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|| CN. Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở 
KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong nhiệm kỳ 
2015-2020 đã tạo nên những dấu ấn đậm nét 
cho một nhiệm kỳ thành công, là minh chứng 
khẳng định cho sự lãnh đạo sáng tạo, tập trung, 
toàn diện của Ðảng bộ Sở với những chủ trương, 
quyết sách đúng đắn, kịp thời. Đây cũng là tiền 
đề để Đảng bộ Sở tiếp tục, quyết tâm đổi mới 
xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 
tới, góp phần đưa ngành khoa học và Công nghệ 
lên một tầm cao mới, hiện đại và hội nhập…

Hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao
Đảng bộ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ 

(Đảng bộ Sở) hiện có 4 Chi bộ trực thuộc với 44 
đồng chí đảng viên, trong đó: 39 đảng viên chính 
thức và 05 đảng viên dự bị, 15 đảng viên nữ. Trong 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng ủy Sở, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của Đảng ủy 
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Sở 
đã có sự lớn mạnh rõ rệt cả về số lượng và chất 
lượng đảng viên, phát huy được sức mạnh trí tuệ 
của tập thể, tập hợp các đoàn thể hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Hàng năm, 
đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 
đó, năm 2017 xếp loại hoành thành xuất sắc nhiệm 
vụ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chi đoàn cơ 
sở 05 năm liền là đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong 
phong trào công tác đoàn được Đoàn Khối cơ quan 
tỉnh và Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua.

Trong nhiệm kỳ qua, Sở KH&CN đã hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến rõ 
nét trong công tác quản lý, góp phần khẳng định vị 
thế của ngành KH&CN trong phát triển bền vững 
của đất nước. Trong đó, tập trung nghiêm túc triển 
khai kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH được 
UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ trọng tâm theo 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hoàn thành chỉ 
tiêu kế hoạch được giao, góp phần thúc đẩy hoạt 
động KH&CN của tỉnh với nhiều đổi mới, những 

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Nghị quyết 05-
NQ/TU ngày 11/7/2017 về phát triển KH&CN 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ 
bản hoàn thành.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở, sự chỉ đạo sát 
sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của Đảng 
ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Sở đã hoàn 

thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN được đổi 

mới, theo phương thức đề xuất, đặt hàng, có địa 
chỉ ứng dụng cụ thể. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, 
đã tổ chức triển khai thực hiện 57 đề tài/dự án sản 
xuất thử nghiệm. Nhiều đề tài, dự án đã phát huy 
hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển kinh 
tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương; Công 
tác thông tin - truyền thông, phát triển thị trường 
KH&CN ngày càng được đổi mới, đưa thông tin 
KH&CN kịp thời, có chất lượng đến các cấp lãnh 
đạo quản lý và người dân bằng nhiều hình thức 
phong phú. Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến 
của tỉnh đã hình thành và đưa vào vận hành đến 
nay đã phát huy hiệu quả với 965 nhà cung cấp 
(gian hàng) với trên 3.310 sản phẩm, thiết bị 
công nghệ chào bán - chào mua, 311 tổ chức và 
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chuyên gia tư vấn, kết nối 253 giao dịch; Công 
tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ngày 
càng được tăng cường. Năng lực kiểm định, hiệu 
chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước 
ngày càng được nâng cao đáp ứng hầu hết nhu cầu 
của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác giải 
thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh được 
triển khai bài bản, trong nhiệm kỳ qua đã có 10 
lượt doanh nghiệp của tỉnh đạt các giải thưởng chất 
lượng quốc gia; Bên cạnh đó, công tác phát triển tổ 
chức và nhân lực KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp, 
khởi nghiệp sáng tạo cũng đạt được nhiều kết quả, 
đến nay toàn tỉnh có 32 tổ chức KH&CN với tổng 
số nhân lực KH&CN là 2.871 người. Nâng tổng 
số doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh lên 06 
doanh nghiệp.

Với tinh thần hoạt động KH&CN hướng vào 
doanh nghiệp, Đảng bộ Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh 
Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, từ 
năm 2015 đến nay hỗ trợ 416 đề án với kinh phí 
15.467 triệu đồng, kinh phí đối ứng của doanh 
nghiệp 146.804 triệu đồng, tổ chức 10 lớp đào tạo, 
tập huấn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Công tác hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có những kết quả nổi 
bật, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu 
UBND tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh, đến nay Hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cơ bản đã hình thành.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã tăng cường 
lãnh đạo đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 
ngành Khoa học và Công nghệ theo tinh thần Chỉ 
thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, 
kiểm tra đối với doanh nghiệp, tránh chồng chéo, 
trùng lắp, gây cản trở hoạt động của các tổ chức, 
doanh nghiệp. Kết quả đã triển khai thực hiện tổng 
cộng 74 cuộc thanh tra, kiểm tra góp phần tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hoạt 
động hợp tác quốc tế về KH&CN được tăng cường 
thông qua các hoạt động phối hợp, liên kết triển 
khai các nhiệm vụ KH&CN cấp bách của tỉnh như 
đoàn chuyên gia của Viện Biển Pháp, đoàn chuyên 
gia Đại học công nghệ Delft (Hà Lan), các chuyên 
gia tư vấn, hỗ trợ trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo… Các công tác quản lý công nghệ 
và an toàn bức xạ, đánh giá thẩm định công nghệ 

các dự án đầu tư vào tỉnh được tăng cường triển 
khai, đã thẩm định 193 công nghệ dự án đầu tư 
góp phần ngăn chặn, giảm nhiều tình trạng công 
nghệ lạc hậu, đảm bảo các yêu cầu chung về an 
toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo 
quy định. Về công tác quản lý sở hữu trí tuệ, hoạt 
động sáng kiến có nhiều chuyển biến tích cực. Số 
đơn đăng ký sở hữu trí tuệ là 1365, số văn bằng sở 
hữu trí tuệ được cấp 1991, xây dựng, phát triển và 
quảng bá thương hiệu các sản phẩm hàng hóa đặc 
sản của tỉnh đối với 06 sản phẩm (Muối Bà Rịa, 
Bánh khọt Vũng Tàu, Mãng cầu ta,…).

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện
Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên chặng đường xây 

dựng và phát triển Đảng bộ Sở KH&CN đã nỗ lực 
phấn đấu, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ 
- Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, hoàn thành 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 
công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 
và công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh. 

Ðảng bộ Sở KH&CN đã thực hiện tốt công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh như “Xây dựng ý thức 
tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời 
sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. Trong Sở không để xảy ra sai phạm 
kỷ luật, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Các Chi bộ, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong Đảng bộ luôn nhận thức đầy đủ và 
sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm 
kỳ được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích 
cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, 
góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa sai 
phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, 
củng cố lòng tin đối với Đảng. 

Bên cạnh đó, Ðảng bộ Sở luôn coi trọng công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. 
Thực hiện phương châm “kỷ cương, liêm chính, 
hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu 
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quả”, Đảng bộ Sở đã tổ chức quán triệt, học tập kịp 
thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương 
của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Tổ 
chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, 
truyền thống cách mạng, qua đó góp phần nâng 
cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng 
viên, nhất là vai trò, trách nhiệm trong phục vụ 
Ðảng, phục vụ nhân dân. Hàng năm, triển khai 
chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; 
Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
“Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết 
số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 09/9/2019 
“Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham 
gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh 
nghiệp về phòng, chống tham nhũng,… Việc thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chính trị, 
tư tưởng đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và người lao động về 
vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu 
nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị; Thực hiện tự phê 
bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết gắn 
với tính nêu gương để cấp dưới noi theo; Đổi mới 
công tác tổ chức, cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên…

Trong nhiệm kỳ, kết nạp đảng đạt 22 đảng viên, vượt chỉ tiêu 
phát triển đảng 220%, hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ phát 

triển đảng do Đảng uỷ cấp trên giao
Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đã ban 

hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi 
bộ thường kỳ; hằng quý thông báo, đánh giá chất 
lượng sinh hoạt chi bộ để nhân rộng những Chi bộ 
làm tốt, rút kinh nghiệm những Chi bộ chưa làm 

tốt, từ đó chất lượng sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, 
sinh hoạt chuyên đề được nâng lên và bảo đảm 
dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và 
cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên 
mới được chú trọng từ khâu quy hoạch, bồi dưỡng 
tạo nguồn và tổ chức kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua, 
tổ chức Đảng từ Chi bộ cơ sở có 33 đảng viên, 
đến nay đã phát triển thành Đảng bộ cơ sở với 43 
đảng viên, tổ chức thành 04 chi bộ trực thuộc. Ban 
Chấp hành Đảng bộ có 7 đồng chí. Triển khai Đề 
án 01 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 
tỉnh, Đảng bộ đã ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện, thực hiện các giải pháp phát triển đảng 
viên cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ 
2015-2020, 6/6 chỉ tiêu đều đạt theo Nghị Quyết 
nhiệm kỳ 2015-2020 (hàng năm chi bộ đạt trong 
sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 10 đảng viên trở lên 
trong 1 nhiệm kỳ; 100% đảng viên được kiểm tra, 
giám sát, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; Phát 
triển Chi bộ thành Đảng bộ Sở KH&CN), đặc biệt 
chỉ tiêu kết nạp đảng đạt 22 đảng viên, vượt chỉ 
tiêu phát triển đảng 220% theo Nghị quyết nhiệm 
kỳ 2015-2020, hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ 
phát triển đảng do Đảng uỷ cấp trên giao.

Đảng bộ Sở đặc biệt chú trọng công tác kiểm 
tra, giám sát. Hàng năm, các Chi bộ trực thuộc đều 
xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên, 
kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, 
bất cập, góp phần xây dựng Ðảng bộ trong sạch, 
vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các 
mặt công tác

Có thể khẳng định rằng, những thành tích mà 
Đảng bộ Sở KH&CN đạt được trong 5 năm qua 
đã tạo nên những dấu ấn đậm nét cho một nhiệm 
kỳ thành công, là minh chứng khẳng định cho sự 
lãnh đạo sáng tạo, tập trung, toàn diện của Ðảng 
ủy Sở với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, 
kịp thời. Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, và 
là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội Đại biểu toàn quốc Khóa XIII của Đảng. 
Chính vì vậy, có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
của năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ. 
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Toàn thể Đảng viên chụp hình lưu niệm tại Đại hội Đảng bộ 
Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ðể tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong 
tình hình mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ 
Sở KH&CN tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Ðảng, của ngành, của địa phương về nhiệm vụ, 
mục tiêu. Trong đó, khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm sẽ là 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công 
nghệ. Xác định 2 khâu đột phá là: Hình thành hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương; đổi mới 
và nâng cao hiệu quả quản lý các đề tài, dự án, 
chương trình KH&CN của tỉnh, với phương châm 
hành động được đặt ra là “Hành động, sáng tạo, 
kịp thời; lấy hiệu quả ứng dụng và doanh nghiệp 
làm trung tâm”. 

Tiếp tục, xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững 
mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; phát huy 
tính dân chủ, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng bộ, 
cơ quan, đơn vị. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt 
ra như: Hoàn thành Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 

11/7/2017 về phát triển KH&CN tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 
2025. Hàng năm, Đảng bộ được đánh giá, xếp 
loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 
100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong 
đó có 15% đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm 
vụ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm do 
UBND tỉnh giao. Cơ quan được đánh giá xếp loại 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% công chức, 
viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 
15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng 
viên học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% 
đảng viên tham gia các chuyên đề về học tập và 
làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Hàng năm, tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt 
chuyên đề cho toàn thể đảng viên, CCVC-NLĐ. 
100% đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân 
nơi cư trú. 100% đảng viên tham gia phong trào 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết nạp 
ít nhất 10 đảng viên mới. Hoàn thành 100% nội 
dung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá. 
Đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trở lên. 

Với những định hướng trên, Đảng bộ Sở KH&CN 
xác định mục tiêu then chốt trong nhiệm kỳ 2020-
2025, đó là: “Xây dựng Đảng bộ Sở KH&CN thật 
sự trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên 
thuộc Đảng bộ thật sự là tấm gương sáng về đạo 
đức cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính 
trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các năm tiếp 
theo, góp phần đưa ngành KH&CN lên một tầm 
cao mới, hiện đại và hội nhập”. Góp phần thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh.

V.H.T

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia được 
Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 
số 749/QĐ-TTg nhằm mục tiêu kép là vừa phát 
triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình 
thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 
có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ 
bản. BBT giới thiệu một số thông tin liên quan 

SỐ HÓA TẠO LẬP DỮ LIỆU LỚN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
|| KS. Nguyễn Kim Trường 
Nguyên P.GĐ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT 

phục vụ xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ở đơn vị.
Một số khái niệm
Số hóa (Digitization) theo Bách khoa toàn thư 

mở Wikipedia là quá trình chuyển đổi thông tin 
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trên giấy và các quy trình thủ công thành định 
dạng kỹ thuật số trong đó thông tin được tổ chức 
thành các bit và byte. Giống như quét một bức ảnh 
hoặc chuyển đổi một báo cáo giấy thành PDF. Dữ 
liệu không bị thay đổi - nó chỉ đơn giản được mã 
hóa theo định dạng kỹ thuật số. Hiểu ngắn gọn thì 
Số hóa là bước chuyển mọi thông tin sang dạng kỹ 
thuật số[1].

Ứng dụng số hóa (Digitalization) là ứng dụng 
kỹ thuật số sử dụng các dữ liệu số để đơn giản hóa 
cách cá nhân làm việc và thay đổi cách làm việc 
của tổ chức.

Chuyển đổi số (Digital transformation) là sự 
thay đổi toàn diện của mô hình và tổ chức (kinh 
doanh) bằng các thông tin kỹ thuật số. Chuyển đổi 
số dựa trên số hóa và các kỹ thuật số. Chuyển đổi 
số là một quá trình hoàn chỉnh áp dụng số hóa và 
ứng dụng số hóa nhưng ở một cấp độ cao hơn, ví 
dụ: công việc viết thư cho khách hàng mỗi ngày 
qua SMS trước đây là một công việc thủ công, 
nhưng sau quá trình số hóa thông tin và ứng dụng 
số hóa, công việc này được thực hiện bằng hệ 
thống một cách hàng loạt và đồng bộ. Ngoài ra, hệ 
thống còn có thể gọi tự động cho khách hàng và 
khách hàng có thể tương tác trong thời gian diễn 
ra cuộc gọi để nhận thông tin. Theo Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng 
nói một cách ngắn gọn, chuyển đổi số là chuyển 
đổi các hoạt động của chính quyền, của kinh tế và 
của xã hội lên môi trường số.

Chuyển đổi số liên quan đến nhiều vấn đề về 
chiến lược, tầm nhìn, con người, văn hóa, quy 
trình và quản trị, công nghệ và khả năng.

Từ bản chất của các khái niệm nói trên, cần phân 
biệt rõ ràng giữa số hóa là hoạt động thường xuyên 
liên tục hàng ngày bằng nhiều phương pháp hình 
thức và công cụ khác nhau tạo ra “nguyên liệu đầu 
vào” dạng thông tin số để sử dụng trong quá trình 
chuyển đổi số; số hóa là một phần của quá trình 
chuyển đổi số. Đối với chuyển đổi số tạo ra “hệ 
sinh thái” trong đó có sự kết hợp giữa tổ chức/
doanh nghiệp, con người, công nghệ và các yếu tố 
liên quan khác làm thay đổi phương thức sản xuất 
từ đó tạo ra nền kinh tế số (nền kinh tế vận hành 
chủ yếu dựa trên công nghệ số).

Dữ liệu lớn (Big data) là một thuật ngữ cho việc 
xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà 
các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không 
xử lý được[2]. Big Data được mô tả bởi những đặc 
trưng sau (gọi là mô hình 5Vs):

+ Volume (Dung lượng): Số lượng dữ liệu được 
tạo ra và lưu trữ. Kích thước của dữ liệu xác định 
giá trị và tiềm năng insight - và liệu nó có thể thực 
sự được coi là dữ liệu lớn hay không.

+ Variety (Tính đa dạng): Các dạng và kiểu của 
dữ liệu. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác 
nhau và các kiểu dữ liệu cũng có rất nhiều cấu trúc 
khác nhau.

+ Velocity (Vận tốc): Trong trường hợp này 
nghĩa là tốc độ các dữ liệu được tạo ra và xử lý để 
đáp ứng các nhu cầu và thách thức trên con đường 
tăng trưởng và phát triển.

+ Veracity (Tính xác thực): Chất lượng của dữ 
liệu thu được có thể khác nhau rất nhiều, ảnh 
hưởng đến sự phân tích chính xác.

+ Value (Giá trị): Giá trị thông tin mang lại từ 
dữ liệu.

Về cấu trúc, dữ liệu lớn có thể ở một trong ba 
dạng: Có cấu trúc, không có cấu trúc, bán cấu trúc.

Dữ liệu lớn phân biệt với dữ liệu truyền thống 
(cũng có thể có kích thước dữ liệu lớn) bởi dữ liệu 
lớn đa dạng hơn, lưu trữ dữ liệu lớn hơn, tốc độ 
truy xuất nhanh hơn, tính xác thực cao hơn. Do 
đó, ngoài cách hình thành dữ liệu lớn từ các nguồn 
hình thành nói trên, cũng có thể sử dụng các công 
nghệ của dữ liệu lớn để chuyển đổi dữ liệu truyền 
thống sang dữ liệu lớn. Các công nghệ hỗ trợ việc 
chuyển đổi dữ liệu sang dữ liệu lớn phổ biến như 
Hadoop, Apache Hive, MongoDB. Để tìm ra được 
giá trị tiềm ẩn trong dữ liệu lớn cần có khả năng 
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phân tích và khai thác được các nguồn dữ liệu này. 
Dữ liệu lớn là một yếu tố ảnh hưởng quan trọng 
trong chuyển đổi số.

Một số ví dụ về dữ liệu lớn: Sở giao dịch chứng 
khoán New York tạo ra khoảng một terabyte dữ 
liệu giao dịch mới mỗi ngày; Thống kê cho thấy 
hơn 500 terabyte dữ liệu mới được đưa vào cơ sở 
dữ liệu của trang mạng xã hội Facebook mỗi ngày. 
Dữ liệu này chủ yếu được tạo về tải lên ảnh và 
video, trao đổi tin nhắn, bình luận, v.v.; Một động 
cơ phản lực duy nhất có thể tạo ra hơn 10 terabyte 
dữ liệu trong thời gian bay 30 phút. Với hàng 
nghìn chuyến bay mỗi ngày, việc tạo ra dữ liệu lên 
đến nhiều Petabyte[3]. Các loại dữ liệu kể trên đều 
là dữ liệu lớn vì đều đảm bảo được cả các thuộc 
tính chính là kích thước lớn, tốc độ xử lý nhanh và 
sự đa dạng trong dữ liệu.

- Nguồn hình thành dữ liệu lớn: Qua thống kê 
và tổng hợp, nguồn dữ liệu lớn được hình thành 
chủ yếu từ 6 nguồn: (1) Dữ liệu hành chính (phát 
sinh từ chương trình của một tổ chức, có thể là 
chính phủ hay phi chính phủ). Ví dụ, hồ sơ y tế 
điện tử ở bệnh viện, hồ sơ bảo hiểm, hồ sơ ngân 
hàng...; (2) Dữ liệu từ hoạt động thương mại (phát 
sinh từ các giao dịch giữa hai thực thể). Ví dụ, 
các giao dịch thẻ tín dụng, giao dịch trên mạng, 
bao gồm cả từ các thiết bị di động; (3) Dữ liệu từ 
các thiết bị cảm biến dữ liệu thời gian thực được 
sử dụng trong internet vạn vật (IoT) như thiết bị 
chụp hình ảnh vệ tinh, cảm biến giao thông, cảm 
biến khí hậu; (4) Dữ liệu từ các thiết bị theo dõi, 
ví dụ theo dõi dữ liệu từ điện thoại di động, GPS; 
(5) Dữ liệu từ các hành vi, ví dụ như tìm kiếm trực 
tuyến về (một sản phẩm, một dịch vụ hay thông 
tin khác), đọc các trang mạng trực tuyến...; (6) Dữ 
liệu từ các thông tin về ý kiến, quan điểm của các 
cá nhân, tổ chức, trên các phương tiện thông tin xã 
hội. Phương pháp khai thác và quản lý dữ liệu lớn 
hiện nay được thiết kế phù hợp dựa theo các nguồn 
hình thành dữ liệu lớn. Dữ liệu có thể được để ở 
dạng thô trong hệ thống dữ liệu lớn hoặc được xử 
lý trước bằng các công cụ khai thác dữ liệu hoặc 
phần mềm chuẩn bị dữ liệu để nó sẵn sàng cho các 
mục đích sử dụng phân tích cụ thể. Mỗi nguồn dữ 
liệu lớn khác nhau sẽ có phương pháp khai thác 
và quản lý dữ liệu lớn khác nhau. Tuy nhiên, hiện 
nay phần lớn các tổ chức trên thế giới đều dùng 

Hadoop ecosystem là giải pháp tối ưu để khai thác 
và quản lý dữ liệu lớn.

Một số ứng dụng của dữ liệu lớn
Dữ liệu lớn được sử dụng trong các lĩnh vực, 

các ngành khác nhau như viễn thông (tối ưu mạng 
lưới, dự đoán thuê bao có khả năng rời bỏ dịch vụ, 
khuyến nghị sản phẩm mới); tài chính ngân hàng 
(phát hiện gian lận, quản lý rủi ro, đảm bảo an ninh 
cho ngân hàng, dự đoán lượng tiền mặt cần thiết và 
sẵn sàng cung ứng); y tế (nghiên cứu gen, dự đoán 
số lượng bệnh nhân, tăng mức độ hài lòng của 
bệnh nhân); bán lẻ (xác định vị trí bố trí sản phẩm 
trên kệ hàng, xác định chính xác sản phẩm phù hợp 
nhất từ đó dự trữ nguồn sản phẩm sẵn sàng cung 
ứng cho khách hàng); sản xuất (Dự đoán bảo trì và 
tự động hóa, Tăng năng suất, Quản lý chuỗi cung 
ứng, Quản lý chất lượng); đô thị thông minh, giao 
thông (giám sát hành trình, xe tự hành); thương 
mại điện tử (đánh giá hành vi của khách hàng và 
đề xuất các sản phẩm tương tự, marketing online 
hiệu quả, tối ưu giá cả, chống gian lận) và hầu hết 
các lĩnh vực khác của sản xuất và đời sống. Dữ liệu 
lớn ở các nước có vai trò quan trọng trong hình 
thành nền kinh tế số. Tuy nhiên, ở nước ta hiện 
nay có tới 60% dân số sử dụng Internet, trong khi 
đó việc khai thác dữ liệu lớn hầu như chỉ chủ yếu 
tập trung ở các doanh nghiệp công nghệ để tham 
gia nghiên cứu và ứng dụng trong phân tích hành 
vi khách hàng như FPT, VNG, VCCorporation, 
Vietcombank, VietNam Airlines. Nhìn chung, việc 
áp dụng dữ liệu lớn vẫn còn tương đối hạn chế[4].

Dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong hiện thực 
ở nước ta

Thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh hơn bao 
giờ hết. Trong hầu hết mọi ngành, chuyển đổi số sử 
dụng công nghệ số với các công nghệ đột phá IoT 
(Internet of Things), điện toán đám mây, dữ liệu 
lớn và khoa học dữ liệu, thực tế ảo, blockchain, AI 
đang mang lại sự chuyển đổi chưa từng có và thay 
đổi công việc cũng như cuộc sống của chúng ta 
theo những cách mà chúng ta chưa bao giờ lường 
trước được[5].

Do vai trò của chuyển đổi số, nhiều nước đã xây 
dựng và triển khai các chiến lược/chương trình 
quốc gia về chuyển đổi số, điển hình như Anh, Úc, 
Đan Mạch, Estonia, Israel, Mexico, Singapore, 
Thái Lan, Uruguay…
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Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, quá 
trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra, nhất là trong 
những ngành như tài chính, giao thông, du lịch... 
Chính phủ và chính quyền các cấp đang nỗ lực xây 
dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. 
Nhiều thành phố cũng đang có ý định xây dựng 
thành phố thông minh với các nền tảng công nghệ 
mới... Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam nói 
chung, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa 
nhận thức đúng vai trò chuyển đổi số trong cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0[6]. Theo GS.TS. Hồ 
Tú Bảo Viện trưởng Viện John Von Neumann, 
chuyển đổi số mà chỉ giao cho IT là thất bại, mà 
phải bắt đầu từ lãnh đạo. Quá trình chuyển đổi cần 
có những bước làm như: Nhận thức và thay đổi tư 
duy; xác định lộ trình đang ở đâu, đến đâu; xây 
dựng năng lực số, có thiết bị, con người; xác định 
công nghệ chính trong mỗi loại hình kinh doanh; 
thay đổi mô hình hoạt động; tổ chức thực hiện, đi 
từ nhỏ đến lớn…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số, 
ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”. Trong đó, đặt mục tiêu 
chính như Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu 
về Chính phủ điện tử (EGDI); kinh tế số chiếm 
20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, 
lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Năng suất lao động 
hàng năm tăng tối thiểu 7%; Việt Nam thuộc nhóm 
50 nước dẫn đầu về CNTT (IDI); Việt Nam thuộc 
nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI); 
Việt Nam thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới 
sáng tạo (GII); Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang 
phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; Phổ cập dịch 
vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động 
thông minh; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán 
điện tử trên 50%; Việt Nam thuộc nhóm 40 nước 
dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

Ngày 22/7/2020, TP. Hồ Chí Minh là địa 
phương đầu tiên trong cả nước ban hành Chương 
trình Chuyển đổi số ngay sau khi Thủ tướng ban 
hành Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Mục 
tiêu của Chương trình là TP. Hồ Chí Minh trở thành 
đô thị thông minh, sáng tạo, phục vụ người dân và 
doanh nghiệp tốt nhất, đồng thời đặt lên hàng đầu 
năng suất và hiệu quả công việc của chính quyền, 

người dân, doanh nghiệp. TP. HCM xác định ưu 
tiên phát triển thương mại điện tử đi đầu về khởi 
nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, thành 
lập một trung tâm trưng bày các sản phẩm, giải 
pháp chuyển đổi số để bất kỳ ngành nghề nào cũng 
được ‘mắt thấy tai nghe”, có thể trải nghiệm và 
dùng thử sản phẩm.

Theo lộ trình, trong năm 2020, các Bộ, ban, 
ngành và các địa phương sẽ ban hành chiến lược 
chuyển đổi số của riêng mình. Một số địa phương 
khác và Bộ, ngành đã tích cực xây dựng chương 
trình/kế hoạch chuyển đổi số như: Ngày 13/8/2020, 
Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Công bố số hóa và Kế hoạch 
chuyển đổi số ngành dược; UBND tỉnh Điện Biên 
đã ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030; VNPT là một trong những doanh 
nghiệp đi đầu về chuyển đổi số.

Để hướng dẫn thực hiện Chương trình Chuyển 
đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 
đưa ra 10 kiến nghị đối với các tỉnh về chuyển đổi 
số, bao gồm:

1. Về xây dựng chiến lược chuyển đổi số
2. Về phát triển hạ tầng số tại tỉnh
3. Về dịch vụ công trực tuyến
4. Về triển khai chính quyền số
5. Về an toàn, an ninh mạng
6. Về ngân sách dành cho CNTT
7. Về nhân lực chuyển đổi số
8. Về vai trò hỗ trợ chuyển đổi số của Bộ TT&TT
9. Về đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới
10. Về trung tâm chuyển đổi số vùng
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến nghị 

các vùng có một trung tâm chuyển đổi số cho khu 
vực, đây là nơi đào tạo nhân lực chuyển đổi số, 
phát triển và giới thiệu các nền tảng chuyển đổi số, 
thí điểm chính sách mới, giới thiệu các mô hình 
thành công, nơi tập trung các doanh nghiệp giúp 
chuyển đổi số cho cả khu vực.

Một số đề xuất về thực hiện nhiệm vụ chuyển 
đổi số của tỉnh

Với lợi thế của một tỉnh có thế mạnh về công 
nghiệp và cảng biển, chuyển đổi số cần được 
hoạch định chặt chẽ trong mọi cấp của hệ thống từ 
cơ quan quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp. 
Trên cơ sở khảo sát hiện trạng dữ liệu số của tỉnh 
để hướng tới tạo lập nguồn dữ liệu số thống nhất, 
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mở và liên kết. Đẩy mạnh tổ chức dữ liệu số trong 
quản lý nhà nước, trong quản lý doanh nghiệp, 
trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, du 
lịch, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, quản 
lý đô thị.

Giải pháp cơ bản là: Xây dựng kho dữ liệu số 
dùng chung, mở và liên kết; tạo lập và quản lý kho 
dữ liệu lớn có tính mở và liên kết; tự động hóa quy 
trình số hóa dữ liệu; ứng dụng IOT và các công 
nghệ đột phá trong chuyển đổi số; sử dụng AI.

Theo ý kiến các chuyên gia[7], về phương diện 
kỹ thuật thực hiện chuyển đổi số của tỉnh nên tiến 
hành theo các bước sau:

- Chuẩn hóa dữ liệu
- Số hóa dữ liệu
- Xây dựng kho dữ liệu dùng chung
- Tạo lập kho dữ liệu lớn
- Tổ chức khai thác xử lý dữ liệu lớn. 
Với tác động tích cực và hiệu quả mang lại, cần 

nhanh chóng tiếp cận ứng dụng công nghệ số - 
xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trước hết ở các ngành, 
lĩnh vực: Logistics, Du lịch, Nông nghiệp, Công 
nghiệp chế biến chế tạo, Quản lý và bảo vệ môi 
trường, Y tế, Giáo dục, Quản lý đô thị./                                                                                                       

N.K.T

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. https://smartfactoryvn.com/resources/digital-transformation/chuyen-doi-so-la-gi/#ftoc-heading-1
2. https://vi.wikipedia.org/wiki/Dữ_liệu_lớn
3. https://www.guru99.com/what-is-big-data.html#1
4. http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ung-dung-du-lieu-lon-trong-nen-kinh-te-so-72702.htm
5. https://auriga.com/blog/2016/digital-transformation-hisáchtory-present-and-future-trends/
6. https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3302/thuc-day-chuyen-doi-so-tai-viet-nam.aspx
7. Báo cáo chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu trong sản xuất" do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
tổ chức tháng 12/2018.

Tối 02 tháng 7 năm 2020, tại Hà Nội, Ban Tổ 
chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc đã tổ 
chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi lần 
thứ XV (2018 - 2019). Đến dự, có đại diện lãnh 
đạo UBMTTQ Việt Nam, các Bộ, Ban ngành hữu 
quan, Liên đoàn Lao động Việt Nam, TW Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh; Ông Đặng Vũ Minh, Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam; đại diện Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố 
cùng 90 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải trong Hội 
thi lần này.

Báo cáo tổng kết Hội thi, Ông Đặng Vũ Minh, 
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội thi, nêu rõ: 
Hội thi lần này có 55 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc 
phòng gửi 575 giải pháp dự thi. Các giải pháp dự 
thi được chia theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, 

BÀ RỊA-VŨNG TÀU TIẾP TỤC LÀ TỈNH 
ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO  HỘI THI SÁNG 
TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV

||ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh BR-VT

điện tử, viễn thông (99 giải pháp); Cơ khí tự động 
hóa, xây dựng, giao thông vận tải (130 giải pháp); 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp, bảo vệ môi trường (119 
giải pháp); Giáo dục - Đào tạo (89 giải pháp); Vật 
liệu, hóa chất, năng lượng (54 giải pháp); Y, dược 
(84 giải pháp).

Kết quả có 90 giải pháp đoạt giải, gồm 06 giải 
nhất: mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và 50 
triệu đồng; 12 giải nhì: mỗi giải được tặng 01 biểu 
trưng vàng và 40 triệu đồng; 24 giải ba: mỗi giải 
được tặng 01 biểu trưng vàng và 30 triệu đồng; và 
48 giải Khuyến khích: mỗi giải được thưởng 10 
triệu đồng.

Trong số 55 đơn vị tham dự Hội thi có 32 đơn vị 
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có giải pháp đoạt giải. Các tỉnh đoạt nhiều giải là 
Đà Nẵng (10), Thừa Thiên - Huế (07), Thái Bình 
(06), Thanh Hóa (05), Bà Rịa - Vũng Tàu (04), Bộ 
Quốc phòng (04)… Có 23 tỉnh không có giải pháp 
đoạt giải.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải
Ban Tổ chức đã ký Quyết định khen thưởng cho 

16 đơn vị và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội 
thi. Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 16 đơn vị được 
khen thưởng.

Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 6 cá 
nhân là chủ nhiệm của 06 giải pháp đoạt giải nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng 
lao động sáng tạo cho các cá nhân là chủ nhiệm 
các giải pháp đoạt giải nhất, nhì và ba.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy 
hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các giải pháp đoạt giải 
nhất và tặng Bằng khen cho các tác giả có giải 
pháp đoạt giải nhì, ba đang tuổi thanh niên.

Bốn giải pháp đoạt giải của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải 
khuyến khích.

Xin nêu tóm tắt về các giải pháp đoạt giải:
Giải pháp nghiên cứu và áp dụng hệ Dung 

dịch ức chế sét mới KGAC Plus M1 với nhiều 
ưu điểm vượt trội so với hệ dung dịch KGAC 
và KGAC PLUS đang áp dụng thành công tại 
Vietsovpetro

Nhóm tác giả: Vũ Văn Hưng, Hoàng Hồng Lĩnh, 
Bùi Văn Thơm, Mai Duy Khánh, Phạm Đình 
Lơ, Nghiêm Xuân Việt (Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro). 

Đoạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh năm 
2018 - 2019 và đoạt Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật Toàn quốc lần thứ 15. 

Hệ dung dịch KGAC PLUS M1 là sự kết hợp 
sáng tạo giữa hệ dung dịch KGAC PLUS với hệ 
dung dịch Ultradrill (hệ tốt nhất của MI SWACO-
USA). Trong đó, hạt nhân là sự kết hợp sáng tạo và 
hợp lý giữa 5 tác nhân ức chế bao gồm: KCl, FCL 
(CFL), PEG (poly ethylene glycol), chất ức chế bao 
bọc (Cap), poly hib. Tổ hợp ức chế mới này, lại kết 
hợp tương hợp với các thành phần khác trong hệ 
dung dịch KGAC Plus M1. Hệ dung dịch mới này, 
đã phát huy được các ưu điểm và khắc phục được 
các nhược điểm của những hệ dung dịch trước đó. 
Việc áp dụng hệ dung dịch KGAC Plus có thể tiết 
kiệm được khoảng 340.000 ÷ 520.000 USD, chưa 
kể đến các yếu tố khác (mức độ pha loãng, độ bền 
nhiệt, độ dung nạp sét, thời gian thuê giàn, nhân 
công,…) sẽ tiết kiệm được nhiều hơn.

Theo số liệu tiêu hao hóa phẩm thực tế thử 
nghiệm hệ dumg dịch KGAC PLUS M1 cho 
4 giếng khoan 138, GT-2XB, 19B, 7008B là: 
933,496 USD. So với 4 giếng khoan có điều kiện 
tương tự thi công bằng hệ dung dịch Ultradril hoặc 
tương đương là: 2,467,092 USD. Như vậy đã tiết 
kiệm được khoảng 1,533,596 USD. Trung bình 1 
năm, Vietsovpetro thi công được khoảng 20 giếng 
khoan. Do vậy dự kiến, Vietsovpetro sẽ tiết kiệm 
được khoảng 8 triệu USD/năm. 

Giải pháp Sử dụng hỗn hợp axit hòa trộn với 
khí gaslift (khí gaslift-axit) nhằm nâng cao hiệu 
quả trong công tác xử lý vùng cận đáy giếng 
cho các giếng có nhiệt độ vỉa cao, áp suất vỉa 
thấp và độ ngập nước cao ở Liên doanh Việt-
Nga Vietsovpetro

Nhóm tác giả: Nguyễn Tuấn Minh; Nguyễn Văn 
Trung; Nguyễn Văn Thắng (Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro).

Đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh 
năm 2018-2019 và đoạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo 
Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15.

Hiện nay sản lượng khai thác dầu tại các mỏ của 
Liên doanh Vietsovpetro đã bước vào giai đoạn 
cuối của quá trình khai thác, sản lượng suy giảm 
nghiêm trọng, các mỏ mới phát hiện và đưa vào 
khai thác cũng không bù đắp được sản lượng sụt 
giảm. Do đó, bên cạnh giải pháp tiếp tục nghiên 
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cứu tìm ra các mỏ mới bổ sung cho sản lượng thì 
vấn đề tận thu hồi dầu từ các mỏ đang khai thác 
cũng là một vấn đề cấp bách cần được xem xét. Và 
một trong những giải pháp hữu hiệu nhất được sử 
dụng để nâng cao sản lượng khai thác là phương 
pháp xử lý axit vùng cận đáy giếng (VCĐG), trong 
đó giải pháp xử lý VCĐG bằng hỗn hợp axit hòa 
trộn khí gaslift đang là giải pháp tỏ ra hiệu quả 
trong việc xử lý cho các giếng có nhiệt độ vỉa cao, 
áp suất vỉa thấp và độ ngập nước cao ở Liên doanh 
Vietsovpetro. Giải pháp sử dụng axit bơm kết hợp 
với gaslift được đưa vào áp dụng thì sẽ giúp nâng 
cao hiệu quả của công tác xử lý VCĐG trong các 
giếng có áp suất vỉa thấp, nhiệt độ vỉa cao, có độ 
ngập nước từ 10-30%. Đặc biệt, giải pháp không 
đòi hỏi thêm bất cứ thiết bị, vật liệu nào khác hoàn 
toàn có thể tận dụng các thiết bị có sẵn ở Ban tăng 
sản lượng Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, nên giải 
pháp rất dễ áp dụng như công tác xử lý axit bằng 
công nghệ truyền thống mà Ban tăng sản lượng 
đang sử dụng. Từ đó, việc đưa vào áp dụng giải 
pháp sẽ giúp tiết giảm chi phí cho công tác xử lý 
VCĐG so với phương pháp sử dụng hoặc thuê 
công ty dịch vụ xử lý. Trong đó, đáng kể nhất là 
chi phí tiết kiệm được do việc không dùng các vật 
liệu như: chất tạo bọt, khí Nitơ dùng để tạo bọt, 
giảm chi phí thuê dịch vụ ngoài.

Giải pháp khu vui chơi thiếu nhi (lĩnh vực dự 
thi: Giáo dục)

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn 
Kim Tài, Mai Thị Kim Hoa, Mai Thị Kim Cúc 
(Trường mầm non Sơn Ca, Tp Bà Rịa).

Đoạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh  
năm 2018-2019; đoạt giải Khuyến khích Hội thi 
Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15.

Bộ đồ chơi “Khu vui chơi thiếu nhi” có thể giúp 
trẻ thao tác với đồ dùng, vừa là đồ dùng dạy học 
các hoạt động, dùng làm phương tiện dạy học và 
đồ chơi củng cố luyện tập nhóm, cá nhân trong 
hoạt động có chủ đích. Vừa là đồ chơi ngoài trời 
hoặc sử dụng chơi trong lớp, dễ làm, phổ biến và 
kinh tế. Đảm bảo tính giáo dục, tính an toàn và 
thẫm mỹ, tính phổ biến, tính kinh tế…  

Bộ đồ chơi sử dụng được nhiều đối tượng trẻ 
độ tuổi mầm non: 25-36 tháng, 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 
5-6 tuổi. Số lượng trẻ chơi tùy thuộc vào mục 
đích chơi có thể linh động (cá nhân, nhóm nhỏ, cả 

lớp…). 90% nguyên vật liệu để làm đồ chơi được 
tận dụng từ sản phẩm đã sử dụng (thùng giấy, vỏ 
hộp sữa học đường… và một số đồ dùng phế thải 
dễ tìm kiếm xung quanh, rẻ tiền). Giáo viên tiết 
kiệm được thời gian, kinh phí để tạo ra đồ chơi 
cho trẻ, giúp giáo viên sáng tạo trong việc tự tạo 
đồ dùng, đồ chơi, bổ sung cho góc chơi của lớp, 
bổ sung đồ dùng dạy học cho trường, giáo dục 
tinh thần tiết kiệm, khám phá những nét mới, sáng 
tạo ứng dụng vào việc tạo ra các đồ chơi cho trẻ. 
Ngoài ra, thông qua việc thu gom các nguyên vật 
liệu để sử dụng làm đồ chơi đã góp phần bảo vệ 
môi trường trong sạch, hạn chế rác phế thải.

Giải pháp đã được đưa vào sử dụng tại trường 
có hiệu quả từ năm học 2017-2018, giáo viên đã 
sử dụng bộ đồ dùng này làm phương tiện dạy học 
tham gia Hội giảng cấp Thành phố, năm học 2018-
2019 đạt nhiều giải cao; tại trường đã ứng dụng 
vào việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ qua chuyên 
đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung 
tâm”.

Giải pháp hoán cải hệ thống bơm, vận chuyển 
dầu P-2-A/B/C/D/E trên giàn CNTT-3

Nhóm tác giả: Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Bình 
Long, Hoàng Giang Lam (Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro).

Đoạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh năm 
2018-2019, đoạt giải Khuyến khích Hội thi Toàn 
quốc lần thứ 15.

Việc hoán cải này cho phép sử dụng 03 bơm P-2 
trong số 04 bơm P-2 dự phòng làm chức năng vận 
chuyển dầu thô của Vietsovpetro ra tàu chứa (cụ 
thể trong trường hợp này là các bơm P-2-C/D/E) 
và hạn chế tối đa việc sử dụng các bơm cao áp P-1 
để vận chuyển, đồng thời không ảnh hưởng đến 
lượng dầu thô thành phẩm có thể vận chuyển được 
do lưu lượng thiết kế của bơm P-1 và P-2 là như 
nhau (235 m3/h). Khi đó một trong hai bơm P-2-
A/B sẽ có nhiệm vụ bơm chuyển dầu của Cá Ngừ 
Vàng ra tàu chứa qua bộ đo FT-1003 và 02 bơm 
trong số 03 bơm P-2-C/D/E được hoán cải sẽ bơm 
chuyển dầu của Vietsovpetro ra tàu chứa dầu mà 
vẫn đi qua bộ đo lưu lượng FT-0902. Sau khi áp 
dụng giải pháp, các bơm cao áp P-1 sẽ chỉ sử dụng 
để dự phòng hoặc trong trường hợp các bơm thấp 
áp P-2-C/D/E đồng thời 02 hoặc 03 bơm không 
thể hoạt động hoặc trong trường hợp thay đổi công 
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nghệ phải bơm dầu đi xa cần áp suất cao, ví dụ như 
khi phải bơm ra tàu chứa thuộc khu vực mỏ Rồng.

Ưu điểm của giải pháp là tiết kiệm điện năng, 
giảm tải tiêu thụ điện năng trên toàn lưới điện. Tiết 
kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa do bơm P-2 có cấu tạo đơn giản hơn 
nhiều so với bơm P-1. Giá thành vật tư, phụ tùng 
cho bơm P-2 rẻ hơn nhiều so với bơm P-1: Bơm 
P-1 có cấu tạo phức tạp hơn (7 cánh), áp suất làm 
việc của bơm cao hơn (60 barG) trong khi bơm 
P-2 chỉ có cấu tạo 1 cánh với áp suất tương ứng 
23 barG. Không thay đổi thiết kế ban đầu của hệ 
thống bơm vận chuyển dầu trên giàn, không ảnh 
hưởng đến hệ thống điều khiển hoạt động của các 
bơm vận chuyển dầu, các bình chứa dầu V-3-A/B 
cũng như logic điều khiển các van điều chỉnh lưu 
lượng tại các bộ đo.

Trong trường hợp phát sinh hoặc sự cố cần sử 
dụng thêm bơm để vận chuyển dầu của Cá Ngừ 

Vàng vẫn có thể sử dụng một trong ba bơm P-2-
C/D/E sau khi hoán cải để vận chuyển dầu của Cá 
Ngừ Vàng. Trong trường hợp cần thiết, ngay lập 
tức vẫn có thể sử dụng hệ thống công nghệ và bơm 
vận chuyển dầu như trước khi hoán cải mà không 
cần phải chỉnh sửa, bổ sung hay phục hồi lại.

Giải pháp này tiết kiệm chi phí về điện năng khi 
bơm chuyển dầu Vietsovpetro ra tàu chứa. Tiết 
kiệm chi phí về vật tư phát sinh trong vận hành, 
bảo dưỡng, sửa chữa P-2 ít hơn rất nhiều so với 
P-1. Chi phí điện năng có thể tiết kiệm được trong 
01 năm khi áp dụng giải pháp là 601,286.4 (USD).

Trong các Hội thi lần trước và Hội thi lần này, 
Bà Rịa- Vũng Tàu luôn tham gia tích cực và là 
một trong những tỉnh đoạt nhiều giải trong Hội thi 
Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc. 

N.N.N
 

Sáng ngày 08/10, tại Hội trường UBND tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai sự 

kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng 
Tàu năm 2020” (Ba Ria - Vung Tau Techconnect 
2020). Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh và Ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng 
dụng và Phát triển Công nghệ đồng chủ trì Hội 
nghị. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ KH&CN có 
lãnh đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, 
Vụ Phát triển KH&CN Địa phương, Cục Công tác 
Phía Nam - Bộ KH&CN; Về phía địa phương có 
lãnh đạo Sở KH&CN; lãnh đạo các sở, ngành, địa 
phương và một số cơ quan báo, đài trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa 
- Vũng Tàu năm 2020” sẽ diễn ra trong 02 ngày 
từ ngày 03-04/12/2020 tại thành phố Vũng Tàu. 
Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ, ứng dụng và thương mại hoá kết quả 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI SỰ KIỆN “KẾT NỐI 
CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ BÀ RỊA - VŨNG 

TÀU NĂM 2020”
||CN. Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

nghiên cứu công nghệ, góp phần phát triển thị 
trường công nghệ phục vụ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng 
lực canh tranh trên địa bàn tỉnh và trong cả nước. 

Trong khuôn khổ sự kiện “Ba Ria - Vung Tau 
Techconnect 2020” sẽ bao gồm chuỗi các hoạt 
động chính gồm:

- Lễ Khai mạc, Bế mạc Sự kiện “Kết nối cung-
cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020”.

- Hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ và Tư 
vấn kỹ thuật, giới thiệu, hỗ trợ tham gia chương 
trình/dự án tại Khu triển lãm. Dự kiến có khoảng 
200 đơn vị tham gia triển lãm, giới thiệu gần 400 
công nghệ/thiết bị/kết quả nghiên cứu tại sự kiện 
và khoảng 20 đơn vị có nhu cầu tham gia tư vấn kỹ 
thuật. Khu triển lãm, giới thiệu cung cấp thông tin 
công nghệ dự kiến có 5 khu gồm: (A) Công nghệ 
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cao ứng dụng trong nông nghiệp; (B) Công nghệ 
tiên tiến xử lý môi trường, xử lý rác thải, nước 
thải,…; công nghệ trong ngành năng lượng tái tạo 
- giải pháp tiết kiệm năng lượng; (C) Công nghệ 
chủ chốt của công nghiệp 4.0; (D) Công nghệ/thiết 
bị/dịch vụ của các đơn vị khởi nghiệp; (E) Khu 
công nghệ/thiết bị/sản phẩm KH&CN điển hình 
của các tỉnh/thành phố. Ngoài ra còn có Khu Tư 
vấn công nghệ, cải tiến quy trình kỹ thuật (dành 
cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trao 
đổi với chuyên gia) và Khu kết nối cung cầu công 
nghệ (dành cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
trao đổi, đàm phán chuyển giao công nghệ).

- Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ địa phương năm 2020 nhằm tổng kết 
hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ giai 
đoạn 2016-2020 và phương hướng hoạt động giai 
đoạn 2021-2025; đánh giá kết quả thực hiện dự 
án đầu tư nâng cao năng lực cho Trung tâm theo 
Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ và định hướng giai đoạn 
2021 - 2025; Nhu cầu hợp tác chuyển giao và đổi 
mới công nghệ giữa doanh nghiệp với Trung tâm...

- Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp” nhằm đánh giá hiện trạng và 
nhu cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ cao trong 
nông nghiệp, đồng thời giới thiệu một số công 
nghệ cao trong nông nghiệp đã được ứng dụng 
thành công trong và ngoài nước. Bên cạnh đó hội 
thảo sẽ trao đổi và thảo luận nhu cầu ứng dụng, đổi 
mới công nghệ và kết nối đối tác đầu tư hỗ trợ ứng 
dụng và phát triển công nghệ trong nông nghiệp.

Ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển 
Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Ứng dụng 
và Phát triển Công nghệ - Ông Tạ Việt Dũng ghi 
nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở KH&CN 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua đã chủ động 
triển khai các nội dung của sự kiện; đặc biệt, sự 
quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đối với sự kiện này. Cục trưởng 
Tạ Việt Dũng đã giao các phòng/ban của Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ là đầu mối, trên cơ 
sở của Kế hoạch cần cụ thể hóa và phối hợp với Sở 
KH&CN tỉnh BR-VT cùng thực hiện nội dung của 
Kế hoạch, trong đó hướng dẫn các Sở KH&CN 
triển khai tốt Hội nghị về hoạt động ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020. 
Phối hợp với Sở KH&CN điều tra, khảo sát nguồn 
cung - cầu công nghệ để bổ sung cơ sở dữ liệu 
cho doanh nghiệp. Đồng thời, đồng chí Cục trưởng 
cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH&CN phối 
hợp với các sở, ngành của tỉnh BR-VT chuẩn bị cơ 
sở vật chất, kỹ thuật, y tế phục vụ tốt nhất cho sự 
kiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông 
trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra trên các 
phương tiện thông tin đại chúng trên toàn quốc. Về 
phía Bộ KH&CN sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
Bộ tăng cường phối hợp với các Sở KH&CN các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị 
có liên quan để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết 
luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Văn Tuấn nhấn mạnh: Sự kiện 
“Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu 
năm 2020” tại Thành phố Vũng Tàu vào tháng 
12 tới là một trong những sự kiện quan trọng cấp 
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quốc gia. Đây là một cơ hội lớn cho tỉnh cũng 
như ngành KH&CN được kết nối, chia sẻ, học tập 
kinh nghiệm, thông qua nhiều sự kiện nổi bật như: 
Thúc đẩy hợp tác đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ giữa các đơn vị, cá nhân 
trong cả nước. Kết nối cung - cầu công nghệ giữa 
doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại 
học, các nhà khoa học trong và ngoài nước. Xúc 
tiến, quảng bá kết quả nghiên cứu, ý tưởng có khả 
năng ứng dụng, thương mại hoá cao cho các doanh 
nghiệp có nhu cầu đầu tư… Sự kiện này được tổ 
chức tại BR-VT còn nhằm nâng cao năng lực và 

hiệu quả hoạt động KH&CN ở địa phương, hỗ 
trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thiết bị; tăng 
cường mối liên kết hoạt động, góp phần thúc đẩy 
công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN 
vào sản xuất tại các địa phương. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Văn Tuấn đề nghị Sở KH&CN 
phối hợp tốt với các sở, ban ngành có liên quan 
trên địa bàn tỉnh triển khai tốt các công tác chuẩn 
bị, đặc biệt là công tác truyền thông trước, trong 
và sau khi sự kiện diễn ra để Sự kiện được thành 
công tốt đẹp.

M.H.Y

Những năm gần đây, hoạt động khởi nghiệp 
tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu diễn ra khá sôi 
động, nhất là khi có thêm nhiều chương 

trình, chính sách ra đời nhằm thúc đẩy phát triển 
doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo. Ngày 24-6, Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT” do 
Tỉnh ủy tổ chức nhằm đóng góp ý kiến vào Dự 
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đây, các 
diễn giả tham gia hội thảo đã đưa ra nhiều ý tưởng, 
điểm danh một số lĩnh vực cần được tập trung để 
ươm mầm khởi nghiệp.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc 
Khánh nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2016 – 2020, 
tỉnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình, 
chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo như đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá… Bước đầu hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh cơ bản đã được hình 
thành và phát triển. Nhiều doanh nghiệp mới được 
thành lập, nhiều dự án khởi nghiệp có đổi mới 
sáng tạo, có ứng dụng KH&CN, các mô hình kinh 
doanh mới được hình thành để đẩy mạnh hoạt động 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho cộng đồng khởi 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHỞI 
NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
|| CN. Nguyễn Thị Tuyết  
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT 

nghiệp. Tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo lớn mạnh, môi trường khởi 
nghiệp chưa thực sự năng động; cơ sở vật chất và 
dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp còn mới trong giai đoạn 
bắt đầu. Trong bối cảnh phát triển không ngừng, 
các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tại BR-VT lại đang đứng trước nhiều nguy cơ và 
thách thức. 

Báo cáo của Sở KH&CN cho biết, thực hiện 
Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án “Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia đến năm 2025”, Sở Khoa học và Công nghệ 
đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 Phê duyệt Kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. Qua 03 
năm triển khai, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh đã dần hình thành, các hoạt động 
khởi nghiệp đã được tổ chức như các lớp tập huấn, 
hội nghị về khởi nghiệp sáng tạo, các chương 
trình đào tạo, ươm tạo, kết nối cố vấn đã được tổ 
chức giúp hỗ trợ, hoàn thiện cho nhiều dự án khởi 
nghiệp đi ra thị trường, nhiều tổ chức hỗ trợ khởi 
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nghiệp đã được hình thành trong các trường đại 
học, cao đẳng, hiệp hội doanh nghiệp. Số lượng 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 
tỉnh hiện nay khoảng 70 doanh nghiệp. Đánh giá 
về cấp độ phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo theo khung đánh giá hệ sinh thái của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, hiện nay hệ sinh thái khởi 
nghiệp tại tỉnh đang ở giữa cấp độ 1- Hệ sinh thái 
mới hình thành và cấp độ 2 - Hệ sinh thái cơ bản.

Về kết quả công tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp: Bên cạnh các chương trình về hỗ 
trợ khởi nghiệp, có nhiều chương trình, hoạt động 
để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, 
điển hình là một số hoạt động chính như sau:

- 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 (Quyết định số 31/2014/QĐ-
UBND ngày 10/7/2014) được triển khai từ năm 
2014 có hiệu quả, với các nội dung hỗ trợ như: Hỗ 
trợ xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản 
lý và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; 
phát triển sở hữu trí tuệ; đổi mới công nghệ, thiết 
bị; sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường… Tới hết năm 2019 đã hỗ trợ 416 lượt 
doanh nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ là 16,467 
tỷ đồng.

- Chương trình Khuyến công (Sở Công Thương) 
hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
đầu tư máy móc thiết bị, tới năm 2019 đã hỗ trợ 174 
DN, cơ sở CNNT đổi mới dây chuyền, công nghệ 
sản xuất, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng…

Tại hội thảo, các diễn giả đã đề xuất các giải 
pháp nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. Các chuyên gia đã phân tích tình 
hình thực tế, các chiến lược, kinh nghiệm cũng 
như đề xuất đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, Giám 
đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia - Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư đã chia sẻ các góc nhìn về 
"Giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển 
doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0" cũng như các kinh nghiệm và giải 
pháp cho Trung tâm Đổi mới Sáng tạo tại tỉnh như: 
tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ 
nhân lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức 

các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho doanh 
nghiệp có dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; kết 
nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo; quản lý, vận hành, khai thác cơ 
sở hạ tầng của địa phương phục vụ cho hoạt động 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; bên cạnh đó xây 
dựng và vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo. 

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội thảo

Bàn về phương pháp tiếp cận trong việc đo lường và 
định hướng chiến lược cho hoạt động khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo tại tỉnh, bà Lê Hồng Minh - Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần I.value đề 
xuất một số giải pháp như: cần có sự thống nhất 
nhận thức và tư duy đổi mới trong khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo của cấp quản lý; hoàn thiện hành lang 
pháp lý và tổ chức tạo thuận lợi hệ sinh thái khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo địa phương; phát triển và 
nâng cao năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; 
phát triển nguồn nhân lực; phát triển các ngành 
công nghiệp ưu tiên; đồng thời tăng cường tham 
gia hội nhập quốc tế.

Theo ông Trần Chí Dũng, Phó viện trưởng Viện 
Quản trị logistics toàn cầu, trong điều kiện hiện 
nay của tỉnh BR-VT, việc xây dựng và tổ chức 
hiệu quả “vườn ươm” logistics sẽ góp phần tích 
cực phát triển hoàn chỉnh hệ sinh thái logistics, 
yếu tố quyết định đối với hiệu quả của ngành kinh 
tế chủ lực của địa phương. Các lợi ích của “vườn 
ươm” logistics có thể mang lại là: Nâng cao chất 
lượng dịch vụ doanh nghiệp logistic, đẩy mạnh 
ứng dụng, phát triển công nghệ, giải pháp đổi 
mới sáng tạo, hình thành nhiều doanh nghiệp mới 
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thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái logistics 
tại BR-VT. Từ đó, xây dựng hình ảnh BR-VT là 
trung tâm kinh tế cảng biển năng động, hấp dẫn 
đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp 
khởi nghiệp.

Ngoài ra, tại hội thảo các đại biểu còn được nghe 
các bài tham luận giá trị của các chuyên gia về 
tư duy dẫn dắt trong công tác xây dựng hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp địa phương 
hướng tới phát triển bền vững, vai trò và giải pháp 
phát triển cố vấn, xây dựng vườn ươm lĩnh vực 
dịch vụ logistics, giải pháp đẩy mạnh sáng chế, hỗ 
trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong trường 
đại học, cao đẳng, hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong thanh niên và 
trong các doanh nghiệp nữ làm chủ. 

Các chuyên gia đề xuất một số định hướng dự 
kiến trong thời gian tới về việc xây dựng hệ sinh 
thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển 
mạnh mẽ, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
xã hội của tỉnh, đưa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 
trung tâm đổi mới sáng tạo cho các lĩnh vực có thế 
mạnh của tỉnh như công nghiệp, cảng biển, dịch 
vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 
và đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu hoạt động có 
hiệu quả nhằm gia tăng số lượng và chất lượng các 
startup gắn với các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, 
với một số giải pháp chính:

+ Đẩy mạnh triển khai các chính sách, chương 
trình hỗ trợ để hình thành, nâng cao năng lực, phát 
triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại tỉnh và thu 
hút các tổ chức ươm tạo/tăng tốc khởi nghiệp có 
kinh nghiệm tới tỉnh BR-VT.

+ Triển khai các chương trình ươm tạo/tăng tốc 
và các hoạt động liên quan trong các ngành, lĩnh 
vực có thế mạnh của tỉnh để sử dụng các nguồn 

lực, thế mạnh sẵn có và thu hút hình thành phát 
triển các startup chất lượng.

+ Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân 
trong hình thành Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 
tại địa phương, phát triển Mạng lưới cố vấn...

+ Tiếp tục các hoạt động phát triển cộng đồng và 
kết nối trong hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua 
các lớp đào tạo, tập huấn, các sự kiện, truyền cảm 
hứng, cộng đồng.

- Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy 
mạnh đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp:

+ Xây dựng chính sách đột phá để hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo trong doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới 
Sáng tạo và Khởi nghiệp của tỉnh với các cơ chế, 
chính sách phù hợp để Trung tâm phát triển.

Để hỗ trợ phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp, 
thời gian qua, tỉnh BR-VT đã tích cực xây dựng 
chính sách, tạo nên một môi trường tốt về mặt thể 
chế như: Ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa; chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá; thành lập Trung tâm Việc làm 
và khởi nghiệp Đại học BR-VT, Câu lạc bộ Hỗ 
trợ khởi nghiệp Đại học BR-VT, Vườn ươm Khởi 
nghiệp Thanh niên Bà Rịa, Hợp tác xã Khởi nghiệp 
xanh, Không gian làm việc chung V-Office; thành 
lập Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh BR-VT... Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực 
có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ và thúc 
đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
sớm gia nhập thị trường với thời gian và chi phí 
thấp nhất. 

N.T.T

 Đó là khẳng định của Bà Nguyễn Thị Yến - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong Lễ công bố, 
phát động cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của 
biển” lần thứ I năm 2020 và diễn đàn “Nhà quản 

“PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHẢI SONG HÀNH VỚI BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

|| CN. Võ Huyền Trân, CN. Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

lý - nhà báo - doanh nghiệp với tài nguyên và môi 
trường” tại TP. Vũng Tàu vừa qua.
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Phát triển bền vững tài nguyên biển chính là 
“chìa khóa” để phát triển kinh tế - xã hội

Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) là tỉnh ven biển 
thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam, có bờ biển dài hơn 300 
km và trên 100.000 km² thềm lục địa; tổng diện 
tích toàn tỉnh gần 2.000 km². Trong đó, có 5 
huyện, thành phố tiếp giáp với biển. Việc nâng cao 
ý thức về quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững môi 
trường, tài nguyên biển và hải đảo chính là “chìa 
khóa” để phát huy lợi thế, tiềm năng về biển, hải 
đảo, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững cho địa phương nói riêng và cả nước 
nói chung. 

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu chào 

mừng sự kiện.
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn 

Thị Yến, sự kiện truyền thông về môi trường năm 
2020 do Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) 
phối hợp với UBND tỉnh tổ chức đã nhằm cụ thể 
hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững của Thế giới 
cho giai đoạn 2015 - 2030. Trong đó, có mục tiêu 
“Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển 
và các nguồn tài nguyên biển cho phù hợp phát 
triển bền vững”. Đồng thời, Phó Bí thư thường 
trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: “BR-VT nhận thức 
sâu sắc việc phát triển kinh tế phải song hành với 
bảo vệ môi trường mới phát triển bền vững. Vì 
vậy, những năm qua, các dự án tỉnh kêu gọi đầu 
tư đều cân nhắc về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo 
vệ an toàn tuyệt đối nguồn nước, ưu tiên các dự án 
có công nghệ sản xuất hiện đại. Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh cũng đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều 

chương trình, kế hoạch, các quyết định làm định 
hướng cơ sở để thu hút đầu tư có chọn lọc, tập 
trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, du 
lịch và nông nghiệp công nghệ cao”.

Tại buổi lễ, ông Trương Đức Trí - Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
cho biết: Tại Hội nghị lần thứ tám của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII (tháng 10/2018), 
Trung ương đã ban hành Nghị quyết 36 về chiến 
lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đã 
xác định “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh 
về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh 
vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững 
kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, 
góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho 
phát triển”. Đồng thời, Nghị quyết 36 cũng đã nhấn 
mạnh, trong thời gian qua ô nhiễm môi trường biển 
ở nhiều nơi còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác 
thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách; các hệ sinh 
thái biển, đa dạng sinh học biển bị suy giảm; một 
số tài nguyên biển bị khai thác quá mức. Từ đó đã 
xác định các mục tiêu, giải pháp ưu tiên triển khai 
thực hiện là ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng 
kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu 
vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương. Ở các 
tỉnh thành ven biển, 100% chất thải nguy hại, chất 
thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy 
chuẩn môi trường; 100% khu kinh tế, khu công 
nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, xây 
dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, 
thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng… 

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW của 
Trung ương, Chính phủ đã có Nghị quyết số 26/
NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 ban hành Kế 
hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Tiếp đó, để 
triển khai thực hiện mục tiêu “ngăn ngừa, kiểm 
soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; 
tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải 
nhựa đại dương”, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 
12 năm 2019 về Kế hoạch hành động quốc gia về 
quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Theo ông Trương Đức Trí, Cuộc thi viết “Cùng 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 17 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

giữ màu xanh của biển” sẽ đóng góp một phần nhỏ 
nhằm thực hiện hiệu quả một trong các mục tiêu 
quan trọng mà Nghị quyết 36 đã đề ra. Đây chính 
là giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý 
thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo 
vệ môi trường biển, khuyến khích sử dụng các sản 
phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng tối đa 
các sản phẩm tái chế; thúc đẩy cộng đồng doanh 
nghiệp chuyển dịch lộ trình sản xuất và kinh doanh 
các sản phẩm theo hướng mô hình kinh tế tuần 
hoàn. Đồng thời, thông qua cuộc thi sẽ có được 
những ý tưởng, giải pháp hay nhằm quản lý hiệu 
quả rác thải nhựa đại dương, góp phần giải quyết 
thách thức lớn cho các quốc gia ven biển, trong đó 
có Việt Nam.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân hy vọng 

Cuộc thi sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của 
các nhà báo và nhiều đối tượng tham gia. Theo 
Thứ trưởng, trong quá trình tiếp cận thực tế đời 
sống kinh tế - xã hội và truyền tải thông tin về 
quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và biển đảo, 
đội ngũ phóng viên, nhà báo luôn thể hiện được 
vai trò của mình, góp phần thông tin kịp thời, thu 
hút sự quan tâm và phản ứng của dư luận trong 
nước cũng như bạn bè quốc tế. “Những thông tin, 
phóng sự, hình ảnh mà báo chí đưa đến cho công 
chúng thể hiện sự vào cuộc tích cực của đội ngũ 
các nhà báo trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên 
và bảo vệ môi trường cũng như thúc đẩy phát triển 
KT-XH bền vững. Chúng ta không đánh đổi môi 
trường để lấy kinh tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, KTS. Nhà báo Phạm Thanh Tùng, 
Chánh Văn phòng TW Hội Kiến trúc sư Việt Nam 
cho rằng: Vai trò dẫn dắt, tuyên truyền của báo chí, 
của truyền thông là vô cùng quan trọng. Bởi mỗi 
nhà báo là một nhà hoạt động vì môi trường. Thực 
tế đã cho thấy, rất nhiều vụ phá rừng, ô nhiễm môi 
trường biển, ô nhiễm nguồn nước… được báo chí 
phát hiện sớm nhất trước khi cơ quan quản lý nhà 
nước vào cuộc. Theo nhà báo, những phóng sự, 
bản tin, hình ảnh được đăng tải trên báo giấy, báo 
điện tử, truyền hình, phát thanh… có sức lan tỏa 
mạnh mẽ, góp phần thay đổi nhận thức, ý nghĩa 
của xã hội và động viên người dân cùng chung tay 
tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên.

Ngay sau lễ công bố và phát động Cuộc thi “Giữ 

màu xanh của biển” lần I năm 2020, các đại biểu 
tiếp tục tham dự Diễn đàn “Nhà quản lý - Nhà báo - 
Doanh nghiệp với TN&MT” lần thứ IV năm 2020. 
Tại diễn đàn, nhiều báo cáo tham luận của lãnh đạo 
Bộ TN&MT, Sở TN&MT, các nhà báo trong và 
ngoài tỉnh, đại diện các doanh nghiệp làm tốt công 
tác bảo vệ môi trường tại BR-VT đã được trình 
bày. Các tham luận tập trung vào những nội dung 
như: Vai trò của nhà quản lý và tác động chính sách 
của ngành TN&MT đến đời sống, xã hội, người 
dân và doanh nghiệp; nhà báo với trọng trách bảo 
vệ môi trường; Chung tay chống rác thải nhựa trên 
địa bàn tỉnh BR-VT lan tỏa từ chính sách đến đời 
sống; doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường… 

Phát biểu tổng kết Diễn đàn, ông Hoàng Mạnh 
Hà - Tổng biên tập Báo TN&MT đã cảm ơn và ghi 
nhận các ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đây là 
những trao đổi thiết thực, tâm huyết từ thực tiễn 
quản lý, sản xuất kinh doanh, hoạt động báo chí. 
Qua diễn đàn, tiếp tục khẳng định “Phát triển kinh 
tế đi đôi với bảo vệ môi trường” không chỉ là khẩu 
hiệu mà đã biến thành ý thức, thành hành động 
thực tiễn từ cơ quan quản lý nhà nước lan tỏa đến 
các doanh nghiệp và từng người dân. 

Cùng chung tay làm cho thế giới sạch hơn
Nằm trong chuỗi sự kiện truyền thông môi trường 

tổ chức tại BR-VT, sáng 28/9, Báo TN&MT phối 
hợp với Sở TN&MT tỉnh BR-VT tổ chức Lễ ra 
quân Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 
2020 và trao bồn nước cho ngư dân; Lễ ra quân 
“Làm sạch biển” và trao thùng đựng rác cho địa 
phương.

Buổi ra quân được tổ chức nhằm tăng cường hơn 
nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp, trong 
việc gìn giữ, ngăn ngừa, kiểm soát, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường biển, giảm thiểu chất thải nhựa 
đại dương, góp phần vào mục tiêu chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam từ nay đến 
năm 2030, trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn 
đa dạng sinh học, và các hệ sinh thái biển…

Tại buổi lễ Phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
BR-VT Lê Tuấn Quốc kêu gọi mỗi cán bộ, chiến 
sỹ, ngư dân, nông dân và du khách hãy chung tay 
hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, bảo vệ 
đại dương vì một đại dương xanh, vì cuộc sống 
trong lành của mỗi người và cả hành tinh. 
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Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan 
trọng, đồng thời cũng là thông điệp khẳng định 
với thế giới về trách nhiệm của Việt Nam nói 
chung và của BR-VT nói riêng trong việc cam 
kết hành động mạnh mẽ thực hiện giảm thiểu chất 
thải nhựa để bảo vệ môi trường sinh thái biển và 
đại dương.

Để tiếp tục quản lý và khai thác hiệu quả tài 
nguyên biển, phát triển kinh tế biển, từng cơ 
quan, đoàn thể, mỗi người dân tỉnh BR-VT tiếp 
tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên 
truyền, nâng cao ý thức về quản lý, bảo vệ, phát 
triển bền vững môi trường, tài nguyên biển và 
hải đảo. Đây chính là “chìa khóa” để phát huy lợi 
thế, tiềm năng về biển, hải đảo, tạo bước đột phá 
trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa 
phương nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh 
Ngân cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung 
ương và địa phương, Báo Người Lao động, đã trao 
tặng 3.000 lá Cờ Tổ quốc và 300 bồn chứa nước 
ngọt cho ngư dân huyện Long Điền vươn khơi 
bám biển. Đại diện đơn vị Agribank, Petrolimex 
trao 50 thùng rác đôi cho chính quyền địa phương 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo Bộ TN&MT và 
lãnh đạo các đơn vị tỉnh BR-VT cùng hơn 1.000 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, 
viên chức, người lao động… đã trực tiếp tham gia 
thu gom rác thải làm sạch 03 km bãi biển tại xã 
Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

V.H.T, M.H.Y

Lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" 2020 và trao quà cho các ngư dân bám biển 
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
"CÙNG GIỮ MÀU XANH CỦA BIỂN" LẦN THỨ I NĂM 2020

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi:Từ 1/10/2020 đến hết 
ngày 30/9/2021 (theo dấu bưu điện). 
2. Thời gian chấm tác phẩm dự thi:
Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 30/10/2021
3. Lễ công bố trao giải thưởng dự kiến tổ chức tại Thành 
phố Hải Phòng
   Dự kiến từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/11/2021.
* Nơi nhận tác phẩm dự thi: - Báo TN&MT
- Địa chỉ: Lô E2, Đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới 
Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP.  Hà Nội
 - Email: thukytoasoan.monre@gmail.com
 - Điện thoại: 0243.7738729
 - Điện thoại di động: Ông Lý Ngọc Thanh - Giám đốc 
Trung tâm Phát thanh - Truyền hình, Phó Thư ký Chi hội 
Nhà báo, Báo TN&MT - Tổ trưởng Tổ Thư ký, Ban Tổ chức 
cuộc thi, Điện thoại di động: 0913.300.375
 - Mọi chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Báo điện tử 
TN&MT: https://baotainguyenmoitruong.vn/
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ĐỀ ÁN ĐÔ THỊ THÔNG MINH - SỰ CẦN THIẾT 
CHO QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
1. Tình hình phát triển đô thị thông minh trên 

thế giới
Qua 20 năm hình thành và phát triển, khái niệm 

về đô thị thông minh đến nay đã có nhiều biến thể 
cấp độ khác nhau theo nhu cầu và khả năng nguồn 
lực đầu tư, mục tiêu hướng đến ở mỗi quốc gia, 
mỗi địa phương thực hiện. Theo PGS. TS. Nguyễn 
Minh Hoà, ý tưởng về đô thị thông minh đầu tiên 
bắt đầu từ khoảng 1990 bởi các chuyên gia công 
nghệ thông tin ở Valley Silicon (Mỹ) và Thành 
phố Bangalore - Valley silicon của Ấn Độ. Các 
chuyên gia này mong muốn đưa công nghệ thông 
tin phủ kín toàn bộ thành phố, do vậy mà tên gọi 
ban đầu là thành phố số hoá (Digital city); thành 
phố công nghệ thông tin (IT city). Còn khái niệm 
thành phố thông minh (Smart city-SC) chính thức 
được sử dụng từ năm 2005 và đang dần được hoàn 
thiện tùy theo tình hình ứng dụng triển khai thực 
tế tại các quốc gia trên thế giới. Khái niệm “thành 
phố thông minh” được sử dụng từ năm 2005 bởi 
các công ty công nghệ trên cơ sở ứng dụng các hệ 
thống thông tin vào việc vận hành hạ tầng đô thị 
như các tòa nhà, giao thông, cung cấp điện nước và 
an toàn xã hội. Ý tưởng này cũng hình thành nền 
tảng dựa trên công nghệ thông tin cho các công tác 
quy hoạch, phát triển và vận hành các thành phố. 
Năm 2008, tập đoàn IBM đề cập đến “thành phố 

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

thông minh” như một phần của ý tưởng “Hành tinh 
thông minh hơn”. Sau đó, khái niệm này trở thành 
chiến lược nổi bật và xu hướng cạnh tranh giữa 
các nước. Theo Ủy ban châu Âu, khái niệm đô thị 
thông minh được hiểu là: “Thành phố thông minh 
là nơi các mạng lưới và dịch vụ truyền thống được 
thực hiện hiệu quả hơn với việc sử dụng các công 
nghệ kỹ thuật số và viễn thông vì lợi ích của cư 
dân và doanh nghiệp. Các thành phố sử dụng các 
giải pháp công nghệ để cải thiện quản lý và hiệu 
quả của môi trường đô thị”. 

Liên minh viễn thông thế giới (ITU- International 
Telecomunications Union) định nghĩa: “Thành phố 
thông minh bền vững là đô thị sáng tạo sử dụng 
công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) 
và các phương tiện khác để cải thiện chất lượng 
cuộc sống, hiệu quả của hoạt động và dịch vụ đô 
thị và khả năng cạnh tranh, đồng thời đảm bảo đáp 
ứng nhu cầu của hiện tại và các thế hệ tương lai 
liên quan đến các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi 
trường cũng như văn hóa”. 

Theo Luật về Đô thị và Cộng đồng thông minh 
của Hoa Kỳ, khái niệm đô thị thông minh được 
định nghĩa: “Thành phố thông minh hoặc cộng 
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đồng thông minh là một cộng đồng ở đó được ứng 
dụng các công nghệ thông tin, truyền thông đổi mới 
sáng tạo, tiên tiến và đáng tin cậy, các công nghệ 
năng lượng và các cơ chế liên quan khác để: Cải 
thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người 
dân; tăng hiệu lực và hiệu quả chi phí vận hành và 
cung cấp các dịch vụ dân sự; thúc đẩy phát triển 
kinh tế; tạo ra một cộng đồng ở đó người dân cảm 
thấy tốt hơn về các mặt an toàn, an ninh, bền vững, 
có sức chống chịu, đáng sống và đáng làm việc.” 

Năm 2016, Liên minh viễn thông thế giới (ITU) 
đã tổng kết khoảng hơn 100 định nghĩa về đô thị 
thông minh từ nhiều nguồn khác nhau như dưới 
góc độ học thuật, nghiên cứu từ cộng đồng... Mặc 
dù có rất nhiều định nghĩa và cách hiểu “thành 
phố thông minh”, tuy nhiên thành phố thông minh 
được hiểu thống nhất là sự hội tụ của ba yếu tố: hạ 
tầng hiệu quả, phát triển bền vững và môi trường 
sống thân thiện biểu hiện qua nền kinh tế thông 
minh, đi lại thông minh, cư dân thông minh, môi 
trường thông minh, quản lý đô thị thông minh và 
cuộc sống thông minh. Cơ sở của sự thông minh là 
công nghệ thông tin và truyền thông (Information 
Communication Technology - ICT) giúp cho tất cả 
các lĩnh vực như để vận hành hệ thống hạ tầng, 
cung cấp tiện ích đô thị, bảo vệ môi trường và an 
toàn cộng đồng, cung cấp dịch vụ đô thị và các 
nhu cầu khác một cách thông minh, giúp cho kinh 
tế đô thị tăng trưởng và phát triển bền vững. Hay 
nói cách khác, mục tiêu của đô thị thông minh hay 
thành phố thông minh là làm cho tổ chức xã hội đô 
thị đó thông minh hơn. Thông minh không phải là 
đích đến mà là phương tiện để phát triển bền vững, 
cạnh trạnh, thịnh vượng và cuộc sống ngày càng 
được nâng cao.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện nay 
54,6% dân số thế giới (3,6 tỷ người) sống ở các 
thành phố, dự báo đến năm 2050, tỉ lệ dân cư thành 
thị sẽ chiếm hơn 70% dân số thế giới (64,1% ở các 
nước đang phát triển và 85,9% ở các nước phát 
triển sẽ sống ở các khu vực thành thị).

 Sự tập trung dân số, tốc độ gia tăng của đô thị 
đã tạo cho các thành phố và quốc gia một số thách 
thức trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 
của người dân như: Cơ sở hạ tầng, môi trường, 
giao thông, ứng phó với thiên tai; các yêu cầu về 
nhà ở, năng lượng, an ninh, y tế và giáo dục, cũng 

như các vấn đề như truyền thông và giải trí khác… 
Do đó, việc xây dựng kế hoạch, quản lý và điều 
hành, đảm bảo cho các thành phố phát triển bền 
vững về kinh tế, xã hội và môi trường sẽ là những 
yêu cầu của các quốc gia, việc chuyển đổi “Thành 
phố truyền thống” thành “Thành phố thông minh” 
là một phương án hữu hiệu. Trên thế giới hiện 
nay đã có khoảng hơn 100 thành phố đã triển khai 
các chương trình để thực hiện thành phố thông 
minh. Một số hình mẫu thành phố thông minh 
có thể kể đến như Amsterdam (Hà Lan), Lyon 
(Pháp), Edinburgh (Scotland), Thị trấn thông minh 
Fujisawa của Nhật Bản… Mỗi quốc gia có cách 
lựa chọn riêng để đạt được mục tiêu của mình phụ 
thuộc vào bối cảnh phát triển. Như tại Mỹ có 66% 
thành phố đã và đang đầu tư xây dựng đô thị thông 
minh; 25% thành phố đang nghiên cứu để phát 
triển đô thị thông minh. Ở khu vực châu Mỹ, châu 
Âu đã triển khai xây dựng các thành phố thông 
minh từ những năm 2000. Tại châu Á và khu vực 
ASEAN, nhiều quốc gia đã và đang triển khai xây 
dựng đô thị thông minh và coi đây là giải pháp 
quan trọng nhất ứng phó với tốc độ đô thị hóa. 

2. Tình hình phát triển đô thị thông minh tại 
Việt Nam 

Tính nến cuối năm 2018, nước ta có 828 đô thị, 
tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh từ 23,7% vào năm 1999 
lên 35,7% vào năm 2015 (Hiện tại có 02 đô thị loại 
đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 17 đô thị 
loại 1, 25 đô thị loại 2, 42 đô thị loại 3, 90 đô thị 
loại 4), 38% dân số sống ở các đô thị. Mặc dù tổng 
diện tích đất tự nhiên của các đô thị hiện chiếm hơn 
10% diện tích cả nước, nhưng đóng góp của khu 
vực này lại rất lớn, hơn 70% tổng thu ngân sách 
toàn quốc, trong đó, 5 thành phố trực thuộc Trung 
ương chiếm khoảng 50% GDP cả nước. Tốc độ đô 
thị hóa ở nước ta giai đoạn vừa qua khá nhanh và 
đang phải đối mặt với thách thức về chất lượng đô 
thị chưa bảo đảm, hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp 
đà phát triển của đô thị, xuống cấp nhanh dẫn đến 
những hậu quả về kẹt xe, thiếu nước sinh hoạt, 
ngập úng nước thải, nước mưa, rác thải ô nhiễm 
môi trường... Thiếu các nguồn lực và cơ chế, chính 
sách ứng phó với xu thế đô thị hóa; đặc biệt là các 
đô thị lớn và cực lớn chính là động lực phát triển 
kinh tế của đất nước nên phải có cách quản lý đô 
thị thực sự hiệu quả.  
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Tại Việt Nam, xu hướng xây dựng đô thị thông 
minh đang được quan tâm và thúc đẩy. Nhận thức 
được xu thế chung này, Đảng và Nhà nước đã có 
những chủ trương định hướng cho phát triển Thành 
phố thông minh, ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó 
có nêu các mục tiêu và nhiệm vụ triển khai đô thị 
thông minh; Đặc biệt là Quyết định 950/QĐ-TTg 
ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền 
vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng 
đến năm 2030” đã nêu chi tiết các mục tiêu, nhiệm 
vụ và giải pháp để thực hiện xây dựng đô thị thông 
minh tại Việt Nam. Đây là những văn bản pháp lý 
quan trọng để các địa phương có cơ sở xây dựng 
thực hiện đô thị thông minh.

Ở góc độ các địa phương, trên phạm vi toàn quốc 
đã có nhiều tỉnh/thành phố triển khai chương trình 
xây dụng đô thị thông minh, điển hình là Hồ Chí 
Minh, TP Hà Nội, Đà Nẵng; Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, 
Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang; Yên Bái, 
Long An… Đặc biệt trong khoảng 5 năm gần đây, 
các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có nhiều nỗ 
lực cụ thể trong việc phát triển đô thị thông minh. 
Các tỉnh và thành phố đã nghiên cứu, dựa trên tình 
hình phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị và hạ tầng 
ICT, nguồn lực của địa phương để chọn cho mình 
hướng phát triển đô thị thông minh riêng. Hầu hết 
các tỉnh/thành phố đều triển khai những dự án 
về đô thị thông minh, trong đó: TPHCM, Quảng 
Ninh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đã xây 
dựng và đưa vào vận hành trung tâm điều hành đô 
thị thông minh; các tỉnh, TP khác đã xây dựng đề 
án chung và triển khai một số dự án ưu tiên mang 
tính nền tảng.

Có thể nói, xây dựng thành phố thông minh đã là 
một xu hướng khách quan và việc phát triển một 
thành phố thông minh cần có sự tham gia đầy đủ 
các thành phần như Chính phủ, chính quyền địa 
phương, doanh nghiệp và cộng đồng; các hoạt 
động kết nối thành phố đa chiều và đa cấp, linh 
hoạt đòi hỏi phải có cơ chế liên kết phối hợp từ 
quản trị, đầu tư, vận hành và thụ hưởng.

3. Tình hình phát triển đô thị tỉnh BR-VT

Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc 
vùng Đông Nam bộ Việt Nam, nằm trong vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam. Diện tích: 1.980,8 
km², có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: 
2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện, được chia thành 
82 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 thị trấn, 
29 phường và 47 xã. Dân số năm 2018: 1.148.313 
người, trong đó dân số đô thị chiếm 58,5%. GRDP 
đạt 149.574 tỉ đồng (tương ứng với 6,4961 tỉ USD), 
GRDP bình quân đầu người đạt 134,4 triệu đồng 
(tương ứng với 5.837 USD), tốc độ tăng trưởng 
GRDP đạt 7,20%. Trong những năm gần đây, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đứng trong tốp những địa 
phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhiều 
nhất tại Việt Nam. Nằm ở vị trí thứ 3 về việc đóng 
góp ngân sách nhà nước, sau Thành phố Hồ Chí 
Minh và Hà Nội, với thế mạnh là khai thác dầu 
khí, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng...

TT Năm Dân số (Người) Tỷ lệ dân số đô thị 
(%)

1 2000 829.900 N/A
2 2005 938.800 25
3 2010 1.012.000 34
4 2017 1.098.794 50
5 2019 1.148.313 58,5

Bảng 1: Qui mô dân số một số năm của Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguồn: Niên giám thống kê năm 2017, tổng điều tra dân số 

1/4/2019 và một số tài liệu về dân số Việt Nam
Với xu hướng đô thị hóa và chiến lược phát triển 

của tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban 
hành Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01 
tháng 02 năm 2016 phê duyệt Chương trình phát 
triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 
2015 đến năm 2025, theo đó mục tiêu Chương trình 
phát triển đô thị xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
trở thành tỉnh công nghiệp, cảng biển theo hướng 
hiện đại. Hệ thống đô thị với chức năng cảng biển, 
trung tâm Logistics, công nghiệp chuyên sâu, dịch 
vụ, du lịch, thương mại, giáo dục, đào tạo nghề... 
song song với đầu tư phát triển hệ thống điểm dân 
cư nông thôn. Cung ứng nguồn lực, quỹ nhà ở và 
dịch vụ với các chỉ tiêu đô thị gắn với yêu cầu phát 
triển bền vững. Nâng cao thu nhập, cải thiện điều 
kiện sống và làm việc của nhân dân, đảm bảo an 
sinh và phúc lợi xã hội nhằm phát triển Bà Rịa - 
Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng 
biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch. Chú trọng 
đầu tư khung hạ tầng kết nối vùng kinh tế trọng 
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điểm; không ngừng phát triển các đô thị như Vũng 
Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền - Long Hải và 
hình thành mới các đô thị chuyên ngành làm động 
lực phát triển trục hành lang kinh tế công nghiệp, 
cảng biển và hành lang kinh tế dịch vụ, du lịch 
nhằm khai thác thế mạnh tổng hợp kinh tế biển. 
Góp phần hình thành cực có vai trò đối trọng để 
cùng phát triển vùng Thành phố Hồ Chí Minh và 
vùng Đông Nam Bộ. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, 
cải tạo, xây dựng hệ thống đô thị với phát triển 
nông thôn mới; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
công nghệ; ứng phó thích nghi với biến đổi khí 
hậu và phát triển theo hướng sinh thái. Tăng cường 
quốc phòng và an ninh, bảo đảm chính trị - xã hội 
ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển 
kinh tế - xã hội.

Mục tiêu đến năm 2020: Phấn đấu toàn tỉnh có 
12 đô thị, trong đó 01 đô thị loại I (Tp. Vũng Tàu), 
01 đô thị loại II (Tp. Bà Rịa), 02 đô thị loại III 
(Phú Mỹ và Côn Đảo), 03 đô thị loại IV (Long 
Điền + Long Hải, Ngãi Giao, Phước Bửu) và 05 
đô thị loại V (Đất Đỏ, Phước Hải, Kim Long, Bình 
Châu, Lộc An). Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh dự kiến 
khoảng 60%. Đến năm 2025: Phấn đấu toàn tỉnh 
có 14 đô thị, trong đó 02 đô thị loại I gồm thành 
phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa; 03 đô thị loại III 
gồm Long Điền - Long Hải, Phú Mỹ, Côn Đảo; 02 
đô thị loại IV gồm Ngãi Giao và Phước Bửu. 07 đô 
thị loại V gồm các thị trấn hiện hữu Đất Đỏ, Phước 
Hải; các thị trấn thành lập mới gồm Kim Long, 
Bình Châu, Lộc An, Hòa Bình và Hồ Tràm. Tỷ lệ 
đô thị hóa dự kiến khoảng 70%.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây 
dựng vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050 trở thành vùng đô thị lớn phát 
triển năng động và bền vững, có vai trò, vị thế 
quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và hướng 
tới quốc tế. Việc điều chỉnh này còn hướng tới phát 
triển không gian vùng theo hướng cân bằng bền 
vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, liên kết 
vùng với khung hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện 
đại, trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là một 
đô thị thành phần quan trọng với nhiều triển vọng 
phát triển dựa trên sự liên kết hợp tác chặt chẽ 

trong vùng. Trong tương lai, phạm vi vùng TP. Hồ 
Chí Minh bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính 
TP. Hồ Chí Minh và 7 tỉnh lân cận, gồm: Đồng 
Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long 
An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang. Tổng diện 
tích toàn vùng khoảng 30.400 km2. Dự báo đến 
năm 2030 dân số toàn vùng khoảng 24-25 triệu 
người, trong đó dân số đô thị khoảng 18-19 triệu 
người, dân số nông thôn khoảng 6-7 triệu người 
và có 18-19 triệu lao động, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 
70-75%. 

Ngoài ra, từ nhu cầu thực tế ngày càng cao của 
doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân và xã hội trong 
phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói 
riêng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công, 
dịch vụ công ích, minh bạch thông tin đảm bảo 
tiện lợi, tiết kiệm tối đa thời gian, giảm chi phí, 
không gây phiền hà đòi hỏi chính quyền cần có 
những giải pháp quyết liệt, căn cơ nâng cao năng 
lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung 
cấp dịch vụ công, hạn chế đến mức thấp nhất các 
tình trạng tiêu cực, nhằm cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của 
Tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Đặc biệt, cùng với sự bùng nổ của cuộc cách 
mạng 4.0, xu hướng xây dựng mô hình thành phố 
hoặc đô thị thông minh đã trở thành phương thức 
phát triển được lựa chọn của các đô thị trên thế 
giới cũng như tại Việt Nam. Đó là mô hình đô thị 
ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để 
quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải 
thiện chất lượng phục vụ của chính quyền đối với 
người dân và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã 
hội. Đô thị thông minh hay Thành phố thông minh 
là nơi mà công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) 
và các giải pháp đồng bộ được ứng dụng cho mọi 
hoạt động của đô thị bao gồm Chính quyền điện 
tử đem lại hiệu quả trong quản lý nhà nước, phát 
triển kinh tế xã hội, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu 
quả hơn.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu các mô hình đô thị 
thông minh trên thế giới, khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương và kinh nghiệm triển khai đô thị thông 
minh của các tỉnh, thành phố trong cả nước như 
Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thừa Thiên-Huế… và 
thực trạng ứng dụng CNTT của tỉnh trong những 
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năm vừa qua, có thể nói việc xây dựng đô thị thông 
minh là sự phát triển khách quan của ứng dụng 
ICT trong quản lý đô thị và phát triển kinh tế - xã 
hội của thế giới và trên phạm vi của cả nước nói 
chung và Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng. Việc 
xây dựng “Đề án phát triển đô thị thông minh 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2020-2022, định 

hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” là 
cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện phát 
triển khách quan của Tỉnh, đáp ứng nguyện vọng 
của nhân dân.

N.H.Q

TRẠM KIỂM NGHIỆM NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 
THUỘC CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM 
SẢN VÀ THUỶ SẢN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: NƠI 
PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG AN TOÀN 

THỰC PHẨM

|| KS. Nguyễn Văn Bình 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tỉnh BR-VT

Hiện nay hầu hết các tổ chức, cá nhân hoạt động 
trong lĩnh vực nông lâm sản và thủy sản thực hiện 
công tác phân tích mẫu (mẫu nước, thực phẩm) về 
mặt chất lượng, an toàn thực phẩm đều gửi đến các 
phòng kiểm nghiệm trên thành phố Hồ Chí Minh, 
TP.Cần Thơ, TP.Đà Nẵng… dẫn đến tốn chi phí 
gửi mẫu, thời gian nhận mẫu và kết quả lâu.

Trạm kiểm nghiệm Nông lâm sản và Thủy sản 
là bộ phận sự nghiệp trực thuộc Chi cục Quản lý 
Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh có 
chức năng giúp Chi cục thực hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công thuộc phạm 
vi quản lý của Chi cục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (theo Quyết định số 1985/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2010 của UBND tỉnh).

Ngày 11/02/2020 vừa qua, Trạm kiểm nghiệm 
thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản 
và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công 
nhận là phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn 
ISO/IEC 17025 mang số hiệu VILAS 881 theo 
Quyết định số 83.2020/QĐ-VPCNCL của Văn 
phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học 
và Công nghệ. Trạm được trang bị hệ thống các 
thiết bị phân tích chuyên dùng như: hệ thống Elisa, 
hệ thống máy nước cất 2 lần, máy quang phổ phân 
tích nước, hệ thống đo BOD, hệ thống PCR và các 
thiết bị cơ bản của phòng thí nghiệm từ năm 2010; 
ngoài ra trong năm 2018 Trạm kiểm nghiệm được 
trang bị thêm 3 hệ thống sắc ký chuyên dụng tiên 
tiến nhất hiện nay bao gồm: hệ thống sắc ký lỏng 

hiệu năng siêu cao ghép nối đầu dò khối phổ 3 tứ 
cực nối tiếp (LC-MS/MS), hệ thống máy sắc ký 
khí ghép nối đầu dò khối phổ 3 tứ cực nối tiếp 
(GC-MS/MS) và đầu dò Nitơ photpho, hệ thống 
khối phổ plasma cảm ứng (ICP/MS) và thiết bị vô 
cơ hóa mẫu bằng lò vi sóng nhằm tăng cường năng 
lực phân tích kiểm nghiệm.

Trạm kiểm nghiệm phân tích các chỉ tiêu hóa 
sinh về an toàn thực phẩm, về chất lượng sản 
phẩm, về chất lượng nước và các chỉ tiêu về bệnh 
thủy sản như sau: Các chỉ tiêu về an toàn thực 
phẩm: Định tính thuốc bảo vệ thực vật, Foocmon, 
Urê, hàn the, nitrat; Định lượng hàm lượng 
kháng sinh như Chloramphenicol, Ractopamine, 
Furaltadone, Furazolidone,… trong thủy sản 
và sản phẩm thủy sản; hàm lượng Clenbuterol, 
Salbutamol trong thịt; Các chỉ tiêu vi sinh như 
Vibrio Parahaemolyticus, Staphylococcus aureus, 
Salmonella, E.coli, Coliforms, Clostridium 
perfringens, Enterobacteriaceae, nấm mốc, nấm 
men…. trong thực phẩm và nước; Các chỉ tiêu 
về chất lượng sản phẩm: Các chỉ tiêu về tạp chất 
không tan, ẩm, ion clorua, sunfat, magiê, canxi 
trong muối; Các chỉ tiêu về nitơ tổng số, protein, 
amoniac, acid amin, muối trong thủy sản và sản 
phẩm thủy sản; Các chỉ tiêu chất lượng nước: Nhu 
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cầu oxy hóa học (COD), độ kiềm tổng, nhu cầu 
oxy sinh học, hàm lượng chất rắn lơ lửng, oxy 
hòa tan (DO),… Các chỉ tiêu kim loại như sắt, 
đồng, mangan, kẽm; sulfide, amonia nitơ, clorua, 
photpho, nitrate, nitrite, clorua, sulfate,…; Các chỉ 
tiêu về bệnh thủy sản: Các chỉ tiêu virus gây bệnh 
đốm trắng, gây bệnh còi, gây bệnh hoại tử dưới vỏ 
và cơ quan tạo máu, gây bệnh đầu vàng, gây hội 
chứng Taura,… Các bệnh hoại tử gan tụy cấp, các 
bệnh thủy sản bằng phương pháp PCR, mô học, 
soi tươi.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phân bón V.U.A-Endophylte và Bioplant sử 

dụng sức mạnh có sẵn trong tự nhiên đơn giản bằng 
cách chỉ tác động đến nấm Endophyte. Endophylte 
là vi sinh vật siêu nhỏ thường ở dưới dạng nấm - 
vi khuẩn sống cộng sinh bên trong cây có sức ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự phát triển và tuổi thọ của 
cây trồng.

Trong những năm gần đây, chế phẩm nano đang 
được sử dụng ngày càng nhiều trong trồng trọt 
giúp làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, đảm 
bảo sự phát triển một nền nông nghiệp sạch, an 
toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Xuất 
phát từ thực tại trên mô hình “Ứng dụng phân bón 
V.U.A-Endophylte, Bioplant công nghệ nano cải 
thiện năng suất và phẩm chất củ khoai lang, củ cải 
trắng trồng tại thành phố Bà Rịa được thực hiện 
với mục tiêu nhân rộng những mô hình ứng dụng 
khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, giúp người 
nông dân nắm vững quy trình sử dụng các chế 
phẩm nano trong trồng trọt giúp tăng năng suất, 
chất lượng nông sản, đảm bảo sự phát triển một 
nền nông nghiệp sạch, an toàn, hiệu quả và thân 
thiện với môi trường.
II. KẾT QUẢ

2.1. Yếu tố cấu thành năng suất  

ỨNG DỤNG PHÂN BÓN V.U.A-ENDOPHYLTE 
VÀ BIOPLANT CÔNG NGHỆ NANO GIÚP CẢI 

THIỆN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦ KHOAI 
LANG, CỦ CẢI TRẮNG TRỒNG TẠI

THÀNH PHỐ BÀ RỊA
|| ThS. Sỹ Danh Chung, CN. Trần Thị Ngọc Trường, 
CN. Nguyễn Bùi Hoàng Gia, KS. Trần Thị Liên
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

2.1.1. Số củ khoai lang có trên một dây (củ/dây)
Số củ có ở mỗi dây khoai lang là một yếu tố 

ảnh hưởng đến năng suất. Dây khoai có ít củ thì 
làm cho lượng củ thu hoạch ít, năng suất thấp. Tuy 
nhiên, nếu dây có quá nhiều củ thì dây khoai sẽ 
không đủ dinh dưỡng nuôi củ, giữa các củ sẽ cạnh 
tranh dinh dưỡng với nhau làm cho củ nhỏ làm 
giảm năng suất và chất lượng củ.   

Theo kết quả ở bảng 2.1 ở lô khảo nghiệm số củ 
mỗi dây khoai đạt được khác biệt rất có ý nghĩa, 
qua đó cho thấy bón phân V.U.A-Endophylte và 
Bioplant cho số củ cao hơn lô đối chứng.

Lô khảo nghiệm Lô đối chứng

Số củ/dây Số củ/dây

A1 6,5 B1 5,7

A2 6,3 B2 6,2

A3 6,5 B3 4,7

Trung bình 6,4 Trung bình 5,5

Bảng 2.1. Số củ có trên mỗi dây (củ/dây) của khoai lang nhật 
tại các lô mô hình

Quý tổ chức/cá nhân có nhu cầu phân tích mẫu, 
xin liên hệ:
Trạm kiểm nghiệm Nông lâm sản và Thủy 
sản (thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại/Tel: 0254.3653029;Fax: 0254.3653082;
Email: tramkiemnghiembrvt@gmail.com

             N.V.B
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chất khô trong củ khoai lang lô khảo nghiệm đạt 
32,0g/100g, hàm lượng tinh bột đạt 21,8g/100g và 
đường tổng số là 5,73g/100g cao hơn lô đối chứng. 

2.2. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu trên cây củ cải 
trắng

Qua bảng 2.3 ta thấy kết quả phân tích các chỉ 
tiêu hàm lượng kim loại, vitamin có trong mẫu 
củ cải trắng thu hoạch được như sau: không phát 
hiện hàm lượng chì, cadimi, asen trong mẫu củ cải, 
ở cả 2 lô mô hình, hàm lượng nitrate dưới mức 
500mg/kg theo giới hạn quy theo Quyết định số 
99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008, 
hàm lượng đồng ở lô đối chứng là 0,12 cao hơn 
lô khảo nghiệm 5,10 x 10-2, chứng tỏ việc sử dụng 
phân bón nano giúp cây trồng phát triển, không 
làm tồn dư kim loại nặng trong cây.

Hàm lượng vitamin C ở lô khảo nghiệm cao hơn 
25,32% so với lô đối chứng, củ cải trắng thương 
phẩm tại lô khảo nghiệm có mẫu mã đẹp, chất 
lượng tăng, kích thước chiều dài củ dao động từ 
25-28cm cao hơn so với lô đối chứng (kích thước 
chiều dài củ từ 20-23cm).
Bảng 2.3. Kết quả phân tích mẫu củ cải trắng lô đối chứng và 

lô khảo nghiệm

Tên chỉ tiêu Lô đối chứng Lô khảo 
nghiệm

Hàm lượng Pb(mg/kg) Không phát hiện Không phát hiện

Hàm lượng Cd (mg/
kg) Không phát hiện Không phát hiện

Hàm lượng As (mg/kg) Không phát hiện Không phát hiện

Hàm lượng Cu 
(mg/100g) 0,12 5,10 x 10-2

Hàm lượng Zn 
(mg/100g) 0,20 0,27

Hàm lượng Cr 
(µg/100g) Nhỏ hơn 4,50 Nhỏ hơn 4,50

Hàm lượng vitamin C 
(mg/100g) 2,36 3,96

Hàm lượng vitamin B1 
(µg/100g) Nhỏ hơn 30,0 Nhỏ hơn 30,0

Hàm lượng xơ tiêu 
hóa (g/100g) 0,76 0,70

Hàm lượng nitrate 
(mg/kg) 1,73 x 10-3 1,71 x 10-3

Chú thích: Mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3).

Hình 2.1. Số củ có trên mỗi dây (củ/dây)
A. Lô khảo nghiệm, B. Lô đối chứng

2.1.2. Đánh giá phẩm chất củ khoai lang
Chất lượng củ được đánh giá ở thời điểm 10 

ngày sau thu hoạch. Kết quả thử nếm cho biết, độ 
ngọt của củ khoai lang tại lô khảo nghiệm và lô đối 
chứng đạt ở mức điểm 3, độ bở đạt ở mức điểm 1.

Bảng 2.2. Phẩm chất củ khoai lang nhật trồng tại mô hình

Chỉ tiêu Lô khảo nghiệm Lô đối chứng

Hàm lượng Pb 
(mg/kg) Không phát hiện Không phát hiện

Hàm lượng Cd 
(mg/kg) Không phát hiện Không phát hiện

Hàm lượng As 
(mg/kg) Không phát hiện Nhỏ hơn 3,00x10-2

Hàm lượng Cu 
(mg/100g) 0,22 0,11

Hàm lượng Zn 
(mg/100g) 0,28 0,22

Hàm lượng Cr 
(µg/100g) <4,5 <4,5

Hàm lượng chất 
khô (g/100g) 32,0 30,4

Hàm lượng tinh 
bột (g/100g) 21,8 19,1

Hàm lượng 
đường tổng số 
(g/100g)

5,73 5,65

Hàm lượng phốt 
pho (mg/100g) 82,2 84,7

Chú thích: Mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3).

Kết quả từ bảng 2.2 ghi nhận chỉ tiêu dư lượng 
kim loại nặng trong mẫu khoai lang tại các lô mô 
hình đều ở dưới ngưỡng cho phép. Hàm lượng 
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Hình 2.2. Củ cải trắng thương phẩm
A. Lô khảo nghiệm, B. Lô đối chứng

III. KẾT LUẬN
Bón phân V.U.A-Endophylte và Bioplant cho số 

củ cao hơn lô đối chứng và giúp tăng khối lượng 

củ khoai, tăng năng suất khoai thương phẩm.
Các chỉ tiêu về hàm lượng chất khô, tinh bột và 

đường tổng số trong củ khoai lang lô khảo nghiệm 
cao hơn lô đối chứng. 

Hàm lượng vitamin C trong củ cải trắng ở lô 
khảo nghiệm cao hơn 25,32 % so với lô đối chứng.

S.D.C, T.T.N.T, N.B.H.G, T.T.L
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CẢNH BÁO 
AO XOÁY THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG TẠI KHU 

VỰC BÃI SAU, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
PGS.TS. Mai Văn Công
Trường Đại học Thủy lợi 

TÓM TẮT
Hoạt động tắm biển từ lâu là một hoạt động vui chơi, được nhiều du khách yêu thích khi đến khu vực này, 

tuy nhiên nguy cơ tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào khi đang tận hưởng niềm vui tắm biển nếu không 
may gặp phải “ao xoáy” (hay còn có tên gọi là dòng rip, rip curents). Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu là 
địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam với bãi tắm dài và đẹp, số ngày nắng trong năm nhiều, thu hút một số 
lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Mặc dù, công tác cứu hộ và cảnh báo dòng Rip tại bãi biển này 
được đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây, tuy nhiên những tai nạn đáng tiếc có nguyên nhân chính 
là dòng Rip vẫn xảy ra. Bài báo này cung cấp thông tin về một số kết quả nghiên cứu ban đầu về hiện tượng 
ao xoáy và xây dựng hệ thống công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm Ao xoáy (dòng Rip), giải đoán ao xoáy từ 
tín hiệu camera giám sát bãi biển trực tuyến nhằm trợ giúp công tác cứu hộ và nâng cao hiệu quả cứu hộ an 
toàn bơi cho du khách tắm biển. Đây là sản phẩm của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Thí điểm ứng 
dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng RIP tại khu vực Bãi Sau, Thành phố Vũng Tàu (Giai 
đoạn 1). Kết quả nghiên cứu đã và đang từng bước được ứng dụng hỗ trợ lực lượng cứu hộ trong giám sát 
nâng cao an toàn cho du khách tắm biển tại đây.

Từ khóa: Ao xoáy, dòng rips, dòng quang, an toàn bơi, camera giám sát bãi biển
ABSTRACT
STUDY ON RIP CURRENTS AND RIP FORECAST SYSTEM TO ENHANCE SWIMMER SAFETY IN BAI SAU 

BEACH, VUNG TAU CITY    
Bai Sau beaches in Vung Tau is welknown by both domestic and internatonal touristers for its beauty, long 

sunny days. Sea swimming and beach bathing are amongst most favourite activities for touristers once com-
ing here; however, it has also known to be an unsafe beach for swimmer due to regularly occurance of rip 
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I. MỞ ĐẦU
Hiện tượng ao xoáy (dòng rip - rip currents) là 

hiện tượng xuất hiện một trường dòng chảy cục 
bộ từ bờ hướng ra biển được tạo ra do tương tác 
của các yếu tố thủy động lực biển như dòng chảy, 
sóng, thủy triều và địa hình bãi biển. Do vận tốc 
trung bình có thể lên tới 2 m/s, dòng Rip là một 
trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm 
nhất, có thể kéo trôi và nhấn chìm ngay cả những 
vận động viên bơi chuyên nghiệp.  

Khu vực Bãi Sau của thành phố Vũng Tàu là địa 
điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Thật không 
may, đây cũng là khu vực mà hiện tượng ao xoáy 
xuất hiện thường xuyên và đe dọa trực tiếp đến vấn 
đề an toàn bơi cho du khách, người dân tắm biển 
(xem Hình 1). Mặc dù, công tác cứu hộ và cảnh 
báo dòng Rip tại bãi biển này được đặc biệt quan 
tâm trong những năm gần đây, tuy nhiên những tai 
nạn đáng tiếc có nguyên nhân chính là dòng Rip 
vẫn xảy ra. Chính quyền địa phương đã và đang 
rất nỗ lực trong công tác triển khai lực lượng cứu 
hộ thường trực tại bãi biển nhưng công tác cứu 
hộ hiện tại còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế 
về nguồn lực cũng như thiếu các công cụ và công 
nghệ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả cảnh báo và cứu 
hộ. Công tác cứu hộ hiện tại vẫn dựa chủ yếu vào 
kinh nghiệm thực tế của đội cứu hộ với các trang 
thiết bị thô sơ. 

Hình 1: Ảnh chụp vệ tinh dòng Rip tại bãi biển Bãi Sau - Vũng Tàu

Việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi tắm 
biển ở thành phố Vũng Tàu đóng vai trò rất quan 
trọng trong định hướng phát triển ngành du lịch 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bởi vậy, việc đảm 
bảo nâng cao an toàn cho du khách trước nguy cơ 
rơi vào các khu vực ao xoáy khi tắm biển tại khu 
vực Bãi Sau đã và đang là vấn đề cấp thiết và cần 
phải được quan tâm và đầu tư đúng mức hơn. Bài 
báo này trình bày tóm tắt một số kết quả triển khai 
đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Dự án thí 
điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm 
ao xoáy/dòng Rip tại khu vực Bãi Sau, thành phố 
Vũng Tàu”. Bài báo tập trung phân tích quy luật 
hình thành, các đặc trưng và tính chất các ao xoáy 
và công nghệ cảnh báo ao xoáy theo phương pháp 
giải đoán dòng quang (optical flow) từ tín hiệu 
camera giám sát bãi biển, từ đó đưa ra các thông 
tin cảnh báo về sự xuất hiện và vị trí của ao xoáy 
tại khu vực Bãi Sau. Kết quả nghiên cứu đã và 
đang từng bước được ứng dụng hỗ trợ lực lượng 
cứu hộ trong giám sát nâng cao an toàn cho du 
khách tắm biển tại đây.
II. PHÂN TÍCH QUY LUẬT HÌNH THÀNH 
VÀ DỊCH CHUYỂN CÁC AO XOÁY

2.1. Đặc trưng cơ bản về hình thái ao xoáy
Trạng thái chuyển tiếp của bãi biển được phản 

ánh qua tham số Ω, được xác định bằng H/ωT). 
Trong đó H là chiều cao sóng, T là chu kỳ sóng và 
ω là độ thô thủy lực của bùn cát. 

Hình 2: Trạng thái chuyển tiếp của bãi biển qua các hàm số 
Ω (Bowen, 1969)

currents. Despite of big efforts in recurring and a high attention of the local government, incidents still have 
happended unfortunately. This paper presents some first findings from a research on the local rip currents, 
its characteristics and pattern and a pilot application of rip currents forecast system which rely on a monitor-
ing cameras and optical flow detection techniques. Research result has been supported the rescure team in 
monitoring the rips and enhancing safety for swimmer.

Keywords: Rip current, optical flow, swimmer safety, beach monitoring camera
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Hình 3 và Hình 4 là các dạng bãi biển phổ biến 
tại Hà Lan tương ứng với Ω bằng 3 và bằng 2. 

Hình 3: Hình ảnh rãnh ao xoáy khi bãi biển có Ω = 3 (Dalrymple, 1979)

Hình 4: Hình ảnh rãnh ao xoáy khi bãi biển có Ω = 2 (Dalrymple, 1979)
2.2. Địa hình bãi biển khu vực nghiên cứu
Đoạn bờ biển Bãi Sau có hướng Đông Đông 

Bắc đến Tây Tây Nam, nằm ở phía Nam tiểu vòng 
cung được ngăn cách bởi các mũi nhô ra biển như 
mũi Nghinh Phong (ở phía Tây Nam) và mũi Kỳ 
Vân (ở phía Đông Bắc). Các mũi này có thể xem 
như các kè tự nhiên khổng lồ nhô xa ra biển, tạo 
nên một sự ngăn cách trong sự dịch chuyển phù sa 
kích thước mùa trong tiểu vòng cung. Ở giữa tiểu 
vòng cung có sông Cửa Lấp đổ vào.

Địa hình mặt bãi khá thoải và phẳng với các 
đường đẳng sâu chủ yếu chạy theo hướng song 
song với mép nước, với các bãi cạn tại cửa sông và 
phụ cận, đồng thời khu vực có độ sâu lớn thường 
áp sát vào các mũi nhô ra biển. Nếu lấy đường 
đẳng sâu 6 m đặc trưng cho các bãi cạn của bờ 
biển ta thấy: Gần Cửa Lấp đường đẳng sâu cách bờ 
gần 5 km; tại khu vực bãi Thùy Vân đường đẳng 
sâu 6 m cách vạch bờ khoảng 500 m; gần các mũi 
Nghinh Phong và Kỳ Vân, đường đẳng sâu 6 m áp 

sát bờ và chỉ cách bờ 200 m.
Địa hình bãi biển nói chung khá đơn giản, thoải 

đều về phía biển với chiều rộng tối đa khoảng 200 
m lúc mực nước triều thấp nhất; chiều rộng trung 
bình khoảng 140 - 150 m ứng với độ lớn thủy triều 
trung bình (2,53 m). Tuy nhiên khi mực nước triều 
cao (nhất là trong các kỳ triều cường) cùng với 
tác động của sóng thì hầu như bãi biển không còn, 
sóng biển tấn công trực tiếp lên các công trình du 
lịch xây dựng sát mép nước.

Bãi biển Thùy Vân bị xói lở vào thời kỳ gió mùa 
Tây Nam và được bồi lấp vào thời kỳ gió mùa 
Đông Bắc. Vào thời kỳ gió mùa Tây Nam, sóng 
đào bới khu vực vạch bờ và bùn cát được dòng 
chảy ven bờ dịch chuyển lên phía Bắc và gây xói 
lở ở khu vực dọc bãi. Đặc biệt khi sóng phát triển 
trên nền nước dâng và triều cường với tần suất 
hiếm thì sự lan truyền của các nguy cơ có thể lấn 
sâu vào bờ từ 30 - 50 m và tại các khu vực thấp có 
thể lấn sâu đến hàng trăm mét. Tại các khu vực có 
cao độ dưới mực nước biển trung bình, tác dụng 
của sóng và dòng chảy ven bờ đã gây nên sự xói 
lở và dịch chuyển ngang với kích thước từ 15 - 50 
m và dịch chuyển thẳng đứng từ 0,5 - 0,8 m. Sự 
dịch chuyển này làm xuất hiện nhiều cồn cát nhỏ 
và nhiều hố sâu, ao xoáy xen kẽ nhau rất phức tạp 
và gây nguy hiểm cho người dân và khách du lịch 
tắm biển.

2.3. Phân tích quy luật hình thành và dịch 
chuyển các ao xoáy tại Bãi Sau, Vũng Tàu dựa 
vào kết quả nghiên cứu khảo sát thực địa

Từ kết quả nghiên cứu khảo sát thực địa dọc 
chiều dài 10 km bãi biển thuộc Bãi Sau, qua các 
đợt khảo sát năm 2015 và năm 2018, ta có thể phân 
tích và tổng hợp các đặc trưng mang tính quy luật 
của các ao xoáy như sau:

a) Phân bố ao xoáy theo không gian
Theo chiều dọc bãi biển số lượng ao xoáy tăng 

dần theo hướng từ cửa Lấp (5 ao xoáy/km) về phía 
mũi Nghinh Phong (khoảng 10 ao xoáy/km). Càng 
về gần phía mũi Nghinh Phong các ao xoáy có 
kích thước càng lớn, mật độ ao xoáy cao và mức 
độ nguy hiểm cao.

Theo chiều ngang bãi biển các ao xoáy cũng 
phân bố thành nhiều tầng (tầng trong, tầng giữa 
và tầng ngoài). Các ao xoáy tầng trong nằm sát 
giồng cát và các công trình du lịch. Các ao xoáy 
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tầng ngoài nằm ở vùng ngoài mép nước, thường 
chỉ quan sát được lúc mực nước triều xuống thấp 
(thường là trong các kỳ triều cường). Các ao xoáy 
tầng giữa không nhiều và nằm xen kẽ giữa các ao 
xoáy tầng trong và ngoài.

b) Về hình thái các ao xoáy
Các ao xoáy có nhiều dạng hình thù khác nhau, 

song chủ yếu là hình ao dài, xiên góc, có một đuôi 
hướng về đất liền, thân ao thường nằm gần song 
song với bờ và uốn kết nối với cửa ao tại ranh giới 
vùng sóng vỡ. Hướng xiên góc cửa ao xoáy của các 
ao xoáy hầu như giống nhau và phụ thuộc vào mùa 
gió. Trong mùa gió Đông Bắc cửa ao xoáy thường 
hướng về phía Đông Nam một cách rõ ràng.

Quá trình nghiên cứu cho thấy hình thái khác 
nhau của các ao xoáy thực chất là do chúng đang 
trong ở các pha khác nhau của quá trình hình 
thành, phát triển và suy tàn của ao xoáy. Trong đó 
nổi bật nhất là vai trò của các yếu tố động lực sóng 
và thủy triều tương tác với địa hình đáy. 

c) Về kích thước các ao xoáy
Các ao xoáy có chiều dài trung bình 75 m, dài 

nhất đạt đến 250 m và ngắn nhất chỉ khoảng 25 
m. Các ao xoáy có chiều rộng trung bình là 20 m, 
rộng nhất đạt đến 50 m và hẹp nhất là 10 m.

Các ao xoáy thường có l cửa rộng trung bình 
là 25 m, rộng nhất đạt đến 70 m và hẹp nhất chỉ 
khoảng 7 m. Trong mùa gió Đông Bắc các cửa 
thường hướng về phía Tây Nam. Độ sâu trung 
bình của các ao xoáy là 0,6 m, sâu nhất có thể đạt 
đến 1,8 m, nông nhất vào khoảng 0,3 m (so với 
mực nước tĩnh).

Các ao xoáy thường nằm nghiêng với đường bờ, 
một số ao xoáy nằm gần như song song với đường 
bờ. Các ao xoáy gần mũi Nghinh Phong thường 
ngắn và nằm nghiêng góc so với đường bờ, còn ở 
khu vực Chí Linh - cửa Lấp các ao xoáy thường 
nằm song song với đường bờ và có chiều dài lớn 
hơn. Thêm vào đó, cửa các ao xoáy ở phía Nam 
khu vực nghiên cứu nằm cách xa đường bờ hơn 
(khoảng 150 - 200 m) và ở Bắc khu vực nghiên 
cứu nằm gần bờ hơn, chỉ khoảng 40 - 80 m.

d) Về tốc độ dịch chuyển của các ao xoáy
Vào mùa gió Đông Bắc các ao xoáy thường có 

xu thế dịch chuyển về phía hạ lưu dòng chảy tổng 
cộng (hướng Tây Nam) phụ thuộc vào hướng và 
tốc độ gió. Tốc độ gió càng lớn và hướng ổn định 

thì tốc độ dịch chuyển càng cao. Theo quan trắc 
và đánh giá của Lực lượng cứu hộ thì tốc độ dịch 
chuyển tối đa của các ao xoáy có thể đạt đến 5m/
ngày đêm.

Chính vì sự dịch chuyển thường xuyên của cáo 
ao xoáy (đặc biệt là theo chiều dọc bãi biển) mà 
lực lượng cứu hộ của Ban quản lý các khu du lịch 
tp. Vũng Tàu phải theo dõi vị trí các ao xoáy nguy 
hiểm và thường xuyên cắm cờ cảnh báo ao xoáy 
cho du khách.

Sự dịch chuyển các ao xoáy không đơn giản là 
quá trình dịch chuyển liên tục từ cửa Lấp về mũi 
Nghinh Phong (trong mùa gió Đông Bắc) mà có 
thể trải qua nhiều pha phát triển khác nhau của 
từng ao xoáy. Theo các quan sát nhiều năm tại Ban 
quản lý các khu du lịch Vũng Tàu có một số ít ao 
xoáy sâu, nguy hiểm có vị trí gần như cố định, chỉ 
dao động trong vùng nhất định tùy theo thời tiết 
và theo mùa.

Hiện trạng các ao xoáy trong mùa gió Tây Nam
Cửa các ao xoáy ở gần mũi Nghinh Phong 

trong thời kỳ gió mùa Tây Nam thường có hướng 
nghiêng về phía Đông Bắc, ngược với hướng 
cửa của các ao xoáy trong mùa gió Đông Bắc.

Cửa các ao xoáy khu vực giữa Bãi Thùy Vân - 
khu du lịch Paradise vẫn có hướng về phía Nam 
như trong mùa gió Đông Bắc. Điều này có thể giải 
thích do dòng bùn cát trong mùa này có hướng 
NET từ đầu nguồn (mũi Nghinh Phong) về phía 
cửa Lấp. Tuy nhiên tổng năng lượng sóng mùa 
Tây Nam và lượng trầm tích tại đây ít hơn so với 
khu vực phía Bắc Bãi Sau nên có thể dự đoán rằng 
tốc độ dịch chuyển của các ao xoáy trong mùa này 
sẽ nhỏ hơn so với trong mùa gió Đông Bắc.

Tính chất của sự dịch chuyển ao xoáy trong 
mùa này rất khác so với trong mùa gió Đông Bắc. 
Trong mùa gió Tây Nam sự biến động địa hình các 
ao xoáy bắt đầu từ sự lấp đầy lần lượt các ao xoáy 
từ phía Nghinh Phong lên phía cửa Lấp và hình 
thành các cồn cát song song bờ. Tiếp đó là quá 
trình dịch chuyển ao xoáy tương tự như trong mùa 
gió Đông Bắc.

Có thể dự đoán rằng mức độ biến động và tốc 
độ dịch chuyển các ao xoáy trong mùa gió Tây 
Nam về phía Bắc sẽ yếu hơn so với trong mùa gió 
Đông Bắc.

2.4. Khái quát hóa tính chất ao xoáy và đặc 
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trưng hình thái bãi khu vực Bãi Sau
Tính chất của ao xoáy xuất hiện tại khu vực Bãi 

Sau thành phố Vũng Tàu có sự khác biệt lớn so 
với các nơi khác. Cụ thể, hiện tượng ao xoáy tại 
Vũng Tàu ngoài tác dụng của sóng (yếu tố gây ra 
hiện tượng ao xoáy có phương vuông góc với bờ), 
nó còn chịu chi phối rất lớn của chế độ thủy triều 
tại bờ biển Vũng Tàu (với biên độ lớn hơn 3,0 m) 
và dòng chảy từ sông ra. Vì vậy, ao xoáy ở đây có 
hướng lệch về phía bờ Nam (xem Hình 1). Cũng 
vì tính chất này mà các đụn cát và doi cát cũng có 
hướng xiên góc với bờ và lệch về hướng Nam.

Hình ảnh khảo sát hiện trường cho thấy tính 
tương đồng cao về dạng đặc trưng hình thái bãi như 
các bãi biển tại khu vực Vũng Tàu. Kết quả khảo 
sát thực địa, phân tích dữ liệu giải đoán camera và 
mô hình toán cho khu vực nghiên cứu với các đặc 
trưng địa hình, hình thái và chế độ thủy động lực 
học thì bãi biển tại khu vực Bãi Sau cũng có trị số 
Ω trong phạm vi từ 2 đến 3. Địa hình đáy bãi biển 
Vũng Tàu luôn ở dạng “hình thái 3 chiều”: phía 
trong khu vực sóng đổ, các doi cát ngầm có hướng 
xiên góc hướng ra biển, các rãnh sâu nằm giữa hai 
doi cát là vị trí các ao xoáy. Vị trí sóng đổ cũng thay 
đổi theo giờ và vị trí các doi cát, rãnh sâu thay đổi 
theo nhịp thời gian khoảng từ 2 đến 6 giờ. Chính 
vì vậy vị trí các ao xoáy xuất hiện không cố định 
mà di chuyển chậm theo hướng sóng thịnh hành.
III. CÔNG NGHỆ CẢNH BÁO AO XOÁY 
TỔNG QUÁT

3.1. Công nghệ cảnh báo sớm ao xoáy và giám 
sát bãi biển nâng cao an toàn bơi

Công nghệ cảnh báo sớm ao xoáy và giám sát 
bãi biển nâng cao an toàn bơi được áp dụng trong 
nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả 
của công tác cứu hộ an toàn bơi. Đây là một hệ 
thống tích hợp các công nghệ thành phần bao gồm:

Hệ thống các phần mềm: các mô hình mô 
phỏng thuỷ động lực học, các module phân tích 
và xử lý số liệu đầu vào, module giải đoán tín 
hiệu từ camera, module tích hợp dữ liệu, phân 
tích và hiển thị kết quả đầu ra, ứng dụng trích 
xuất thông tin cảnh báo, thông tin hỗ trợ cứu hộ 
và thông tin dự báo ao xoáy (de Zeeuw, 2011).

 Hệ thống phần cứng: hệ thống camera, máy chủ, 
máy trạm, các máy tính bảng, điện thoại thông 
minh và hệ thống quan trắc số liệu bổ sung. 

Các thành phần chính của giải pháp công nghệ 
đề xuất bao gồm: 

Công nghệ mô hình thủy động lực cảnh báo sớm 
ao xoáy thời gian thực (Công nghệ 1); 

Công nghệ Camera quan trắc giám sát và giải 
đoán bãi biển (Công nghệ 2);

Hệ thống tích hợp cảnh báo ao xoáy và giám sát 
bãi biển thời gian thực (tích hợp Công nghệ 1 và 
Công nghệ 2).

Hệ thống hiển thị cảnh báo và truyền tín hiệu trợ 
giúp công tác cứu hộ.

Hình 5 mô tả tóm tắt các thành phần chính của 
giải pháp công nghệ đề xuất và các sản phẩm kèm 
theo. Trong giai đoạn đầu thực hiện dự án thí điểm 
sẽ tập trung phát triển Công nghệ 2 cho một đoạn 
bờ biển khu vực Bãi Sau, tiến hành thử nghiệm 
công tác tích hợp hệ thống tín hiệu giải đoán từ 
camera và thử nghiệm hệ thống hiển thị cảnh báo 
và truyền tín hiệu trợ giúp công tác cứu hộ.

Hình 5: Sơ đồ tổng thể hệ thống công nghệ cảnh báo ao xoáy
3.2. Phương pháp giải đoán “dòng quang” từ 

tín hiệu hình ảnh video trực tuyến
Thuật toán “Dòng quang” (Optical Flow/Optic 

flow) thường được sử dụng để phát hiện/bắt các 
chuyển động rõ ràng của các vật thể, bề mặt và các 
cạnh trong một cảnh thị giác gây ra bởi chuyển động 
tương đối giữa người quan sát và cảnh (Holman, 
1993 & Bruce D. Lucas & Takeo Kanade, 1981). 
Nghiên cứu này xây dựng phần mềm giải đoán dựa 
trên thuật toán dòng quang Lucas-Kanade vì nó rất 
nhạy trong việc chụp các chuyển động nhỏ giữa 
các khung hình khi sóng di chuyển vào bờ.
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IV. CÔNG NGHỆ GIẢI ĐOÁN TRƯỜNG 
DÒNG CHẢY MẶT KHU VỰC AO XOÁY TỪ 
TÍN HIỆU CAMERA GIÁM SÁT BÃI BIỂN 
TẠI TP. VŨNG TÀU

4.1. Giới thiệu về công nghệ giải đoán ao xoáy 
từ tín hiệu camera

Công nghệ Camera quan trắc giám sát và giải 
đoán bãi biển hiện được ứng dụng rộng tại nhiều 
nước tiên tiến trên thế giới như Hà Lan, Pháp, Úc, 
Mỹ, Nhật Bản... Bằng công nghệ quan trắc Camera 
tiên tiến nhất hiện nay, tín hiệu hình ảnh được giải 
đoán để đưa ra các dữ liệu trực tuyến thời gian 
thực về đặc trưng sóng, dòng chảy, địa hình bãi 
phục vụ kiểm chứng Mô hình toán mô phỏng diễn 
biến thủy động lực (dòng và sóng), dòng Ríp và 
hình thái bãi biển. Phát hiện và định vị vị trí dòng 
rip sử dụng kỹ thuật video camera được tổng kết 
là thành công tại nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, 
ứng dụng nâng cao của công nghệ PIV giải đoán 
có thể phát hiện và định vị các đối tượng gặp tình 
trạng bất thường trong phạm vi góc nhìn của cam-
era như người bơi khi gặp nguy hiểm.

Trong nghiên cứu này, Công nghệ Camera quan 
trắc giám sát và giải đoán ao xoáy được tích hợp 
với thuật toán giải đoán dòng quang trình bày tại 
phần 3. Tín hiệu camera thu được từ camera số 
1 và 2 lắp tại Trạm cứu hộ số 1 được kết nối với 
phần mềm giải đoán RIP_Detection để giải đoán 
ao xoáy (Hình 6).
Hình 6. Hệ thống 02 camera giám sát bãi biển đặt tại Trạm cứu 

hộ số 1 kết nối với phần mềm giải đoán cảnh báo ao xoáy

4.2. Kết quả giải đoán vận tốc dòng chảy mặt
Hình 7a thể hiện vận tốc dòng chảy mặt của hai 

camera tại thời điểm 16h30’06’’ ngày 26 tháng 11. 
Mũi tên màu đỏ thể hiện hướng (phương của mũi 
tên) và độ lớn của vận tốc (chiều dài của mũi tên). 
Lớp vector vận tốc này sẽ được hiển thị theo thời 
gian thực cùng với hình ảnh mà camera thu được 
trên màn hình. Vị trí có trường dòng chảy cục bộ 
tập trung có hướng đi từ bờ ra là khu vực xuất hiện 
ao xoáy (các vị trí được đánh dấu khoanh tròn trên 
Hình 7b). Việc giải đoán xác định vị trí ao xoáy 
giúp lực lượng cứu hộ cắm các biển cảnh báo, cờ 
báo hiệu chính xác hơn, nâng cao an toàn cho du 
khách tắm biển tại khu vực này.
Hình 7: (a) Giải đoán trường vận tốc dòng chảy mặt tại thời 
điểm triều cao lúc 12:00:00 ngày 22/2/2020; (b) Xác định vị trí 
vết ao xoáy từ hình ảnh camera trực tuyến ngày 22/2/2020 – 

thời điểm triều rút
(a)

(b)
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V. KẾT LUẬN
Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ Camera 

quan trắc giám sát và giải đoán ao xoáy cho 
thấy tính khả thi trong triển khai giải đoán phát 
hiện, khoanh vùng khu vực có nguy cơ xuất hiện 
ao xoáy và giúp lực lượng cứu hộ định vị được 
chính xác vị trí ao xoáy, từ đó cắm các biển 
cảnh báo, cờ báo hiệu chính xác hơn, nâng cao 
an toàn cho du khách tắm biển tại khu vực này. 

Kết quả chính của dự án thí điểm (Giai đoạn 1) 
mới dừng lại là hệ thống cảnh báo ao xoáy rút gọn 
trong đó hệ thống camera trực tuyến kết nối với 
bộ phần mềm truy xuất và module giải đoán ao 
xoáy - là thành phần chính. Mặc dù công tác tích 
hợp hệ thống trong khuôn khổ dự án thí điểm mới 
chỉ mang tính thủ công, có thể khẳng định rằng dự 
án thí điểm đã chứng tỏ khả năng làm chủ một hệ 

thống công nghệ tiên tiến trong dự báo định vị ao 
xoáy, cảnh báo vùng nguy hiểm do ao xoáy và hỗ 
trợ hiệu quả cho công tác quản lý an toàn bãi biển. 
Khi được bố trí nguồn lực phù hợp việc xây dựng 
hệ thống tích hợp tự động là hoàn toàn khả thi với 
kiến thức và nền tảng công nghệ thông tin hiện nay 
(thực hiện Giai đoạn 2).

Việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi tắm 
biển ở thành phố Vũng Tàu đóng vai trò rất quan 
trọng trong xây dựng hình ảnh và thương hiệu 
thành phố du lịch biển an toàn. Dự án được triển 
khai thành công tại Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tạo ra 
điểm nhấn tích cực khi vừa bảo đảm an toàn của 
khách du lịch và vừa tạo động lực phát triển ngành 
du lịch, trở thành mũi nhọn kinh tế của tỉnh và có 
thể áp dụng cho các bãi tắm khác trên địa bàn tỉnh.
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TÓM TẮT 
Hiện nay hoạt động du lịch tâm linh tại huyện Côn Đảo là một trong những hoạt động chính, mang lại 

nguồn thu nhập cho người dân trên đảo. Do đó các sản phẩm đi kèm như hoa trang trí, thờ cúng rất được 
quan tâm về mặt chất lượng cũng như số lượng. Do đó chúng tôi đã tiến hành xây dựng mô hình trồng 
thương phẩm hoa cúc đại đóa tại huyện Côn Đảo nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế tại đảo. 
Sau khi thực hiện quy trình trồng trong mô hình lưới vây, kết quả sau đạt được bao gồm: Cây to khỏe, 
lá cứng cáp, xanh mướt, không sâu bệnh; Rễ chắc khỏe; Trồng hoàn chỉnh 4 luống dao động từ 12.000 - 
15.000 cây, Chiều cao cây hoa cúc thành phẩm: 50 ± 0,5cm; Đường kính hoa: 2-5cm; Đường kính lá: 3cm; 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Huyện Côn Đảo nằm cách xa đất liền 97 hải 

lý, chính vì thế thực hiện mô hình sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng 
và cần thiết. Mô hình này không những giúp sản 
xuất sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho cư dân 
đảo và khách du lịch mà còn tại điều kiện cho 
người dân học tập kỹ thuật sản xuất hoa, quả theo 
hướng an toàn, đạt năng suất cao. Hoạt động du 
lịch chính ở Côn Đảo hiện nay là các địa điểm tâm 
linh, di tích lịch sử... nên sản phẩm đi kèm như 
hoa trang trí, thờ cúng rất được quan tâm về mặt 
chất lượng cũng như giá trị kinh tế của sản phẩm 
này mang lại. Tuy nhiên, sản lượng hoa sản xuất 
được tại Côn Đảo mỗi năm còn ít, chịu nhiều tác 
động của thời tiết, sâu bệnh, giống bị thoái hóa  
nên chủ yếu vẫn dựa vào sản phẩm từ đất liền vận 
chuyển ra dẫn tới giá thành cao, chất lượng giảm 
nhưng vẫn khan hiếm không đủ phục vụ nhu cầu 
cho cư dân và khách du lịch. Dẫn tới tình trạng 
phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế 
mạnh sẵn có của huyện. Nguyên nhân chủ yếu là 
do hệ thống canh tác chưa được đầu tư cơ bản, một 
số giống hoa do hộ dân mua về trồng tự phát nên 
chưa tìm được nguồn giống đảm bảo chất lượng, 
nguồn giống chưa phong phú; chưa nắm được kỹ 
thuật trồng trọt, chăm sóc, chủ yếu vẫn theo kinh 
nghiệm truyền thống, chưa áp dụng khoa học kỹ 
thuật tiên tiến vào sản xuất. 

Trước những khó khăn trên, Trung tâm Thông 
tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng mô hình Nhân rộng 
trồng thương phẩm cúc đại đóa từ giống F1 nuôi 
cấy mô tại huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Số lượng hoa: trung bình từ 1-3 hoa/ cây. 
Từ khóa: cúc đại đóa, mô hình lưới vây, hệ thống tưới phun
ABSTRACT 
Spiritual tourism activities in Con Dao district are one of the main activities in nowadays, its providing 

income sources for people on the island. Therefore, the accompanying products such as decorative flowers 
and worshiping are interested in quality as well as quantity. Therefore, we have built a model to grow 
commercially Chrysanthemum daisies in Con Dao district to serve the economic development needs of the 
island. After implementing the planting process in the net mesh model, the following results are achieved 
including: Large, strong trees, strong leaves, green, no pests; The roots are strong; Planting 4 beds completely 
ranges from 12,000 to 15,000 trees, the height of finished chrysanthemum products: 50 ± 0.5cm; Flower 
diameter: 2-5cm; Leaf diameter: 3cm; Number of flowers: average 1-3 flowers / plant
     Key words: Chrysanthemum, net mesh model, watering system 

giúp người dân hiểu và vận hành theo kỹ thuật sản 
xuất nông nghiệp an toàn, tiết kiệm và hạn chế đến 
mức thấp nhất rủi ro về thời tiết, sâu bệnh, thuốc 
bảo vệ thực vật nhằm tạo ra sản phẩm hoa đạt chất 
lượng và đa dạng hóa các loại giống hoa trên địa 
bàn huyện.
II. VẬT LIỆU VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1. Vật liệu
- Thời gian: Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019.
- Địa điểm: huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu.
- Giống nuôi cấy mô: cúc Đại đóa
2.2. Nội dung thực hiện
- Khảo sát, đánh giá tại các hộ dân đăng ký tham 

gia nhiệm vụ, lựa chọn hộ dân tham gia mô hình. 
- Cấy giống mô hoa cúc trong Phòng thí nghiệm 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và 
công nghệ.

- Thiết kế, lắp đặt, hoàn chỉnh hệ thống lưới vây 
ngăn cản công trùng và hệ thống tưới tiết kiệm 
nước cùng hệ thống điện chiếu đèn phục vụ trồng 
hoa Cúc đại đóa giống nuôi cấy mô F1. 

- Tiến hành trồng, theo dõi, đánh giá hiệu quả và 
hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật trồng hoa Cúc đại 
đóa giống nuôi cấy mô F1.
III. KẾT QUẢ

3.1. Khảo sát, chọn hộ, lắp đặt mô hình lưới vây
Sau khi khảo sát, chúng tôi đã chọn được hộ dân 

Ông Triệu Chí Tâm, khu 1, huyện Côn Đảo đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu để thực hiện mô hình (vị 
trí, diện tích đất, chất lượng đất, nước...).
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Hình 1. Mô hình lưới vây và hệ thống tưới phun tự động lắp đặt 
tại huyện Côn Đảo

3.2. Đánh giá chung tình hình sinh trưởng và 
phát triển của hoa Cúc đại đóa giai đoạn trồng 
từ cây mô ra luống

Qua 3 tuần thực hiện quy trình trồng cây hoa 
Cúc đại đóa từ cây mô F1 ra luống, chúng tôi ghi 
nhận kết quả như sau: Cây giống ban đầu: 15.000 
cây; Chồi  khỏe, lá cứng cáp, xanh; Rễ chắc khỏe, 
rễ dài từ 4-5cm; Sau 14 ngày, tỷ lệ sống 75%: 
3.750 cây; Chiều cao cây: 10-12 cm; Số lá ghi 
nhận trước khi tiến hành cắt đọt: 4-6 lá.

Điều kiện khí hậu ở huyện Côn Đảo tại thời điểm 
trồng cây mô ra luống nắng gắt kéo dài, nóng hơn 
so với điều kiện sống của cây cúc trong phòng thí 
nghiệm nên thời gian thích nghi và phát triển của 
cây giống nuôi cấy mô chậm hơn so với thực tế 
khoảng 10 ngày. Một số cây chết vì không thích 
nghi được với thời tiết nắng nóng tại huyện Côn 
Đảo, một số cây có hiện tượng héo lá, vàng lá. 

Tuy nhiên, nhờ che phủ khu vực ươm bằng lá dừa, 
kết hợp ủ rơm phía trên mặt luống, bổ sung nước 
tạo độ ẩm cho đất liên tục nên sau hơn 20 ngày 
tỷ lệ cây sống đạt ghi nhận khoảng 75% so với 
chỉ tiêu đề ra của quy trình. Cây bắt đầu phục hồi 
nhanh, rễ non bắt đầu phát triển nhiều hơn, chồi 
cứng cáp hơn, cao nhanh hơn và lá xanh tốt. Cây 
đã đạt chiều cao từ 10-12cm.

Hình 2. Cây hoa cúc Đại đóa từ bịch mô ra luống sau 14 ngày
3.3. Đánh giá chung tình hình sinh trưởng và 

phát triển của cây hoa Cúc đại đóa giai đoạn 
nhân giống từ giống cây mô F1

Qua 3,5 tháng thực hiện quy trình nhân giống từ 
giống gốc nuôi cấy mô F1 đã đạt một số kết quả 
như sau: Các ngọn cắm nhân giống phát triển bình 
thường, khỏe mạnh; Ngọn tươi sau 1 ngày cắm, 
chồi to khỏe, lá cứng cáp, xanh mướt, ít ghi nhận 
sâu bệnh; Rễ chắc khỏe, rễ dài từ 2-3cm; Tỷ lệ cây 
sống khi nhân giống qua các lần đều đạt: 85%; Sau 
30 ngày, cắt đọt đợt 1: 3.000 cây; Sau 30 ngày, cắt 
đọt đợt 2: 2.000 cây; Sau 30 ngày, cắt đọt đợt 3: 
2.000 cây.

Sau khi thực hiện quy trình nhân giống, chăm 
sóc và theo dõi sự phát triển của cây, chúng tôi 
ghi nhận như sau: thời gian đầu cây cúc còn chưa 
thích nghi, sinh trưởng và phát triển chậm. Tuy 
nhiên, khu vực trồng cây được bổ sung đầy đủ 
lượng nước và che chắn ánh nắng phù hợp nên tỷ 
lệ cây sống sau khi nhân giống đạt 85% so với yêu 
cầu. Các cây sau khi cắm 1 tuần, được tưới nước 
phun thuốc kích rễ bắt đầu phục hồi nhanh, thích 
nghi với điều kiện khí hậu tại huyện Côn Đảo. Rễ 
phát triển nhanh và nhiều hơn, chồi to cứng cáp, 
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lá xanh cứng.

Hình 3. Cây hoa cúc Đại đóa sau khi ngắt ngọn
3.4. Đánh giá chung tình hình sinh trưởng và 

phát triển của hoa Cúc đại đóa giai đoạn trồng 
thương phẩm

Hình 4. Hoa cúc Đại đóa thành phẩm tại mô hình
Qua thời gian chăm sóc và theo dõi tình hình 

sinh trưởng cho thấy điều kiện khí hậu tại huyện 
Côn Đảo khá phù hợp để trồng giống Cúc đại đóa. 
Cụ thể đạt kết quả như sau: Cây to khỏe, lá cứng 
cáp, xanh mướt, không sâu bệnh; Rễ chắc khỏe; 
Trồng hoàn chỉnh 4 luống dao động từ 12.000 - 
15.000 cây; Còn 2.400 cây được sử dụng làm giống 
cho các vụ sau; Chiều cao cây sau 5 tháng trồng 
thành phẩm: 50 ± 0,5cm; Đường kính hoa: 2-5cm; 
Đường kính lá: 3cm; Số lượng hoa: trung bình 
từ 1-3 hoa/cây. Sau khi thực hiện quy trình trồng 
thành phẩm và theo dõi sự phát triển, tình hình 

sinh trưởng của hoa Cúc đại đóa trồng chậu chúng 
tôi nhận thấy cây thích nghi tốt, cây ít bị nhiễm 
bệnh, cây to, khỏe, bộ rễ phát triển chắc, mập mạp, 
nụ nhiều, hoa to màu vàng, lâu tàn. Trong quá trình 
trồng thương phẩm, chúng tôi không ghi nhận sự 
phát triển của sâu bệnh hại trên cây hoa cúc.
IV. KẾT LUẬN

Mô hình “Nhân rộng quy trình trồng thương 
phẩm hoa Cúc đại đóa từ giống F1 nuôi cấy mô 
tại huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” với 
diện tích 500 m2 đã trồng thành công giống cây 
hoa Cúc đại đóa có quy trình phù hợp với điều kiện 
thổ nhưỡng của địa phương, giống cây hoa Cúc đại 
đóa trồng trong nhà lưới kết hợp với hệ thống tưới 
phun tiết kiệm nước sinh trưởng và phát triển tốt, 
ít sâu bệnh hại. 

Sau khi theo dõi quá trình trồng tại mô hình, 
chúng tôi đã nắm được quy trình kỹ thuật trồng 
cây hoa Cúc đại đóa từ giống nuôi cấy mô F1 phù 
hợp với điều kiện tại Côn Đảo (từ khâu xuống 
giống, chăm sóc, bón phân, điều chỉnh lượng nước 
tưới sao cho phù hợp với thời tiết và sự sinh trưởng 
của cây, cách phòng trừ sâu bệnh…). Hộ dân có 
thể thu hoạch cây Cúc đại đóa thương phẩm chất 
lượng tốt sau vụ trồng. 

N.L.Y.N, M.T.A.T
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TÓM TẮT
Cây hoa đậu biếc thuộc loại cây thân leo khỏe mạnh, dễ trồng và chăm sóc, chịu được nắng nóng và hạn rất 

tốt, ít sâu bệnh. Hoa đậu biếc chứa nhiều chất có lợi cho sức khoẻ, đặc biệt có chứa blue proanthocyanidin 
là một chất chống oxy hóa mạnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá 
trình chiết xuất chất màu anthocyanin từ hoa đậu biếc. Bằng phương pháp pH vi sai, đã xác định được các 
điều kiện thích hợp cho quá trình chiết xuất chất màu anthocyanin là dung môi ethanol 700; tỷ lệ dung 
môi/nguyên liệu là 10/1 (v/w); thời gian chiết 2 giờ; nhiệt độ chiết 60oC; chiết 2 lần. Dung dịch chiết có mặt 
một số hợp chất hữu cơ: Carbonhydrate, Flavonoid, Alkanoid, Steroid-triterpenoid.
Từ khóa: Hoa đậu biếc, anthocyanin, proanthocyanin, chất màu tự nhiên, Clitoria ternatean

ABTRACT
Blue Butterfly Peas (also known as Asian Pigeon wings) are fast and easy growing creepers. They are very 

heat and drought tolerant plants and suffer less pest damage. Blue Butterfly Pea flowers contain many 
healthy substances, especially blue proanthocyanidin, a powerful antioxidant. In this research, we study 
the factors that affect the process of extracting anthocyanin pigments from these flowers. By the method of 
pH differential, suitable conditions for the extraction of anthocyanin pigment are determined with ethanol 
solvent of 70%; solvent /material ratio by 10/1 (v/w); extraction time in 2 hours; extraction temperature at 
600C; extracted twice. The extract is present in a number of organic compounds: carbohydrates, flavonoids, 
alkanoids, steroids-triterpenoids. 
Keywords: Blue Butterfly Pea flowers, anthocyanin, proanthocyanin, natural colorant, Clitoria ternatean.

NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT CHẤT MÀU 
ANTHOCYANIN TỪ HOA ĐẬU BIẾC 

(CLITORIA TERNATEAN) 
ThS. Trần Thị Duyên, TS. Nguyễn Thị Tuyết

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Anthocyanin, thuộc nhóm flavonoid, là sắc tố 

trong không bào thực vật, tan trong nước chịu trách 
nhiệm về màu đỏ sáng, tím hoặc màu xanh của 
hoa, vỏ, hạt, quả và lá. Nguồn cung cấp anthocy-
anin chính trong quả ăn được là nho, anh đào, mận, 
mâm xôi, dâu tây, táo, đào, việt quất,... Nhóm rau 
có chứa sắc tố anthocyanin là cà tím, bắp cải tím, tía 
tô, hoa đậu biếc,... Cường độ và độ bền màu antho-
cyanin phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thành phần 
cấu trúc, nồng độ chất màu, pH, nhiệt độ, ánh sáng, 
sự hiện diện của các chất màu khác, ion kim loại, 
enzyme, oxy, vitamin C, đường và SO2,… [5], [7]. 

Bên cạnh các tính năng màu sắc của chúng, 
anthocyanin thu hút sự quan tâm nhiều hơn, do 
chúng còn là hợp chất có nhiều hoạt tính sinh học 
quí cho sức khỏe như khả năng chống oxy hóa, 
chống dị ứng, chống các tia phóng xạ, chống viêm, 
chống vi khuẩn, chống đông huyết tạo các bệnh 

mạch vành và có tác dụng bảo vệ tim mạch và 
thuốc giãn mạch vành [6]. Chúng được ứng dụng 
rộng rãi trong các hoạt động sản xuất công nghiệp, 
làm màu thực phẩm và chất chỉ thị hàn the [2]. 
Việc nghiên cứu chiết xuất chất màu tự nhiên từ 
hoa đậu biếc hiện chưa được nghiên cứu nhiều. 

Xuất phát từ ảnh hưởng có lợi của chất màu          
anthocyanin nói chung và từ cây hoa đậu biếc đối 
với sức khỏe con người và các ứng dụng của chúng 
như sự lựa chọn tiềm năng để thay thế màu sắc tự 
nhiên trong thực phẩm, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu đề tài “Nghiên cứu quy trình tách chiết chất màu 
anthocyanin từ hoa đậu biếc (Clitoria ternatean)”.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Vật liệu
Nguồn nguyên liệu hoa đậu biếc được thu mua 

từ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  Hoa 
tươi trước khi sử dụng cho các thí nghiệm được 
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rửa nhẹ, để ráo và thái nhỏ 2-3mm. Phương pháp 
dùng chiết chất màu anthocyanin sử dụng trong 
toàn bộ nghiên cứu là phương pháp chiết ngâm.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khảo sát sự ảnh hưởng của dung môi 

chiết đến khả năng trích ly chất màu từ hoa đậu 
biếc

Do bột màu sản xuất ra được ứng dụng vào chế 
biến thực phẩm, đồng thời giúp người sản xuất đơn 
giản hóa quá trình sản xuất nên đề tài nghiên cứu 
hướng đến khảo sát những dung môi thường được 
dùng phổ biến, an toàn và dễ dàng xử lý trong quá 
trình sản xuất. Dung môi dùng trích ly chất màu: 
nước và cồn 40 độ, 50 độ, 60 độ, 70 độ, 80 độ. Thí 
nghiệm được bố trí và tiến hành với nhân tố thay 
đổi là hệ dung môi và 3 lần lặp lại. 

2.2.2. Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên 
liệu/dung môi đến khả năng trích ly

Khảo sát khả năng trích ly anthocyanin từ hoa 
đậu biếc theo các tỉ lệ của nguyên liệu/ dung môi: 
1:5, 1:10, 1:10, 1:15, 1:25, từ đó tìm ra tỷ lệ dung 
môi có khả năng trích ly tối ưu nhất. Dịch màu sau 
khi trích ly được tiến hành xác định hàm lượng 
anthocyanin bằng phương pháp pH vi sai.

2.2.3. Khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến 
khả năng trích ly anthocyanin từ hoa đậu biếc

Khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ (40oC, 
50oC, 60oC, 70oC, 80oC) đến khả năng trích ly 
anthocyanin từ hoa đậu biếc, từ đó tìm ra nhiệt độ 
cho khả năng trích ly cao nhất. 

2.2.4. Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian đến 
khả năng trích ly anthocyanin từ hoa đậu biếc

Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian (1h, 2h, 
3h, 4h, 5h) đến khả năng trích ly anthocyanin, từ 
đó tìm ra thời gian cho khả năng trích ly cao nhất. 
Dịch màu sau khi trích ly được tiến hành đo quang 
phổ hấp thụ nhằm xác định nồng độ anthocyanin 
trong dịch chiết.

2.2.5. Khảo sát sự ảnh hưởng của số lần chiết 
đến khả năng trích ly anthocyanin từ hoa đậu biếc

Thí nghiệm được bố trí và tiến hành với 1 nhân 
tố thay đổi là số lần chiết (chiết 1 lần, chiết 2 lần, 
chiết 3 lần). Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần, 
tổng số thí nghiệm là 12. Việc xác định giá trị tối 
ưu dựa trên hàm lượng anthocyanin qua các thí 
nghiệm.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của dung môi đến khả năng 
trích ly anthocyanin từ hoa đậu biếc

Từ kết quả trích ly chất màu bằng nước và dung 
môi cồn cho thấy, mẫu sử dụng dung môi nước, 
chiết ở nhiệt độ thường hay chiết ở nhiệt độ sôi 
đều bị biến đổi màu sau 12 - 24giờ. Mẫu chiết bằng 
dung môi cồn ở hai điều kiện chiết khác nhau vẫn 
giữ được màu. Để xác định giá trị tối ưu của nồng 
độ dung môi cồn, chúng tôi tiến hành xác định 
hàm lượng anthocyanin theo phương pháp pH vi 
sai. Kết quả được thể hiện trong bảng 1 dưới đây.
Bảng 1. Hàm lượng anthocyanin trong dịch trích ly với các 

nồng độ dung môi khác nhau

Mẫu 
dung 

môi cồn

A (Độ hấp 
thụ của 

mẫu thử)

C (Nồng độ 
anthocyanin 

theo cyanidin 
3-glucose)

Hiệu suất 
chiết

40o 0,221 0,738 20.29b±0.01

50o 0,243 0,812 20.30b±0.01

60o 0,266 0,888 20.37c±0.005

70o 0,401 1,3899 20.79d±0.015

80o 0,297 0,992 17.77a±0.01

Qua kết quả ở bảng 1, cho thấy độ hấp thụ 
anthocyanin thu được tăng dần theo từng nồng 
độ dung môi tương ứng và cao nhất tại nồng độ 
ethanol 70o.

Anthocyanin là một chất phân cực nên nó cũng 
tan tốt trong dung môi phân cực, mà ethanol là một 
chất phân cực yếu. Vì thế khi tăng nồng độ ethanol 
quá cao làm cho tính phân cực của hệ dung môi 
giảm, dẫn đến khả năng hòa tan anthocyanin thu 
được sau trích ly cũng giảm theo. Đó là lý do vì 
sao ban đầu khi tăng nồng độ % ethanol trong hệ 
thì hàm lượng anthocyanin thu được tăng liên tục 
và đạt cao nhất tại nồng độ 70o rồi sau đó giảm, 
trong khi nồng độ etanol tiếp tục tăng. Vì vậy, 
ethanol 70o là nồng độ dung môi thích hợp để chiết 
anthocyanin từ hoa đậu biếc.

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung 
môi đến khả năng trích ly

Kết quả nghiên cứu xác định ảnh hưởng của 
tỷ lệ dung môi/nguyên liệu đến hiệu suất chiết 
anthocynin được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Hàm lượng anthocyanin trong dịch chiết sau khi 
trích ly với các tỉ lệ nguyên liệu/dung môi khác nhau
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(80oC). Vì vậy, chọn nhiệt độ trích ly là 60oC, là 
nhiệt độ thích hợp cho quá trình trích ly anthocy-
anin từ hoa đậu biếc.

3.4. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng 
trích ly anthocyanin từ hoa đậu biếc

Quá trình trích ly anthocyanin cũng phụ thuộc 
vào thời gian trích ly. Sau các khoảng thời gian 
trích ly khác nhau, thu được kết quả ở bảng 4.

Bảng 4. Kết quả thống kê hàm lượng anthocyanin sau khi 
trích ly với các khác khoảng thời gian khác nhau

Thời 
gian 
chiết

A (độ hấp 
thụ của 

mẫu thử)

C (Nồng độ 
anthocyanin 

theo cyanidin 
3-glucose)

Hiệu suất 
chiết

1h 0,403 1,346 21.33±0.026

2h 0,475 1,586 22.67±0.01

3h 0,481 1,606 21.46±0.026

4h 0,430 1,436 21.04±0.02

5h 0,433 1,446 19.96±0.047

Dựa vào kết quả thống kê ở bảng 4, cho thấy 
rằng, thời gian tăng từ 1 ÷ 2h thì hàm lượng 
anthocyanin thu được tăng, hiệu suất tăng từ 21.33 
÷ 22.67%. Thời gian tăng từ 2 ÷ 5h, hàm lượng 
anthocyanin thu được sau trích ly bắt đầu giảm. 
Hiệu suất chiết giảm từ 22.67% (2h) xuống còn 
21.46% (3h), 21.04% (4h), 19.96% (5h). Như vậy, 
2h là khoảng thời gian thích hợp để thu được hàm 
lượng anthocyanin cao, mặt khác có thể rút ngắn 
được thời gian trích ly.

3.5. Ảnh hưởng của số lần chiết đến khả năng 
trích ly anthocyanin từ hoa đậu biếc

Kết quả nghiên cứu xác định ảnh hưởng của số 
lần chiết đến hiệu suất chiết anthocynin được thể 
hiện ở bảng 5.
Bảng 5. Hàm lượng anthocyanin sau khi trích ly với số lần chiết 

khác nhau

Số lần 
chiết

A (độ hấp 
thụ của 

mẫu thử)

C (Nồng độ 
anthocyanin 

theo 
cyanidin 

3-glucose)

Hiệu suất 
chiết

Chiết lần 1 0,541 1,807 23.31c±0.017

Chiết lần 2 0,068 0,227 14.98b±0.01

Tỷ lệ 
NL: 

dung 
môi

A (độ 
hấp 

thụ của 
mẫu 
thử)

C (Nồng độ 
anthocyanin 

theo 
cyanidin 

3-glucose)

Hiệu suất chiết

1:05 0,636 2,124 23.45g±0.02

1:10 0,458 1,529 23.25e±0.01

1:15 0,237 0,911 22.51c±0.006

1:20 0,232 0,774 22.44b±0.006

1:25 0,16 0,534 21.74a±0.01

Qua kết quả bảng 2 cho thấy, hiệu suất chiết 
giảm dần từ tỉ lệ 1:05 (23.45%) xuống còn 21.74% 
ở tỉ lệ 1:25. Nhưng ở tỉ lệ 1:05 dung môi ít không 
đủ ngập hết nguyên liệu và chênh lệch hiệu suất 
với tỉ lệ 1:10 không quá lớn 0.2% (1:05 ÷ 1:10). Vì 
vậy, chọn tỉ lệ 1:10 để trích ly anthocyanin trong 
suốt quá trình nghiên cứu.

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng 
trích ly anthocyanin từ hoa đậu biếc

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả 
năng trích ly chất màu thể hiện ở bảng 3 dưới đây:

Bảng 3. Hàm lượng anthocyanin sau khi trích ly ở các nhiệt 
độ khác nhau

Nhiệt 
độ 

chiết

A (độ hấp 
thụ của 

mẫu thử)

C (Nồng độ 
anthocyanin 

theo cyanidinh 
3-glucose)

Hiệu suất 
chiết

40oC 0,324 1,082 18.16c±0.02

50oC 0,331 1,105 20.22d±0.01

60oC 0,416 1,389 24.19e±0.006

70oC 0,288 0,962 17.80b±0.02

80oC 0,319 1,065 17.05a±0.006

Từ kết quả bảng 3, cho thấy nhiệt độ chiết tăng 
từ 40 ÷ 50oC thì hàm lượng anthocyanin thu được 
tăng, hiệu suất chiết tăng từ 18.16 ÷ 20.22%. Nhiệt 
độ chiết tăng từ 50 ÷ 60oC, hàm lượng anthocy-
anin thu được sau trích ly tăng nhanh và đạt cao 
nhất, hiệu suất chiết tăng từ 20.22 ÷ 24.19%. Đây 
là khoảng nhiệt độ thu được anthocyanin hiệu quả 
nhất. Nhiệt độ tăng từ 60 ÷ 80oC, hàm lượng antho-
cyanin thu được sau trích ly giảm nhanh. Hiệu suất 
chiết bắt đầu giảm từ 24.19% (60oC) xuống còn 
17.80% (70oC), tiếp tục giảm xuống còn 17.05% 
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Chiết lần 3 0,015 0,050 9.80a±0.015

Qua kết quả trên cho thấy rằng, chiết 1 lần có 
hiệu suất cao (23.31%). Sau đó hiệu suất giảm 
nhanh khi chiết 2 lần (14.98%) và 3 lần (9.8%). 
Nguyên nhân là sau lần chiết thứ nhất lượng chất 
màu trong nguyên liệu đã được chiết triệt để nên 
hiệu suất cao, ở hai lần chiết sau lượng chất màu 
còn lại không đáng kể nên hiệu suất thấp. Tuy 
nhiên ở lần chiết thứ 2 hiệu suất đạt được không 
quá thấp (14,98%). Để tận dụng triệt để nguyên 
liệu, tránh lãng phí có thể chọn chiết 2 lần cho quy 
trình chiết chất màu từ hoa đậu biếc.

IV. KẾT  LUẬN
Sau quá trình khảo sát trích ly để thu nhận chất 

màu anthocyanin với hàm lượng cao từ hoa đậu 
biếc (Clitoria ternatean), chúng tôi thu được các 
kết quả sau: dung môi được sử dụng: ethanol, 
nồng độ dung môi: ethanol 70o, tỷ lệ nguyên liệu/
dung môi: 1/10, nhiệt độ trích ly: 60oC, thời gian 
trích ly: 2 giờ. Số lần trích ly: 2 lần. Dịch chiết 
thu được có mặt một số hợp chất hữu cơ như 
Carbonhydrate, Saponin, Flavonoid, alkanoid, 
Steroid-triterpenoid.

T.T.D, N.T.T
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ỨNG DỤNG BỘ BIẾN ĐỔI HAI TRẠNG 
THÁI DC/DC TRONG ĐIỀU KHIỂN NGUỒN 

PIN MẶT TRỜI
TS. Lê Kim Anh

Trường Cao đẳng Công thương miền Trung

TÓM TẮT 
Nghiên cứu sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn pin mặt trời để phát điện có ý nghĩa thiết thực đến việc 

giảm biến đổi khí hậu và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ cạn kiệt, gây 
ô nhiễm môi trường. Việc ứng dụng bộ biến đổi hai trạng thái DC/DC trong điều khiển nguồn pin mặt trời 
nhằm nâng công suất và điện áp, kết hợp điều khiển bám điểm công suất cực đại (MPPT) được coi là một 
phần không thể thiếu trong hệ thống điều khiển nguồn pin mặt trời. Bài báo đưa ra kết quả mô phỏng điều 
khiển cho nguồn pin mặt trời sử dụng bộ biến đổi hai trạng thái DC/DC, nhằm duy trì công suất phát tối đa 
của hệ thống pin.

Từ khóa: Bộ biến đổi hai trạng thái DC/DC, điểm cực đại, pin mặt trời.
ABSTRACT
The research of using and exploiting effectively solar energy sources to generate electricity is meaningful 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Năng lượng mặt trời là dạng nguồn năng lượng 

tái tạo vô tận với trữ lượng lớn. Đây là một trong 
các nguồn năng lượng tái tạo rất quan trọng. Tuy 
nhiên, để khai thác, sử dụng nguồn năng lượng 
điện mặt trời này sao cho hiệu quả và thay thế dần 
các nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn 
kiệt, gây ô nhiễm môi trường đang là mục tiêu 
nghiên cứu của các nhà quản lý. Theo [1], năng 
lượng mặt trời thực chất là nguồn năng lượng nhiệt 
hạch vô tận của thiên nhiên. Hàng năm mặt trời 
cung cấp cho trái đất một năng lượng khổng lồ, 
gấp 10 lần trữ lượng các nguồn nhiên liệu có trên 
trái đất. Thành phần cơ bản của một hệ thống điện 
mặt trời bao gồm: các tấm pin mặt trời, bộ dự trữ 
năng lượng (ắc quy), bộ biến đổi DC/DC, và bộ 
nghịch lưu DC/AC,.. Theo [2], hệ thống điện mặt 
trời bị phụ thuộc vào phụ tải, cấp điện áp, và nhiều 
yếu tố khác, thông thường có 2 loại cơ bản được sử 
dụng phổ biến là: cấu hình một cấp biến đổi và cấu 
hình 2 cấp biến đổi. Với cấu hình 2 cấp biến đổi, 
bộ biến đổi DC/DC được sử dụng để nâng điện áp 
đầu ra của hệ thống pin mặt trời đến điện áp cao 
hơn phù hợp với phụ tải một chiều và cấp điện 
áp xoay chiều của lưới kết nối. Tuy nhiên, việc sử 
dụng bộ biến đổi một chiều có thể làm tăng tổn thất 
công suất trong hệ thống và có thể dẫn đến giảm 
hiệu suất chuyển đổi năng lượng của toàn hệ thống 
điện mặt trời. Để tiết kiệm điện năng, chúng ta cần 
phải tăng hiệu suất chuyển đổi bộ biến đổi DC/
DC. Trong thực tế cho thấy, hiệu suất của bộ biến 
đổi DC/DC không phải là hằng số mà phụ thuộc 
nhiều vào công suất truyền tải qua nó [3]. Thông 
thường hiệu suất của bộ chuyển đổi DC/DC đạt 
cực đại trong phạm vi 50%-60% công suất thiết 
kế và giảm nhanh nếu công suất qua nó càng nhỏ. 
Tuy nhiên, ở các tấm pin mặt trời, công suất đầu ra 
không cố định, công suất đạt định mức ở khoảng 
thời gian gần trưa và công suất đầu ra nhỏ vào lúc 

sáng và chiều, thời gian công suất bé hơn 40% có 
thể đạt vài giờ trong ngày, chưa kể đến hiện tượng 
bóng che và ngày ít nắng. Như vậy, trong trường 
hợp này, công suất chạy qua bộ biến đổi DC/DC sẽ 
khá nhỏ (nhỏ hơn 40%) nên hiệu suất của bộ biến 
đổi rất thấp và phần lớn công suất bị tiêu hao trong 
bộ biến đổi. Vì vậy, việc thiết kế một bộ biến đổi 
DC/DC có hiệu suất cao là cực kỳ cần thiết. Nhiều 
tác giả đã đưa ra cấu trúc của bộ biến đổi DC/DC 
với hiệu suất cao [4]. Hầu hết các nghiên cứu này 
đều nhằm giảm tổn thất trong bộ biến đổi và từ đó 
nâng cao hiệu suất của bộ biến đổi. Hiệu suất của 
nó vẫn phụ thuộc vào công suất đi qua nó. Điều đó 
có nghĩa rằng, trong khoảng thời gian công suất 
đầu ra của tấm pin mặt trời rất thấp thì hiệu suất 
của bộ biến đổi DC/DC vẫn rất thấp. Do vậy, việc 
thiết kế bộ biến đổi DC/DC có cấu trúc sao cho 
chúng ta có thể duy trì được công suất đi qua bộ 
DC/DC gần với công suất làm việc bình thường 
(hiệu suất cao) dù cho công suất đầu ra của PV 
thấp là rất cần thiết. Bài báo giới thiệu cách thiết 
kế một bộ biến đổi hai trạng thái DC/DC áp dụng 
trong điều khiển nguồn pin mặt trời nhằm cải thiện 
hiệu suất của cả hệ thống nguồn pin mặt trời. Ở 
đây, bộ biến đổi được lựa chọn trong bài viết này 
là cải tiến bộ Boost Converter thông thường.
II. MÔ HÌNH PIN MẶT TRỜI

Dòng điện đầu ra của pin theo [5], được tính như 
sau:

Trong đó:
q: điện tích electron = 1.6 x10-19C; k: hằng số 

Boltzmann’s = 1.38 x10-23J/K; Is: là dòng điện bão 
hòa của pin; Iph: là dòng quang điện;

Tc: nhiệt độ làm việc của pin; Rsh: điện trở shunt; 
Rs: điện trở của pin; A: hệ số lý tưởng.

to reduce the climate change and dependance on fossil energy sources which are at risk of both being 
exhausted and causing environmental pollution. The application of two-state DC/DC converter in control 
of solar cell aiming to increase the capacity and voltage. The combination of Maximum Power Point Tracker 
(MPPT) control for Solar panels considered as an indispensable part of the solar power system. The article 
presents simulation result of control model of an integrated solar cell power system using two-state DC/
DC converter, which maintains maximum capacity of solar cell.

Keywords: two-state DC/DC converter, Maximum Power Point Tracker (MPPT), photovoltaic (PV).
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Theo công thức (1) dòng quang điện phụ thuộc 
vào năng lượng mặt trời và nhiệt độ làm việc của 
pin do đó: 

với: Isc: là dòng ngắn mạch ở nhiệt độ 250C; KI: 
hệ số nhiệt độ của dòng điện ngắn mạch; Tref: nhiệt 
độ của bề mặt pin (nhiệt độ tham chiếu); H: bức 
xạ của mặt trời kW/m2. Ở đây giá trị dòng điện 
bão hòa của pin với nhiệt độ của pin được tính 
như sau:

Trong đó: 
IRS: là dòng bão hòa ngược ở bề mặt nhiệt độ 

và bức xạ của mặt trời; EG: năng lượng vùng cấp 
của chất bán dẫn, phụ thuộc vào hệ số lý tưởng và 
công nghệ làm pin. Mặt khác một pin mặt trời có 
điện áp khoảng 0,6V, do đó muốn có điện áp làm 
việc cao thì ta mắc nối tiếp các pin lại, muốn có 
dòng điện lớn thì mắc song song, như hình 1. Như 
vậy dòng điện một modul tấm pin sẽ là: 

Hình 1. Dòng điện 1 modul tấm pin
Đối với hệ thống nguồn pin mặt trời có công 

suất từ 1-10kW loại nguồn 1 pha hoặc 3 pha người 
ta thường mắc nối tiếp các tấm pin lại với nhau, 
như hình 2.

Hình 2. Sơ đồ kết nối các tấm pin mặt trời 
III. THIẾT KẾ BỘ BIẾN ĐỔI HAI TRẠNG 
THÁI DC/DC  

Với cấu hình 2 cấp biến đổi, bộ biến đổi DC/DC 
được sử dụng để nâng điện áp đầu ra của hệ thống 
nguồn pin mặt trời đến điện áp cao hơn phù hợp 
với phụ tải một chiều, như hình 3. 

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý 
3.1. Bộ biến đổi hai trạng thái DC/DC
Theo [6], bộ biến đổi hai trạng thái DC/DC 

trong hệ thống nguồn pin mặt trời được lựa chọn 
là bộ Boost Converter (hay còn gọi bộ tăng áp một 
chiều) có cấu trúc như hình 4. 

Hình 4. Bộ biến đổi hai trạng thái DC/DC
Bộ điều khiển cho hệ Boost Converter lấy tín 

hiệu vào là điện áp đo được từ dàn pin mặt trời 
Vpv, điện áp đầu ra Vdc để đưa tới đầu vào cho bộ 
nghịch lưu DC/AC. Trong phạm vi bài viết này, 
tác giả chỉ nghiên cứu bộ biến đổi hai trạng thái 
DC/DC. Theo [7], nhằm giảm tổn thất trong bộ 
biến đổi DC/DC để nâng cao hiệu suất của bộ biến 
đổi bằng cách kết nối 2 IGBT mắc song song, như 
hình 5.
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Hình 5. Bộ biến đổi hai trạng thái DC/DC

Hình 6. Sơ đồ điều khiển cho nguồn pin mặt trời sử dụng bộ 
biến đổi hai trạng thái DC/DC

Qua hình 6 ta thấy: Trong quá trình làm việc, do 
cường độ bức xạ thay đổi, để đảm bảo nguồn pin 
mặt trời phát được công suất cực đại, điện áp đầu 
ra của pin mặt trời phải thay đổi theo thuật toán 
MPPT. Nếu điện áp đầu ra của Boost DC/DC với 
Vdc được giữ cố định nhờ vào bộ chuyển đổi DC/
AC, ta cần phải thay đổi độ rộng xung đưa vào 
chân G của IGBT trong Boost DC/DC để điện áp 
đặt lên nguồn pin mặt trời thay đổi theo yêu cầu 
của thuật toán MPPT. 

Ở đây điện áp đưa vào bộ phát xung được tính:

Với Vref,Vpv, lần lượt là điện áp tham chiếu và 
điện áp thực tế đầu vào của Boost DC/DC; k, kp, 
ki và kd là các hằng số của bộ điều khiển; s là 
toán tử laplace. Điện áp Vref  được xác định từ bộ 
MPPT. Đầu ra của bộ phát xung là các xung có độ 
rộng D và được cung cấp đến các IGBT.

3.2. Thuật toán điều khiển MPPT
Theo [8], sử dụng thuật toán bám công suất 

cực đại nhiễu loạn và quan sát P&O (Perturb and 
Observer algorithm). Đây là một phương pháp đơn 
giản và được sử dụng thông dụng nhất nhờ sự đơn 
giản trong thuật toán và việc thực hiện dễ dàng. 
Thuật toán này xem xét sự tăng, giảm điện áp theo 
chu kỳ để tìm được điểm làm việc có công suất lớn 
nhất. Nếu sự biến thiên của điện áp làm công suất 
tăng lên thì sự biến thiên tiếp theo sẽ giữ nguyên 

chiều hướng tăng hoặc giảm. Ngược lại, nếu sự 
biến thiên làm công suất giảm xuống thì sự biến 
thiên tiếp theo sẽ có chiều hướng thay đổi ngược 
lại. Khi điểm làm việc có công suất lớn nhất được 
xác định trên đường cong đặc tính thì sự biến thiên 
điện áp sẽ dao động xung quanh điểm MPPT, như 
hình 7.

Hình 7. Phương pháp tìm điểm làm việc công suất lớn nhất P&O
Sự dao động điện áp làm tổn hao công suất trong 

hệ quang điện, đặc biệt những khi điều kiện thời 
tiết thay đổi chậm hay ổn định. Vấn đề này có thể 
giải quyết bằng cách điều chỉnh logic trong thuật 
toán P&O như hình 8. Thuật toán P&O hoạt động 
tốt khi điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột, phản 
ứng bám điểm công suất cực đại với thời gian 
rất nhanh, độ quá điều chỉnh nhỏ. Bộ điều khiển 
MPPT sẽ đo các giá trị dòng điện I và điện áp V, 
sau đó tính toán độ sai lệch ∆P, ∆V và kiểm tra: 

- Nếu ∆P. ∆V > 0 thì tăng giá trị điện áp tham 
chiếu Vref. 

- Nếu ∆P. ∆V < 0 thì giảm giá trị điện áp tham 
chiếu Vref. Sau đó cập nhật các giá trị mới thay 
cho giá trị trước đó của V, P và tiến hành đo các 
thông số I, V cho chu kỳ làm việc tiếp theo.

Hình 8. Lưu đồ thuật toán P&O
3.3. Lắp đặt thử nghiệm

    Để thử nghiệm bộ biến đổi hai trạng thái DC/DC 
như hình 5. Ở đây tác giả sử dụng lượng 8 tấm pin 
loại Poli công nghệ USA và mỗi tấm có công suất 
325W. Để lắp đặt nguồn pin mặt trời đạt được hiệu 
suất cao thì độ nghiêng của pin mặt trời khi lắp đặt 
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góc nghiêng lắp đặt  
(φ: là vĩ độ nơi lắp đặt). Qua khảo sát khoa Điện và 
Tự động hóa, Trường Cao đẳng Công Thương miền 
Trung vĩ  độ trong khoảng 8-10 nên chọn β = 20°. 

a) Hướng mặt trời chiếu vào tấm pin          

b) Xác định góc nghiêng lắp đặt
Hình 9. Xác định hướng chiếu sáng và góc nghiêng lắp đặt 

nguồn pin

Hình 10. Bộ điều khiển cho mạch biến đổi hai trạng thái DC/DC
 

Hình 11. Điện áp ngõ ra của mạch Vdc 

   Nhận xét: Với tải 200W như hình 11a, tải 600W 
như hình 11b, tải 1000W như hình 10c bộ biến đổi 
tự động thích nghi bằng cách tăng độ rộng xung từ 
điện áp trên bus DC và điện áp ngõ ra được duy 
trì ở 370V. Điều này có nghĩa rằng bộ biến đổi hai 
trạng thái DC/DC luôn ổn định, bất chấp tải nối 
với hệ thống. 
IV. KẾT LUẬN
  Bài báo đã ứng dụng bộ biến đổi hai trạng thái 
DC/DC trong điều khiển nguồn pin mặt trời nhằm 
nâng công suất và điện áp, kết hợp điều khiển bám 
điểm công suất cực đại (MPPT) để phát huy tối 
đa làm việc của pin. Điều khiển nguồn pin mặt 
trời theo bộ biến đổi DC/DC nhằm hướng đến việc 
phát triển lưới điện thông minh và điều khiển nối 
lưới linh hoạt cho các nguồn năng lượng tái tạo.
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PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG THIẾT BỊ 
PHÁT HIỆN NHANH UNG THƯ

Nhà sáng chế nhí 14 tuổi người Canada mới 
đây đã phát triển thành công một thiết bị có 

tên LightIR có khả năng phát hiện nhanh ung thư 
với độ chính xác lên tới 99,5%. LightIR là sản 
phẩm sáng chế của cậu bé người Canada 14 tuổi 
Aaryan Harshith. 

Cụ thể, đầu dò của LightIR có một đi-ốt phát 
sáng và một cảm biến để thu nhận thông tin phản 
xạ lại. Dựa trên thông tin này, nó có thể xác định 
các tế bào vừa được chiếu sáng có phải là ung thư 
hay không. Điều này cho phép LightIR mang đến 
một giải pháp hiệu quả để phát hiện tế bào ung 
thư trong thời gian thực để hỗ trợ bác sỹ trong 
các cuộc phẫu thuật. Để chế tạo LightIR, Aaryan 

Harshith đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của một 
chương trình mang tên Makerspace của Đại học 
Algonquin. 

Matthew Jerabek, Quản lý chương trình 
Makerspace, nhận định LightIR là một trong 
những dự án triển vọng nhất mà ông từng tiếp 
nhận. Tại Makerspace, các chuyên gia đã hỗ 
trợ Aaryan Harshith trong việc xây dựng bảng 
mạch, đồng thời tạo ra các bản mẫu LightIR bằng 
nhựa, thông qua công nghệ in 3D. Harshith đã thử 
nghiệm thiết bị của mình với các tế bào ung thư, 
do một trường đại học cung cấp và kết quả thật 
đáng kinh ngạc. Trong bài kiểm tra này, LightIR 
đã gây ngạc nhiên với khả năng phán đoán chính 
xác lên tới hơn 99,5%. Độ  chính xác này tương 
đương với các phòng thí nghiệm bệnh học nhưng 
lại cho ra kết quả nhanh hơn khoảng 60.000 lần.

Điểm hạn chế là tới thời điểm hiện tại, thiết bị 
này chỉ có thể phát hiện một số loại ung thư nhất 
định. Do đó, vẫn cần nhiều nghiên cứu chuyên 
sâu hơn nữa để đưa vào ứng dụng thực tế. LightIR 
được đánh giá có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong 
y tế tương lai.

Nguồn:  sohuutritue.net.vn

SIÊU ENZYME MỚI ĂN CHAI NHỰA 
NHANH HƠN SÁU LẦN

Ô nhiễm nhựa đã làm ô nhiễm toàn bộ hành 
tinh, từ Bắc Cực đến các đại dương sâu 

nhất, và con người hiện đang tiêu thụ và hít 
thở các hạt vi nhựa. Hiện tại rất khó phân hủy 
chai nhựa thành các thành phần hóa học để 
tạo ra chai mới từ cũ, nghĩa là mỗi năm sẽ có 
thêm nhiều nhựa mới được tạo ra từ dầu mỏ. 

Siêu enzyme mới được thiết kế bằng cách liên 
kết hai enzyme riêng biệt, cả hai đều được tìm 
thấy trong loài bọ ăn nhựa được phát hiện tại 
một bãi rác thải của Nhật Bản vào năm 2016. 
Trước đây, vào năm 2018, các nhà nghiên cứu đã 
tiết lộ phiên bản đầu tiên của enzyme ăn nhựa, 
loại enzyme đó bắt đầu phá vỡ nhựa trong một 
vài ngày. Nhưng siêu enzyme mới công bố hoạt 
động nhanh hơn sáu lần. Siêu enzyme này có 
nguồn gốc từ vi khuẩn đã phát triển khả năng 
ăn nhựa, cho phép tái chế hoàn toàn các chai lọ. 

Nghiên cứu năm 2018 đã xác định rằng cấu 
trúc của một loại enzyme, có tên là PETase, có 

thể tấn công bề mặt tinh thể cứng của chai nhựa.
Nghiên cứu mới lần này đã phân tích một loại 

enzyme thứ hai cũng được tìm thấy trong vi khuẩn 
Nhật Bản, có tác dụng làm tăng gấp đôi tốc độ ăn 
nhựa của các chất hóa học được giải phóng bởi 
enzyme PETase.

Vi khuẩn phân hủy các polyme tự nhiên như 
xenlulo đã phát triển phương pháp ăn nhựa sử 
dụng song song hai loại enzyme trong hàng triệu 
năm. Do đó các nhà khoa học nghĩ rằng bằng cách 
kết nối hai enzyme với nhau, họ có thể làm tăng 
tốc độ phân hủy. Vi khuẩn sẽ không thể tạo ra siêu 
enzyme mới vì đòi hỏi liên kết các phân tử quá 
lớn, vì vậy các nhà khoa học đã kết nối hai en-
zyme trong phòng thí nghiệm và thấy tốc độ ăn 
nhựa tiếp tục tăng gấp ba lần, tạo ra siêu enzyme 
ăn nhựa nhanh gấp 6 lần so với enzyme năm 2018.

Nhóm nghiên cứu hiện đang kiểm tra cách thức 
tinh chỉnh các enzyme để làm cho chúng hoạt 
động nhanh hơn nữa. 

Nguồn:  khoahocphattrien.vn
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ĐỀ XUẤT DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO 
ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang 
đề xuất Danh mục công nghệ cao được ưu 

tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công 
nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Bộ KH&CN cho biết, Danh mục công nghệ cao 
được ưu tiên đầu tư phát triển được lựa chọn dựa 
trên quan điểm: Là công nghệ tiên tiến trên thế 
giới, đồng thời phải là công nghệ mới trên thế giới 
hoặc là công nghệ mới đối với Việt Nam. Những 
công nghệ này phải phù hợp với xu hướng phát 
triển KH&CN hiện đại trên thế giới.

Dựa trên quan điểm nêu trên, Bộ đề xuất Danh 
mục 112 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát 
triển gồm: Công nghệ thiết kế, chế tạo các linh 
kiện và vi mạch điện tử tích hợp (IC); công nghệ 
thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao; công 
nghệ phát triển hệ điều hành cho thiết bị di động 
thế hệ mới; công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn 
mạng và bảo mật thông tin; công nghệ trí tuệ nhân 
tạo; công nghệ tính toán phân tán; công nghệ chế 
tạo máy điện toán các kích cỡ: máy tính nhúng, 
mini-PC, PC, máy chủ; công nghệ dữ liệu lớn và 
xử lý dữ liệu lớn; công nghệ mạng thế hệ sau (5G, 
6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-RAN, SD-WAN, 
Network slicing); công nghệ thiết kế, chế tạo tàu 
thủy cỡ lớn và tàu có tính năng phức tạp; công 

nghệ thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp thế hệ 
mới; hệ thống thông minh giám sát, bảo quản chất 
lượng thực phẩm…

Theo Bộ KH&CN, Danh mục sản phẩm công 
nghệ cao được lựa chọn khuyến khích phát triển 
được đề xuất trên quan điểm: Là sản phẩm được 
tạo ra từ công nghệ cao; có tỷ trọng giá trị gia 
tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm; có tính 
cạnh tranh cao và hiệu quả kinh tế - xã hội lớn; 
có khả năng xuất khẩu hoặc thay thế sản phẩm 
nhập khẩu; góp phần nâng cao năng lực KH&CN 
quốc gia.

Bộ KH&CN đề xuất Danh mục 157 sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm: 
Hệ điều hành cho máy tính, các thiết bị di động 
thế hệ mới; thiết bị, phần mềm, giải pháp, dịch 
vụ đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông 
tin; thiết bị, phần mềm nhận dạng hành động, ý 
nghĩ và sinh trắc học; phần mềm xử lý thông tin 
Y - Sinh; phần mềm và dịch vụ ứng dụng trong hệ 
thống giao thông thông minh; dịch vụ thiết kế và 
tối ưu hóa các mạng lưới và hệ thống viễn thông 
trong hạ tầng viễn thông quốc gia; hệ thống phát 
điện dùng năng lượng gió, mặt trời, thủy triều, 
sóng biển, địa nhiệt; thiết bị laser y tế; thiết bị 
vi phẫu kỹ thuật số; thiết bị nội soi chẩn đoán và 
điều trị…

Nguồn:  baochinhphu.vn

CẦN LỰA CHỌN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, 
ỨNG DỤNG KH&CN PHÙ HỢP, THIẾT 
THỰC

Tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 
năm 2020 diễn ra ngày 24/8/2020, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc 
Vượng đã chúc mừng đại diện tác giả, nhóm tác 
giả công trình khoa học, giải pháp sáng tạo khoa 
học và công nghệ (KH&CN) được tôn vinh trong 
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 và nhấn 
mạnh: các cấp, các ngành, cộng đồng các nhà 
khoa học cần quan tâm lựa chọn nội dung nghiên 
cứu, ứng dụng KH&CN phù hợp, đáp ứng yêu cầu 
phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những 
vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm. 

Sự kiện do Ban Thường trực Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam, Bộ KH&CN và các cơ quan có liên quan 
tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 
năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi 
đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 90 
năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (18/11/1930-18/11/2020). 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Quốc 
Vượng khẳng định, 5 năm qua, Sách vàng Sáng 
tạo Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá 
nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong 
hoạt động KH&CN; công bố rộng rãi các công 
trình, giải pháp KH&CN tiêu biểu, tạo điều kiện 
để các tổ chức, cá nhân chuyển giao, ứng dụng 
vào thực tiễn. Đồng thời, tạo động lực để đẩy 
mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học 
trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất, 
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GIỚI THIỆU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ TRÍ 
TUỆ NHÂN TẠO DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT

Chiều 28/8, Bộ Thông tin và Truyền thông 
(TT&TT) đã giới thiệu nền tảng công nghệ 

trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người Việt.
Nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của 

Viettel (Viettel AI Open Platform) được phát triển 
bởi Trung tâm Không gian mạng thuộc Tập đoàn 
Viettel. Đây là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu 
các nền tảng số “Make in Vietnam” nhằm thực 
hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, ông Nguyễn Thành 
Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết: Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 có xác định việc áp dụng các 
công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ AI để thúc 
đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội 
số tại Việt Nam.

Nền tảng công nghệ AI của Viettel cung cấp các 
công nghệ AI đa dạng như công nghệ nhận dạng 
chuyển đổi giọng nói thành văn bản, công nghệ 

chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát huy 
năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt 
trận tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của 
KH&CN. Cần giám sát việc triển khai, ứng dụng 
các công trình, đề tài khoa học đã được nghiệm thu 
ở các cấp. Kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa 
học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. 
Đó cũng là giải pháp để chúng ta kiểm nghiệm 

sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa 
học đã được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước 
khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm 
thu không phát huy hiệu quả trong thực tế. Tiến 
hành đánh giá kết quả sau 5 năm tổ chức tuyển 
chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, trên 
cơ sở đó nghiên cứu, tìm phương thức, cách làm 
mới phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay và yêu 
cầu của thực tế. 

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm nay đã tôn 
vinh 75 đại diện tác giả, nhóm tác giả công trình 
khoa học, giải pháp sáng tạo KH&CN và 7 đại 
diện nhóm tác giả công trình, giải pháp sáng tạo 
khoa học tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Trong 5 năm qua, Ban tổ chức đã tiếp 
nhận tổng số 772 công trình, giải pháp sáng tạo 
KH&CN do 21 bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên 
Mặt trận và 57 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề 
nghị. Hội đồng tuyển chọn đã họp và tiến hành 
bỏ phiểu kín bình chọn được 365 công trình, giải 
pháp sáng tạo  KH&CN để công bố trong Sách 
vàng Sáng tạo Việt Nam. 

Nguồn:  vjst.vn

thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng 
Việt… có thể tích hợp vào các ứng dụng chuyển 
đổi số nhằm tự động hóa, nâng cao trải nghiệm 
người dùng và tối ưu chi phí.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi 
lễ ra mắt. 

Theo đại diện Trung tâm Không gian mạng Viettel, 
Viettel AI Open Platform đã được Viettel đầu tư 
với cơ sở hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hạ tầng 
lưu trữ cơ sở dữ liệu đạt chuẩn và ứng dụng các 
thuật toán học sâu tiên tiến thế giới. Công nghệ 
này đã có ứng dụng trên thế giới nhưng chi phí 
cao nên việc giới thiệu công nghệ bằng tiếng Việt 
sẽ hỗ trợ lớn cho người dùng Việt Nam.

Nguồn:  baotintuc.vn
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HỘI ĐỒNG KH&CN TỈNH, THÔNG QUA 
DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2021

Chiều ngày 01/9, Hội đồng KH&CN tỉnh đã 
tổ chức họp thông qua danh mục nhiệm vụ 

KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản 
xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh. Ông Trần 
Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là 
Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo của Sở KH&CN, thời gian qua Sở 
đã nhận được 50 đề xuất đặt hàng đề tài, dự án từ 
các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành 
phố trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiến hành phân tích, 
đánh giá và lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng tư 
vấn, Sở đã chọn ra 12 đề xuất đưa vào danh mục 
nhiệm vụ KH&CN có thể thực hiện trong năm 
2021, làm cơ sở để Hội đồng KH&CN tỉnh tiếp 
tục xem xét lần cuối trước khi trình UBND tỉnh 
phê duyệt.

Toàn cảnh buổi họp
Danh mục nhiệm vụ KH&CN đối với các đề 

tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 
2021 của tỉnh, gồm: (1) Dự án: Xây dựng mô hình 
chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại BR-VT; 
(2) Đề tài: Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm 
giá trị gia tăng (piperine và oleoresin) làm nguyên 
liệu cho dược phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở 
tỉnh BR-VT; (3) Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng 

quy trình phòng trừ sinh học một số sâu, bệnh hại 
chính trên cây Mãng cầu ta (na) tại tỉnh BR-VT; 
(4) Dự án: Ứng dụng một số chế phẩm sinh học 
dùng để giảm thiểu mùi hôi và phân giải chất hữu 
cơ từ chất thải chăn nuôi gà thịt; (5) Đề tài: Nghiên 
cứu xây dựng hệ thống báo động và truyền tin tác 
chiến qua mạng diện rộng (WAN) phục vụ xử lý 
tình huống quốc phòng; (6) Đề tài: Thiết kế, chế 
tạo hệ thống giám sát, phân tích thông số và cảnh 
báo các cầu trên đường bộ đang khai thác sử dụng 
trí tuệ nhân tạo và IoT; (7) Đề tài: Nghiên cứu 
thiết kế, chế tạo tổ hợp thiết bị quan sát cảnh giới 
ngày đêm theo nguyên lý ảnh nhiệt và CMOS độ 
nhạy cao tích hợp đo xa laser ứng dụng cho Bộ 
đội Biên phòng tỉnh; (8) Đề tài: Tình trạng sâu 
răng và hiệu quả sử dụng vecni flour (NaF 5%) 
dự phòng sâu răng sớm ở trẻ em (3-5 tuổi); (9) 
Đề tài: Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ 
thuật diễn xướng dân gian Châu Ro tại tỉnh BBR-
VT; (10) Đề tài: Xây dựng mô hình phối hợp liên 
ngành trong tuyên truyền phòng, chống xâm hại 
tình dục trẻ em trong dân cư trên địa bàn tỉnh; (11) 
Đề tài: Phòng ngừa, xử lý của lực lượng công an 
đối với những vấn đề phức tạp từ tranh chấp khiếu 
nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; (12) 
Đề tài: Giải pháp nâng cao Quản lý hành chính 
Nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh. 

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua 12 đề 
tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 
2021 của tỉnh do Sở KH&CN đề xuất như nêu 
trên. Đồng thời, yêu cầu Sở KH&CN hoàn thiện 
trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 
danh mục nhiệm vụ KH-CN năm 2021.

Nguồn: Sở KH&CN

LỄ RA QUÂN HƯỞNG ỨNG “CHIẾN DỊCH 
LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN” NĂM 
2020 VÀ TRAO QUÀ CHO NGƯ DÂN BÀ 
RỊA - VŨNG TÀU

Sáng ngày 28/9, tại cảng cá Hưng Thái (huyện 
Long Điền, tỉnh BR-VT), Lễ phát động do 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục 
Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh BR-VT 
phối hợp thực hiện. 

Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh Ngân - Thứ 
trưởng Bộ TN&MT; bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh BR-VT, ông Lê Tuấn Quốc - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT; ông Trương Đức 
Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải 
đảo Việt Nam; cùng các đại biểu là đại diện lãnh 
đạo các Sở, ban, ngành và hơn 1.000 cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động, công nhân viên 
công tác và làm việc trên địa bàn tỉnh BR-VT. 
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Buổi ra quân được tổ chức nhằm tăng cường hơn 
nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp, trong 
việc gìn giữ, ngăn ngừa, kiểm soát, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường biển, giảm thiểu chất thải nhựa 
đại dương, góp phần vào mục tiêu chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam từ nay đến 
năm 2030, trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn 
đa dạng sinh học, và các hệ sinh thái biển…

BTC trao tặng 300 bồn chứa nước ngọt chuyên dùng với dung 
tích 1.000 lít và 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh BR-VT
Phát biểu tại Lễ ra quân, Thứ trưởng Lê Minh 

Ngân cho biết: Một vấn đề nhức nhối lâu nay đang 
được nhiều quốc gia lên tiếng là rác thải nhựa đại 
dương. Việt Nam, một thành viên có trách nhiệm 
của Liên Hợp Quốc, đã cam kết hành động mạnh 
mẽ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ 
môi trường sinh thái biển và đại dương. Hiện rác 
thải nhựa và túi ni lông rất khó phân hủy, đang 
được sử dụng nhiều và thải ra môi trường, trôi nổi 

trên các triền sông, suối, vùng biển, gây ô nhiễm 
môi trường ở nhiều nơi và đã trở thành vấn đề bức 
xúc của toàn xã hội.

Nhận thức rõ những vấn đề quan trọng nêu trên, 
thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, UBND tỉnh BR-VT và nhiều địa phương 
trên cả nước đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện 
chính sách, chiến lược kiểm soát ô nhiễm môi 
trường, trong đó có môi trường biển, đặc biệt là 
ô nhiễm do sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa 
trong sinh hoạt, sản xuất...

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Lê Minh Ngân cùng đại diện lãnh đạo các 
bộ ngành Trung ương và địa phương, Báo Người 
Lao động, đã trao tặng 3000 lá Cờ Tổ quốc và 
300 bồn chứa nước ngọt, nhãn hiệu Tân Á Đại 
Thành loại 1.000 lít cho ngư dân huyện Long Điền 
vươn khơi bám biển. Đại diện đơn vị Agribank, 
Petrolimex trao 50 thùng rác đôi cho chính quyền 
địa phương huyện Long Điền, tỉnh BR-VT.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và lãnh đạo các đơn vị tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ 
lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người 
lao động… đã trực tiếp tham gia thu gom rác thải 
làm sạch 03 km bãi biển tại xã Phước Tỉnh, huyện 
Long Điền.

Nguồn: Sở KH&CN

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO “CEO – 
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN, 
CHUYÊN NGHIỆP” 

Thực hiện triển khai Chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng 1000 doanh nhân của tỉnh BR-VT giai 

đoạn 2016 - 2020. Ngày 22/8, Sở KH&CN tỉnh 
phối hợp với Viện Quản trị & Công nghệ FSB - 
Trường Đại học FPT tổ chức Lễ khai giảng Khóa 
đào tạo “CEO - Quản trị doanh nghiệp toàn diện, 
chuyên nghiệp” năm 2020. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid có nhiều 
chuyển biến phức tạp, tỉnh BR-VT đã đưa ra nhiều 
giải pháp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có 
thể đứng vững và bứt phá một cách mạnh mẽ. 
Đặc biệt là Chương trình đào tạo “CEO - Quản 
trị doanh nghiệp toàn diện, chuyên nghiệp” do Sở 
phối hợp cùng Viện Quản trị & Công nghệ FSB 
- Trường Đại học FPT triển khai. Tham gia khóa 

đào tạo, mỗi học viên sẽ được UBND tỉnh BR-VT 
tặng một suất học bổng trị giá 50% từ ngân sách 
nhà nước. 

Đối tượng mà chương trình hướng đến là các 
giám đốc, chủ doanh nghiệp, lãnh đạo các cấp của 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT  có mong 
muốn tiếp thu kiến thức và kỹ năng về quản trị. 
Chương trình đào tạo đặc biệt với 13 chuyên đề 
chức năng và kỹ năng bổ trợ cùng với đó là những 
kiến thức về quản trị kinh doanh được xây dựng 
dựa trên những nội dung được chọn lọc một cách 
kỹ càng nhất. Trải qua 19 ngày, học viên sẽ được 
củng cố các giá trị cốt lõi, hệ thống hóa các kỹ 
năng quản lý thiết yếu và nâng cao năng lực lãnh 
đạo ứng phó với những chuyển biến trong nền 
kinh tế luôn biến động.
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