theo phương pháp mới; lo 
ngại khi áp dụng những phương pháp mới, có thể 
không thành công bằng phương pháp thuyết giảng 
truyền thống mà mình đã quen thuộc bấy lâu nay. 
Vì thế sức ì, thói quen khó thay đổi đó sẽ kìm hãm 
họ giảng dạy theo phương pháp tích cực ở môn 
học này. 

Còn đối với các giảng viên trẻ, khi tiếp cận với 
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những vấn đề mới thì họ có thể nhanh nhạy hơn 
đối với thế hệ đi trước, sử dụng trang thiết bị phục 
vụ tốt hơn, nhưng vẫn gặp phải những rào cản nhất 
định về mặt tâm lý. Điểm yếu dễ nhận thấy của các 
giảng viên trẻ là vốn sống, kinh nghiệm thực tiễn 
tích lũy chưa được nhiều, trong khi nội dung môn 
học thì gắn liền với thực tiễn. Thêm vào đó, học 
viên phần lớn lại là cán bộ công chức đã qua nhiều 
năm công tác. Họ sẽ có cảm giác e ngại khi sử 
dụng phương pháp tình huống, làm việc nhóm. Vì 
ở hai phương pháp này học viên sẽ phải thảo luận, 
và có thể nêu lên những vấn đề nhạy cảm hoặc quá 
khó, mà các giảng viên trẻ không thể xử lý ngay 
được, do thiếu kinh nghiệm. Đôi lúc, xuất hiện ở 
một vài giảng viên trẻ những lo ngại như bị đồng 
nghiệp, nhất là các giảng viên có kinh nghiệm 
đánh giá chưa đúng về mình. Họ rất muốn áp dụng 
phương pháp dạy học mới nhưng ngại vì sợ cho 
rằng sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực chỉ 
để bù đắp phần mình còn thiếu, “chữa cháy” cho 
thời gian lên lớp.

 Khó khăn thứ hai khi áp dụng PPDHTC ở môn 
học này xuất phát từ các học viên. Đầu tiên, đó 
là vấn đề trình độ của học viên không đồng đều. 
Trong lớp, có thể có học viên đã có trình độ sau 
đại học nhưng cũng có những học viên mới chỉ tốt 
nghiệp phổ thông trung học. Vì vậy, việc tiếp thu 
kiến thức cũng như vận dụng, liên hệ là khác nhau 
ở mỗi cá nhân. Do đó nếu áp dụng phương pháp 
này để huy động sự tham gia của học viên cũng sẽ 
có nhiều chênh lệch về mức độ đóng góp. Ngoài 
ra, ở nhiều lớp, động cơ học tập của một số học 
viên còn chưa được xác định đúng đắn. Nhiều học 
viên học chỉ là do đơn vị bắt buộc hoặc để có bằng 
nhằm mục đích thăng tiến. Do đó sự tham gia học 
của các học viên này phần nào mang tính chất đối 
phó. Việc học như thế nào nhiều khi không quan 
trọng đối với họ. Trong một số tiết giảng đã cho 
thấy, khả năng tham gia của các học viên này là rất 
thấp. Bản thân họ, một phần do ngại phải thao tác 
những động tác nhiều khi “giống như trẻ con”, một 
phần do “dị ứng” với việc học nên động cơ tham 
gia là rất thấp. Ngoài ra, số lượng học viên đông 
(trung bình một lớp có từ 50-70 học viên), cũng là 
một thách thức cho giáo viên trong việc áp dụng 
PPDHTC. Thêm vào đó, độ tuổi trung bình của 
học viên còn khá cao. Vì thế, việc tiếp cận, làm 

quen phương pháp mới còn hạn chế, mất nhiều 
thời gian. Cuối cùng, do ảnh hưởng quá lớn của 
cách học truyền thống thống “thầy nói trò nghe”, 
“thầy đọc trò ghi” nên tạo ra một sức ì khá lớn ở 
học viên, nhất là các học viên lớn tuổi. Chính vì 
vậy, việc áp dụng PPDHTC cũng cần phải có lộ 
trình phù hợp, để học viên quen dần. Vì nếu không 
sẽ làm cho học viên “ngợp”, cảm thấy khó chịu 
dẫn tới những phản ứng thiếu tích cực vì bản thân 
họ vốn đã quen đến lớp và ngồi nghe một cách thụ 
động.

Khó khăn thứ ba là sự chưa đồng bộ, còn thiếu 
cơ sở vật chất, các phương tiện dạy học. Đặc biệt 
là đối với các lớp được tổ chức ở trung tâm bồi 
dưỡng chính trị của các huyện. Hội trường nhiều 
nơi còn chật hẹp, gần đường, ồn ào, khiến học viên 
thiếu tập trung; quá nóng; quá tối; không có bảng 
từ; bảng kẹp, thay đổi nơi học thường xuyên… 
Việc phối hợp giữa trường với các đơn vị mở lớp 
không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Việc phải 
chuẩn bị giáo cụ trực quan, các phương tiện hỗ trợ 
nhiều khi trở nên rối rắm, lỉnh kỉnh... do đó đã dẫn 
đến tâm lý ngại áp dụng phương pháp mới.

Khó khăn thứ tư là sự thiếu đồng bộ giữa dạy 
học và kiểm tra, đánh giá. Dạy học và kiểm tra, 
đánh giá là một quá trình thống nhất, thông suốt, 
ảnh hưởng chặt chẽ lẫn nhau. Do đó đổi mới giảng 
dạy phải đi đôi với đổi mới cách đánh giá học tập. 
Tuy nhiên, hiện nay cách ra đề thi và kiểm tra ở 
môn học này cũng chưa có nhiều cải tiến, gây khó 
khăn cho cả người dạy và người học. Trên thực tế 
trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều thay đổi 
nhưng các đề thi và kiểm tra vẫn đang còn mang 
nặng tính lý thuyết, chưa phát huy được sự sáng 
tạo, liên hệ của học viên. Do vậy, vẫn chưa thực sự 
khuyến khích tính chủ động của học viên.

Khó khăn cuối cùng là việc phân bố thời lượng 
ở một số bài trong các môn học của chương trình 
chưa thật phù hợp. Lượng kiến thức ở mỗi bài 
giảng đòi hỏi phải được đề cập, làm sáng tỏ là quá 
nhiều so với quỹ thời gian được ấn định, trong khi 
trung bình mỗi bài có 4 tiết lý thuyết trao đổi trên 
lớp. Trong khi đó, để triển khai theo cách dạy và 
học mới lại mất khá nhiều thời gian do những thao 
tác kỹ thuật. 

Thêm vào đó, một số môn học khá chuyên ngành, 
có mối quan hệ với nhiều môn học khác, đòi hỏi 
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học viên ít nhiều phải có kiến thức nhất định, phải 
liên hệ, hệ thống được… Những kiến thức này 
học viên có thể đã được nghiên cứu ở những môn 
học trước hay sẽ nghiên cứu cụ thể ở những môn 
học sau. Do đó, đòi hỏi giảng viên giảng dạy môn 
học này phải nghiên cứu tổng thể cả chương trình 
đào tạo trung cấp lý luận chính trị để xác định nội 
dung nghiên cứu, cũng như trọng tâm của bài cho 
sát, từ đó lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Nếu 
không sẽ sa đà vào những nội dung mà học viên đã 
nghiên cứu; hoặc “đá nhầm sân”. 

Hơn nữa, nội dung của nhiều môn học khá sát 
với hoạt động thực tiễn, nhiệm vụ của nhiều cơ 
quan, đơn vị nơi học viên đang công tác. Vì thế, 
nếu sử dụng những phương pháp như hỏi đáp, làm 
việc nhóm, tình huống một mặt sẽ giúp học viên 
liên hệ thực tiễn, đánh giá so sánh; mặt khác đó 
cũng là một  “kênh thông tin” giúp giảng viên thu 
thập được nhiều kiến thức thực tế, phục vụ cho 
giảng dạy. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát được 
mặt thời gian trong việc sử dụng sẽ rất dễ “cháy” 
giáo án. Vì có khi, cả người dạy và người học đều 
quá “nhiệt tình”.
* MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN 
TỐT HƠN VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP 
DẠY HỌC TÍCH CỰC

Từ những thuận lợi khó khăn cũng như những 
nguyên nhân đã phân tích ở trên, để ngày càng áp 
dụng có hiệu quả PPDHTC vào môn học này, thiết 

nghĩ cần thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, đối với đội ngũ giảng viên cần tích học 

trau dồi những điểm còn yếu, còn thiếu về kiến 
thức chuyên môn lẫn kiến thức thực tiễn hay đơn 
giản chỉ là học để sử dụng thành thạo các phương 
tiện dạy học hiện đại để có tâm thế tự tin, vững 
vàng khi sử dụng PPDHTC.

Thứ hai, đối với học viên, cần xác định và xây 
dựng động cơ học tập đúng đắn để có thái độ học 
tập tích cực, tham gia nhiệt tình, thể hiện vị trí 
“trung tâm” trong quá trình dạy và học hiện nay.

Thứ ba, ngày càng hoàn thiện cơ sở vật chất, 
trang thiết bị dạy và học, đồng bộ để đáp ứng tốt 
yêu cầu của việc áp dụng PPDHTC.

Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực là một 
yêu cầu tất yếu hiện nay để đổi mới, nâng cao chất 
lượng dạy và học nói chung và môn học này nói 
riêng trong chương trình trung cấp lý luận chính 
trị. Từ thực tiễn giảng dạy, áp dụng PPGDTC 
trong thời gian qua còn hạn chế, thì việc nhìn nhận 
những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng 
phương pháp giảng dạy tích cực để từ đó xây dựng 
các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc áp dụng này 
trong thời gian tới là điều hết sức cần thiết. Đồng 
thời đây cũng là có thể xem là một biện pháp hữu 
hiệu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong 
chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại 
các trường chính trị hiện nay.

N.H.Q
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TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng nano bạc để nâng cao chất lượng cây giống và phòng trừ bệnh thán thư trên cây ớt 

cay được thực hiện từ tháng 12/2017 đến 08/2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 
xác định nồng độ nano bạc ngâm hạt giống ớt làm tăng chất lượng cây giống được thực hiện trong nhà 
lưới với 14 nghiệm thức, 3 lần lặp lại, mỗi ô cơ sở là 100 hạt giống. 
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I. MỞ ĐẦU
Bệnh hại là trở ngại lớn nhất đối với người 

nông dân ở các nước sản xuất ớt hàng đầu khu 
vực châu Á, thiệt hại năng suất quả ớt bình quân 
5 năm từ 1998 - 2002 là 29,75% cao hơn mức 
28% thiệt hại năng suất do côn trùng, trong đó Ấn 
Độ là nước có mức thiệt hại năng suất cao nhất 
43%, kế đến là Indonesia 38%, Thái Lan 31%, và 
Trung Quốc 7%. Những bệnh gây thiệt hại năng 
suất ớt lớn nhất ở châu Á đã được xác định, trong 
đó có bệnh thán thư do nấm Colletotrichum spp. 
(Ali, 2006). Ở Việt Nam, bệnh thán thư do nấm 
Colletotrichum capsici gây ra là một trong những 
bệnh hại rất quan trọng, gây thiệt hại đến 50% 
năng suất ớt ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, các 
giống ớt trồng hiện nay đều nhiễm bệnh thán thư 
(Phạm Thị Diệu Phương và cs., 2013).

Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật để phòng trừ 
bệnh hại được áp dụng rất phổ biến ở các nước 
trên thế giới, nhất là các nước có diện tích sản xuất 
ớt lớn ở châu Á, trung bình người sản xuất thực 
hiện hơn 15 lần phun hóa chất trừ bệnh/vụ, cao 
nhất ở Indonesia trung bình 29 lần/vụ. Số lượng 
các loại hoạt chất sử dụng để phòng trừ bệnh hại 

ớt từ 13 - 40 hoạt chất, với lượng sử dụng từ 1,63 
- 60 kg hoặc lít/ha/vụ. Tuy vậy, hiệu lực phòng trừ 
bệnh ở các nước vẫn khá thấp từ 55 - 64% (Ali, 
2006). Ở Việt Nam, nhiều loại hóa chất trừ bệnh 
như Stasuper 20WP, Daconil 75WP, Antracol Zinc 
70WP, Diman Bul 70WP, Ridomil Gold 68WG, 
Metaxyl 500WP, Viben-C 50WP, và Topsin M 
70WP đã được nông dân sử dụng thường xuyên 
để phun phòng trừ bệnh trên cây ớt (Chu Trung 
Kiên, 2018).

Các nghiên cứu cho thấy nano bạc có khả năng 
kiểm soát hiệu quả bệnh hại trên cây ớt ở cả điều 
kiện phòng thí nghiệm và ngoài sản xuất, các mức 
nồng độ nano bạc sử dụng để xử lý hạt giống hoặc 
phun lên cây có hiệu quả kiểm soát nguồn bệnh 
tốt nhất cũng đã được xác định. Trong báo cáo 
này, các kết quả nghiên cứu về việc sử dụng nano 
bạc xử lý hạt giống và phòng trừ bệnh thán thư do 
nấm Colletotrichum capsici gây ra trên cây ớt cay 
ở điều kiện ngoài sản xuất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu được đề cập.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

a. Vật liệu chính sử dụng nghiên cứu: 

Thí nghiệm xác định nồng độ nano bạc phun phòng trừ hiệu quả bệnh thán thư gây hại lá cây ớt cay 
được bố trí theo kiểu lô phụ với 10 nghiệm thức, 3 lần lặp lại, mỗi ô cơ sở là 50m2. Kết quả cho thấy ngâm 
hạt ớt trong dung dịch Mifum 0.6SL hoặc Endophyte ở nồng độ nano bạc 2ppm trong 2 giờ làm tăng 
tỷ lệ nảy mầm 15,84% ở thời điểm 14 ngày sau gieo hạt, chiều dài rễ tăng 18,22% và chiều cao cây tăng 
14,51% so với đối chứng ngâm nước cất và cao hơn các nghiệm thức ngâm hạt với nồng độ nano bạc 
0,5ppm, 1ppm, 1,5ppm, 2,5ppm và 3ppm về tỷ lệ nảy mầm, trong khi chiều dài rễ và chiều cao cây tương 
đương với các nghiệm thức ngâm Mifum 0.6SL hoặc Endophyte với nồng độ nano bạc 2,5ppm và 3ppm. 
Phun Mifum 0.6SL hoặc Endophyte với nồng độ nano bạc từ 60 - 80ppm có khả năng hạn chế được 78,98 
– 80,24% bệnh thán thư trên lá cây ớt ở thời điểm 7 ngày sau phun.

Từ khóa: bệnh thán thư, Mifum 0.6SL, cây ớt cay.
SUMMARY
The study of using silver nanoparticles to increase seedling quality and control anthracnose diseases 

on chili Capsicum frutescens was carried out from December 2017 to August 2018 in Ba Ria – Vung Tau 
province with two experiments. The first experiment was designed in the net house with 14 treatments, 
3 replications, 100 seeds in each replication. The second experiment was designed in split plot style with 
10 treatments, 3 replications, plot size 50 square meters. The results indicated that soaking chili seeds 
in silver nanoparticles solution at concentration of 2ppm for 2 hours increased the germination rate by 
15.84% at 14 days after seeding, root length increased by 18.22% and high seedling increased by 14.51% 
in comparison with soaking chili seeds in distilled warter treatment. Germination rate of using silver 
nanoparticles at 2ppm concentration was also higher than the using silver nanoparticles treatments 
at other concentration as 0.5ppm, 1ppm, 1.5ppm, 2.5ppm and 3ppm, but root length and height 
seedling were the same at 2.5ppm and 3ppm soaking concentrations. Spraying silver nanoparticles with 
concentration of 60 - 80ppm was possible to control 78.98 - 80.24% disease at 7 days after spraying.

Key words: anthracnose disease, Mifum 0.6SL, chili Capsicum frutescens
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Mifum 0.6SL (nano bạc 0,1% + Chitosan 0,5%) 
và Endophyte (nano bạc 1.000ppm, Magie 5 mg/
kg, Canxi 20 mg/kg, Thiamin 0,15 mg/kg, L-serin 
6 mg/kg), hạt giống ớt cay F1 mã số NH No1.

b. Phương pháp nghiên cứu:
- Thời gian và địa điểm: từ tháng 12/2017 đến 

tháng 08/2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Phương pháp bố trí và thu thập số liệu:
+ Thí nghiệm 1: 
Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm gồm 14 nghiệm 

thức (2 loại nano và 7 mức nồng độ) được bố trí 
hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại. Mỗi ô nghiệm 
thức ngâm và gieo 100 hạt.

Xử lý hạt giống: Toàn bộ hạt giống được ngâm 
ngập trong hộp nhựa chứa dung dịch nano bạc ở 
nồng độ thí nghiệm trong 2 giờ, sau đó vớt hạt 
ra để ráo nước và gieo vào chậu chuyên dụng. Ở 
nghiệm thức đối chứng, hạt giống được ngâm với 
nước cất trong 2 giờ và các bước tiếp theo thực 
hiện như các nghiệm thức khác. 

Phương pháp theo dõi: Mỗi ô nghiệm thức theo 
dõi thời gian hạt bắt đầu nảy mầm (ngày sau gieo), 
tỷ lệ hạt nảy mầm (%); chiều dài bộ rễ (mm) và 
chiều cao cây ở thời điểm trồng (mm).

+ Thí nghiệm 2:
Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm gồm 10 nghiệm 

thức (2 loại nano và 5 mức nồng độ) được bố trí 
theo kiểu lô phụ với 3 lần lặp lại, diện tích mỗi ô 
nghiệm thức là 50m2. 

Xử lý nano: dung dịch chứa nano bạc ở nồng độ 
thí nghiệm được phun 01 lần ướt đều trên cây khi 
trời mát. Lượng dung dịch nano phun là 500 lít/ha.

Phương pháp theo dõi: Mỗi ô nghiệm thức điều 
tra 5 điểm cố định được chọn ngẫu nhiên theo 2 
đường chéo góc, mỗi điểm chọn ngẫu nhiên và 
điều tra cố định 3 cây, mỗi cây đếm 30 lá/lần điều 
tra để xác định tỷ lệ và chỉ số lá bệnh/cây (%) ở 
thời điểm trước phun và 3, 7, 14 ngày sau phun.

Xử lý số liệu: Ứng dụng phần mềm SAS9.1 
để phân tích ANOVA và phân hạng LSD (Least 
Significant Difference) ở mức ý nghĩa 99,95%.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

a. Ảnh hưởng của nồng độ nano bạc đến cây 
ớt cay giống

Bảng 3.1. Tỷ lệ nảy mầm của hạt ớt cay ở các nghiệm thức

Thời 
điểm 
theo 
dõi

Nồng độ 
(ppm)

Tỷ lệ nảy mầm (%) Tăng 
so  

với ĐC 
(%)

Mifum Endophyte Trung 
bình

7 
ng

ày
 s

au
 g

ie
o 

hạ
t

0,0 52,67 52,00 52,33b

0,5 55,33 58,67 57,00ab 8,92

1,0 55,33 62,00 58,67a 12,10

1,5 60,33 61,00 60,67a 15,92

2,0 60,00 62,00 61,00a 16,56

2,5 56,00 59,67 57,83ab 10,51

3,0 56,00 58,33 57,17ab 9,24

Trung bình 56,52 59,10    

14
 n

gà
y 

sa
u 

gi
eo

 h
ạt

0,0 76,00 77,67 76,83b

0,5 89,33 80,33 84,83a 10,41

1,0 86,00 86,33 86,17a 12,15

1,5 88,67 89,33 89,00a 15,84

2,0 87,67 90,33 89,00a 15,84

2,5 86,67 86,33 86,50a 12,58

3,0 85,00 84,33 84,67a 10,20

Trung bình 56,52 85,62 84,95

Ghi chú: Trong cùng cột, các giá trị theo sau bởi cùng ký tự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 

ở mức p = 0,05; ĐC là đối chứng ngâm hạt với nước cất.
Hạt ớt sau ngâm và gieo vào bầu bắt đầu nảy 

mầm từ thời điểm 6 ngày sau gieo, đến 7 ngày 
sau gieo tỷ lệ nảy mầm trung bình ở các nghiệm 
thức từ 52,33 - 61,00%, trong đó các nghiệm thức 
ngâm với nano bạc ở nồng độ từ 1 - 2,0ppm có 
tỷ lệ nảy mầm cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05) so với đối chứng. Tỷ lệ hạt nảy mầm giữa 
các nghiệm thức ngâm 2 sản phẩm chứa nano bạc 
ở cùng nồng độ chưa cho thấy sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p > 0,05). Đến 14 ngày sau gieo 
hạt, tỷ lệ nảy mầm của các nghiệm thức từ 76,82 
- 89,00%, trong đó các nghiệm thức ngâm hạt với 
nano bạc có tỷ lệ nảy mầm cao hơn khá nhiều và 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05%) so với 
nghiệm thức đối chứng. Kết quả thí nghiệm cũng 
cho thấy tỷ lệ hạt ớt nảy mầm ở các ô nghiệm thức 
xử lý 2 loại nano khác nhau với cùng nồng độ khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) ở các 
thời điểm theo dõi (Bảng 3.1).

Chiều dài rễ cây giống ớt ở thời điểm cây đủ tiêu 
chuẩn trồng ra ngoài ruộng từ 49,32 - 59,19 mm, 
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trong đó các nghiệm thức ngâm hạt với nano bạc 
có chiều dài rễ cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05) so với nghiệm thức đối chứng, tương ứng 
mức tăng từ 12,39 - 20,00%. Trong các nghiệm 
thức ngâm hạt giống với nano bạc, nghiệm thức 
ngâm nano bạc ở nồng độ 2,0 - 3,0ppm có mức 
tăng chiều dài rễ khá nhiều so với các nghiệm thức 
khác (Bảng 3.2).
Bảng 3.2. Chiều dài rễ cây giống ớt cay ở thời điểm đủ tuổi cấy 

ra ngoài ruộng.

Nồng 
độ 

(ppm)

Chiều dài rễ (mm) Tăng so  
với ĐC 

(%)Mifum Endophyte Trung bình

0,0 49,49 49,16 49,32b

0,5 55,82 55,04 55,43a 12,39

1,0 58,40 54,73 56,57a 14,69

1,5 57,58 55,42 56,50a 14,55

2,0 57,76 58,87 58,31a 18,22

2,5 57,56 59,22 58,39a 18,38

3,0 58,60 59,78 59,19a 20,00

Trung 
bình 56,46 56,03

Ghi chú: Trong cùng cột, các giá trị theo sau bởi cùng ký tự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 

ở mức p = 0,05; ĐC là đối chứng ngâm hạt với nước cất.
Chiều cao cây giống ớt ở thời điểm cây đủ tiêu 

chuẩn trồng ra ruộng từ 10,12 - 11,70 cm, trong 
đó các nghiệm thức ngâm hạt giống với nano bạc 
có chiều cao cây cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05) so với nghiệm thức đối chứng. 

Giữa các nghiệm thức ngâm hạt với nano bạc, 
nghiệm thức ngâm hạt với nano bạc ở nồng độ 1,5 
- 3,0 ppm có mức tăng chiều cao cây từ 14,51 - 
15,63% cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so 
với các nghiệm thức khác (Bảng 3.3).

Như vậy, các nghiệm thức ngâm hạt ớt với dung 
dịch nano bạc đều có khả năng làm tăng tỷ lệ nảy 
mầm của hạt, chiều dài rễ, và chiều cao cây giống, 
trong đó nghiệm thức sử dụng nano bạc ở nồng độ 
2ppm có khả năng kích thích hạt nảy mầm mạnh 
hơn, chiều dài rễ và chiều cao cây tương đương 
với các nghiệm thức xử lý nano bạc ở nồng độ 
cao hơn. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy sự ảnh 
hưởng tương đương của 2 loại nano thí nghiệm 
đến sự nảy mầm, sự phát triển chiều dài rễ và chiều 
cao của cây giống ở cùng nồng độ thí nghiệm. 

Bảng 3.3. Chiều cao cây giống ớt ở thời điểm đủ tiêu chuẩn 
trồng ra ruộng

Nồng 
độ 

(ppm)

Chiều cao cây giống ớt (cm) Tăng so  
với ĐC 

(%)Mifum Endophyte Trung bình

0,0 10,12 10,11 10,12c

0,5 10,95 10,70 10,82b 6,97

1,0 10,91 11,17 11,04b 9,10

1,5 11,14 11,02 11,08b 9,52

2,0 11,66 11,51 11,58a 14,51

2,5 11,56 11,62 11,59a 14,54

3,0 11,72 11,67 11,70a 15,63

Trung 
bình 11,15 11,12

Ghi chú: Trong cùng cột, các giá trị theo sau bởi cùng ký tự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 

ở mức p = 0,05; ĐC là đối chứng ngâm hạt với nước cất.
Kết quả nghiên cứu này cũng tương đồng với 

các kết quả nghiên cứu xử lý hạt giống khác. Theo 
Almutairi và Alharbi (2015), tỷ lệ hạt nảy mầm, 
chiều dài rễ, trọng lượng tươi của cây giống dưa 
hấu đạt mức cao nhất khi ngâm hạt trong dung dịch 
nano bạc ở nồng độ 2ppm trong 2 giờ và tương tự 
với dưa lê là 1,5 - 2,5ppm.

b. Ảnh hưởng của nano bạc đến bệnh thán 
thư trên cây ớt cay

Mức độ bệnh thán thư trên cây ớt ở các nghiệm 
thức phun nano bạc ở các nồng độ thí nghiệm thấp 
hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm 
thức đối chứng không phun thuốc trừ bệnh và nano 
từ sau phun đến thời điểm 14 ngày sau phun. 

Trong các nghiệm thức có phun nano, nghiệm 
thức phun nano bạc với nồng độ 60 - 80ppm duy 
trì mức độ bệnh thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05) so với nghiệm thức phun nano bạc ở nồng độ 
20ppm từ thời điểm 7 - 14 ngày sau phun. 

Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy mức độ bệnh thán 
thư trên cây ớt ở các nghiệm thức phun 2 loại nano ở 
cùng nồng độ là tương đương nhau (Bảng 3.4).

Hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư trên cây ớt của 
các loại nano bạc thí nghiệm từ 68,08 - 80,24% ở 
thời điểm 7 ngày sau phun. Đến thời điểm 14 ngày 
sau phun, hiệu lực phòng trừ bệnh của 2 loại nano 
bạc đều giảm, trong đó các nghiệm thức phun nano 
bạc ở nồng độ 20 - 40ppm giảm khá nhanh và thấp 
hơn khá nhiều so với các nghiệm thức phun nano 
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bạc ở nồng độ 60-80ppm (Bảng 3.5).
Bảng 3.4. Mức độ bệnh thán thư gây hại lá cây ớt cay ở các thời 

điểm theo dõi
Thời 
điểm 
theo 
dõi

Nồng 
độ

(ppm)

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%)

Mi-
fum 

Endo-
phyte

Trung 
bình

Mi-
fum 

Endo-
phyte

Trung 
bình

Tr
ướ

c 
ph

un

0 5,56 5,70 5,63ns 0,62 0,63 0,63ns

20 5,48 5,63 5,56 0,61 0,63 0,62

40 5,70 5,85 5,78 0,63 0,65 0,64

60 5,56 5,70 5,63 0,62 0,63 0,63

80 5,78 6,00 5,89 0,64 0,67 0,65

Trung bình 5,63 5,80 0,63 0,64

3 
ng

ày
 s

au
 p

hu
n

0 10,22 10,67 10,44a 1,30 1,32 1,31a

20 6,15 6,67 6,41b 0,68 0,74 0,71b

40 6,07 6,30 6,19b 0,67 0,70 0,69b

60 5,70 5,85 5,78b 0,63 0,65 0,64b

80 5,56 5,70 5,63b 0,62 0,63 0,63b

Trung bình 5,87 6,13 0,65 0,68

7 
ng

ày
 s

au
 p

hu
n

0 16,30 15,19 15,74a 3,47 3,23 3,35a

20 7,78 7,93 7,85b 1,01 1,06 1,04b

40 6,59 6,96 6,78c 0,78 0,87 0,83bc

60 6,07 6,15 6,11c 0,67 0,70 0,69c

80 6,15 6,07 6,11c 0,68 0,67 0,68c

Trung bình 6,65 6,78 0,79 0,83

14
 n

gà
y 

sa
u 

ph
un

0 25,04 24,00 24,52a 5,25 5,19 5,22a

20 16,89 16,00 16,44b 2,72 2,53 2,63b

40 15,63 14,89 15,26bc 2,44 2,38 2,41bc

60 13,70 13,63 13,67cd 1,90 2,11 2,00cd

80 12,67 13,56 13,11d 1,79 1,97 1,88d

Trung bình 14,72 14,52 2,21 2,25

Ghi chú: ns là các giá trị trong cùng cột khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan ở mức p = 0,05. trong 
cùng cột, các giá trị theo nhau bởi cùng ký tự khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan ở mức p = 0,05.
Bảng 3.5. Hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư gây hại lá cây ớt 

cay của nano bạc thí nghiệm

Nồng 
độ

(ppm)

Hiệu lực ở 7 ngày sau phun (%) Hiệu lực ở 14 ngày sau phun (%)

Mifum Endo-
phyte

Trung 
bình Mifum Endo-

phyte
Trung 
bình

20 69,85 66,31 68,08 47,50 49,61 48,56

40 77,44 73,31 75,38 53,58 54,23 53,90

60 79,77 78,20 78,98 62,59 58,41 60,50

80 80,40 80,09 80,24 67,06 63,15 65,11

Trung 
bình 76,87 74,48 57,68 56,35

Như vậy, nano bạc ở nồng độ từ 60 - 80ppm có 
khả năng kiểm soát rất tốt bệnh thán thư trên cây 
ớt cay đến thời điểm 7 ngày sau phun, đến thời 
điểm 14 ngày sau phun hiệu quả phòng trừ bệnh 
thán thư của cả 2 loại nano bạc thí nghiệm giảm 
khá nhanh và ở mức thấp.

Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy hiệu lực 
phòng trừ bệnh thán thư trên cây ớt cay của 2 loại 
nano bạc thí nghiệm là tương đương nhau. Các kết 
quả nghiên cứu của Chu Trung Kiên (2016) cũng 
cho thấy nano bạc ở nồng độ 100ppm có khả năng 
phòng trừ hiệu quả trên 80% bệnh thán thư trên cây 
cà phê, bệnh đốm nâu trên cây thanh long ở thời 
điểm 7 ngày sau 1 lần phun. Lamsal và cs. (2011) 
cho biết nano bạc ở nồng độ 100ppm có khả năng 
ức chế hoàn toàn sự phát triển hệ sợi và khả năng 
nảy mầm của bào tử nấm Colletotrichum spp. gây 
bệnh thán thư trên cây ớt trong điều kiện in vitro. 
Ở điều kiện ngoài đồng ruộng, các nghiệm thức 
phun nano bạc ở nồng độ 100ppm định kỳ 7 ngày/
lần liên tục trong 4 tuần có mức chỉ số bệnh thán 
thư tương đương với nghiệm thức phun hóa chất 
trừ nấm Fenari. Trong thí nghiệm này, 2 sản phẩm 
nano thí nghiệm cho hiệu quả phòng trừ bệnh thán 
thư trên cây ớt cao (78 - 80%) ở nồng độ thấp hơn 
(60 -80 ppm). Nồng độ nano bạc phòng trừ hiệu 
quả bệnh hại thay đổi phụ thuộc vào kích thước 
hạt nano, các hạt nano nhỏ cho hiệu quả phòng trừ 
bệnh cao hơn do diện tích bề mặt tiếp xúc giữa hạt 
nano với nguồn bệnh cao hơn, khả năng thẩm thấu 
và di động qua thành tế bào mô cây tốt hơn nên 
tăng hiệu quả hấp thụ của cây dẫn đến tăng khả 
năng tiêu diệt nguồn bệnh trong mô cây. Bên cạch 
đó, cây trồng khác nhau, điều kiện thí nghiệm khác 
khau cũng ảnh hưởng đến hiệu quả phòng trừ bệnh 
của nano bạc.
IV. KẾT LUẬN 

4.1. Kết luận
Ngâm hạt giống ớt cay với Mifum 0.6SL hoặc 

Endophyte với nồng độ nano bạc 2,0ppm có khả 
năng làm tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt trên 15% ở 
thời điểm 14 ngày sau gieo và tăng chiều dài rễ 
trên 18%, chiều cao cây trên 14% ở thời điểm 45 
ngày sau gieo hạt.

Thực hiện 01 lần phun Mifum 0.6SL hoặc 
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Endophyte với nồng độ nano bạc 60 - 80 ppm có 
khả năng hạn chế được trên 78% mức độ bệnh thán 
thư gây hại cây ớt cay ở thời điểm 7 ngày sau phun.

Sự ảnh hưởng của Mifum 0.6SL và Endophyte 
ở cùng nồng độ thí nghiệm đến tỷ lệ nảy mầm của 
hạt, chiều dài rễ và chiều cao cây giống, và bệnh 
thán thư trên cây ớt cay sau 01 ngâm hạt hoặc phun 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NANO BẠC XỬ LÝ 
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SƯƠNG MAI TRÊN CÂY DƯA LEO
ThS. Chu Trung Kiên

Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam 

là tương đương nhau.
4.2. Kiến nghị
Tiếp tục nghiên cứu xác định số lần phun và thời 

điểm phun Mifum 0.6SL hoặc Endophyte phòng 
trừ bệnh thán thư trên cây ớt hiệu quả trong suốt vụ.

C.T.K, N.T.L.A

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nano bạc trong xử lý hạt giống 

và phòng trừ bệnh giả sương mai trên cây dưa leo. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm được thực hiện từ 
tháng 12/2017 đến 5/2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thí nghiệm 1 là xác định nồng độ nano bạc ngâm 
hạt giống dưa leo làm tăng chất lượng cây giống được thực hiện trong nhà lưới với 14 nghiệm thức, 3 lần 
lặp lại, mỗi ô cơ sở là 100 hạt giống. Thí nghiệm 2 là xác định nồng độ nano bạc phun phòng trừ hiệu quả 
bệnh giả sương mai gây hại cây dưa leo được bố trí theo kiểu lô phụ với 10 nghiệm thức, 3 lần lặp lại, mỗi 
ô cơ sở là 50m2. Kết quả xử lý hạt giống cho thấy ngâm hạt dưa leo trong dung dịch Mifum 0.6SL hoặc 
Endophyte ở nồng độ nano bạc 2,5ppm - 3,0ppm trong 2 giờ làm tăng tỷ lệ nảy mầm từ 9,10% - 10,57% 
ở thời điểm 3 ngày sau gieo hạt, chiều dài rễ tăng 16,86% - 17,77% và chiều cao cây tăng 12,14% - 14,46% 
so với đối chứng ngâm nước cất và cao hơn các nghiệm thức ngâm hạt với nồng độ nano bạc 0,5ppm, 
1ppm, 1,5ppm, 2,0ppm. 

Kết quả thí nghiệm phun 01 lần Mifum 0.6SL hoặc Endophyte phòng trừ bệnh giả sương mai trên dưa 
leo cho thấy mức độ bệnh giả sương mai hại dưa leo của các nghiệm thức phun nano bạc ở nồng độ 60 
- 80ppm thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức phun nano bạc ở nồng độ 20 - 40ppm. 
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I. MỞ ĐẦU
Các kết quả nghiên cứu trên thế giới và trong 

nước đã xác định bệnh giả sương mai do nấm 
Pseudoperonospora cubensis là một trong những 
bệnh gây thiệt hại nặng năng suất và làm giảm 
chất lượng quả dưa leo. Trong khi đó, dưa leo là 
cây có thời gian thu hoạch kéo dài và mỗi đợt thu 
hoạch cách nhau từ 1-2 ngày nên việc sử dụng hóa 
chất trừ bệnh trong thời gian cây cho thu hoạch là 
không phù hợp do thời gian cách ly của hầu hết các 
loại thuốc hiện nay khoảng 7 ngày dẫn đến nguy 
cơ tồn dư hóa chất trừ nấm bệnh trong sản phẩm là 
rất cao. Trong những năm gần đây, các loại vật liệu 
nano như nano bạc, nano đồng, nano kẽm được 
nhiều nước đặc biệt quan tâm nghiên cứu sử dụng 
trong sản xuất nông nghiệp nhằm giảm bớt sự phụ 
thuộc vào các loại hóa chất độc hại trong quản lý 
bệnh hại cây trồng, nhất là trên cây rau để hướng 
đến nền nông nghiệp an toàn, bền vững và thân 
thiện với môi trường. Các loại phân tử nano kim 
loại được đánh giá như là những chất kháng khuẩn 
đầy tiềm năng, trong đó nano bạc được đánh giá là 
rất có tiềm năng để ứng dụng trong quản lý bệnh 
hại cây trồng (Martinez-Gutierrez và cs., 2010) và 
ngày càng được sử dụng phổ biến hơn như là chất 
bảo vệ thực vật công nghệ cao nhằm tạo ra sản 
phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn (Kim 
và cs., 2009) nhờ an toàn hơn so với các loại hóa 
chất trừ nấm tổng hợp (Kim và cs., 2012). Ngoài 
khả năng kiểm soát trực tiếp các nguồn bệnh, 

nano bạc còn được dùng để xử lý hạt giống (ngâm 
hoặc bọc hạt giống) nhằm cải thiện chất lượng cây 
giống, tăng tính kháng bệnh của cây, và làm tăng 
năng suất cây trồng (Bastmanova và NYu, 2010). 
Ở trong nước, các kết quả nghiên cứu ứng dụng 
nano bạc phòng trị bệnh hại trên cây dưa leo ngoài 
sản xuất ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ còn chưa 
được báo cáo. Báo cáo này đề cập đến những kết 
quả nghiên cứu về việc sử dụng nano bạc xử lý hạt 
giống và phòng trừ bệnh giả sương mai do nấm 
Pseudoperonospora cubensis ở điều kiện sản xuất.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Vật liệu nano: Mifum 0.6SL (nano bạc 0,1% 

+ Chitosan 0,5%) do Viện Khoa học Vật liệu ứng 
dụng nghiên cứu và sản xuất và Endophyte (nano 
bạc 1.000ppm, Magie 5 mg/kg, Canxi 20 mg/kg, 
Thiamin 0,15 mg/kg, L-serin 6 mg/kg) do Công ty 
CP Nông nghiệp Việt Nam UKR phân phối được 
nhập khẩu từ Ukraine.

- Giống trồng: giống dưa leo lai F1 Hunter 1.0 
do Công ty Hai Mũi Tên Đỏ phân phối.

- Các yếu tố phi thí nghiệm: 
+ Thí nghiệm 1: nhà lưới, hộp xốp, cốc nhựa, 

cát sạch,...
+ Thí nghiệm 2: mật độ trồng dưa leo là 30.000 

cây/ha, lượng phân bón cho 1 ha là 20 tấn phân 
hữu cơ hoai mục, 90N + 60P2O5 + 70K2O.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Và hiệu lực phòng trừ bệnh giả sương mai ở nghiệm thức phun nano bạc với nồng độ 60 - 80ppm đạt 
73,74% - 81,95% ở thời điểm 7 ngày sau phun.

Từ khóa: bệnh giả sương mai, nano bạc, Mifum 0.6SL, Endophyte, cây dưa leo.
SUMMARY
The study of using silver nanoparticles to increase seedling quality and control downy mildew disease 

on cucumber was carried out from December 2017 to May 2018 in Ba Ria – Vung Tau province with two 
experiments. The first experiment in order to select the best concentration of silver nanoparticles for seed 
treatment was designed in the net house with 14 treatments, 3 replications, 100 seeds each plot. The field 
experiment was split plot designed with 10 treatments, 3 replications, plot size 50 square meters. The 
results indicated that soaking cucumber seeds in silver nanoparticles solution (Mifum 0.6SL or Endophyte) 
at concentration of  2.5ppm - 3.0ppm for 2 hours gave the highest germination rate, increased 9.10% - 
10.57% (at 3 days after sowing), root length increased by 16.86% - 17.77% and high seedling increased 
by 12.14% - 14.46% compared to soaking cucumber seed in distilled water treatment. Spraying silver 
nanoparticles (Mifum 0.6SL or Endophyte) showed lower downy mildew diseased rate than that in control 
treatment. The best concentration was found as 60 - 80ppm with control efficiency were 73.74% – 81.95% 
observed at 7 days after spraying.

Key words:  downy mildew disease, silver nanoparticles, Mifum 0.6SL, Endophyte, Cucumber
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- Thời gian và địa điểm: các thí nghiệm được 
thực hiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 
12/2017 đến tháng 05/2018.

- Thí nghiệm 1: Xác định nồng độ nano bạc 
ngâm hạt giống dưa leo làm tăng chất lượng cây 
giống trước khi trồng.

+  Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm gồm 14 nghiệm 
thức (2 loại nano và 7 mức nồng độ) được bố trí 
hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại. Mỗi ô nghiệm 
thức ngâm và gieo 100 hạt.

+ Phương pháp ngâm hạt giống: toàn bộ hạt 
giống được ngâm ngập trong hộp nhựa chứa dung 
dịch nano bạc ở các nồng độ thí nghiệm trong 2 
giờ, sau đó vớt hạt ra để ráo nước và gieo vào chậu 
chuyên dụng.

+ Phương pháp theo dõi: mỗi ô nghiệm thức theo 
dõi thời gian hạt bắt đầu nảy mầm (ngày sau gieo), 
tỷ lệ hạt nảy mầm (%); chiều dài bộ rễ (mm) và 
chiều cao cây ở thời điểm trồng (mm).

- Thí nghiệm 2: Xác định nồng độ phun nano bạc 
phòng trừ hiệu quả bệnh giả sương mai dưa leo.

+ Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm gồm 2 yếu tố (2 
loại nano và 5 mức nồng độ) được bố trí theo kiểu 
lô phụ với 10 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, diện 
tích mỗi ô nghiệm thức là 50m2. 

+ Phương pháp xử lý nano: thực hiện 01 lần 
phun khi bệnh mới xuất hiện, dung dịch nano bạc 
ở các nồng độ thí nghiệm được phun ướt đều trên 
cây khi trời mát. Lượng dung dịch nano phun là 
500 lít/ha.

+ Phương pháp theo dõi: Mỗi ô nghiệm thức 
điều tra 5 điểm cố định được chọn ngẫu nhiên theo 
2 đường chéo góc, mỗi điểm chọn 2 dây chính, 
mỗi dây theo dõi tất cả các lá để xác định tỷ lệ và 
chỉ số lá bệnh/cây (%) ở thời điểm trước phun và 
3, 7, 14 ngày sau phun.

+ Cách tính tỷ lệ và chỉ số bệnh:
Tỷ lệ bệnh (%) = (số lá bị bệnh/ tổng số lá điều 

tra) x 100
Chỉ số hại (CSH) được tính theo công thức của 

Townsend- Heuberger:

Trong đó:
S (a.b): Tổng của tích số lá bị hại với cấp hại 

tương ứng
N: Tổng số lá điều tra
T: Cấp hại cao nhất trong bảng phân cấp
Thang phân cấp bệnh như sau:
Cấp 1: ≤ 5% diện tích lá bị hại        
Cấp 3: 1 - 5% diện tích lá bị hại
Cấp 5: > 5 - 25% diện tích lá bị hại
Cấp 7: >25 - 50% diện tích lá bị hại
Cấp 9: > 50% diện tích lá bị hại
+ Xử lý số liệu: Phần mềm thống kê SAS 9.1 

để phân tích ANOVA và trắc nghiệm Duncan hoặc 
LSD ở mức ý nghĩa 99,95%.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

a. Ảnh hưởng của nồng độ nano bạc đến cây 
giống dưa leo

Hạt dưa leo sau ngâm và gieo vào bầu bắt đầu 
nảy mầm từ thời điểm 2 ngày sau gieo, đến 3 ngày 
sau gieo tỷ lệ nảy mầm đạt từ 84,33% đến 95% và 
không tăng cho đến 6 ngày sau gieo. Ở các nghiệm 
thức ngâm nano bạc ở các nồng độ thí nghiệm có 
tỷ lệ nảy mầm cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05) so với đối chứng chỉ ngâm nước cất từ 4,6 - 
10,57%, trong đó nghiệm thức ngâm hạt giống với 
nano bạc ở nồng độ 2,5ppm có tỷ lệ nảy mầm đạt 
94,17% cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so 
với nghiệm thức ngâm hạt với nano bạc ở nồng độ 
0,5 - 1,0ppm. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy sự 
ảnh hưởng của 2 loại nano bạc đến tỷ lệ nảy mầm 
của hạt dưa leo là tương đương nhau (Bảng 3.1).
Bảng 3.1. Tỷ lệ nảy mầm của hạt dưa leo được xử lý bằng dung 

dịch nano thí nghiệm

Nồng 
độ 

(ppm)

Tỷ lệ nảy mầm ở thời điểm 3 ngày 
sau gieo hạt (%)

Mức tăng 
so với 

ĐC
(%)

Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

0,0 84,33 86,00 85,17c

0,5 88,17 90,00 89,08b 4,60

1,0 90,00 91,50 90,75b 6,56

1,5 89,83 92,50 91,17ab 7,05

2,0 90,83 94,17 92,50ab 8,61

2,5 93,33 95,00 94,17a 10,57
3,0 91,67 94,17 92,92ab 9,10

Trung 
bình 89,74 91,90

Ghi chú: trong cùng cột, các giá trị theo sau bởi cùng ký tự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 

ở mức p = 0,05; ĐC là đối chứng ngâm ủ hạt với nước cất.
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Chiều dài rễ cây giống dưa leo ở thời điểm cây 
đủ tiêu chuẩn trồng từ 80,51 - 97,76mm, trong đó 
các nghiệm thức ngâm hạt với nano bạc có chiều 
dài rễ tăng từ 2,66 - 17,77% so với nghiệm thức đối 
chứng. Các nghiệm thức ngâm hạt giống với nano 
bạc có chiều dài rễ cao hơn có ý nghĩa thống kê (p 
< 0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Trong các 
nghiệm thức ngâm hạt giống với nano bạc, nghiệm 
thức ngâm hạt với nano ở nồng độ 2,5 - 3,0ppm có 
chiều dài rễ cây cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05) so với các nghiệm thức ngâm hạt với nano ở 
nồng độ từ 0,5 - 1,5ppm (Bảng 3.2).

Bảng 3.2. Chiều dài rễ cây giống dưa leo được xử lý bằng 
dung dịch nano thí nghiệm

Nồng độ 
(ppm)

Chiều dài rễ cây giống dưa leo (mm) Mức tăng 
so với ĐC

(%)
Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte Trung bình

0,0 80,51 85,04 82,78e

0,5 82,71 87,24 84,98d 2,66

1,0 87,58 89,13 88,36cd 6,74

1,5 91,16 90,36 90,76cd 9,64

2,0 94,76 93,87 94,31bc 13,93

2,5 96,51 96,96 96,73ab 16,86

3,0 97,76 97,22 97,49a 17,77

Trung 
bình 90,14 91,40

Ghi chú: trong cùng cột, các giá trị theo sau bởi cùng ký tự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 

ở mức p = 0,05; ĐC là đối chứng ngâm ủ hạt với nước cất
Bảng 3.3. Chiều cao cây giống dưa leo được xử lý bằng dung 

dịch nano thí nghiệm

Nồng 
độ 

(ppm)

Chiều cao cây giống dưa leo (mm) Mức tăng 
so với ĐC

(%)
Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

0,0 74,56 75,20 74,88d

0,5 76,29 77,76 77,02cd 2,86

1,0 78,36 77,62 77,99cd 4,15

1,5 81,27 79,53 80,4bc 7,37

2,0 82,58 82,53 82,56b 10,25

2,5 83,80 84,13 83,97ab 12,14

3,0 84,96 83,47 84,21a 12,46

Trung 
bình 80,26 80,03

Ghi chú: trong cùng cột, các giá trị theo sau bởi cùng ký tự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 

ở mức p = 0,05; ĐC là đối chứng ngâm ủ hạt với nước cất.

Chiều cao cây giống dưa leo ở thời điểm cây đủ 
tiêu chuẩn trồng từ 74,88 - 84,21mm, trong đó các 
nghiệm thức ngâm hạt giống với nano bạc ở nồng 
độ 2,5 - 3,0ppm có chiều cao cây cao hơn có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức 
ngâm hạt với nano bạc ở nồng độ 0,5 - 1,0ppm và 
đối chứng (Bảng 3.3).

Như vậy, các nghiệm thức ngâm hạt dưa leo với 
dung dịch nano bạc đều có khả năng làm tăng tỷ 
lệ nảy mầm của hạt, chiều dài rễ, và chiều cao cây 
giống, trong đó nghiệm thức sử dụng nano bạc ở 
nồng độ 2,5 - 3,0ppm có khả năng kích thích hạt 
nảy mầm mạnh hơn, tăng chiều dài rễ và chiều 
cao cây so với các nghiệm thức xử lý nano bạc ở 
các nồng độ khác. Kết quả thí nghiệm cũng cho 
thấy sự ảnh hưởng tương đương của 2 loại nano 
thí nghiệm đến sự nảy mầm, sự phát triển chiều dài 
rễ và chiều cao của cây giống ở cùng nồng độ thí 
nghiệm. Kết quả nghiên cứu này cũng tương đồng 
với các kết quả nghiên cứu xử lý hạt giống khác. 
Theo Almutairi và Alharbi (2015), tỷ lệ hạt nảy 
mầm, chiều dài rễ, trọng lượng tươi của cây giống 
dưa hấu đạt mức cao nhất khi ngâm hạt trong dung 
dịch nano bạc ở nồng độ 2ppm trong 2 giờ và 
tương tự với dưa lê là 1,5 - 2,5ppm.

b. Ảnh hưởng của nồng độ nano bạc đến bệnh 
giả sương mai trên cây dưa leo
Bảng 3.4. Mức độ bệnh sương mai gây hại lá cây dưa leo ở thời 

điểm trước phun nano

Nồng 
độ

(ppm)

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%)

Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

0 6,86 6,40 6,63ns 0,76 0,71 0,74ns

20 6,60 7,09 6,85 0,73 0,79 0,76

40 6,77 6,47 6,62 0,75 0,72 0,74

60 6,72 6,63 6,67 0,72 0,74 0,73

80 6,84 6,16 6,50 0,76 0,68 0,72

Trung 
bình 6,76 6,55 0,75 0,73

Ghi chú: ns là các giá trị trong cùng cột khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan ở mức p = 0,05. 
CV(TLB): 12,73%; Prob (A) >0,05; Prob (B) >0,05; Prob (AxB) 
>0,05. CV(CSB): 12,99%; Prob (A) >0,05; Prob (B) >0,05; Prob 

(AxB) >0,05
Mức độ bệnh giả sương mai trên cây dưa leo 

ở các nghiệm thức phun nano bạc ở nồng độ thí 
nghiệm tăng chậm hơn hoặc giảm so với nghiệm 
thức đối chứng không phun thuốc trừ bệnh và nano 
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từ sau phun đến thời điểm 3 ngày sau phun (NSP), 
trong đó nghiệm thức phun nano bạc với nồng 
độ 60 - 80ppm có tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh hại 
giảm và ở mức thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05) so với nghiệm thức phun nano bạc ở nồng độ 
20ppm và đối chứng ở thời điểm 3NSP (Bảng 3.5).
Bảng 3.5. Mức độ bệnh sương mai gây hại lá cây dưa leo ở thời 

điểm 3 ngày sau phun nano

Nồng 
độ

(ppm)

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%)

Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

0 12,51 11,16 11,83a 1,60 1,55 1,58a

20 7,78 8,14 7,96b 0,86 0,95 0,91b

40 6,99 7,22  7,10bc 0,81 0,80  0,81bc

60 6,72 6,61 6,66c 0,67 0,70 0,69c

80 6,55 6,41 6,48c 0,67 0,65 0,66c

Trung 
bình 8,11 7,91 0,92 0,93

Ghi chú: trong cùng cột, các giá trị theo nhau bởi cùng ký tự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 
ở mức p = 0,05.  CV(TLB): 13,22%; Prob (A) >0,05; Prob (B) 
<0,05; Prob (AxB) >0,05. CV(CSB): 18,96%; Prob (A) >0,05; Prob 

(B) <0,05; Prob (AxB) >0,05
Đến thời điểm 7NSP nano bạc, mức độ bệnh giả 

sương mai dưa leo ở các nghiệm thức phun nano 
tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,05) so với đối chứng không phun thuốc 
trừ bệnh và nano, trong đó nghiệm thức phun nano 
bạc ở nồng độ 60 - 80ppm có tỷ lệ bệnh và chỉ 
số bệnh thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 
so với nghiệm thức phun nano ở nồng độ 20ppm 
(Bảng 3.6).
Bảng 3.6. Mức độ bệnh sương mai gây hại lá cây dưa leo ở thời 

điểm 7 ngày sau phun nano

Nồng 
độ

(ppm)

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%)

Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

0 20,86 20,27 20,56a 4,11 3,79 3,95a

20 7,97 8,28  
8,13b 1,41 1,61 1,51b

40 6,98 7,15   
7,06bc 1,06 1,27   

1,16bc

60 5,34 6,45   
5,90cd 0,82 1,03   

0,93cd

80 5,40 5,78 5,59d 0,70 0,82 0,76d

Trung 
bình 9,31 9,58 1,62 1,70

Ghi chú: trong cùng cột, các giá trị theo nhau bởi cùng ký tự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 
ở mức p = 0,05. CV(TLB): 12,63%; Prob (A) >0,05; Prob (B) 
<0,05; Prob (AxB) >0,05. CV(CSB): 17,9%; Prob (A) >0,05; 

Prob (B) <0,05; Prob (AxB) >0,05

Ở thời điểm 14NSP, các nghiệm thức phun nano 
bạc có mức bệnh giải sương mai trên cây dưa leo 
có tăng, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp hơn có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05) so với đối chứng, trong 
đó các nghiệm thức phun nano bạc ở nồng độ 60 
- 80ppm vẫn duy trì tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh ở 
mức thấp hơn so với nghiệm thức phun nano bạc 
ở nồng độ 20ppm (Bảng 3.7). Kết quả thí nghiệm 
cũng cho thấy mức độ bệnh giả sương mai dưa leo 
ở các nghiệm thức phun 2 loại nano ở cùng nồng 
độ ở các thời điểm quan sát là tương đương nhau.
Bảng 3.7. Mức độ bệnh sương mai gây hại lá cây dưa leo ở thời 

điểm 14 ngày sau phun nano

Nồng 
độ

(ppm)

Tỷ lệ bệnh (%) Chỉ số bệnh (%)

Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

Mifum 
0.6SL

Endo-
phyte

Trung 
bình

0 27,21 26,28 26,75a 6,49 6,41 6,45a

20 15,40 15,47 15,43b 2,87 3,50 3,19b

40 12,26 13,37 12,81c 2,64 3,07 2,85b

60 11,42 11,96 11,69c 1,66 2,08 1,87c

80 10,53 11,44 10,98c 1,62 1,84 1,73c

Trung 
bình 15,36 15,70 3,05 3,38

Ghi chú: trong cùng cột, các giá trị theo nhau bởi cùng ký tự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm Duncan 
ở mức p = 0,05. CV(TLB): 13,16%; Prob (A) >0,05; Prob (B) 
<0,05; Prob (AxB) >0,05. CV(CSB): 9,64%; Prob (A) >0,05; Prob 

(B) <0,05; Prob (AxB) >0,05
Hiệu lực phòng trừ bệnh giả sương mai trên cây 

dưa leo của Mifum 0.6SL ở các nồng độ thí nghiệm 
đạt 64,61% - 81,95% ở 7NSP. Trong đó hiệu lực 
của nghiệm thức phun Mifum 0,6SL với nồng độ 
nano bạc 60 - 80ppm đạt từ 78,49% - 81,95% và 
duy trì ở mức cao 72,63% - 74,43% đến 14NSP 
và cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với 
nghiệm thức phun nano bạc nồng độ 20ppm và 
40ppm ở thời điểm 14NSP. Tương tự, kết quả 
thí nghiệm cho thấy hiệu lực phòng trừ bệnh giả 
sương mai trên cây dưa leo của Endophyte ở các 
nồng độ thí nghiệm từ 61,66% - 77,62% ở 7NSP. 
Đến thời điểm 14NSP, hiệu lực phòng trừ bệnh của 
nghiệm thức phun nano bạc ở nồng độ 20 - 40ppm 
giảm khá nhanh và thấp hơn có ý nghĩa thống kê 
(p < 0,05) so với hiệu lực ở các nghiệm thức phun 
nano bạc ở nồng độ 60 - 80ppm (Bảng 3.8).
Bảng 3.8. Hiệu lực phòng trừ bệnh sương mai gây hại lá cây 

dưa leo thí nghiệm của nano
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Nồng 
độ 

(ppm)

Hiệu lực của Mifum 0.6SL Hiệu lực của Endophyt

3NSP 7NSP 14NSP 3NSP 7NSP 14NSP

20 3,05c   64,61b  54,66b 42,52b  61,66c    50,51b

40 47,33bc    73,09ab  59,90b   7,22ab 66,81bc    52,44b

60 55,00ab 78,49a  72,63a 53,72a 73,74ab    68,62a

80    57,20a 81,95a  74,43a 54,84a 77,62a    70,21a

CV 
(%) 8,85 7,16 5,11 8,00 6,24 9,16

Ghi chú: các giá trị trong cùng cột theo sau bởi cùng ký tự khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê qua trắc nghiệm phân hạng 

LSD ở mức p = 0,05. NSP là ngày sau phun.
Như vậy, nano bạc ở nồng độ từ 60 - 80ppm có 

khả năng kiểm soát rất tốt bệnh giả sương mai trên 
cây dưa leo đến thời điểm 7NSP, đến thời điểm 
14NSP cả 2 loại nano bạc ở khoảng nồng độ này 
vẫn duy trì được khả năng kiểm soát tốt đối với 
bệnh sương mai.
IV. KẾT LUẬN

4.1. Kết luận
Ngâm hạt giống dưa leo với Mifum 0.6SL và 

Endophyte ở nồng độ 2,5 - 3,0ppm có khả năng 
làm tăng tỷ lệ nảy mầm 10,57% ở 3 ngày sau gieo, 
chiều dài rễ tăng 17,77% và chiều cao cây giống 
dưa leo tăng 12,46% so với đối chứng ở thời điểm 
trước khi trồng.

Thực hiện 1 lần phun Mifum 0.6SL và Endophyte 
ở nồng độ 60 - 80ppm cho thấy có khả năng kiểm 
soát hiệu quả bệnh giả sương mai gây hại cây dưa 
leo với hiệu lực phòng trừ bệnh trên 73% ở 7 ngày 
sau phun.

Hiệu quả kiểm soát bệnh giả sương mai trên cây 
dưa leo cũng như sự ảnh hưởng của Mifum 0.6SL 
và Endophyte đến tỷ lệ nảy mầm của hạt, chiều dài 
rễ và chiều cao cây ở cùng nồng độ thí nghiệm là 
tương đương nhau do đó có thể chọn một trong hai 
sản phẩm trên sử dụng trong sản xuất.

4.2. Kiến nghị
Nghiên cứu xác định số lần phun và thời điểm 

phun Mifum 0.6SL và Endophyte phòng trừ bệnh 
giả sương mai trên cây dưa leo.

C.T.K, N.T.L.A
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN 
DIỆN GIỌNG NÓI VÀO VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM 

HỖ TRỢ LUYỆN TẬP PHÁT ÂM TIẾNG ANH TRÊN 
THIẾT BỊ DI ĐỘNG

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

TÓM TẮT
Với sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc của công nghệ nhận diện giọng nói cũng như sự tiện lợi mang 
lại của thiết bị di động, giải pháp của nhóm nghiên cứu hướng tới việc ứng dụng công nghệ nhận diện 
giọng nói vào việc xây dựng phần mềm hỗ trợ phát âm tiếng Anh trên thiết bị di động. Mục đích cuối cùng 
của giải pháp là tạo ra được phần mềm trên thiết bị di động có thể hỗ trợ người học tiếng Anh:
   1. Thụ hưởng công nghệ nhận diện giọng nói để giúp người học có thể tự kiểm tra việc phát âm tiếng 
Anh của bản thân và sẽ có sự điều chỉnh phù hợp.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, tiếng 

Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất thế 
giới. Trong đó gần 60 quốc gia sử dụng tiếng Anh 
là ngôn ngữ chính, gần 100 quốc gia sử dụng tiếng 
Anh như ngôn ngữ thứ hai. Trong bối cảnh đó, 
mối quan hệ của con người cũng như sự hợp tác, 
đầu tư trong bất kỳ lĩnh vực nào từ kinh doanh, 
thương mại, giao thông, công nghệ, truyền thông, 
du lịch,... cho đến những cơ hội trong học tập, làm 
việc đã mở rộng ra trong phạm vi tất cả các nước 
trên toàn thế giới. Tiếng Anh chính là một công cụ 
hữu hiệu và đóng vai trò quan trọng trong thành 
công của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.

Đối với tiếng Anh cũng như mọi ngôn ngữ khác, 
phát âm là một trong những kỹ năng cơ bản đóng 
vai trò nền tảng và quyết định cho người mới bắt 
đầu học tiếng Anh. Phát âm chính là yếu tố có ảnh 
hưởng tới việc học tất cả các kỹ năng còn lại như: 
từ vựng, nghe, nói, đọc, viết,...

Ngoài ra phát âm chính xác có nghĩa là người 
nói biết được cách phát âm như thế nào, điều này 
rất hữu ích cho kỹ năng nghe hiểu của người phát 
âm chuẩn. Từ đó có thể giúp người đó nghe hiểu 
dễ dàng hơn các đoạn video, audio hay các đoạn 
hội thoại. Trong trường hợp người nói phát âm sai 
từ nào đó, chắc chắn sẽ không thể hiểu khi nghe 
người khác nói chính từ mà mình phát âm sai.

Người học tiếng Anh có rất nhiều phương pháp 
tự học cũng như công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc 
luyện phát âm chuẩn. Chẳng hạn người học có thể 
dùng phương pháp cổ điển là phát âm và nhìn vào 
gương để nhận biết chuyển động của môi và miệng 
một cách chính xác nhất trong việc phát âm.

Trong thời đại công nghệ có rất nhiều phần mềm 
ứng dụng luyện tập phát âm tiếng anh trên thiết 
bị di động. Bằng việc sử dụng các công cụ hỗ trợ 
này, người học có thể ghi âm lại tất cả những gì 
họ nói và so sánh với phát âm mẫu để chỉnh sửa 
lỗi sai. Các ứng dụng phần mềm hỗ trợ học phát 
âm tiếng Anh hiện tại đều hướng đến những chức 
năng chung này.Cụ thể các ứng dụng sẽ hiển thị 
cách phát âm của từ, cho phép người học nghe 
đoạn phát âm mẫu, sau đó người học sẽ ghi âm 
lại nội dung phát âm của mình và tự so sánh với 
đoạn phát âm mẫu. Hoặc người học nghe/nhìn từ 
và gõ lại từ/phiên âm của từ để phần mềm đánh 
giá đúng sai.

Các ứng dụng hầu hết chưa tích hợp được tính 
năng nhận diện giọng nói vào phần mềm để kiểm 
tra phát âm của người học. Hoặc có một số ít ứng 
dụng tích hợp nhưng chưa dùng để kiểm tra và 
tổng hợp mức độ hoàn thành của người học đối với 
một âm cần học.

Với cách học này người học sẽ rất khó khăn và 
hầu như ít có khả năng để nhận biết cách phát âm 
của cá nhân đúng hay sai, đặc biệt đối với người 
mới bắt đầu học tiếng Anh. Để giải quyết được vấn 
đề này, thông thường người học phải có sự hướng 
dẫn trực tiếp từ giáo viên tiếng Anh bản địa hoặc 
giáo viên tiếng Anh giàu kinh nghiệm trong các 
khóa học. Vì vậy người học sẽ tốn kém không ít 
chi phí, đồng thời sẽ có ít cơ hội trau dồi phát âm 
tiếng Anh hằng ngày.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Với sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc của 
công nghệ nhận diện giọng nói cũng như sự tiện 
lợi mang lại của thiết bị di động, giải pháp của 

   2. Cung cấp cho người học các chức năng vốn có của một công cụ hỗ trợ luyện phát âm tiếng Anh, cụ 
thể là danh sách từ vựng luyện theo âm, phiên âm và phát âm mẫu của mỗi từ.
   3. Hỗ trợ người học luyện phát âm tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
   ABSTRACT

With the rapid and outstanding development of speech recognition technology as well as the conveni-
ence brought about by mobile devices, the team's solution aims to apply speech recognition technology 
to construction. English pronunciation software on mobile devices. The ultimate goal of the solution is 
to create software on mobile devices that can support English language learners:

1. Received speech recognition technology to help learners to test their English pronunciation and 
make appropriate adjustments.

2. Provide learners with the inherent functions of an English pronunciation training tool, namely a vo-
cabulary list for pronunciation, phonetics and sample pronunciation of each word.

3. Support learners practice English pronunciation anytime, anywhere and completely free.
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nhóm nghiên cứu hướng tới việc ứng dụng công 
nghệ nhận diện giọng nói vào việc xây dựng phần 
mềm hỗ trợ phát âm tiếng Anh trên thiết bị di 
động. Mục đích cuối cùng của giải pháp là tạo ra 
được phần mềm trên thiết bị di động có thể hỗ trợ 
người học tiếng Anh:

1. Thụ hưởng công nghệ nhận diện giọng nói 
để giúp người học có thể tự kiểm tra việc phát 
âm tiếng Anh của bản thân và sẽ có sự điều chỉnh 
phù hợp.

2. Cung cấp cho người học các chức năng vốn 
có của một công cụ hỗ trợ luyện phát âm tiếng 
Anh, cụ thể là danh sách từ vựng luyện theo âm, 
phiên âm và phát âm mẫu của mỗi từ.

3. Hỗ trợ người học luyện phát âm tiếng Anh 
mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên nhóm phát triển 
tiến hành nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng 
dụng trên thiết bị di động hỗ trợ luyện tập phát âm 
tiếng Anh sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói 
dựa vào các nguồn sau:

Nghiên cứu các phương pháp, tài liệu, nội dung 
liên quan đến việc luyện tập phát âm tiếng Anh để 
đưa vào phần mềm cho phù hợp.

Nghiên cứu các công nghệ nhận diện giọng nói 
đã phát triển, khả năng phù hợp để tích hợp chúng 
vào phần mềm.

Nghiên cứu thiết kế giao diện, ngôn ngữ lập 
trình liên quan để xây dựng phần mềm

Phần mềm ứng dụng hỗ trợ luyện tập việc phát 
âm tiếng Anh sử dụng công nghệ nhận diện giọng 
nói phải đảm bảo thực hiện được những nhiệm vụ 
chính như sau:

Chuyển đổi nội dung luyện tập phát âm từ các 
nguồn sang dạng hệ thống thông tin.

Cho phép người dùng xem danh sách các bài 
học của từng âm trong tiếng Anh và lựa chọn bài 
học tương ứng.

Dựa vào âm được lựa chọn, cho phép người 
dùng xem lại cách phát âm của âm.

Dựa vào âm được lựa chọn, cho phép người 
dùng xem danh sách các bài luyện tập tương ứng 
và lựa chọn bài tập để luyện tập.

Cho phép người dùng lựa chọn chế độ luyện tập 
các từ chưa hoàn thành hoặc luyện tập tất cả các 
từ trong bài tập.

Đối với từng từ luyện tập: cho phép người dùng 

xem phiên âm của từ; nghe cách phát âm mẫu của 
người nói tiếng Anh bản địa; kiểm tra việc phát 
âm từ đúng hay sai dựa vào công nghệ nhận diện 
giọng nói.

Dựa vào kết quả phát âm của các từ trong bài 
tập, phần mềm tự động tổng hợp và cho phép 
người dùng biết được kết quả chung về mức độ 
phát âm đối với bài tập.

Dựa vào kết quả của các bài tập, phần mềm tự 
động tổng hợp và cho phép người dùng biết được 
kết quả chung về mức độ phát âm đối với bài học 
của từng âm.

Cho phép người dùng thiết lập lại kết quả bài tập 
để luyện tập bài tập lại từ đầu.

Cho phép người dùng thiết lập lại kết quả bài 
học của từng âm để luyện tập bài học lại từ đầu.
III. THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

Giải pháp là một ứng dụng giống như một thư 
viện số tích hợp trí tuệ nhân tạo (công nghệ nhận 
diện giọng nói) dành cho mọi người học tiếng Anh. 
Ứng dụng bao gồm tập hợp các bài học của 44 âm 
trong tiếng Anh, trong đó tích hợp hơn 130+ bài 
luyện tập phát âm với hơn 1300+ từ vựng. 

Tất cả các bài học luyện tập trong giải pháp 
được trích chọn và tổng hợp từ những giáo trình 
chuyên dùng để luyện tập phát âm tiếng Anh. Mọi 
thông tin về bài luyện tập được số hóa và lưu trữ 
dưới dạng cơ sở dữ liệu.

Các bài học luyện tập phát âm trong ứng dụng 
đã được trích chọn kỹ lưỡng, không thay đổi nên 
trong giải pháp này sử dụng công nghệ Core Data 
cho nền tảng di động iOS. Công nghệ Core Data 
cho phép lưu trữ cơ sở dữ liệu dễ dàng mà không 
cần quản trị cơ sở dữ liệu trực tiếp. Đồng thời 
Core Data cho phép theo dõi các thay đổi và có 
thể khôi phục dữ liệu riêng lẻ, theo nhóm hoặc 
tất cả cùng một lúc, giúp dễ dàng hỗ trợ các chức 
năng undo hoặc redo trong ứng dụng (hình 1).

Công nghệ lập trình trên nền tảng iOS được sử 
dụng trong giải pháp để tạo ra ứng dụng dành cho 
người dùng thiết bị di động để luyện tập phát âm 
tiếng Anh với các chức năng và giao diện chính 
như: lựa chọn âm cần luyện tập trong số 44 âm 
của tiếng Anh; xem hướng dẫn cách phát âm cụ 
thể đối với âm được lựa chọn; lựa chọn bài luyện 
tập đối với âm được lựa chọn; xem thông tin bài 
luyện tập và lựa chọn chế độ luyện tập; luyện tập 
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phát âm (hình 2).

Hình 1. Công nghệ Core Data                                                                                   

Hình 2: Giao diện chức năng chính sử dụng nền tảng iOS
Trong chức năng luyện tập của ứng dụng, ngoài 

việc cho phép người học xem phiên âm và nghe 
phát âm mẫu đối với từ cần luyện tập. Giải pháp 
đã tích hợp được công nghệ nhận diện giọng nói 
của Apple đang sử dụng trong trợ lý ảo thông 
minh Siri để đánh giá phát âm của người học.
Hình 3. Sơ đồ đánh giá phát âm người học sử dụng công nghệ 

nhận diện giọng nói

(a)

(b)

(c)
Trong đó ứng dụng đánh giá phát âm của người 

học đối với một từ đơn lẻ qua sơ đồ trong hình 3. 
a) và 3. b), đồng thời đánh giá được mức độ phát 
âm của người học đối với toàn bộ bài luyện tập 
qua sơ đồ 3. c).                      

Thông qua việc tích hợp công nghệ nhận diện 
giọng nói vào giải pháp, ứng dụng được tạo ra có 
thể đánh giá phát âm của người học đối với từng 
từ đơn lẻ, từng bài luyện tập hay từng âm trong 
tiếng Anh.
IV. KẾT LUẬN 

Giải pháp đã thiết kế và phát triển hoàn thiện 
phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động tích hợp 
công nghệ nhận diện giọng nói trên nền tảng iOS 
và cho phép người học trong toàn bộ cộng đồng 
sử dụng rộng rãi, miễn phí bắt đầu từ tháng 4 năm 
2019. Người học có thể tải ứng dụng miễn phí trên 
Apple Store có tên AI English 1 (KaSuMi).

B.T.T.T, P.N.H
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CÁC NHÀ KHOA HỌC NHẬT BẢN TẠO RA 
LOẠI NHỰA CÓ THỂ PHÂN HỦY

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Osaka 
và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu thực phẩm 

Nhật Bản đã hợp tác phát triển được loại nhựa có 
thể phân hủy trên biển trong vòng 30 ngày.

Asahi Shimbun, đồng tác giả nghiên cứu cho 
biết: Loại nhựa mới được làm từ sắn, nguyên liệu 
dùng để làm bột sắn và xenlulô có trong bột gỗ 
bắt nguồn từ các vùng khí hậu nhiệt đới. Chi phí 
sản xuất nhựa không đắt. Tinh bột sắn và xenlulô 
hòa tan trong nước, được cán thành lớp mỏng và 
sau đó dưới tác động của nhiệt, nó biến thành một 
tấm trong suốt.

Tấm nhựa mới dày khoảng 100 micromet, có 
độ bền gấp đôi nhựa được làm từ polyetylen. Vi 
sinh vật biển là yếu tố chính để phân hủy nhựa 
mới. Khi tấm nhựa ở trong nước biển chứa đầy 
vi sinh vật, nó đã phân hủy trong vòng 30 ngày. 
Tuy nhiên, quá trình phân hủy không diễn ra trong 
nước biển có ít vi sinh vật hơn. Túi nhựa thông 
thường mất khoảng 20 năm để phân hủy sau khi 
bị vứt xuống đại dương và chai nhựa mất tới 450 
năm. Khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa được đổ 
xuống biển mỗi năm. Diễn đàn kinh tế thế giới 
cho biết vi nhựa sẽ ảnh hưởng theo chiều hướng 
xấu hơn nhiều đến cá trong các đại dương trên 
toàn cầu vào năm 2050.

Nguồn:  NASATI

BƯỚC TIẾN MỚI TRONG SẢN XUẤT 
NĂNG LƯỢNG XANH TỪ QUANG HỢP 
NHÂN TẠO

Các nhà nghiên cứu hi vọng có thể ứng dụng 
cơ chế chuyển đổi carbon dioxide (CO2) 

thành các nhiên liệu tế bào ở các loài cây xanh và 
tảo để tạo ra nguồn vật liệu sạch giúp vận hành 
các thiết bị gia dụng và phương tiện giao thông. 
Ý tưởng này hoàn toàn có tiềm năng tạo ra nguồn 
năng lượng tái tạo dồi dào từ dư lượng khí CO2 
trong khí quyển. Nhà khoa học Heinz Frei và các 
đồng nghiệp tại Ban Năng lượng thuộc Phòng thí 
nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, California 
đã phát triển một hệ thống quang hợp nhân tạo từ 
các ống nano, có khả năng thực hiện gần như tất 
cả các bước quan trọng trong quá trình quang hợp 
tự nhiên.

Trong bài nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng 
minh thiết kế của họ cho phép dòng proton tạo ra 
từ quá trình phân tách phân tử nước chảy nhanh từ 
không gian bên trong ống ra bên ngoài để kết hợp 
với CO2 và electron tạo thành nhiên liệu. Nhiên 
liệu được tạo ra hiện tại là carbon monoxide (CO), 
song nhóm nghiên cứu cũng đang cố gắng tạo ra 
methanol. Trong đó, dòng proton nhanh, yếu tố 
cần thiết cho quá trình tạo nhiên liệu, đã từng là 
thách thức rất lớn đối với các hệ thống quang hợp 
nhân tạo được nghiên cứu trước đây.

Hiện nhóm nghiên cứu cho biết, các ống nano 
của mình có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ riêng 
lẻ trong quá trình quang hợp và đã sẵn sàng để thử 
nghiệm trên hệ thống hoàn chỉnh. Đơn vị của hệ 
thống sẽ được quy ước là các “viên ngói nhiên 
liệu mặt trời” hình vuông nhỏ có độ dài cạnh là 
một vài inch, mỗi “viên” sẽ chứa hàng tỷ ống nano 
được kẹp giữa các lớp silicat mỏng, tương đối dẻo 
với miệng ống xuyên qua. Frei hy vọng rằng ngói 
năng lượng mặt trời này sẽ là sản phẩm đầu tiên 
giải quyết được những trở ngại lớn mà công nghệ 
quang hợp nhân tạo vẫn đang đối mặt.

Một trong những trở ngại đó là khả năng mở 
rộng. Nếu muốn ngưng sử dụng nhiên liệu hóa 
thạch, con người cần có khả năng tạo ra mức năng 
lượng ở quy mô terawts - tương đương hàng nghìn 
tỷ wat. Đồng thời, con người cũng sẽ phải tạo ra 
nhiên liệu hydrocarbon lỏng để đền đáp một cách 
xứng đáng cho các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
và công nghệ hiện có trị giá hàng nghìn tỷ đô la 
hiện nay.

Mỗi ống nano nhỏ (đường kính khoảng 0,5 
micromet), rỗng được cấu thành từ ba lớp: một lớp 
cobano xit bên trong, một lớp silica ở giữa và một 
lớp titan dioxide bên ngoài. Ở lớp bên trong, năng 
lượng từ ánh sáng mặt trời truyền đến coban oxit 
sẽ tách nước (dưới dạng không khí ẩm chảy bên 
trong mỗi ống), tạo ra các proton và oxy tự do.

Những proton này dễ dàng chảy qua lớp bên 
ngoài, nơi chúng kết hợp với CO2 để tạo thành 
CO ở hiện tại, và metanol trong tương lai. Quá 
trình kết hợp được kích hoạt nhờ một chất xúc tác 
sinh ra từ lớp titan dioxit. Sau cùng, nhiên liệu 
thành phẩm sẽ tụ lại ở khoảng trống giữa các ống 
và có thể dễ dàng thu thập.

Quan trọng là lớp giữa của thành ống giúp lưu 



TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 45 

giữ lượng oxy được tạo ra bên trong ống và ngăn 
không cho CO2 và các phân tử nhiên liệu bên 
ngoài thấm vào bên trong, giúp phân tách hai phản 
ứng hóa học không tương thích ở hai khu vực khác 
nhau. Thiết kế này mô phỏng chính xác các tế bào 
quang hợp sống, trong đó các phản ứng oxi hóa 
và phản ứng tiêu giảm cũng được phân tách khỏi 
các khoang màng hữu cơ bên trong lục lạp. Nhờ 
vậy, các ống màng cho phép phản ứng quang hợp 
xảy ra giữa khoảng cách rất ngắn, giảm thiểu sự 
tiêu hao năng lượng xảy ra khi các ion di chuyển, 
cũng như ngăn chặn các phản ứng hóa học ngoài 
ý muốn làm giảm hiệu quả của hệ thống. Công 
trình này là một phần trong cam kết của Phòng thí 
nghiệm Berkeley nhằm đóng góp các giải pháp 
giúp đối mặt với các thách thức năng lượng toàn 
cầu do biến đổi khí hậu.

Nguồn:  khoahocphattrien.vn

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC PHÁT 
TRIỂN THÀNH CÔNG MÀNG LỌC KHẨU 
TRANG CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã tạo ra được 
một loại khẩu trang (mặt nạ) có thể tái sử 

dụng sau 20 lần giặt mà vẫn đảm bảo các đặc tính 
và chức năng “lọc sạch” của nó.

Có nhiều sự quan tâm đến việc liệu khẩu trang 
mới này có thể giải quyết vấn đề thiếu mặt nạ trong 
bối cảnh dịch coronavirus đang phát triển hiện nay 
hay không? Để giải quyết tình trạng này, nhóm các 
nhà nghiên cứu Viện Khoa học và Công nghệ tiên 
tiến Hàn Quốc (KAIST) cho biết họ đã phát triển 
được khẩu trang có lớp màng lọc sợi nano có thể 
duy trì hiệu quả chức năng lọc ngay cả sau khi giặt 
bằng phương pháp Electrospinning Block.

“Khẩu trang mới này có thể được tái sử dụng 
sau khi khử trùng ethanol hoặc giặt bằng tay 
nhẹ. Điều này cũng sẽ giải quyết các vấn đề môi 
trường, sức khỏe do thiếu mặt nạ và thải bỏ mặt 
nạ”, Giáo sư Kim Il-doo của KAIST, người đứng 
đầu nghiên cứu, cho biết.

Các loại khẩu trang lớp lọc melt blown hiện tại 
là các sợi không dệt, đan xen ngẫu nhiên, với các 
kích cỡ lỗ khác nhau, không đồng đều và cần phủ 
nhiều lớp màng lọc để loại bỏ các hạt bụi nhỏ. 
Ngoài ra, khả năng tĩnh điện hình thành trên bề 
mặt sợi bị biến mất khi bị dính ẩm và sau một thời 

gian nhất định, hiệu quả của các lớp màng lọc bị 
giảm mạnh khi mang giặt hoặc bị mài mòn. Khẩu 
trang có màng lọc mới được tạo ra bằng cách vắt 
chéo các sợi nano mịn ở các góc phải hoặc bằng 
cách sắp xếp các sợi khít chặt lại với theo từng 
hàng, từng dãy, với các ô lỗ khí nhỏ hơn và cách 
đều nhau. Điều này cho phép lọc hiệu quả hơn so 
với các khẩu trang có lớp lọc thông thường. Khẩu 
trang cũng có độ mỏng hơn, không khí lưu thông 
tốt hơn và không bị bí thở. Ngay cả sau khi giặt 
bằng ethanol hoặc xà phòng nhiều lần, chức năng 
ngăn chặn hạt bụi hoặc tác nhân gây hại vẫn được 
duy trì.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện kiểm tra chất 
lượng khẩu trang mới này bằng cách mang giặt 
bằng tay hơn 20 lần bằng xà phòng và ngâm nó 
trong dung dịch ethanol trong hơn ba giờ. Kết quả 
sau đó cho thấy, cấu trúc của bộ lọc vẫn không 
thay đổi và hiệu suất vẫn ở mức 94% so với 
hiệu suất ban đầu. Hơn nữa, mặt nạ vẫn có thể 
chặn các hạt gây hại tốt hơn mặt nạ KF80 ngay 
cả khi nó bị gập lại và uốn cong hơn 4.000 lần. 
Nhóm nghiên cứu cũng đã phát triển khẩu trang 
vải cotton mà có thể sử dụng các màng lọc có thể 
tái sử dụng này. Chỉ cần hai đến ba chiếc khẩu 
trang mới có thể dùng chất ethanol hoặc xà phòng 
tẩy rửa và có thể tái sử dụng 10 đến 20 lần này 
có thể giúp mọi người có thể phòng chống bệnh 
trong một tháng, hoặc thậm chí lâu hơn nữa. 
Công ty khởi nghiệp KAIST được thành lập vào 
tháng 2 năm ngoái có khả năng sản xuất một tấm 
màng lọc rộng 35cm và dài 7m trong một giờ. Sử 
dụng phương pháp này, công ty có thể sản xuất 
trung bình 1.500 khẩu trang mang lọc mới mỗi 
ngày.

Nguồn:  vista.gov.vn
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VIỆT NAM NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG 
CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN KHI ĐEO KHẨU 
TRANG

Ngày 20/4/2020, Viện Nghiên cứu Trí tuệ 
nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn 

Vingroup) công bố đã nghiên cứu thành công 
công nghệ nhận diện khuôn mặt chính xác và ổn 
định cả khi sử dụng khẩu trang, trở thành một 
trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên 
cứu thành công công nghệ này.

Đặc biệt, VinAI sẵn sàng cung cấp miễn phí 
công nghệ nhận diện khả dụng khi dùng khẩu 
trang cho cộng đồng nhằm góp phần phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19

VinAI sử dụng mô hình học sâu (deep learning) 
mới nhất và đặc thù do các chuyên gia của Viện 
nghiên cứu và tối ưu hóa để nghiên cứu công nghệ 
nhận diện ổn định cả khi sử dụng và không sử 
dụng khẩu trang. Mô hình deep learning với thiết 
kế mô phỏng cách hoạt động của mạng lưới thần 
kinh trong não người để huấn luyện và tự động 
trích xuất các thông tin có giá trị trên một phần 
khuôn mặt, nhằm nhận diện ngay cả khi người 
dùng sử dụng khẩu trang.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khi giả lập đeo 
khẩu trang - hệ thống nhận diện của VinAI đạt 
được độ chính xác tốt hơn đáng kể so với công 
nghệ hiện tại trên thế giới. Điểm ưu việt của công 
nghệ nhận diện do VinAI phát triển là thuật toán 
và cách sử dụng công nghệ nhận diện dẫn đến 
hiệu quả ổn định, có độ chính xác cao.

Đặc biệt, hệ thống nhận diện do VinAI phát triển 
đơn giản, chỉ sử dụng thông tin từ các camera 
thường và không cần đến các cảm biến phụ (như 
hồng ngoại hoặc cảm biến chiều sâu). Đây là yếu 
tố quan trọng giúp giá thành sản phẩm không cao, 
có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống camera 
đã có sẵn. Sản phẩm có thể áp dụng rộng rãi vào 
các hệ thống chấm công, hệ thống xác thực cho tổ 
chức và doanh nghiệp.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt là một ứng 
dụng máy tính có thể định danh của một người 
từ một bức ảnh hoặc một video của họ. Các hệ 
thống nhận dạng khuôn mặt hiện nay có FaceID 
từ Apple, DeepFace từ Facebook, Rekognition từ 
Amazon. Các công nghệ này hiện tại cũng chưa 
giải quyết được vấn đề nhận diện khi người dùng 

đang sử dụng khẩu trang.
Bên cạnh kết quả trên, VinAI hiện cũng đã hoàn 

thành giải pháp tự động giám sát đeo khẩu trang 
trên camera. Giải pháp này có thể hỗ trợ tích cực 
trong việc quản lý giãn cách, ứng dụng khi các tổ 
chức, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, sản 
xuất sau mùa dịch.

Hiện tại, VinAI Research đang phối hợp với 
Công ty sản xuất và thiết điện tử VinSmart triển 
khai công nghệ nhận diện trên điện thoại Vsmart, 
cho phép người sử dụng mở khóa bằng khuôn 
mặt một cách thuận tiện. Việc xúc tiến ứng dụng 
trên Vsmart cũng đưa VinAI trở thành một trong 
những đơn vị đầu tiên trên thế giới ứng dụng công 
nghệ nhận diện không cần bỏ khẩu trang lên các 
sản phẩm thương mại.

Song song với việc thương mại hóa, VinAI sẵn 
sàng cung cấp công nghệ nhận diện mới nhất này 
cho các đối tác vì mục đích phục vụ y tế cộng 
đồng, trong bối cảnh dịch Covid 19 tiếp tục diễn 
biến phức tạp.

Nguồn:  vista.gov.vn

STARTUP VIỆT CHẾ TẠO DRONE GIAO 
HÀNG, ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ Ở MỸ

Chỉ mất từ 5 đến 10 phút để vận chuyển, sau khi 
hàng tới, người mua chỉ có việc ra ban công 

nhận hàng và thanh toán trực tuyến qua mạng.
Ra đời vào tháng 4/2019, Công ty Drone Pro 

Vietnam là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận 
tải công nghệ cao trên không, phát triển các công 
nghệ bay kết hợp với tự động hoá, góp phần giải 
quyết ảnh hưởng của ùn tắc giao thông đối với 
lĩnh vực vận tải ở hầu hết các đô thị lớn tại Việt 
Nam và trên thế giới.

Giảm ùn tắc giao thông đô thị
Drone Pro Vietnam hiện đang phát triển thiết bị 

bay giao hàng tự động có tên Robot Drone Pro 
nhằm tạo sự tiện nghi cho người dân sống ở các 
căn hộ hoặc tòa nhà cao tầng.

Đại diện Công ty Drone Pro Vietnam đang báo 
cáo giải pháp về thiết bị bay giao hàng tự động 
cho người dân căn hộ và tòa nhà cao tầng tại một 
cuộc thi

Chia sẻ về thiết bị, ông Trần Võ Trung, Giám 
đốc Công ty Drone Pro Vietnam, cho biết thiết bị 
giao hàng này được vận hành hoàn toàn tự động, 
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được dẫn đường bằng cơ sở hạ tầng ảo, kết nối 
giao hàng trực tiếp người bán và người mua thông 
qua mạng internet di động tốc độ cao (4G, 5G,...). 
Việc giao hàng chỉ mất thời gian từ 5 đến 10 phút 
không kể thời gian chuẩn bị nên đảm bảo chất 
lượng hàng hóa, giảm ùn tắc giao thông. 

Thiết bị này được thiết kế hoàn toàn mới, kích 
thước nhỏ gọn bằng khoang chở hàng, không có 
các cánh tay đòn và cánh quạt. Bên cạnh đó, thiết 
bị còn có hệ thống động cơ nâng mạnh mẽ được 
bố trí đặc biệt cho phép vận chuyển hàng hóa tải 
trọng lớn giao hàng trực tiếp ngay ban công căn 
hộ cao tầng, do đó người dân không cần phải di 
chuyển xuống tận tầng trệt mất thời gian, công sức 
như mua hàng hóa online theo kiểu thông thường.

Về độ an toàn, ông Trung khẳng định, người 
dùng có thể chạm vào thiết bị thoải mái trong 
quá trình giao nhận hàng. Thiết bị còn được trang 
bị túi khí và dù trong trường hợp khẩn cấp và tấm 
pin năng lượng mặt trời để tự sạc pin trong quá 
trình vận hành. 

Được cấp bằng sáng chế Mỹ
Với tính ứng dụng cao, đầu tháng 3-2020, giải 

pháp về thiết bị bay giao hàng tự động cho người 
dân căn hộ và tòa nhà cao tầng của Drone Pro 
Vietnam đã được Văn phòng đăng ký sáng chế 
của Hoa Kỳ (USPTO) phê duyệt cấp bằng sáng 
chế.

Hiện tại nhóm phát triển thiết bị máy bay không 
người lái đã hoàn thiện phiên bản thử nghiệm thiết 
bị bay (sử dụng cảm biến siêu âm để tránh vật 
cản). Sau đó sẽ nâng cấp lên thực hiện các hoạt 
động quét bằng tia laser để “phỏng đoán” môi 
trường xung quanh.

Giải pháp này cũng từng đoạt giải nhất cuộc thi 
IoT Startup 2019. Hiện startup này đang tham dự 
giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp I-Star 
2020 do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ 
chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá 
nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố.

Nguồn:  khampha.vn

VIỆT NAM SẼ SẢN XUẤT NHIỀU LOẠI 
TEST XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

Các viện nghiên cứu trong nước đã và đang 
triển khai nhiều mũi nghiên cứu để tìm ra kit test 

xét nghiệm SARS-CoV-2 phù hợp với điều kiện 
của Việt Nam. Hiện nay, một số nghiên cứu đã cho 
kết quả ban đầu rất khả quan.

Thời gian qua, Việt Nam đã thử nghiệm nhiều 
loại test xác định người mắc COVID-19, trong đó 
có test xét nghiệm của Đức, test được WHO tài 
trợ, khuyến cáo sử dụng… Theo đánh giá chung 
của các cơ sở y tế, những bộ test thử nghiệm từ 
nước ngoài cho kết quả xét nghiệm đáng tin cậy, 
nhưng điểm hạn chế lớn nhất là giá thành cao và 
nguồn cung phụ thuộc bên ngoài.

Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như 
hiện nay, Việt Nam không thể dựa vào nguồn cung 
cấp các bộ test từ nước ngoài mà cần chủ động tự 
sản xuất bộ test thử nghiệm xác định người mắc 
COVID-19 cũng như các sinh phẩm phục vụ quá 
trình thử nghiệm.

Hiện nay, bộ test kit của Học viện Quân y phối 
hợp với Công ty Việt Á nghiên cứu sản xuất được 
Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá rất tốt, là giải 
pháp khả thi. Bộ Y tế đã đặt hàng khoảng 200.000 
bộ kit test này. Theo đánh giá của các cơ quan 
chuyên môn, bộ kit test của 2 đơn vị nói trên cho 
kết quả thử nghiệm có độ chính xác đạt trên 90%.

Trong nỗ lực chung, các viện nghiên cứu trong 
nước cũng đã và đang triển khai nhiều mũi nghiên 
cứu để tìm ra kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 
phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Hiện nay, 
một số nghiên cứu đã cho kết quả ban đầu rất tốt, 
triển vọng.

Hội đồng Khoa học của Bộ Y tế đã họp và đánh 
giá sơ bộ những nghiên cứu trên đạt yêu cầu.

Với tinh thần phải tìm được bộ test thử rẻ nhất, 
tốt nhất, nhạy nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất phục 
vụ cho công tác chống dịch mở rộng, Bộ Y tế yêu 
cầu các viện nghiên cứu, các đơn vị sản xuất tập 
trung nguồn lực tiếp tục hoàn thiện quy trình công 
nghệ, kỹ thuật, tìm ra sản phẩm phù hợp với Việt 
Nam để nhân bản sản xuất trong thời gian sớm 
nhất.

Đại diện các viện nghiên cứu đã cam kết và hy 
vọng trong thời gian sớm nhất (tháng 4 này) sẽ có 
kết quả cụ thể đối với các sản phẩm xét nghiệm có 
thể sử dụng, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

 Nguồn:  vista.gov.vn
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XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN CỦA CÁC DOANH 
NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
KH&CN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỢT I 
NĂM 2020

Ngày 26/3, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư 
vấn thẩm định nội dung và kinh phí các đề 

án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình 
“Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014 - 2020”, 
đợt 1, năm 2020 với nội dung: Các hệ thống quản 
lý, website, sở hữu trí tuệ… do ông Trần Duy Tâm 
Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội 
đồng xét duyệt.

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, nội dung 
các bản thuyết minh đề án của các đơn vị tham 
gia, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 09 
doanh nghiệp tham gia xét duyệt, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Thảo Nguyên với lĩnh vực 
hoạt động chính là sản xuất, thu mua, chế biến, 
kinh doanh nông sản. Nội dung được hỗ trợ là 
đánh giá chứng nhận Hệ thống theo tiêu chuẩn 
BRC 8.

2. Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu 
Côn Đảo với lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh và chế biến hải sản. Nội dung được hỗ trợ 
là tư vấn, chứng nhận Hệ thống ISO 22000:2018, 
HACCP và BRC 8.

3. Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia với lĩnh 
vực hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh 
gạch ceramic và granite các loại. Nội dung được 
hỗ trợ là đào tạo và xây dựng công cụ 5s.

4. Công ty TNHH Thử nghiệm và Kiểm định 
quốc tế với lĩnh vực hoạt động chính là kiểm định 
kỹ thuật an toàn lao động. Nội dung được hỗ trợ 
là xây dựng hệ thống ISO 9001:2015.

5. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất 
Mỏ Nam Bộ với lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh vật liệu nổ công nghiệp và cung cấp dịch vụ 
khoan nổ mìn. Nội dung được hỗ trợ là đánh giá 
giám sát hệ thống ISO 9001, 14001, 18001.

6. Công ty TNHH Dragon Sling với lĩnh vực 
hoạt động chính là sản xuất cáp cẩu vải các loại. 
Nội dung được hỗ trợ là xây dựng Hệ thống ISO 
9001:2015.

7. Công ty TNHH Tư vấn du học và dịch vụ đào 
tạo ANT với lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn 

học và dịch vụ đào tạo. Nội dung được hỗ trợ là 
xây dựng Website.

8. Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nhiệm với lĩnh 
vực hoạt động chính là trang trại chăn nuôi bò sữa 
và chế biến sữa. Nội dung được hỗ trợ là tư vấn 
đăng ký nhãn hiệu.

9. Hộ kinh doanh Khang Nguyễn với lĩnh vực 
hoạt động chính là pha chế các loại nước uống. 
Nội dung được hỗ trợ là tư vấn đăng ký nhãn hiệu.

Nguồn: Sở KH&CN

ỨNG DỤNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM CHỨA 
NANO BẠC PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI VÀ 
LÀM TĂNG NĂNG SUẤT TRÊN MỘT SỐ 
LOẠI RAU

Ngày 06/5, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu 

kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng 
một số chế phẩm chứa nano bạc phòng trừ bệnh 
hại và làm tăng năng suất trên một số loại rau tại 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Chủ tịch hội đồng là 
ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN. 
Đề tài do ThS. Chu Trung Kiên làm chủ nhiệm, 
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam 
là cơ quan chủ trì.

Đề tài với mục tiêu là xác định được một số chế 
phẩm chứa nano bạc thích hợp, có khả năng ứng 
dụng phòng trừ hiệu quả bệnh hại và làm tăng 
năng suất một số loại rau được trồng tại tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu. Sau hơn 02 năm thực hiện, đề tài 
đã cung cấp những cơ sở khoa học và thực tiễn để 
khuyến cáo người sản xuất rau tại địa phương sử 
dụng hiệu quả nano bạc trong sản xuất rau quả an 
toàn và thân thiện với môi trường. Cụ thể, nhóm 
thực hiện đề tài đã thí nghiệm theo quy trình: 
Ngâm hạt giống (dưa leo, bí đao và ớt) trong dung 
dịch nước sạch đã pha với mifum 0,6 SL có nồng 
độ nano bạc 2,0 ppm để xử lý hạt giống trước khi 
gieo. Sau khi hạt giống trồng được 10 ngày thì 
phun mifum 0,6 SL với nồng độ bạc 60ppm tần 
suất 7 ngày/lần cho đến khi cây được 55 ngày.

Kết quả với phương pháp này, cây sau trồng có 
khả năng phòng trừ các loại bệnh hại trong suốt 
vụ và không để lại tồn dư kim loại bạc trong quả. 

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, tuy nhiên cần bổ 
sung hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội đồng.

Nguồn: Sở KH&CN


