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Vài nét về đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu: 

Hiện nay lực lượng trí thức trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), tính những người có 
bằng từ đại học trở lên đến năm 2017 (theo báo 
cáo của Cục Thống kê) có  hơn 60 ngàn người; 
trong đó có 130 người có bằng Tiến sĩ; hơn 1.800 
người có bằng Thạc sĩ. Giáo sư, PGS có khoảng 15 
người. Đội ngũ này nằm trong các trường học Đại 
học, Cao đẳng, cơ quan của Đảng và quản lý Nhà 
nước, ở các doanh nghiệp, bệnh viện... trong Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và một số hội 
nghề nghiệp của tỉnh. Người có trình độ trên đại 
học chủ yếu hoạt động trong các ngành dầu khí; 
giáo dục và đào tạo (Trường Đại học, Cao đẳng) 
và tại các cơ quan quản lý, các hội nghề nghiệp, 
cơ quan Đảng, doanh nghiệp... Chất lượng của đội 
ngũ trí thức của tỉnh cũng được nâng lên để đáp 
ứng yêu cầu phát triển trong những năm qua. Trên 
địa bàn tỉnh đã hình thành một lực lượng chuyên 
gia trong các lĩnh vực như thăm dò và khai thác 
dầu khí, cơ khí đóng tàu, các phương tiện nổi và 
giàn khoan dầu khí biển, năng lượng, công nghệ 
thông tin, điện tử và một số lĩnh vực khác... Đặc 
biệt, nhiều cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật Việt 
Nam ở doanh nghiệp đã từng bước thay thế vị trí, 
công việc, mà trước đây do người nước ngoài đảm 
nhiệm… Đội ngũ trí thức tỉnh BR-VT trong hầu 
hết các ngành kinh tế quốc dân đã có những đóng 
góp rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Thành tích trong hoạt động, nghiên cứu khoa học 
và triển khai công nghệ của đội ngũ trí thức trên 
địa bàn tỉnh BR-VT thể hiện nổi bật với các công 
trình đạt giải thưởng KH-CN cấp tỉnh và nhà nước. 
Riêng cấp nhà nước từ năm 2005 đến 2019 tỉnh 
ta đã có 17 công trình đoạt giải thưởng Khoa học 
và Công nghệ toàn quốc, có 3 huy chương vàng 
của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO). Đặc 
biệt năm 2016 đã có 3 cụm công trình được trao 
giải thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN (02 doanh 

nghiệp trung ương là Việt Nga-Vietsovpetro; PV 
Shipyard và 01 Doanh nghiệp của địa phương là 
Công ty cổ phần KH-CN Việt Nam Busadco). Đó 
là những thành tựu đặc biệt xuất sắc về KH-CN 
của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh BR-VT trong 
những năm qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi Họp mặt đại biểu trí 
thức với chủ đề "Trí thức Bà Rịa – Vũng Tàu với phát triển kinh 

tế - xã hội và hội nhập quốc tế" tháng 3.2021
Số lượng trí thức trình độ cao làm việc tại các 

doanh nghiệp công nghiệp do Trung ương quản lý 
chiếm tỷ lệ lớn mà chủ yếu trong ngành Dầu khí. 
Đây là đội ngũ trí thức có nguồn gốc đào tạo và chế 
độ đãi ngộ không thuộc sự chi phối của địa phương 
nhưng lại có vai trò quan trọng trong lan tỏa góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đội ngũ trí 
thức trong các cơ quan quản lý từ cấp xã, huyện, 
thị trấn, thành phố của tỉnh chỉ chiếm khoảng hơn 
1/10 đội ngũ trí thức toàn tỉnh. Đội ngũ này không 
đông nhưng rất quan trọng đối với nhiệm vụ hoạch 
định chiến lược và quản lý nhà nước của tỉnh. Đội 
ngũ trí thức ở các cơ quan của tỉnh, huyện, các 
ngành có trọng trách và ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
điều hành, đổi mới và phát triển của địa phương… 
Do vậy rất cần được quan tâm. 

 TRÍ THỨC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA 

VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  || TS. Trương Thành Công
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh BR-VT
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Một số hạn chế:
Bên cạnh những mặt mạnh, những thành tựu ở 

trên, đóng góp của trí thức BR-VT còn chưa tương 
xứng với tiềm năng và còn có những hạn chế đó là: 

- Không đồng bộ về cơ cấu ngành, nghề và trình 
độ (trừ ngành dầu khí có khá hơn). Thiếu những 
người có khả năng tổ chức, chỉ huy các tập thể 
KH-CN lớn, đảm nhận những chương trình, dự án 
có trình độ cao, đặc biệt sự phối hợp còn thấp. Một 
số ngành của tỉnh thiếu hoặc không có chuyên gia. 
Theo công trình khảo sát, đánh giá để xây dựng 
cuốn Kỷ yếu chuyên gia KH-CN nhân dịp 30 năm 
thành lập tỉnh do Liên hiệp Hội chủ trì thực hiện 
năm 2020, toàn tỉnh mới tập hợp được 22 người 
đủ tiêu chuẩn chuyên gia KH-CN, nhưng 1/3 số 
chuyên gia này đã ở tuổi hưu và quá nửa làm việc 
ở các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương.

- Trí thức có trình độ, năng lực thực sự không 
nhiều. Thiếu vắng đội ngũ trí thức có tầm tham 
mưu, hoạch định chiến lược ở trong hầu hết các cơ 
quan quản lý nhà nước (Các dự án, quy hoạch… 
đều phải thuê bên ngoài thực hiện). 

Nguyên nhân:
Có nhiều nguyên nhân, nhưng chúng tôi chỉ tóm 

gọn mấy nguyên nhân chính sau: 
- Trước hết về khách quan: 
+ Đó là môi trường làm việc, thiếu hoặc không 

có các Trung tâm, các Viện nghiên cứu, trường đại 
học đủ tầm cỡ… Có thể nói môi trường là điều 
kiện quan trọng nhất để thu hút chuyên gia, để học 
tập, rèn luyện và phát huy năng lực của đội ngũ trí 
thức…

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị KH&CN phục vụ 
nghiên cứu, triển khai còn lạc hậu, tuy thời gian 
gần đây đã được quan tâm trang bị nhưng còn 
chậm, chưa đồng bộ. 

+ Các Nghị quyết của Đảng nói chung rất quan 
tâm đến trí thức. Nhưng các chính sách của Nhà 
nước về sử dụng và đãi ngộ đối với trí thức hiện 
nay vẫn còn bất cập. Đối với tỉnh BR-VT cũng 
chưa có chính sách đủ mạnh và hợp lý; vì vậy, 
chưa khuyến khích, thu hút được nhân tài cũng 
như phát huy hết khả năng vốn có của đội ngũ trí 
thức. 

- Về chủ quan: Khả năng vươn lên, tự nâng cao 
kiến thức, hiểu biết chuyên môn, ngoại ngữ, công 
nghệ thông tin của đội ngũ trí thức nói chung còn 

hạn chế, còn có tư tưởng ỷ lại, cầm chừng. Tư 
tưởng trung bình chủ nghĩa… Tư tưởng ấy đã ảnh 
hưởng khá nhiều đến hiệu quả và tính sáng tạo của 
đội ngũ trí thức. Do vậy các sản phẩm từ sáng tạo 
KH-CN của chúng ta chưa nhiều và không đồng 
đều.

Vai trò đội ngũ trí thức:
Như chúng ta biết, trong mọi thời đại, trí thức 

luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là 
lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. 
Đó là một lực lượng không chỉ tiêu biểu cho nguồn 
trí tuệ của dân tộc, mà còn là một động lực trong 
sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, phát triển văn 
hoá, phát triển con người. 

Từ Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng 
đến Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII vừa qua 
đã đánh giá cao vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức 
và thể hiện rõ những quan điểm lớn trong xây 
dựng đội ngũ trí thức. Đối với tỉnh BR-VT, cũng 
luôn quan tâm đến việc đào tạo và phát triển đội 
ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức. 

Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không phải các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên mà nguồn lực con 
người mới là chìa khóa quyết định sự thành công 
trong CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Vì thế, cần 
xác định nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân 
lực trình độ cao và đội ngũ trí thức chính là khâu 
đột phá cho quá trình phát triển của đất nước và 
của tỉnh BR-VT. 

Một số ý kiến đề xuất: 
Chúng ta biết BR-VT là một trong số ít các địa 

phương ở Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố cần và đủ 
để phát triển KT-XH một cách toàn diện. Hiếm có 
tỉnh nào có lợi thế phát triển đồng bộ Công nghiệp  
- Nông nghiệp - Dịch vụ hiện đại như BR-VT. Vì 
vậy, chúng tôi xin có một số ý kiến đề xuất nhằm 
tập hợp và phát huy hiệu quả hơn vai trò của đội 
ngũ trí thức phục vụ phát triển KT-XH của địa 
phương và hội nhập kinh tế quốc tế:

1. Điều đầu tiên, chúng tôi muốn đề nghị là 
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh với Sở KH&CN 
cùng các ngành đã hoàn thành đề án “Phát huy 
vai trò của trí thức KHCN phục vụ CNH-HĐH và 
hội nhập quốc tế”, đã trình qua các cấp là Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh và các ngành từ năm 2019, đề án 
nhằm phục vụ cho tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội 
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2020 - 2025 và các năm sau… Vậy mong UBND 
tỉnh sớm ban hành để thực hiện. 

2. Đối với trí thức rất cần môi trường làm việc. 
Ngoài điều kiện học tập, nghiên cứu; chúng ta cần 
xây dựng nếp sống văn hoá, dân chủ trong tranh 
luận, phản biện xã hội. Lãnh đạo các cấp cần lắng 
nghe, chắt lọc để có thể đưa ra những quyết định 
đúng đắn. Các cơ quan Đảng và Nhà nước cần có 
cơ chế, tập hợp ý kiến và trả lời các ý kiến, kiến 
nghị đã góp ý của đội ngũ trí thức khi có yêu cầu.

3. Trí thức không đòi hỏi nhiều về đãi ngộ, 
nhưng cần tôn vinh những người có đóng góp tích 
cực, hiệu quả. Về lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật 
hay Báo chí, tỉnh đã có các Giải thưởng thường 
kỳ. Tỉnh cũng đã ban hành Giải thưởng về Khoa 
học - Công nghệ bắt đầu trao từ năm 2016. Cần 
được duy trì, đến nay đã là năm thứ 5, đề nghị tiếp 
tục triển khai để xét tặng cho những người có công 
trình đóng góp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

4. Đối với các Hội, đây không phải là sự đòi hỏi 
đãi ngộ. Hiện nay Liên hiệp các Hội KH&KT có 
25 Hội thành viên, trong đó có một số hội ngành 
nghề chuyên môn. Nhưng hiện chỉ có 5 tổ chức 
Hội được coi là Hội đặc thù, có chế độ và định 
xuất phụ cấp, tuy rất thấp. Còn lại các Hội khác 
gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Chúng tôi đề 
nghị tỉnh xem xét có thể hỗ trợ các Hội bằng cách 
giao nhiệm vụ liên quan khả năng chuyên môn… 
và có kinh phí thực hiện. Nguồn kinh phí này có 
thể lấy từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh. Như 
vậy Hội vừa có kinh phí hoạt động, tỉnh vừa tận 
dụng được nguồn chất xám phong phú của đội ngũ 
trí thức.

5. Mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào 
làm việc với tỉnh BR-VT đã đồng ý cho tỉnh lập 
khu Thương mại tự do, đó là thuận lợi lớn. Để thực 
thi ý kiến của Thủ tướng nhanh và hiệu quả chúng 
tôi đề nghị tỉnh cần thuê nước ngoài tư vấn lập 
dự án, tốt nhất là Mỹ. Nhưng chúng ta cần phải 
có một nhóm chuyên gia trong nước để đặt bài và 
nghiệm thu…

Giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí 
thức: 

1. Để tạo môi trường làm việc, chúng tôi đề nghị 
một giải pháp có tính đột phá là: Thành lập Viện 
Nghiên cứu đổi mới, sáng tạo Khoa học - Công 
nghệ hay Trung tâm Khoa học và Công nghệ theo 

hình thức xã hội hóa. Đây là mô hình hoàn toàn 
mới ở Việt Nam, nếu chúng ta tổ chức ở BR-VT, 
sẽ tạo điều kiện tốt thu hút chuyên gia và có điều 
kiện đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của địa 
phương…

2. Tỉnh cần xây dựng cơ chế đặt hàng đội ngũ 
trí thức, chuyên gia trong và ngoài tỉnh thực hiện. 
Trên cơ sở xác định điểm đột phá cho phát triển, 
lĩnh vực nào quan trọng nhất hiện nay và sắp tới 
để phát động, mời gọi, thu hút nhân tài tham gia 
thông qua các các đề án, đề tài, dự án, công trình 
cụ thể. 

3. Hàng năm, lựa chọn các dự án, công trình, quy 
hoạch… giao cho đội ngũ trí thức, các nhà khoa 
học tư vấn, phản biện, giám định xã hội; đây là 
công việc thu hút được đông đảo trí thức tham gia, 
mang lại hiệu quả thiết thực, bớt tốn kém và cũng 
tạo điều kiện nâng tầm đội ngũ trí thức. 

4. Có chính sách ưu tiên, khuyến khích áp dụng 
các giải pháp thương mại hóa, tạo thị trường cho 
các sản phẩm KH-CN của trí thức, của những 
doanh nghiệp trong tỉnh đã được khẳng định.

5. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với người 
tài, người có đóng góp lớn, thiết thực, những sáng 
tạo mang lại lợi ích lớn cho ngành, địa phương. 
Có thể áp dụng chế độ thưởng lớn như các nước 
phát triển đã làm theo giá trị kỹ thuật (Value 
Engineering)...

6. Cuối cùng, đối với đội ngũ trí thức chúng ta 
cũng phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, đó là luôn 
đổi mới, sáng tạo, không chờ vào các chế độ, chính 
sách của Nhà nước. Nhiều khi từ thành công của 
chúng ta đóng góp rất nhiều vào việc làm ra chính 
sách của nhà nước…

T.T.C
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“Đứng trước thời cơ và thách thức trong dòng 
chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đang chuyển động, từ thực tế quá trình triển khai 
thực hiện, Tỉnh luôn trăn trở làm sao để chuyển 
động thật nhanh, có những bước đi vững chắc, 
đồng bộ sẵn sàng thích ứng, chủ động tham gia 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo chủ 
trương của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết 
số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749 ngày 
03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ mang lại 
hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy tỉnh BR-VT 
phát triển nhanh, bền vững và không bị bỏ lại phía 
sau. Nhằm cụ thể hoá nhiệm vụ này, Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra một trong 10 nhiệm 
vụ trọng tâm là “Tăng cường ứng dụng khoa học 
công nghệ, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, đẩy mạnh 
cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô 
thị thông minh” và “Thực hiện hiệu quả chương 
trình chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải 
cách hành chính” là một trong 3 khâu đột phá”.

Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) 
tại Hội nghị triển khai chương trình hành động 
thúc đẩy chuyển đổi số giữa Bộ Thông tin và 
Truyền thông (TT&TT) và tỉnh BR-VT vừa được 
diễn ra vào cuối tháng 3/2021. Hội nghị do Ủy ban 
Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức 
nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho đội ngũ 
lãnh đạo các ngành, các cấp trong hệ thống chính 
trị của tỉnh BR-VT về chính quyền điện tử, đô thị 
thông minh, chuyển đổi số. Tham dự và chủ trì 
hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh 
Hùng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, 
Bí thư Tỉnh ủy BR-VT Phạm Viết Thanh và Chủ 
tịch UBND tỉnh BR-VT Nguyễn Văn Thọ cùng 
hơn 1.500 cán bộ, lãnh đạo tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh chủ trì Hội nghị
Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Thọ cho biết: 

Nhằm tạo nền tảng và chủ động tham gia quá trình 
chuyển đổi số, tỉnh đã tập trung thực hiện ứng 
dụng công nghệ thông tin và nhiều chương trình 
chuyển đổi số... Bước đầu đã đạt được nhiều kết 
quả như đưa vào vận hành trung tâm tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu; liên thông văn bản điện tử giữa các cơ 
quan; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
đạt hơn 60%…

Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 
của HĐND tỉnh phê duyệt “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” đang được các cơ quan, đơn vị tích 
cực triển khai thực hiện.

Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công 
nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh BR-VT 
trong những năm qua xếp hạng cao, thường xuyên 
nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu (năm 
2017 xếp hạng 08/63, năm 2018 xếp hạng 06/63, 
năm 2019 xếp hạng 04/63).

Theo Ông Thọ, đứng trước thời cơ và thách 

CHUYỂN ĐỔI SỐ, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH 
LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

MANG TÍNH ĐỘT PHÁ CỦA TỈNH BR-VT 
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

|| CN. Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
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thức của cuộc cách mạng 4.0, từ thực tế triển khai, 
tỉnh BR-VT luôn trăn trở làm sao để chuyển động 
thật nhanh, đồng bộ, sẵn sàng thích ứng và chủ 
động tham gia dòng chảy của cuộc cách mạng 4.0. 
Trong đó, quyết liệt thực hiện Nghị quyết 52 của 
Bộ Chính trị và chương trình chuyển đổi số quốc 
gia tầm nhìn năm 2025, hướng đến 2030 để thúc 
đẩy kinh tế tỉnh BR-VT phát triển nhanh, mạnh 
và bền vững. Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, 
phát triển đô thị thông minh gắn với cải cách hành 
chính được xác định là một trong ba khâu đột phá 
của tỉnh.

Thách thức mới, tầm nhìn mới, giấc mơ mới
Tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ 

trưởng Bộ TT&TT, đã đưa ra các giải pháp mà 
BR-VT cần làm để tiến hành chuyển đổi số, nhấn 
mạnh rằng tầm nhìn, quyết tâm của lãnh đạo là 
quan trọng nhất. Chuyển đổi số ở tỉnh BR-VT phải 
bắt đầu từ những “nỗi đau” của chính mình.

Thứ trưởng cho biết, chuyển đổi số của BR-VT 
được chia ra 6 nhóm chính: phát triển hạ tầng số; 
trở thành điểm đến công nghệ số; phát triển đô thị 
thông minh; phát triển chính quyền số; phát triển 
kinh tế số và phát triển xã hội số. Theo đó, có 
những công việc có thể triển khai ngay trong năm 
2021.

Cụ thể như hạ tầng số, năm 2020 tại BR-VT, tỷ 
lệ smartphone/100 dân chiếm 80%; tỷ lệ hộ gia 
đình cáp quang băng rộng 78%; tỷ lệ địa chỉ số 
hộ gia đình 73%. Mục tiêu 2021 phấn đấu tỷ lệ 
smartphone/100 dân chiếm 100%, tỷ lệ hộ gia đình 
cáp quang băng rộng 90%, tỷ lệ địa chỉ số hộ gia 
đình 100%. Theo Thứ trưởng, giai đoạn 2021 - 
2022, tỉnh hoàn toàn có thể đạt mục tiêu mỗi người 
dân một smartphone, mỗi hộ gia đình một đường 
cáp quang, một địa chỉ số.

Tiếp đó, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng giao 
thông thông minh bằng các giải pháp như: giám 
sát giao thông, theo dõi lưu lượng; đọc biển số, 
truy tìm phương tiện; phát hiện phương tiện đậu 
đỗ trái phép; phát hiện vi phạm đèn tín hiệu giao 
thông; tự động điều khiển đèn tín hiệu theo lưu 
lượng.

Ngoài ra, muốn là điểm đến công nghệ số, BR-
VT có thể triển khai ngay công việc trong năm 
2021: trở thành nơi tổ chức những sự kiện công 
nghệ của các tỉnh phía Nam cũng như quốc tế.

Phát triển đô thị thông minh cần được triển khai 
sớm, tỉnh có thể tiến hành thí điểm Trung tâm 
giám sát, điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh tại 
Trung tâm phục vụ hành chính công, dự kiến hoàn 
thành vào tháng 9/2021.

Về chính quyền điện tử và chính quyền số, chiến 
lược quốc gia về chính quyền số sẽ được ban hành 
trong quý 2/2021. Vì thế, Chính quyền số cũng là 
mục tiêu mà Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho 
rằng, BR-VT có thể thực hiện trong năm 2021. Cụ 
thể, năm 2020 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
của tỉnh là 59%; đến tháng 6/2021 có thể đặt mục 
tiêu dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 100%; 
dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ 50%, hồ 
sơ xử lý trực tuyến 50%. Tỉnh cần khởi động chính 
quyền số năm 2021 và hình thành chính quyền số 
vào năm 2023 (cả nước thì năm 2025), với trọng 
tâm là mọi hoạt động của chính quyền lên môi 
trường số. Tiếp theo đó là liên tục quá trình chính 
quyền thông minh. Theo Thứ trưởng, muốn làm 
được điều này phải có quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, 
các doanh nghiệp tham gia vào chuyển đổi số. BR-
VT có thể tham khảo kinh nghiệm của Bến Tre, 
Tây Ninh, Bình Phước - là những tỉnh đã thực hiện 
được điều này.

Chuyển đổi số các ngành, tỉnh nên đặc biệt ưu 
tiên chuyển đổi số lĩnh vực du lịch và trọng tâm 
trong năm nay là tăng thời gian lưu trú tại BR-VT. 
Một số ngành khác là y tế, giáo dục và giao thông 
cũng ưu tiên làm trước.

Ở lĩnh vực phát triển xã hội số, cụ thể là y tế số, 
Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ triển khai bộ công cụ công 
nghệ số phòng chống dịch bệnh cho BR-VT như 
khai báo y tế với VHD, Ncovi, Bluezone; giám sát 
cách ly bằng GPS với Ncovi; phát hiện sớm, cách 
ly kịp thời, khoanh vùng gọn với Bluezone, công 
cụ của các nhà mạng. Phổ cập các dịch vụ tư vấn 
sức khoẻ qua smartphone. 

Về phát triển kinh tế số, theo Thứ trưởng Nguyễn 
Huy Dũng, BR-VT nên tiến hành thúc đẩy chuyển 
đổi số trong nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo trong hộ gia đình. Chẳng 
hạn như nông nghiệp thông minh, không phải bán 
sản phẩm mà bán trải nghiệm, giá sẽ vô cùng chứ 
không còn hữu hạn. Hay ở lĩnh vực du lịch hiện 
71% du khách tham khảo trực tuyến để chọn điểm 
đến, 64% khách đặt chuyến qua kênh trực tuyến - 
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tỉ lệ này vẫn chưa cao. Nếu áp dụng giải pháp của 
các doanh nghiệp sẽ đưa 100% cơ sở lưu trú lên 
trực tuyến, thời gian thực, thúc đẩy sự phát triển 
trong toàn tỉnh.

Chuyển đổi số doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 
hợp tác xã… tỉnh có 500 doanh nghiệp công nghệ 
số, con số này cần phát triển lên 1.000, chủ yếu 
phát triển các doanh nghiệp triển khai chuyển 
đổi số cho tỉnh và ưu tiên các doanh nghiệp địa 
phương. Tỉnh nên chọn 5-10 doanh nghiệp tiên 
phong để áp dụng chuyển đổi số trong năm 2021, 
làm gương cho các doanh nghiệp còn lại toàn tỉnh 
học tập. Đưa các hộ kinh doanh, hợp tác xã… lên 
sàn thương mại điện tử. Đặc biệt là 2 sàn PostMart 
- VNPost và Voso-Viettel. Họ sẽ kinh doanh trên 
các sàn này, không chỉ là bán hàng mà còn là mua 
đầu vào, là kết nối với khách hàng, là bán các sản 
phẩm mới, là tạo thương hiệu cá thể hoá.

Chuyển đổi số người dân và xã hội, tỉnh cần 
khuyến khích, hướng dẫn người dân dùng các nền 
tảng chuyển đổi số có sẵn, không phải đầu tư. Hỗ 
trợ doanh nghiệp giới thiệu các nền tảng số hợp 
với tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh phải đặt ra các mục tiêu mới, thách 
thức lớn, bởi nếu so sánh với một số tỉnh, thành 
phố trong nước thì BR-VT có thứ hạng cao, nhưng 
so với thế giới thì còn rất xa. Thách thức mới, tầm 
nhìn mới, giấc mơ mới sẽ thay đổi BR-VT.

"Lãnh đạo tỉnh BR-VT có quyết tâm chính trị 
cao, nhất là khát khao và tầm nhìn của Bí thư. 
Tỉnh có quyết tâm đi đầu, làm nhanh, thành kiểu 
mẫu cho cả nước. Lấy chuyển đổi số là đột phá 
cho nhiệm kỳ này, để tạo ra nhiều giá trị mới cho 
tỉnh, cho người dân. Đây là điều kiện tiên quyết 
quan trọng nhất để chuyển đổi số thành công. Bộ 
TT&TT cam kết đồng hành, bên cạnh và hỗ trợ 
tối đa. Thông qua BR-VT để rút kinh nghiệm làm 
cho toàn quốc", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 
khẳng định.

Cam kết thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số
Phát biểu sau phiên thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy 

BR-VT Phạm Viết Thanh cho biết, lãnh đạo tỉnh 
đã nhận thức rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là 
đòn bẩy tạo sự đột phá cho kinh tế - xã hội tỉnh 
nhà. Lãnh đạo tỉnh cam kết thúc đẩy thực hiện 
chuyển đổi số với tâm thế rất cao. Bắt đầu là phải 
thay đổi nhận thức sâu rộng trong hệ thống lãnh 

đạo và cán bộ, viên chức cho đến người dân.
“Hiện nay, BR-VT đang đứng trong tốp 4 cả 

nước về chuyển đổi số. Nhưng muốn tiến bước, 
tạo sự đột phá hơn thì phải luôn tự đổi mới, chấp 
nhận cái mới, mà cụ thể là trong dòng chảy của 
công cuộc chuyển đổi số”, ông Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ BR-VT Phạm Viết Thanh: "Muốn đột phá thì phải 
luôn tự đổi mới"

Bộ TT&TT, đặc biệt là cá nhân Bộ trưởng cam 
kết hỗ trợ tỉnh hết mình, thì không có lý do gì mà 
tỉnh không làm được.

Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp cũng đưa ra 
nhiều ý tưởng, đề xuất khá hay, thì không lý do gì 
mà tỉnh không hợp tác, cùng nhau thực hiện mục 
tiêu chuyển đổi số.

Kinh tế của BR-VT có 4 trụ cột: cảng biển, 
công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ 
cao. Lãnh đạo tỉnh cùng Bộ TT&TT nhất trí tìm 
cách chuyển đổi số cho trụ cột du lịch trước, từ đó 
rút kinh nghiệm triển khai ra nhiều trụ cột kinh tế 
khác.

Để việc chuyển đổi số thành công, vấn đề quan 
trọng theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng là Tỉnh 
ủy BR-VT cần ban hành Nghị quyết chuyển đổi 
số, UBND ban hành Chiến lược và Kế hoạch hành 
động. Thành công trong công cuộc chuyển đổi số 
sẽ giúp tỉnh bứt phá vươn lên, để góp phần đất 
nước hiện thực hoá khát vọng hùng cường, thịnh 
vượng, để Việt Nam vào năm 2045 trở thành 
nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng 
XHCN.

M.H.Y
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CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ DỮ LIỆU  
TRẠM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cơ sở dữ liệu (CSDL) trạm thông tin điện tử 
KH&CN, là nguồn CSDL ban đầu của 35 Trạm 
thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) đã 
được triển khai tại các xã/phường/thị trấn trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các nguồn tài liệu 
được chép trên đĩa VCD và tra cứu thông qua phần 
mềm trên máy tính của các trạm. Trong những 
năm qua việc khai thác và ứng dụng CSDL thông 
tin KH&CN tại các trạm đã mang lại nhiều hiệu 

|| ThS. Phạm Ngọc Vũ, KS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Lê Tiến Đạt
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

quả. Tuy nhiên, hiện nay, Internet đã và đang trở 
thành một phần không thể thiếu đối với cuộc sống 
của con người. Nó đem lại rất nhiều lợi ích giá 
trị như cung cấp những ứng dụng cho cuộc sống 
hàng ngày, cung cấp thông tin, trao đổi công việc... 
nhằm góp phần nâng cao sản xuất và đời sống con 
người. Do đó, việc người dân đến các trạm để khai 
thác và sử dụng không còn phù hợp, cũng như 
việc cập nhật bổ sung các nguồn tài liệu mới về 

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký 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”.

Quyết định nêu rõ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 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 cụ thể như sau:

Đến năm 2025, Chương trình chuyển đổi số quốc gia tập trung ba nội dung: Phát triển Chính phủ số, 
nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; 
phát triển hạ tầng số, thu hẹp khoảng cách số.

Trong đó, có các chỉ tiêu cụ thể:
80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau gồm 

cả thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ 
công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định 
kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 100% cơ sở dữ 
liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. 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 hằng năm tăng tối thiểu 7%. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh, 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.

“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cũng đề ra 6 nhiệm vụ, 
giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, gồm: Chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; 
phát triển nền tảng số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát 
triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

8 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KH&CN của cán bộ quản lý đi lại khó khăn, tốn 
chi phí quản lý 35 trạm.

Để khắc phục các điểm không phù hợp trên và 
cung cấp thông tin KH&CN nhanh chóng đến mọi 
người dân và phù hợp với xu hướng hiện nay là 
“chuyển đổi số” trên mọi lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh và đời sống xã hội, Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng KH&CN đã thực hiện chuyển đổi 
Cơ sở dữ liệu trạm thông tin KH&CN tỉnh trên 
máy tính trạm sang sử dụng trên mạng Internet, 
với mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo sự 
nhanh chóng tiện lợi; tăng cường khả năng chia sẻ 
tài nguyên CSDL đem lại nhiều thông tin KH&CN 
đến với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, 
học sinh, sinh viên,... Đem lại khả năng truy cập 
thông tin CSDL KH&CN mọi lúc mọi nơi.

- CSDL thông tin KHCN cung cấp kho tài 
nguyên KH&CN được số hóa, hỗ trợ chia sẻ các 
nguồn tài nguyên và làm nơi lưu trữ các tài liệu số 
hóa này.

- Cung cấp hệ thống thông tin số có khả năng 
tổ chức, phân loại, biên mục, chú dẫn và tổng hợp 

các tài nguyên KH&CN theo các chuẩn quy định 
trên nền hỗ trợ các cấu trúc siêu dữ liệu.

- Tạo nên giao diện duy nhất và thống nhất cho 
tất cả người dân cùng truy cập, tra cứu, tìm kiếm 
các tài nguyên đã số hóa để hỗ trợ nguồn tri thức, 
thông tin… phục vụ nhu cầu tham khảo, học tập, 
nghiên cứu, ứng dụng của mọi tầng lớp nhân dân 
trong và ngoài tỉnh.

Trong giai đoạn hiện nay KH&CN ngày càng 
phát triển, có tác động mạnh mẽ đến các ngành, 
lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh việc triển khai 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới thì việc đẩy 
mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến 
KH&CN có vai trò quan trọng mang lại hiệu quả 
cao vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Thực 
tế cho thấy, nhiều tài liệu về KH&CN cung cấp 
nhiều tư liệu bổ ích trong quá trình nghiên cứu, 
tổng kết thực tiễn đã góp phần quan trọng trong 
việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cây 
trồng, vật nuôi như tài liệu quy trình sản xuất, bảo 
quản và chế biến, tài liệu kỹ thuật, nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp thông minh,... Một 
trong các nguồn tài liệu phổ biến về KH&CN được 

Giao diện tra cứu CSDL trạm thông tin KH&CN tỉnh BR-VT trên mạng Internet
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nhiều độc giả khai thác sử dụng là nguồn tài liệu số 
hóa về KH&CN.

Sau khi thiết kế và phát triển ứng dụng, Trung 
tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN đã đưa 
vào vận hành khai thác ứng dụng “Cơ sở dữ liệu 
trạm thông tin KH&CN” vào tháng 01/2021. Đối 
tượng phục vụ là tất cả đối tượng có nhu cầu về 
thông tin KH&CN như: người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp, học sinh, sinh viên các trường trong và 
ngoài tỉnh…

Ngoài ra, nhiều tài liệu số được sưu tầm và 
tổng hợp theo các nguồn CSDL số tin cậy khác 
nhau nhằm hỗ trợ độc giả tiếp cận nguồn tin mới 
nhất về KH&CN. Tài liệu số được phân loại theo 
khung phân loại lĩnh vực như Khoa học tự nhiên; 
Khoa học, kỹ thuật và công nghệ; Khoa học nông 
nghiệp; Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn. 
Nguồn tài liệu số này thuộc các dạng khác nhau 
như sách, phim, tạp chí, bài báo, bản tin, các tài 
liệu quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật. Hiện 
nay nguồn CSDL số được cập nhật với hơn 3.000 
tài liệu (tài liệu kỹ thuật, sách, tạp chí và phim tư 
liệu về KH&CN). Một số lĩnh vực đang được tiếp 
tục cập nhật thông tin.

Độc giả có thể truy cập trực tiếp từ trình duyệt 
web như Internet Explorer, Chrome, Firefox.... 
trên máy tính cá nhân hoặc sử dụng các thiết bị như 
điện thoại, máy tính bảng... có kết nối Internet để 
vào ứng dụng tại địa chỉ http://dlis.baria-vungtau.
gov.vn.

Người dân tham dự tập huấn sử dụng “Cơ sở dữ liệu trạm 
thông tin khoa học và công nghệ” tại huyện Đất Đỏ - tháng 

3.2021
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN đã 

phối hợp các cơ quan truyền thông của tỉnh, Hội 
Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền và trực tiếp 
tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn cho người 
dân phương pháp tra cứu khai thác CSDL thông 
tin KH&CN trên ứng dụng. Trong thời gian tới 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN sẽ tiếp 
tục thu thập, chọn lọc, biên tập và cập nhật các 
tài liệu KH&CN lên hệ thống CSDL trạm thông 
tin KH&CN tỉnh BR-VT phù hợp với tình hình 
thực tế hiện nay, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng 
thành tựu KH&CN nhằm góp phần đem lại hiệu 
quả trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của 
người dân./.

P.N.V, N.V.Q, L.T.Đ

ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRONG THẾ KỶ 21
|| Mircea Eremia - Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Romania; Lucian Toma - Đại học Politehnica  

Bucharest; Mihai Sanduleac - ECRO SRL - Bucharest 10413, Romania -
II Người dịch: Nguyễn Kim Trường

Tóm tắt
Đô thị thông minh là một trong những lĩnh vực phát triển trong quá trình Việt Nam tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư - được xem là hình thành dựa trên nền tảng cách mạng số, tích hợp nhiều công 
nghệ, đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống văn 
hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.
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1. Giới thiệu
Sự phát triển đô thị đã dẫn đến sự thay đổi mô 

hình trong thế kỷ 21 và các hoạt động nghiên 
cứu làm cho thành phố thông minh hơn trở thành 
nhiệm vụ ưu tiên với sự tham gia trực tiếp từ các 
tổ chức công nghiệp và chính trị, các nhà chuyên 
môn và cộng đồng khoa học. Mặc dù công nghệ 
thông tin và truyền thông (CNTT&TT-ICT) đã 
phát triển theo cấp số nhân, và các thành phố thông 
minh trở thành hiện thực, khái niệm này vẫn đang 
được phát triển.

Liên hợp quốc ước tính rằng từ năm 2015 đến 
năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng 32%, tức là từ 
7,2 đến 9,7 tỷ dân, trong khi dân số đô thị sẽ tăng 
63%, từ 3,9 lên 6,3 tỷ dân. Các ước tính hiện tại 
cho thấy đến năm 2030, hơn 60% dân số thế giới 
sẽ sống ở các thành phố, và tăng trưởng đáng kể sẽ 
ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh.

Nhu cầu đô thị hóa một mặt là do sự di cư của 
dân cư từ các vùng nông thôn đến thành phố - hy 
vọng một cuộc sống tốt hơn (cho việc làm, giáo 
dục, chăm sóc y tế, tiếp cận văn hóa, v.v.), và mặt 
khác để di cư từ các nước nghèo hoặc có xung 
đột xã hội và quân sự đối với các nước công 
nghiệp. Dưới điều kiện đó, vào năm 2050, Ấn Độ 
sẽ đạt 1,7 tỷ dân, với siêu đô thị Mumbai (42 triệu) 
và New Delhi (36 triệu), Trung Quốc sẽ ổn định ở 
mức 1,34 tỷ dân, với thành phố Thượng Hải (21 
triệu), trong khi Nigeria và Indonesia sẽ đạt lần 
lượt 399 triệu và 321 triệu dân.

Khi hành tinh của chúng ta trở nên “đô thị” hơn, 
các thành phố phải trở nên thông minh hơn. Quá 
trình mở rộng đô thị hóa đòi hỏi những phương 
pháp và cách thức mới, sáng tạo, để quản lý sự 
phức tạp của cuộc sống đô thị: dân số quá đông, 
năng lượng tiêu thụ, quản lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường, … Những siêu đô thị đầu tiên trên thế 
giới (với hơn 10 triệu dân vào năm 1970) là New 
York và Tokyo; những thành phố này sở hữu cơ 
sở hạ tầng và nguồn lực cần thiết để đảm bảo nhu 
cầu của công dân. Tuy nhiên, hầu hết các siêu đô 
thị mới nằm ở các nước đang phát triển, có đông 

người nghèo và nguồn lực hạn chế, cơ sở hạ tầng 
hoặc hệ thống không thể đáp ứng nhu cầu ngày 
càng tăng. Những siêu đô thị này, không có khả 
năng phát triển phù hợp để đáp ứng tốc độ gia tăng 
số lượng dân cư, hỗn loạn và nguy hiểm, cũng như 
các dịch vụ y tế và giáo dục hạn chế. Trong điều 
kiện này, sự cạnh tranh về thực phẩm, nước uống 
và các nguồn năng lượng sẽ nhanh chóng tăng 
lên. Số siêu đô thị trong năm 2014 là 28, lớn hơn 
ba lần so với năm 1990 và đến năm 2030 ước tính 
là 41. Trong số 28 siêu đô thị, 16 nằm ở châu Á, 4 
ở Mỹ latinh, 3 ở Châu Phi và Châu Âu và 2 ở USA.

Trong khi vào năm 2015, dân số thành thị ở 
Liên minh Châu Âu là 72% tổng dân số, người 
ta ước tính rằng vào năm 2050, tỷ lệ này sẽ tăng 
lên 80%. Ví dụ, ở Romania, nơi mức độ đô thị 
hóa chỉ đạt 55%, các thành phố trực thuộc trung 
ương đang tìm kiếm các giải pháp để phát triển 
môi trường kinh doanh và đảm bảo điều kiện sống 
tốt nhất cho công dân của họ.

Mặc dù các thành phố chỉ chiếm 2% bề mặt 
hành tinh, nhưng chúng chứa khoảng 50% dân 
số thế giới, tiêu thụ 75% tổng năng lượng được 
tạo ra, và là nguyên nhân gây ra 80% hiệu ứng 
nhà kính. Đây là lý do tại sao sự phát triển đô thị 
và các vấn đề liên quan của nó đã được thảo luận 
kỹ lưỡng trong nhiều năm tại nhiều hội nghị quốc 
gia và quốc tế. Một số sự kiện quan trọng nhất 
là Shanghai World Expo (2010), Ecocity World 
SummitMontreal (8/2011), Smart City Expo World 
Congress ở Barcelona (tháng 11 năm 2011), Hội 
nghị quốc tế về lưới thông minh cho thành phố 
thông minh / Hội nghị thượng đỉnh về thành phố 
thông minh 360 năm 2015 tại Toronto (tháng 10 
năm 2015), Diễn đàn Thế giới Thành phố Thông 
minh tại Singapore (tháng 7 năm 2016),… Kết 
luận mối quan tâm cho sự phát triển thông minh 
của các đô thị là một kỳ vọng để giảm nghèo đói, 
bất bình đẳng và thất nghiệp, và kể cả quản lý hiệu 
quả các nguồn năng lượng.
2. Sự phát triển của khái niệm đô thị thông 
minh

Tiếp theo Đặc san Thông tin KH&CN số 120-2021, trong số này, Ban Biên tập Đặc san giới thiệu bạn đọc tham 
khảo một nghiên cứu tổng quan của các nhà khoa học Romania về thuật ngữ và đặc điểm tiêu biểu nhất của 
đô thị thông minh làm cơ sở tiếp cận các mô hình đô thị thông minh cụ thể.

Từ khóa: đô thị hóa; đô thị thông minh; lưới điện thông minh; sự bền vững.
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Sự quan tâm phát triển bền vững của các khu định 
cư đô thị là mối quan tâm lớn kể từ thời cổ đại đối 
với cả kiến trúc sư và quản lý hành chính. Trong 
cuốn sách “Garden Cities of Tomorrow” xuất bản 
năm 1898 của nhà quy hoạch đô thị người Anh 
Ebenezer Howard, đô thị được coi là một phạm 
trù riêng biệt, đó là cách biến những khu ổ chuột 
thành những khu dân cư có khả năng mang lại cơ 
hội và tiện nghi. EugèneHénard người Pháp, một 
trong những nhà quy hoạch đô thị đầu tiên có ảnh 
hưởng đến sự phát triển của các thành phố châu 
Âu trong tương lai, trong bài phát biểu của mình 
tại Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh cho biết: Mục 
đích của tôi là tìm hiểu ảnh hưởng mà tiến bộ của 
khoa học và công nghiệp hiện đại có thể thực hiện 
khi lập kế hoạch về các mặt của thành phố tương 
lai. Các thành phố của ngày mai sẽ dễ bị biến đổi 
và hoành tráng hơn thành phố của ngày hôm qua”.

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau đã đề 
xuất các định nghĩa cho thành phố thông minh, 
chẳng hạn như:

+ “Thành phố thông minh” sử dụng CNTT&TT-
ICT để nâng cao khả năng sống, khả năng làm việc 
và tính bền vững [Hội đồng các thành phố thông 
minh 2014];

+ Một thành phố giám sát và tích hợp các điều 
kiện của tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng của 
nó - bao gồm đường, cầu, đường hầm, đường ray, 
tàu điện ngầm, sân bay, cảng biển, thông tin liên 
lạc, nước, điện, thậm chí cả các tòa nhà lớn - có 
thể tốt hơn tối ưu hóa các nguồn lực của nó, lập kế 
hoạch các hoạt động bảo trì phòng ngừa và giám 
sát các khía cạnh bảo mật trong khi tối đa hóa dịch 
vụ cho công dân của mình [Thông tin Khoa học và 
Kỹ thuật của Văn phòng Hoa Kỳ];

+ Thành phố thông minh có thể được coi là một 
không gian địa lý xác định có thể quản lý các 
nguồn lực (tự nhiên, con người, thiết bị, tòa nhà và 
cơ sở hạ tầng), cũng như chất thải do phong cách 
sống tạo ra; nó phải bền vững và không được làm 
độc hại cho môi trường.

Bảng 1 trình bày một phần thuật ngữ sử dụng 
theo thời gian nói chung được các tác nhân tham 
gia vào các lĩnh vực cụ thể liên quan đến “thành 
phố tương lai”.

Bảng 1: “Thành phố tương lai” - quan niệm về thành công

- “Thành phố bền vững” trở thành thuật ngữ 
phổ biến nhất sau năm 1950 liên quan đến sự phát 
triển đô thị trong tương lai, một ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến từ báo cáo của United Nations Brundtland 
Commission (1987) trong lĩnh vực phát triển bền 
vững. Trở thành thuật ngữ tham khảo phổ biến 
nhất trong tiếng Anh, đặc biệt là ở Vương quốc 
Anh, Canada, Úc, Hoa Kỳ và Ấn Độ, có thể đã đưa 
ra các chiến lược để đưa ra các quyết định khẩn 
cấp nhằm hạn chế biến đổi khí hậu.

- “Thành phố kỹ thuật số” đã trở thành thuật 
ngữ phổ biến thứ hai được sử dụng vào cuối những 
năm 90, vì nó gợi ý một sự kết nối với công nghệ 
thông tin và truyền thông đang phát triển theo cấp 
số lũy thừa và số lượng lớn thông tin. Chương trình 
do European Commission thành lập có tên là “Các 
thành phố kỹ thuật số Châu Âu” (1996 - 1999) là 
một trong những hành động đầu tiên truyền cảm 
hứng cho việc xuất bản một số sách. Dự án đã thúc 
đẩy ý tưởng về số hóa để hỗ trợ các môi trường 
phức tạp của một thành phố bằng các nền tảng 
thông tin và mạng kỹ thuật số nhằm cung cấp dịch 
vụ cho cộng đồng địa phương và đảm bảo sự tham 
gia tích cực của người dân đến các quyết định của 
thành phố.

Tuy nhiên, kể từ năm 2009, sự quan tâm đối với 
thuật ngữ “thành phố kỹ thuật số” hay “thành phố 
số” đã giảm đáng kể, vì nó dần dần được thay thế 
bằng thuật ngữ mới “thành phố thông minh”. 
Thuật ngữ này kết hợp các yếu tố về tính bền vững 
và hòa nhập xã hội, đồng thời phù hợp với sự phát 
triển của cách mạng công nghệ internet mới. Một 
số nhà quan sát chỉ ra rằng thuật ngữ “thông minh” 
trung tính hơn từ quan điểm chính trị so với thuật 
ngữ “Tính bền vững”. Vì thế, các kết hợp khác 
nhau của thuật ngữ “thông minh” (thành phố thông 
minh, tăng trưởng thông minh, phát triển thông 



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

12 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

minh) dễ dàng được chấp nhận hơn ở các quốc gia 
mà phần lớn dư luận liên kết các thuật ngữ “Tính 
bền vững” và “Tính xanh” với các chính sách tự 
do hoặc tiến bộ mạnh mẽ.

Mặt khác, thuật ngữ “thành phố sinh thái” được 
đề xuất bởi Urban Ecology - một nhóm do Richard 
Register thành lập ở California, trở nên phổ biến 
hơn vào giữa những năm 90. Nó thúc đẩy ý tưởng 
loại bỏ tất cả chất thải carbon, sản xuất năng lượng 
thông qua các nguồn tài nguyên sạch, và phát triển 
thành phố cân bằng với thiên nhiên. Thành phố 
sinh thái đã tìm được sự quan tâm hơn kể từ năm 
2011 khi khái niệm thành phố thông minh bắt đầu 
nhận được sự quan tâm theo cấp số luỹ thừa. Các 
thành phố cạnh tranh để đảm bảo điều kiện sống 
chất lượng cao cho công dân của họ, trong khi các 
dự án “thành phố sinh thái” đã được đề xuất theo 
quan điểm đổi mới bền vững, trong đó có Abu 
Dhabi (thủ đô của Tiểu các vương quốc Ả Rập) và 
các thành phố từ Trung Quốc.

Bảng 2. Xu hướng địa lý trong việc sử dụng thuật ngữ thành 
phố trong tương lai

Nghiên cứu được xây dựng bởi Catapult Future 
Cities trình bày thành phố dưới hai hình thức 

chung, đó là các “thành phố tương lai” và “Tương 
lai của thành phố”, được sử dụng bởi giới học 
thuật, cũng như các chính trị gia:

i) Tương lai của các thành phố: thuật ngữ được 
thông qua nhằm gợi ý cách thức đảm bảo nhu cầu 
của các thành phố trong tương lai xem xét vai trò 
của họ trong tương lai và những áp lực và mối đe 
dọa mà họ sẽ phải đối mặt để giúp đỡ các công dân 
thích ứng thành công với bất kỳ điều kiện nào.

ii) Các thành phố trong tương lai: phản ánh 
tầm nhìn/mục tiêu của người dân về các đặc điểm 
của thành phố (chức năng của họ sẽ thế nào, họ sẽ 
dựa vào những hệ thống nào và cách họ sẽ tương 
tác với người dân, chính quyền, doanh nghiệp môi 
trường, các nhà đầu tư và với môi trường mà họ 
sẽ sống).

Bằng cách kết hợp hai thuật ngữ này, thuật ngữ 
được sử dụng nhiều thứ ba sẽ tạo ra, sau “thành phố 
bền vững” và “thành phố thông minh”. Điều quan 
trọng cần lưu ý là thuật ngữ “thành phố tương lai”, 
vốn ít được sử dụng để xác định kích thước công 
nghệ, đã thay thế cụm từ “tương lai của các thành 
phố” bắt đầu năm 2009. Sự tăng dần của thuật ngữ 
“các thành phố trong tương lai” được liên kết với 
xu hướng tách các khu vực đô thị thành các lĩnh 
vực mới - kỹ thuật, xây dựng dân dụng, năng lượng 
và sinh thái học. Mặt khác, cụm từ “tương lai của 
các thành phố” được kết nối với phương pháp lập 
kế hoạch, quy hoạch và chính sách. Thuật ngữ này 
được sử dụng rộng rãi ở Vương quốc Anh, Bắc 
Mỹ, Nam Á và ở Mỹ Latinh. Ở cấp thành phố, có 
sự quan tâm đối với thuật ngữ “thành phố tương 
lai” tại các thành phố lớn từ phía tây và phía đông, 
bao gồm cả Singapore, Mumbai, London và San 
Francisco.

Theo Google Trend, thuật ngữ “Thành phố sinh 
thái” đã được chấp nhận rộng rãi hơn ở Nam Á, 
Úc, Tây Âu và Bắc Mỹ, trong khi “Thành phố 
thông minh” đã được chấp nhận rộng rãi ở Châu 
Âu và Bắc Mỹ. Các thuật ngữ “Thành phố xanh” 
và “Thành phố nhỏ gọn” có liên quan đến các công 
ty từ Bắc Mỹ và Úc, trong khi ở Ấn Độ các thuật 
ngữ như “Thành phố bền vững” và “Thành phố 
sáng tạo” được sử dụng rộng rãi. Ngoài ra, Bảng 2 
quy định tần suất sử dụng thuật ngữ ở nhiều quốc 
gia khác nhau.

Tuy nhiên, bất kể tên gọi là gì, các thành phố 
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trong tương lai phải thích ứng để giảm thiểu tác 
động của biến đổi khí hậu; tăng trưởng dân số; toàn 
cầu hóa nền kinh tế, nhân khẩu học, rủi ro và sinh 
thái; sự phát triển công nghệ; thay đổi địa chính 
trị; sự di chuyển của con người (bao gồm cả di 
cư); sự lão hóa dân số; xung đột xã hội và bất bình 
đẳng; mất an ninh (liên quan đến năng lượng, thực 
phẩm, nước); những thay đổi trong chính phủ và 
các lĩnh vực thể chế.
3. Đặc điểm của thành phố thông minh

Sự thông minh của một thành phố được cung cấp 
bởi tập hợp các cơ sở hạ tầng vật chất và luật pháp 
hỗ trợ nền kinh tế phát triển, đảm bảo hòa nhập xã 
hội và cho phép bảo vệ môi trường. Hình 1 minh 
họa các đặc điểm chính của một thành phố và các 
công cụ của nó, có sẵn cho cả đô thị và công dân, 
có thể biến một thành phố thành một thành phố 
thông minh.

Hình 1. Các đặc điểm và công cụ được sử dụng để xác 
định Thành phố Thông minh.

Tiêu chuẩn ISO 37120/2014, có tiêu đề Phát 
triển bền vững cộng đồng, xác định 17 chỉ số chủ 
yếu cho đánh giá kết quả hoạt động của các thành 
phố trên quan điểm đảm bảo các dịch vụ đô thị 
và chất lượng cuộc sống, đó là: Kinh tế, giáo dục, 
năng lượng, môi trường, tài chính, hỏa hoạn và 
ứng phó khẩn cấp, quản trị, sức khỏe, giải trí, an 
toàn, nơi ở, chất thải rắn, viễn thông và đổi mới, 
giao thông vận tải, quy hoạch đô thị, nước thải, 
nước và vệ sinh. Các chỉ số này, có thể bao gồm 
một số chỉ số phụ, là tài liệu tham khảo cho các 
nhà quản lý thành phố, các chính trị gia, các nhà 
nghiên cứu, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà lập kế 
hoạch, nhà thiết kế và các chuyên gia khác để tập 

trung vào các vấn đề chính yếu và đưa ra chính 
sách cho các thành phố đáng sống hơn, bao dung, 
bền vững, có khả năng phục hồi, hấp dẫn về kinh 
tế và thịnh vượng hơn.

Bảng 3 trình bày các hướng phát triển của một 
thành phố và cung cấp các ví dụ về các ứng dụng 
khác nhau bằng các phương tiện trong đó các mục 
tiêu chính của thành phố thông minh có thể đạt 
được. Các hướng phát triển đề cập đến cơ sở hạ 
tầng, các dịch vụ và hệ thống hành chính cần thiết 
để tạo ra một môi trường phù hợp nhằm đạt được 
các đặc điểm của thành phố thông minh.

Công nghệ thông tin và truyền thông (ITC) là 
cần thiết trong thành phố thông minh để: (i) Hiệu 
quả sử dụng cơ sở hạ tầng và cho phép phát triển 
bền vững từ quan điểm kinh tế, xã hội và văn 
hóa; (ii) Thu hút sự tham gia của công dân ở cấp 
chính quyền địa phương bằng cách sử dụng hệ 
thống điện tử; (iii) Hỗ trợ học tập từ kinh nghiệm, 
thích ứng và sáng tạo để phản ứng hiệu quả hơn 
và nhanh hơn trước những thay đổi khác nhau. Sự 
thông minh của thành phố được tạo ra bằng cách 
kết nối mạng lưới viễn thông kỹ thuật số (mạng 
nơron). Trí thông minh được tích hợp vào hệ thống 
(não), cảm biến và các thành phần vật lý (cơ quan 
cảm nhận), cũng như công cụ phần mềm (kiến 
thức và các đặc điểm nhận thức).

Bảng 3. Các hướng phát triển thành phố thông minh

Để sử dụng cơ sở dữ liệu và ứng dụng phần mềm 
dễ dàng hơn, một khái niệm mới đã ra đời, được gọi 



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

14 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

là Internet vạn vật (Internet of things - IoT). Thông 
tin thu thập bằng các cảm biến và nền tảng phần 
mềm được lưu trữ trên các máy chủ đám mây, sau 
đó được truy cập bởi nhiều người dùng khác nhau 
(cả con người và hệ thống tự động) bằng các công 
cụ phần mềm. Tuy nhiên, trong môi trường truy 
cập thông tin mở này, bảo mật dữ liệu là rất quan 
trọng để tránh thiệt hại về kinh tế hoặc xã hội.
4. Sự kết nối giữa Lưới điện thông minh và 
Thành phố thông minh

Các thành phố thông minh tích hợp cả theo chiều 
dọc và chiều ngang của các cơ sở hạ tầng hoặc hệ 
thống khác nhau, và vì lý do này, chúng đôi khi 
được xem là “Hệ thống của các hệ thống”. Trong 
khi cơ sở hạ tầng ITC là mức hỗ trợ cho ứng dụng 
quản lý và điều khiển, lưới điện thông minh là hệ 
thống kết hợp hoạt động tất cả các hệ thống khác.

Cơ sở hạ tầng điện năng là một trong những 
công cụ quan trọng nhất của bất kỳ thành phố 
nào. Không có sẵn điện năng trong một thời gian 
dài cuối cùng sẽ làm cho tất cả các mạng lưới tiện 
ích khác không làm việc.

Ngày nay “Năng lượng thông minh” là một cách 
diễn đạt được sử dụng thường xuyên, xét đến tầm 
quan trọng của năng lượng trong hoạt động của 
thành phố. Thực tế, người tiêu dùng và nhà sản 
xuất điện đưa ra các chiến lược để tiết kiệm năng 
lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm tối 
ưu hóa việc sử dụng các nguồn năng lượng. Một 
hội nghị có tiêu đề “Làm thế nào để xây dựng các 
vùng năng lượng thông minh” diễn ra gần đây 
tại Karlsruhe tập trung vào các khái niệm và các 
phương pháp sáng tạo nhất cho các giải pháp năng 
lượng thông minh ở cấp địa phương và khu vực. 
Phát triển lưới điện thông minh ở các thành phố 
dựa trên năm hướng cơ bản:

A. Phát huy các nguồn năng lượng sạch. Các 
thành phố thông minh được đánh giá trên quan 
điểm sử dụng năng lượng sạch. Các giải pháp lưới 
điện thông minh là các yếu tố chủ chốt để hỗ trợ 
phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (RES) và 
nhà máy điện phát huy hiệu suất cao. Tích hợp các 
nguồn phân tán vào một nhà quản lý đáng tin cậy 
và an toàn giúp linh hoạt trong việc cung cấp điện 
cho người tiêu dùng.

B. Đo thông minh. Phát triển cơ sở hạ tầng nâng 
cấp đo lường (AMI) là một trong những yếu tố cần 

thiết cho chiến lược thành phố thông minh, sẽ cho 
phép, thông qua việc đọc dữ liệu từ xa và liên lạc 
hai chiều, sự tham gia tích cực của người tiêu dùng 
để cân bằng tải trong các tình huống quan trọng và 
thực hiện các biểu thuế động nhằm kích thích tích 
hợp các nguồn năng lượng tái tạo và xe điện. Mặt 
khác, AMI sẽ cho phép các nhà vận hành (nhà điều 
hành phân phối, nhà cung cấp năng lượng) để xây 
dựng dự báo phụ tải cho các khoảng thời gian phụ 
tải khác nhau.

C. Chiếu sáng công cộng hiệu quả. Các thành 
phố tự trị cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng 
trong việc áp dụng các giải pháp bền vững như 
một biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng 
lượng. Một số ví dụ là việc sử dụng đèn tiêu thụ 
điện thấp và đèn hiệu suất cao đối với ánh sáng 
đường phố hoặc việc sử dụng các cảm biến để tự 
động bật/tắt chiếu sáng khi cần thiết, kể cả chiếu 
sáng trong các tòa nhà hành chính.

D. Tích hợp xe điện. Ô nhiễm không khí ở các 
thành phố là một trong những vấn đề quan trọng 
nhất của sức khỏe cộng đồng. Các vấn đề tích 
hợp quy mô lớn các xe điện yêu cầu các giải pháp 
thông minh được áp dụng trong lĩnh vực mạng 
lưới điện. Quản lý sạc pin là điều cần thiết để tránh 
quá tải mạng lưới và hỗ trợ việc sử dụng tối ưu 
năng lượng sạch. Xe điện là một phương tiện để 
xử lý lượng năng lượng dư thừa từ các nguồn năng 
lượng tái tạo, chủ yếu là trong khoảng thời gian 
ban đêm.

E. Sự tham gia tích cực của người tiêu dùng. Ứng 
dụng mạng lưới điện thông minh mới hướng tới 
người tiêu dùng; mạng lưới thông minh lưới được 
tùy chỉnh để thông báo, giáo dục và hỗ trợ người 
tiêu dùng đưa ra các quyết định tốt nhất. Bằng 
cách tích hợp xe điện và hỗ trợ các nguồn điện 
năng nhỏ, người tiêu dùng có thể trở thành người 
có khả năng đưa điện vào lưới điện trong thời gian 
nạp tải. Do đó, người tiêu dùng có thể tích cực 
tham gia vào việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

Để đạt được các mục tiêu đã trình bày ở trên, 
lưới điện thông minh phải được phát triển ở ba 
cấp độ:

(i) Cơ sở hạ tầng vật chất. Lưới điện thông minh 
là một cuộc cách mạng công nghiệp và kinh tế cần 
thiết đang đi vào thời tiên tiến mà vẫn có thể tìm 
thấy ở các trạm biến áp, đường dây điện và máy 
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biến áp. Với sự ra đời của kỹ thuật tính toán và 
những đổi mới trong vật liệu kỹ thuật điện mà hiện 
nay người ta có thể sản xuất thiết bị điện và hệ 
thống tự động hóa, bảo vệ và điều khiển tiên tiến.

Hiện tại, hầu hết các công nghệ này đều đã có 
sẵn, cho phép thực hiện các bước đầu tiên trong 
việc phát triển lưới thông minh:

+ Các mức độ quan trọng của tự động hóa, truyền 
thông và công nghệ thông tin ngày nay có thể đảm 
bảo mức độ tin cậy cao của mạng lưới phân phối 
tại các thành phố;

+ Rõ ràng là xu hướng hiện đại hóa thiết bị cả 
trong các trạm biến áp và các công trình lắp đặt 
tại hiện trường sẽ giảm rất nhiều thời gian phản 
ứng trong trường hợp cách ly lỗi, vị trí lỗi và khôi 
phục, cấu hình lại mạng và điều khiển điện áp và 
công suất phản ứng;

+ Sự gia tăng trong chia sẻ các nguồn năng lượng 
tái tạo đòi hỏi phải sử dụng các thiết bị bảo vệ 
mới điều chỉnh cho các tình huống này và cấu hình 
mạch đặc biệt trong trạm biến áp. Hơn bao giờ hết, 
cài đặt thiết bị và chương trình bảo vệ tuân thủ các 
tiêu chuẩn cụ thể và các nguyên tắc tích hợp các 
ứng dụng thông tin hướng dữ liệu trở thành yếu tố 
cần thiết trong thiết kế hiện đại.

(ii) Cơ sở hạ tầng CNTT&TT. Sự thông minh 
của một mạng lưới điện được cung cấp bởi các 
ứng dụng phần mềm và cơ sở hạ tầng truyền thông 
kết nối các nhà khai thác với các thành phần của 
mạng. Phát triển lưới điện thông minh do đó có thể 
vì sự sáng tạo trong lĩnh vực CNTT&TT, chủ yếu 
được nhìn thấy trong 15 năm qua. Việc triển khai 
quy mô lớn của cơ sở hạ tầng CNTT&TT vốn cho 
phép khả năng truy cập từ xa vào thông tin, bao 
gồm xử lý lệnh và kiểm soát hệ thống, như vậy tồn 
tại nguy cơ truy cập trái phép. Trong những điều 
kiện này, việc bảo vệ chống lại các cuộc tấn công 
mạng là rất quan trọng để ngăn ngừa thiệt hại kinh 
tế. Tiêu chuẩn Hoa Kỳ NISTIR 7628 Bản sửa đổi 
1 trình bày một khung phân tích mà các tổ chức có 
thể sử dụng để phát triển các chiến lược an ninh 
không gian mạng hiệu quả được điều chỉnh cho 
phù hợp với các kết hợp cụ thể đặc điểm của mạng 
lưới thông minh, các nguy cơ và lỗ hổng bảo mật.

(iii) Tiêu chuẩn hóa. Tính mới của lưới điện 
thông minh và các khái niệm thành phố thông 
minh là một rào cản đối với khả năng tương thích 

của số lượng lớn thiết bị được cung cấp bởi nhiều 
công ty trong lĩnh vực này, với mục tiêu nhanh 
chóng cung cấp giải pháp đồng thời với phát triển 
kinh tế bền vững. Để đảm bảo tích hợp hài hòa tất 
cả các thiết bị và để giảm chi phí vận hành, đòi hỏi 
phải có một tiêu chuẩn hóa phù hợp.

Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC) cung cấp 
tiêu chuẩn hóa ở Châu Âu. Để đơn giản hóa việc 
xác định các tiêu chuẩn phù hợp với một ứng 
dụng cụ thể, IEC đã tạo ra một bản đồ kết nối của 
miền mạng lưới thông minh và ứng dụng [http://
smartgridstandardsmap.com/].

 Tương tự, tiêu chuẩn hóa ở USA được cung cấp 
bởi Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST). 
5. Kết Luận

Sự phát triển của các thành phố thông minh phụ 
thuộc nhiều vào mức độ thông minh của các mạng 
lưới điện có thể đảm bảo cung cấp năng lượng điện 
cho tất cả người tiêu dùng và đảm bảo đạt được 
một số đặc điểm của đô thị, trong đó có việc nâng 
cao hiệu quả, nhưng khía cạnh quan trọng nhất là 
sự phối hợp dễ dàng giữa các nhà quản lý đô thị, 
những người vận hành các cơ sở hạ tầng khác nhau 
và những người chịu trách nhiệm về an toàn và 
sức khỏe cộng đồng. Lưới điện thông minh sẽ có 
khả năng kích thích người tiêu dùng sửa đổi tải 
của họ trong các điều kiện quan trọng để duy trì 
cơ sở hạ tầng điện không bị ảnh hưởng. Hệ thống 
tự động hóa để tự chẩn đoán sẽ hỗ trợ khôi phục 
điện cung cấp từ các khu vực có đường dẫn dự 
phòng. Phát sinh cục bộ sẽ được sử dụng để đáp 
ứng nhu cầu trong thời gian ngắn. Cộng đồng (khu 
vực công nghiệp, thương mại, khu dân cư) sẽ tự 
động phản ứng bằng cách giảm phụ tải điện để 
phục hồi nhanh chóng việc cung cấp điện. Giao 
thông vận tải và hệ thống giao thông sẽ được đồng 
bộ với hệ thống năng lượng để đảm bảo hoạt động 
của các tuyến đường quan trọng. Thông tin logistic 
hàng ngày sẽ được thu thập và cung cấp cho cộng 
đồng bằng tất cả các phương tiện sẵn có, đặc biệt 
là sử dụng mạng xã hội đa phương tiện. Hiệu quả 
và an toàn sẽ được cải thiện đáng kể nhờ độ chính 
xác của thông tin./.

Lược dịch: Nguyễn Kim Trường
(Nguồn: www.sciencedirect.com)
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Phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông 
nghiệp là xu thế tất yếu mang tính quy luật đang 
diễn ra phổ biến trên toàn thế giới nhờ những tiến bộ 
vượt bậc của công nghệ. Việt Nam là nước đang phát 
triển, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
(UDCNC) được coi là giải pháp để công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nông nghiệp là ngành 
sử dụng nhiều tài nguyên hơn các ngành khác, trong 
đó tài nguyên đất chiếm 70%, tài nguyên nước chiếm 
60% và sử dụng tới 25% tổng lao động xã hội. Theo 
số liệu thống kê, nông nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu 
chiếm gần 6% GDP của tỉnh, được định hướng là một 
trong bốn trụ cột chính của nền kinh tế tỉnh, đã tạo ra 
khối lượng lớn hàng hóa nông lâm sản, thủy hải sản, 
góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong bài viết nhóm tác 
giả tập trung làm rõ bản chất ứng dụng công nghệ 
4.0 trong nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-
VT); đánh giá tổng quan tình hình ứng dụng công 
nghệ 4.0 trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, và kiến 
nghị giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 
để nông nghiệp BR-VT có thể bứt phá, tăng trưởng 
nhanh và hiệu quả hơn.
ĐẶT VẤN ĐỀ

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) với sự xuất hiện của hàng 
loạt các công nghệ đột phá trong các lĩnh vực về số 
hóa, vật lý và công nghệ sinh học. Những công nghệ 
phổ biến hiện nay của CMCN 4.0 có thể kể đến: 
trí tuệ nhân tạo, máy học (machine learning), học 
sâu (deep learning), robot và các hình thức tự động 
hóa mới, internet di động, cảm biến và internet vạn 
vật (IoTs), block chain và sổ cái phân phối, công 
nghệ in 3D, các phương tiện tự động (máy bay và 
ô tô không người lái), các vật liệu mới, tiến bộ về 
di truyền, kĩ thuật sinh học, cá nhân hóa và chính 
xác trong y học, các nguồn năng lượng và công 

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 
TRONG NÔNG NGHIỆP 
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nghệ lưu trữ mới, tính toán lượng tử [1]. Hiện nay, 
có rất nhiều các khái niệm khác nhau về ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ 4.0 trong nông nghiệp. 
Các nhà nghiên cứu đã phân tích và đưa ra nhận 
định về bản chất của nông nghiệp UDCNC với 
nhiều góc nhìn đa dạng. Theo Vụ Khoa học công 
nghệ (Bộ NN&PTNT) cho rằng, nông nghiệp công 
nghệ cao (CNC)  là nền nông nghiệp được áp dụng 
những công nghệ mới vào sản xuất, bao gồm: công 
nghiệp hóa nông nghiệp (cơ giới hóa các khâu của 
quá trình sản xuất), tự động hóa, công nghệ thông 
tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và 
các giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất 
và chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên 
một đơn vị diện tích và phát triển bền vững trên cơ 
sở canh tác hữu cơ”. 

Trong Luật công nghệ cao (năm 2008), CNC 
là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, được tích hợp 
từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, tạo 
ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, 
giá trị gia tăng, thân thiện với môi trường, có vai 
trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản 
xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản 
xuất, dịch vụ hiện có”. Tác giả Lê Quý Kha nhận 
định, nông nghiệp 4.0 là ứng dụng các thành tựu 
của công nghiệp 4.0 (Internet, công nghệ sinh học, 
công nghệ nano, công nghệ chiếu sáng, công nghệ 
robot…) vào nông nghiệp sao cho giảm thiểu sức 
lao động, giảm thất thoát do thiên tai, sâu bệnh, an 
toàn môi trường, tiết kiệm chi phí trong từng khâu 
hay toàn bộ quy trình sản xuất - chế biến - tiêu thụ 
[2]. Nhóm nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Tuấn 
Anh cho rằng: Thuật ngữ nông nghiệp 4.0 thể hiện 
mức độ tiên tiến của phương thức sản xuất, phải là 
nông nghiệp thông minh, số hóa, chính xác, nông 
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nghiệp CNC, hiện đại, nông nghiệp kết nối rộng…
[3]. Theo quan điểm của PGS.TS Phạm Văn Hiền, 
nông nghiệp CNC là nền nông nghiệp áp dụng 
các CNC trong các khâu canh tác từ làm đất, 
chọn giống, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch 
và công nghệ sau thu hoạch, tất cả các khâu hoàn 
toàn được kiểm soát chất lượng. Sản phẩm ứng 
dụng nông nghiệp CNC mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, sản lượng lớn, chất lượng cao, an toàn cho sức 
khỏe con người, không tác động tiêu cực đến môi 
trường cũng như “sức khỏe” của đất [4].

Mặc dù ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông 
nghiệp được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, tuy 
nhiên đều giúp giải quyết những thách thức mà 
ngành đang phải đối mặt, đó là: Điều kiện sản xuất 
ngày càng khó khăn hơn (diện tích đất nông nghiệp 
bị thu hẹp do quá trình công nghiệp hóa và đô thị 

hóa; lực lượng lao động trong nông nghiệp có xu 
hướng giảm do chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tình 
trạng già hóa dân số; biến đổi khí hậu khiến cho 
việc canh tác truyền thống ngày càng trở nên bấp 
bênh…); Mức thu nhập của người tiêu dùng tăng 
khiến cho nhu cầu về các hàng hóa nông nghiệp 
ngày càng thay đổi, chuyển từ số lượng sang chất 
lượng, tính đa dạng và bảo vệ môi trường [5].
ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG TRONG 
NÔNG NGHIỆP

Lịch sử loài người đã trải qua bốn cuộc cách 
mạng về công nghệ, nông nghiệp là một trong các 
lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng của công nghệ. 
Trong nghiên cứu của mình GS. Võ Thành Thu đã 
chỉ ra các đặc trưng của các cuộc cách mạng công 
nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp (Bảng 1). 

Như vậy có thể thấy, nông nghiệp 4.0 hay còn 
gọi là nền nông nghiệp thông minh không chỉ 
thuần túy là đưa CNC vào sản xuất như sử dụng 
các phương pháp cánh tác mới như: thủy canh 
(hydroponics, aquaponics), khí canh (aeroponics) 
mà còn thay đổi cách quản lý nông nghiệp. Các 
vấn đề liên quan đến tổ chức sản xuất nông nghiệp 
(cụ thể: chọn giống, tưới tiêu, bảo vệ thực vật, dự 

báo thời tiết, tiêu thụ sản phẩm) sẽ do máy móc 
với trí tuệ nhân tạo (AI-Artificial Intelligence), 
dữ liệu lớn (Big data), GPS (Global Positioning 
System), GIS (Geographic Information System), 
RS (Remote sensing) thực hiện một cách chính 
xác và hiệu quả. Trong bảng 2 nhóm tác giả đã 
tổng hợp các công nghệ 4.0 ứng dụng trong nông 
nghiệp.

Bảng 1. Đặc trưng của các cuộc cách mạng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp [6]
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THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ 
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 
TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BR-VT

Tỉnh BR-VT đã có các động thái tích cực trong 
tiếp cận và thúc đẩy phát triển ứng dụng công 
nghệ 4.0 trong nông nghiệp. Điều này được thể 
hiện trong Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/07/2017 
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh BR-VT về việc 
phát triển Nông nghiệp UDCNC đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2025 và Quyết định số 712/
QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh BR-
VT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án 
số 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp UDCNC 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tính đến 
tháng 7 năm 2020, trong lĩnh vực nuôi trồng thủy 
hải sản trên địa bàn tỉnh có khoảng 18 cơ sở nuôi 
trồng và sản xuất giống thủy sản với diện tích 
khoảng 400 ha nuôi tôm đang ứng dụng công nghệ 
cao so với tổng diện tích nuôi trên toàn tỉnh đạt 
7.200 ha. Như vậy diện tích nuôi trồng thủy sản 
ứng dụng CNC chiếm tỉ lệ khoảng 5,6% so với 
tổng quy mô nuôi trên địa bàn tỉnh. Đối với lĩnh 
vực trồng trọt, trên địa bàn tỉnh có 46 cơ sở ứng 

dụng CNC, quy mô sản xuất diện tích 2,562.51 ha; 
diện tích đang sản xuất là 2,527.7 ha, sản lượng 
ước đạt 27,835 tấn/năm. Các sản phẩm chủ yếu 
như rau các loại, dưa lưới, chuối, cây ăn quả, hoa, 
nấm, hồ tiêu đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP 
và chứng nhận hữu cơ… Công nghệ ứng dụng 
trong sản xuất gồm: nhà màng, nhà lưới, hệ thống 
tưới tiết kiệm kết hợp bón phân; công nghệ thủy 
canh; công nghệ theo dõi điều chỉnh nhiệt độ, ẩm 
độ từ xa. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 đã giúp 
tăng năng suất trên đơn vị diện tích, tăng chất 
lượng sản phẩm do chủ động quản lý dịch hại, điều 
kiện sản xuất và cung cấp dinh dưỡng trong suốt 
quá trình sinh trưởng của cây trồng. Tỷ trọng giá 
trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng CNC trên tổng 
giá trị sản phẩm nông nghiệp lĩnh vực trồng trọt có 
xu hướng tăng qua các năm: từ 3,03% năm 2017 
lên 6,47% năm 2020. Trong lĩnh vực chăn nuôi, 
trên địa bàn tỉnh có 127 trại ứng dụng CNC (gồm: 
16 trại heo thịt, 30 trại heo nái, 68 trại gà thịt, 02 
trại gà giống, 11 trại vịt đẻ). Tổng giá trị sản phẩm 
ứng dụng CNC trong chăn nuôi cũng tăng qua 
các năm: Năm 2018 đạt 2.890,9 tỷ đồng, đến năm 
2020 đạt 4.672,8 tỷ đồng. Theo đó tỷ lệ giá trị sản 

Bảng 2. Các công nghệ 4.0 ứng dụng trong nông nghiệp
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phẩm ứng dụng công nghệ so với tổng giá trị sản 
phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đạt 44-45%. 

Để tiếp tục phát triển nông nghiệp 4.0 tại BR-VT 
nói riêng và Việt Nam nói chung, nhóm tác giả đề 
xuất thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

1. Cần xác định nông nghiệp 4.0 là một trụ cột 
chính của nền kinh tế 4.0 với mục tiêu nâng cao 
thu nhập trung bình của người nông dân bằng cách 
hình thành các trung tâm nông nghiệp và thực 
phẩm theo hướng 4.0, nhằm tạo ra các sản phẩm 
chất lượng, có giá trị gia tăng cao, thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

2. Đầu tư và có chính sách thu hút đầu tư để thúc 
đẩy quá trình số hóa trong nông nghiệp, cụ thể: 
Mở các khóa đào tạo sử dụng công nghệ mới; Phát 
triển công cụ phân tích số liệu; Đầu tư cơ sở hạ 
tầng; Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tăng 
cường hợp tác quốc tế.

3. Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn cho nông 
nghiệp 4.0, nhằm mục đích: Tạo thêm giá trị cho 
các thông tin số hóa về sản xuất và marketing; 
Giảm sự mất cân bằng giữa sản xuất và marketing; 
Nâng cao năng lực quản lý trong sản xuất và đảm 
bảo an toàn các sản phẩm nông nghiệp.

4. Thực hiện dự án xây dựng các mô hình trang 
trại thông minh (u-Farm) nhằm ứng dụng CNC 
trong nông nghiệp;

5. Thực hiện các chương trình và sáng kiến 
nhằm huy động, kết nối mọi nguồn lực thúc đẩy 
ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp; 

6. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao để chủ động thúc đẩy ứng dụng 
công nghệ 4.0 phát triển nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. 
KẾT LUẬN

BR-VT là một tỉnh nằm trong vùng Kinh tế trọng 
điểm phía Nam, có nhiều điều kiện tự nhiên, tài 
nguyên thiên nhiên và các nguồn lực kinh tế - xã 
hội thuận lợi để phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 
trong nông nghiệp. Với vai trò là một trong bốn 
trụ cột kinh tế của địa phương, nông nghiệp CNC 
sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người 
dân và thúc đẩy phát triển toàn diện nền kinh tế 
của tỉnh.
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Những năm qua, việc xây dựng, quản lý và phát 
triển thương hiệu đối với các sản phẩm hàng hóa đặc 
sản của tỉnh được các cấp, ngành, địa phương, doanh 
nghiệp, hợp tác xã (HTX) và người dân quan tâm. Qua 
đó, trở thành “điểm tựa” để các sản phẩm, hàng hóa 
đặc sản của tỉnh phát triển bền vững.

Thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa đặc 
sản địa phương

Với vị trí địa lý đặc biệt đã mang đến cho Việt 
Nam nhiều sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản với 
các làng nghề phong phú, đa dạng. Mỗi một địa 
phương trên khắp đất nước Việt Nam đều có 
những sản phẩm mang đặc trưng của quê hương, 
vùng miền của mình. Người dân Việt Nam thường 
lấy tên chính quê hương mình gắn liền với những 
sản phẩm, những đặc sản của địa phương vừa như 
một nét đặc thù để chỉ nguồn gốc xuất xứ của sản 
phẩm, vừa để thể hiện lòng tự hào về vùng quê 
mình sinh sống. Đi đến bất kỳ đâu trên đất nước, 
chúng ta cũng có thể bắt gặp những tên gọi sản 
phẩm có danh tiếng gắn liền với địa danh như: cá 
thát lát Hậu Giang, quýt đường Long Trị, cam sành 
Ngã Bảy, cam Vinh, gạo Điện Biên, nước mắm 
Phú Quốc, vải thiều Thanh Hà, Lục Ngạn, nhãn 
lồng Hưng Yên, xoài cát Hoài Lộc, thanh long 
Bình Thuận, dừa Bến Tre, cà phê Buôn Ma Thuột, 
chè Thái Nguyên, chè Mộc Châu, thuốc lào Tiên 
Lãng, điều Bình Phước, tiêu Quảng Trị,... Và với 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cũng vậy, thiên 
nhiên “ưu ái” nhiều loại nông sản có “tiếng” như 
nhãn xuồng cơm vàng BR-VT, mãng cầu ta BR-
VT, bưởi da xanh Sông Xoài,... về ẩm thực, một 
số món ăn đã đi vào tiềm thức không chỉ người 
dân tỉnh BR-VT mà còn được nhiều du khách ghé 
thăm thưởng thức như bánh khọt Vũng Tàu, bánh 
hỏi An Nhứt, cá chỉ vàng Vũng Tàu, Rượu Hòa 

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢNG BÁ 
THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, 
HÀNG HÓA ĐẶC SẢN CỦA TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

Long, Cá thu một nắng Côn Đảo, Mực một nắng 
Côn Đảo,...

Các sản phẩm đặc thù gắn với địa danh là những 
tài sản có giá trị, được xem như những thương hiệu 
mang tính cộng đồng. Đồng thời, các sản phẩm 
này mang tính địa phương: được nhận diện và xác 
nhận khái niệm “địa phương” thông qua thị trường. 
Đây chính là minh chứng cho việc các sản phẩm 
này mang đến giá trị tiềm năng dài hạn không chỉ 
về mặt kinh tế mà còn ở cả mặt xã hội. Yếu tố xã 
hội ở đây nằm ở khía cạnh sự công nhận các phong 
tục tập quán, làm tăng các giá trị truyền thống, 
điều này giúp khơi nguồn sự gắn bó giữa người 
dân địa phương với lịch sử và truyền thống vùng 
miền. Đặc sản địa phương cũng là các sản phẩm 
hàng hóa nên cũng chịu ảnh hưởng bởi các quy 
luật cạnh tranh. Muốn tồn tại và phát triển được 
thì hàng hóa đặc sản địa phương cần phải được 
tạo lập, bảo tồn, nâng cao giá trị trên thị trường và 
không cách nào khác hơn là xây dựng thương hiệu 
và giới thiệu, quảng bá cho đặc sản.

Từ năm 2014, Lãnh đạo tỉnh BR-VT đã chủ 
trương chỉ đạo tăng cường hơn nữa việc bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ cũng như xây dựng, phát triển 
và quảng bá thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa 
đặc sản của tỉnh. Việc làm này không những đem 
lại nguồn lợi lớn về kinh tế, mà còn góp phần duy 
trì, bảo vệ danh tiếng đối với hàng hóa, sản phẩm 
đặc sản của địa phương. Theo đó, ngày 23/9/2014 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2025/QĐ-
UBND về Đề án “Xây dựng, phát triển và quảng 
bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa 
đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014 
- 2020”. Bao gồm danh mục 15 sản phẩm, hàng 
hóa xây dựng thương hiệu, như: Nhãn hiệu tập thể 
(12 sản phẩm): Thanh long Bông Trang, Bưởi da 

CN. Trần Thị Kim Liên
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT

CN. Võ Huyền Trân 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
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xanh Sông Xoài, Quýt đường Xuyên Mộc, Chả 
cá Phước Hải, Bánh hỏi An Nhứt, Mắm ruốc BR-
VT, Bánh canh Long Hương, Bánh tét bắp Đất 
Đỏ, Mắm bằm Hòa Long, Rượu Hòa Long, Cá chỉ 
vàng Vũng Tàu, Sò ốc mỹ nghệ Vũng Tàu; Nhãn 
hiệu chứng nhận (02 sản phẩm): Cá thu một nắng 
Côn Đảo, Mực một nắng Côn Đảo; Chỉ dẫn địa lý 
(01 sản phẩm): Muối Bà Rịa.

Trong đó, Sở KH&CN quản lý 04 dự án cho 05 
sản phẩm: Hoàn thành triển khai thực hiện các 
dự án: “Xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn 
hiệu tập thể cho sản phẩm Rượu Hòa Long”; “Xây 
dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu chứng 
nhận cho sản phẩm Mực một nắng Côn Đảo, 
Cá thu một nắng Côn Đảo”. Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quản lý 10 dự án cho 10 sản 
phẩm: Hoàn thành triển khai thực hiện các dự án 
xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho 3 sản phẩm 
(Thanh Long Xuyên Mộc, Chả cá Phước Hải, 
Bưởi da xanh Sông Xoài); xây dựng chỉ dẫn địa 
lý cho 01 sản phẩm (Muối Bà Rịa). Các sản phẩm 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ.

 Ngoài ra, các sản phẩm được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ ngoài danh mục trong Đề án được phê 
duyệt như: Hoàn thành triển khai thực hiện các Dự 
án xây dựng nhãn hiệu tập thể và được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
cho các sản phẩm: Nhãn xuồng cơm vàng BR-VT, 
Mãng cầu ta BR-VT, Bánh khọt Vũng Tàu; Hoàn 
thành triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhãn 
hiệu chứng nhận và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản 
phẩm: Muối Bà Rịa, Hồ tiêu BR-VT, Bún Long 
Kiên - Bà Rịa, Hàu Long Sơn - Vũng Tàu, Bánh 
tráng An Ngãi; Hoàn thành triển khai thực hiện các 
dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý và được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
cho các sản phẩm: Hồ tiêu BR-VT, Nhãn xuồng 
cơm vàng BR-VT, Mãng cầu ta BR-VT.

Nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm
Thực tế cho thấy, việc đăng ký và bảo hộ nhãn 

hiệu cho các sản phẩm đặc sản không chỉ làm tăng 
thêm giá trị và dễ tiêu thụ hơn nhờ có thương hiệu, 
đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho người dân 
ở địa phương, mà còn bảo vệ danh tiếng của sản 
phẩm, tránh bị lạm dụng hoặc giả mạo, giúp người 

tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm. 
Từ đó khuyến khích sản xuất phát triển, doanh thu 
tăng lên, giải quyết việc làm, duy trì giá trị truyền 
thống của các làng nghề, đời sống người dân được 
ổn định, phát triển du lịch địa phương.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua Sở 
KH&CN tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả 
các mảng công việc như: hỗ trợ các tổ chức sử 
dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ 
dẫn địa lý; ứng dụng khoa học và công nghệ nâng 
cao chất lượng sản phẩm được bảo hộ và các tiêu 
chuẩn tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh;…

Bên cạnh việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 
các sản phẩm đặc sản của tỉnh, ngành nông nghiệp 
cũng đã tham mưu xây dựng quy hoạch vùng sản 
xuất, vùng nguyên liệu cho các sản phẩm: Hồ tiêu, 
Mãng cầu ta, Nhãn xuồng, Bưởi da xanh,... tại 
Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 
của UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển 
ngành nông nghiệp tỉnh BR-VT đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 
28/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt công nhận 
06 nghề truyền thống: Bún Long Kiên, Rượu Hòa 
Long, Bánh hỏi An Nhứt, Muối Long Điền, Bánh 
tráng An Ngãi, Sò ốc mỹ nghệ TP Vũng Tàu. Đây 
chính là cơ sở để tiếp tục xây dựng, phát triển 
thương hiệu cho các sản phẩm nông sản đặc sản 
của tỉnh; Xây dựng, ban hành các quy chế quản 
lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 
tập thể, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm được bảo hộ 
thông qua các cuộc Hội thảo góp ý, các lớp tập 
huấn về tạo lập, quản lý và phát triển thương hiệu 
tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Xây 
dựng và tổ chức áp dụng mô hình quản lý, khai 
thác nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ 
dẫn địa lý; Xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở 
cho công tác quản lý; Xây dựng và vận hành quy 
trình, quy định, tiêu chuẩn; Tổ chức đào tạo, tập 
huấn về mô hình quản lý, các công cụ quản lý.

Đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Cục Sở 
hữu trí tuệ về cấp văn bằng bảo hộ cho các sản 
phẩm; Tuyên truyền, phổ biến trên báo đài, các 
phương tiện truyền thông của tỉnh nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, tổ hợp tác, 
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HTX, người dân được biết và đăng ký sử dụng một 
cách có hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất và 
kinh doanh, qua đó tạo ra thương hiệu mạnh trên 
thị trường, tạo nên ưu thế cạnh tranh và phát triển 
bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn 
cầu hoá.

Việc xây dựng thương hiệu cho trái nhãn xuồng cơm vàng 
“Made in Bà Rịa - Vũng Tàu” đã góp phần xây dựng thêm 

thương hiệu trái cây thơm, ngon nức tiếng của tỉnh
Đến nay, đã cấp quyền sử dụng cho các cơ sở, 

doanh nghiệp như: 
- Nhãn hiệu tập thể Rượu Hòa Long: đã trao 

quyền sử dụng, khai thác cho HTX Hòa Thành và 
khoảng 10 cá nhân ở khu vực xã Hòa Long TP Bà 
Rịa. Thương hiệu Rượu Hòa Long sau khi cấp văn 
bằng bảo hộ ngày càng được đông đảo người tiêu 
dùng biết đến, sản lượng tiêu thụ rượu ngày một 
tăng so với trước đây.

- Nhãn hiệu chứng nhận Mực một nắng Côn 
Đảo, Cá thu một nắng Côn Đảo: Đến nay, UBND 
huyện Côn Đảo đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận cho 5 tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 
Qua đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh được tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và ý 
nghĩa của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận 
“Cá một nắng Côn Đảo”, “Mực một nắng Côn 
Đảo” của địa phương và tích cực phối hợp với các 
ngành chức năng trong việc thúc đẩy, quảng bá sản 
phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận. Bên cạnh đó, 
sau khi bảo hộ, công tác kiểm soát việc sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận và kiểm soát chất lượng sản 
phẩm được thuận lợi do các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh có ý thức tự giác cao về uy tín, chất lượng 
sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nhãn hiệu tập thể Nhãn xuồng cơm vàng BR-
VT: đã trao quyền sử dụng và khai thác cho HTX 
Nhân Tâm, huyện Xuyên Mộc. Qua đó, đã nâng 
cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hộ tham 
gia HTX, cũng như cho chính HTX. Trái nhãn 
xuồng cơm vàng BR-VT đã có mặt tại các siêu thị 
lớn trong cả nước. Năm 2009, sau khi được cấp 
quyền sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể Nhãn 
xuồng cơm vàng, HTX Nhân Tâm đã củng cố chất 
lượng sản phẩm bằng cách ứng dụng quy trình 
GAP vào sản xuất, HTX cho ra mắt sản phẩm nhãn 
xuồng cơm vàng với bao bì, nhãn mác bắt mắt hơn 
và đã được Saigon Coop đánh giá cao. Không chỉ 
dừng ở đó, HTX tiếp tục mở rộng thêm thị trường 
ở các hệ thống Siêu thị như: Metro cash & carry, 
Maximark… và hầu hết các hệ thống Siêu thị trên 
đều chấp nhận. Nhãn xuồng cơm vàng do HTX 
Nhân Tâm sản xuất và cung cấp đã bước sang môt 
trang mới trong thời kỳ hội nhập. Nhờ đó, loại 
trái cây này đã dần chiếm được thị phần trong các 
siêu thị lớn. Mặc dù trong siêu thị giá nhãn xuồng 
cơm vàng trồng ở BR-VT luôn cao hơn giá nhãn 
xuồng cơm vàng trồng ở các tỉnh khác (giao động 
từ 5.000 – 7.000 đồng/kg) nhưng khách hàng vẫn 
“ghiền” nhãn xuồng cơm vàng BR-VT hơn. Trong 
thời gian tới, nhãn xuồng cơm vàng sẽ từng bước 
thâm nhập vào các siêu thị, trung tâm bán lẻ hiện 
đại để tăng giá trị và sản lượng tiêu thụ;

- Nhãn hiệu chứng nhận Muối Bà Rịa: cấp 
quyền sử dụng và khai thác cho 02 đơn vị, cụ thể: 
Ngày 20/5/2014 và ngày 12/02/2015 Chi cục Phát 
triển nông thôn đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận Muối Bà Rịa cho cơ sở sản xuất muối 
Nguyễn Văn Phúc (Đc: Thôn 8, xã Long Sơn - TP 
VT) và Doanh nghiệp tư nhân Lê Bên (Đc: 16/5A, 
tổ 6, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền). 
Do những đặc trưng rất riêng biệt nên hạt muối của 
tỉnh BR-VT đã trở thành một thành phần không 
thể thiếu trong việc chế biến nước mắm (dùng để 
ướp cá làm nước mắm) ở huyện đảo Phú Quốc tỉnh 
Kiên Giang, hạt muối BR-VT góp phần làm nên 
nước mắm nơi có vị ngon rất đặc biệt được nhiều 
người trong và ngoài nước ưa chuộng. Hiện nay 
nước mắm Phú Quốc đã có mặt tại thị trường EU 
và nhiều quốc gia có kiều bào người Việt sinh sống 
và làm việc trên thế giới nên sản phẩm muối tỉnh 
BR-VT đã vươn xa ra tầm quốc tế, tạo được uy 
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tín nơi người tiêu dùng. Việc trao quyền sử dụng 
và khai thác nhãn hiệu chứng nhận Muối Bà Rịa 
cho 2 cơ sở trên đã góp phần tạo thuận lợi cho các 
cơ sở trong việc tiêu thụ sản phẩm, truy nguyên 
nguồn gốc, tạo sự tin cậy cho đối tác, nhất là tiêu 
thụ cho thị trường nước mắm Phú Quốc để đảm 
bảo chất lượng nước mắm xuất khẩu. Sau khi được 
xác lập quyền sở hữu trí tuệ và cấp quyền sử dụng, 
khai thác sản phẩm, giá muối Bà Rịa luôn cao hơn 
so với các tỉnh chưa có thương hiệu muối từ 100 - 
200 đồng/kg, điều này giúp diêm dân yên tâm sản 
xuất, đồng thời sẽ đẩy mạnh việc tiêu thụ muối 
(đặc biệt là thị trường Phú Quốc) của thương hiệu 
“Muối Bà Rịa”;

- Nhãn hiệu chứng nhận Hồ tiêu BR-VT: đã ủy 
quyền cho Hội Hồ tiêu tỉnh BR-VT quản lý, khai 
thác nhãn hiệu chứng nhận. Hiện Hội Hồ tiêu có 
trên 400 hộ thành viên đăng ký tham gia Hội và 
2 Doanh nghiệp. Trong đó Hội đã cấp quyền sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận cho Doanh nghiệp Tư 
nhân Kiều Nguyên (xã Quảng Thành, huyện Châu 
Đức) là đối tác của Công ty Harris Freeman - đơn 
vị xuất khẩu trực tiếp Hồ tiêu sang thị trường Mỹ, 
Châu Âu.

Ngoài ra, các sản phẩm sau khi được bảo hộ 
quảng bá, giới thiệu trong các chương trình xúc 
tiến thương mại giúp doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất, HTX trong tỉnh quảng bá sản phẩm, nhãn 
hiệu thương hiệu hàng hóa, mở rộng sản xuất kinh 
doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, 
nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước khẳng định 

giá trị và thương hiệu các mặt hàng nông sản của 
tỉnh, qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng 
nông thôn mới, chủ trương tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của 
tỉnh. 

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
diễn ra mạnh mẽ kể cả về chiều sâu và chiều rộng, 
trong quá trình đó, hoạt động sản xuất và kinh 
doanh các sản phẩm, hàng hóa đặc sản địa phương 
đã thu được nhiều thành quả to lớn, góp phần nâng 
cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - 
xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đã ký 
kết các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như 
Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự 
do với Liên minh châu Âu (EVFTA),... do đó các 
sản phẩm đặc sản địa phương nói riêng cũng như 
của Việt Nam nói chung sẽ bị cạnh tranh gay gắt 
và quyết liệt không chỉ tại các thị trường xuất khẩu 
mà còn ngay cả ở thị trường nội địa. Vì vậy, hoạt 
động duy trì, phát triển và quảng bá thương hiệu 
sản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần được 
đẩy mạnh, đầu tư chuyên nghiệp. 

T.T.K.L, V.H.T
(Nguồn: Báo cáo số 24/BC-SKHCN ngày 02/4/2021 của 
Sở KH&CN tỉnh BR-VT về kết quả thực hiện Đề án Xây 
dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các 
sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu giai đoạn 2014 – 2020)

Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ 
(DNKH&CN) là đối tượng nghiên cứu, đón nhận 
và ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN, 
có hoạt động chính là thực hiện sản xuất, kinh 

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA 

- VŨNG TÀU: KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP

doanh các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 
tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đóng 
góp cho việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã 

CN. Trần Thị Kim Liên
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT

CN. Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
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hội, góp phần hình thành và phát triển thị trường 
KH&CN. Việc phát triển DNKH&CN được khẳng 
định là một trong những mục tiêu quan trọng tại 
Quyết định số 418/2012/QĐ-TTg ngày 11 tháng 
4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 
2020, với mục tiêu đến năm 2020 hình thành 5.000 
DNKH&CN. 

Ngày 06/6/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu đã phê duyệt Quyết định số 1475/QĐ-
UBND về Đề án phát triển doanh nghiệp KH&CN 
tỉnh BR-VT đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề 
án). Đây là một trong những nhiệm vụ được đưa 
vào Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/7/2017 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KH&CN 
tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng 2025 với 
mục đích là làm rõ định hướng phát triển doanh 
nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh BR-VT; định 
hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ lực, 
triển vọng để phát triển doanh nghiệp KH&CN. 
Làm rõ thực trạng và tiềm năng phát triển doanh 
nghiệp KH&CN và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh BR-VT. Thực hiện 
các giải pháp hỗ trợ hình thành, phát triển doanh 
nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh BR-VT và đến 
năm 2020 có ít nhất 07 doanh nghiệp KH&CN 
được thành lập.

Qua thời gian thực hiện triển khai gắn với mục 
tiêu đề ra, Đề án đã đạt được nhiều kết quả đáng 
ghi nhận, các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn 
tỉnh dần được hình thành và từng bước phát triển. 
Tỉnh đã có những chủ trương hỗ trợ trong công tác 
phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, xây 
dựng chuỗi liên kết từ khâu nghiên cứu phát triển 
sản phẩm đến đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, 
số lượng doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh 
còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, 
việc nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ 
KH&CN tại các doanh nghiệp còn mang tính tự 
phát và số lượng sản phẩm mới còn hạn chế, chậm 
cập nhật, ứng dụng tiến bộ KH&CN áp dụng vào 
đời sống và sản xuất để tạo ra sản phẩm có giá trị 
kinh tế cao. 

Tính đến tháng 3 năm 2018, trên địa bàn tỉnh 
BR-VT có 9.056 doanh nghiệp thực tế đang hoạt 
động, trong thực tế có nhiều doanh nghiệp tiềm 
năng có thể đáp ứng các tiêu chí của doanh nghiệp 

KH&CN và đang kinh doanh có hiệu quả. 
Đến nay, BR-VT đã có 08 doanh nghiệp được 

cấp Giấy chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN 
hoạt động trong nhiều lĩnh vực: công nghệ vật 
liệu mới, chế biến thủy sản, môi trường, công 
nghệ thông tin. 100% doanh nghiệp được cấp giấy 
chứng nhận từ kết quả KH&CN tự đầu tư nghiên 
cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN bằng 
toàn bộ nguồn vốn của chính doanh nghiệp, cụ 
thể là: Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát 
triển đô thị tỉnh; Công ty CP Công nghệ Việt - Séc; 
Công ty TNHH Quốc tế Troy; Công ty TNHH 
sản xuất thương mại Đại Nam; Công ty TNHH 
Ngọc Tùng và Công ty TNHH Giải pháp và Công 
nghệ Sao Việt, Công ty TNHH Sigen và Công ty 
CP Công nghệ môi trường Nano Việt. Các doanh 
nghiệp được chứng nhận có sản phẩm KH&CN 
hình thành từ các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu 
dáng công nghiệp hoặc chuyển giao công nghệ và 
đã được cấp bằng bảo hộ chủ yếu trong lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa được 
hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trong và ngoài nước

Bên cạnh đó, các công tác truyền thông KH&CN; 
tổ chức hội thảo, hội nghị, báo cáo chuyên đề 
và đào tạo, tập huấn cũng được đẩy mạnh triển 
khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như tuyên 
truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về các chính sách phát triển doanh nghiệp 
KH&CN; các kiến thức về quản lý tổ chức, điều 
hành hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với loại 
hình doanh nghiệp KH&CN; sở hữu trí tuệ, tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng, xây dựng và phát 
triển thương hiệu: Hàng năm, Sở lồng ghép các 
nội dung tuyên truyền trong 04 bản tin KH&CN 
hàng tháng và Đặc san KH&CN hàng quý (tổng 
cộng phát hành 61.800 cuốn bản tin và 4.800 cuốn 
Đặc san); đồng thời đăng tải trên website, phát 
hành văn bản hướng dẫn triển khai các chính sách 
ưu đãi của doanh nghiệp KH&CN cho các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức trưng bày, triển 
lãm các sản phẩm KH&CN và các hoạt động tôn 
vinh những doanh nghiệp KH&CN. Tổ chức hội 
nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề về chính sách 
phát triển doanh nghiệp KH&CN; tổ chức đào tạo, 
tập huấn hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan 
đến thành lập doanh nghiệp KH&CN; tổ chức đối 
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thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp KH&CN.

Công tác điều tra khảo sát, đánh giá và hướng 
dẫn, tư vấn hỗ trợ cũng đã tiến hành, tổ chức điều 
tra, khảo sát 50 doanh nghiệp, xác định, lập danh 
sách 15 doanh nghiệp có tiềm năng. Đồng thời, 
qua quá trình khảo sát, Sở đã tư vấn cho các doanh 
nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ của tỉnh 
để hoàn thiện hơn về mặt công nghệ, từ đó có khả 
năng để phát triển thành doanh nghiệp KH&CN 
cho những giai đoạn sau. Hướng dẫn, tư vấn 
về thủ tục lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN cho các doanh nghiệp có nhu cầu 
và hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức Hội đồng thẩm định 
để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 
cho các doanh nghiệp. Tiếp tục tăng cường triển 
khai các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp 
KH&CN, doanh nghiệp có tiềm năng theo Quyết 
định 31/2014/QĐ-UBND ban hành chương trình 
KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm hàng hóa tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2014 - 2020; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp KH&CN 
theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo giai đoạn 2019 - 2025. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cần nhìn 
nhận và đánh giá cụ thể những vấn đề còn khó 
khăn, vướng mắc để tìm ra những giải pháp nhằm 
thúc đẩy phát triển các DNKH&CN trong năm 
2021 và các năm tiếp theo:

+ Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến về chính sách phát triển doanh nghiệp 
KH&CN. Hàng năm tổ chức các lớp đào tạo, phổ 
biến chính sách và hướng dẫn quy trình, thủ tục 
liên quan đến thành lập doanh nghiệp KH&CN 
cho các cán bộ quản lý nhà nước về KH&CN và 
các doanh nghiệp.

+ Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về quản 
lý tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh 
doanh đối với loại hình doanh nghiệp KH&CN; 
sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xây 
dựng và phát triển thương hiệu.

+ Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cho các doanh nghiệp, tự giác chủ động và 
tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ 
mới, các hoạt động đổi mới sáng tạo trong sản 
xuất, kinh doanh.

+ Cơ cấu lại các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN 
cấp tỉnh theo hướng tập trung đẩy mạnh các hoạt 
động nghiên cứu ứng dụng các kết quả KH&CN 
vào sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ đổi mới công 
nghệ của doanh nghiệp. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ 
KH&CN cho doanh nghiệp KH&CN, chính sách 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với doanh 
nghiệp nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp 
hoàn thiện, cải tiến và đổi mới công nghệ, tiếp 
nhận các kết quả KH&CN và quyền sử dụng tài 
sản trí tuệ để hình thành doanh nghiệp KH&CN 
gắn với phát triển thị trường công nghệ.

+ Thúc đẩy hình thành, phát triển doanh nghiệp 
KH&CN từ nguồn lực doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp chuyển đổi số 
và doanh nghiệp tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư.

+ Tìm hiểu, học tập kinh nghiệm phát triển 
doanh nghiệp KH&CN tại một số địa phương 
trong cả nước.

+ Khuyến khích thành lập các Trung tâm nghiên 
cứu và phát triển sản phẩm trực thuộc doanh 
nghiệp. Ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư, giao thực hiện 
các đề tài, dự án SXTN sử dụng ngân sách nhà 
nước cho các doanh nghiệp dưới hình thức đặt 
hàng nhiệm vụ KH&CN. Ưu tiên các sản phẩm đã 
đạt giải thưởng trong nước và quốc tế về KH&CN 
do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, 
phối hợp tổ chức xét tặng như giải thưởng tại Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng về KH&CN của 
tỉnh và các giải thưởng khác.

+ Triển khai Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh 
cho các hoạt động tài trợ, cho vay; khuyến khích 
doanh nghiệp KH&CN trích lập Quỹ phát triển 
KH&CN của doanh nghiệp theo quy định.

+ Tăng cường mối liên kết viện, trường, doanh 
nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, 
thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát 
triển công nghệ.

T.T.K.L, N.T.T
(Nguồn: Báo cáo số 25/BC-SKHCN ngày 02/4/2021 

của Sở KH&CN tỉnh BR-VT về kết quả thực hiện Đề án 
phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tỉnh 
BR-VT đến năm 2020, Quyết định 1475/QĐ-UBND 
ngày 06/6/2018 về việc phê duyệt đề án phát triển 
doanh nghiệp KH&CN tỉnh BR-VT đến năm 2020)
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Ngày 22/04, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã tổ chức Hội đồng 
tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự 
án “Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô 
cứng tại Khu Ramsar Vườn Quốc gia Côn Đảo” 
do PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn làm chủ nhiệm, Ban quản 
lý Vườn Quốc gia Côn Đảo là cơ quan chủ trì thực 
hiện. Chủ tịch Hội đồng, chủ trì buổi làm việc là 
ThS. Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh.

Phục hồi thành công 7 loài san hô
Theo đánh giá, vùng biển Côn Đảo có sự đa dạng 

sinh học biển vào nhóm bậc nhất Việt Nam với rạn 
san hô đóng vai trò quan trọng. Những nghiên cứu 
gần đây cho thấy nhiều rạn san hô Côn Đảo đã có 
sự phục hồi khá tốt sau các tai biến. Tuy nhiên, 
một số vùng rạn không thể phục hồi sau suy thoái 
hay có diện tích hẹp do thiếu nền đáy cứng để san 
hô phát triển. Vì vậy, vấn đề phục hồi san hô cứng 
đã được Vườn Quốc gia Côn Đảo đề xuất và được 
tỉnh BR-VT phê duyệt.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã phối 
hợp với Viện Hải dương học Nha trang thực hiện 
dự án “Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san 
hô cứng tại Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo”. 
Dự án được thực hiện từ tháng 5/2018 - 4/2021 
nhằm phục hồi, tái tạo các rạn san hô bị ảnh hưởng 
do các tai biến thiên nhiên mà không thể phục hồi 
tự nhiên.

Dự án có mục tiêu chung là phục hồi và quản lý 
một số rạn san hô tại Khu Ramsar Vườn Quốc gia 
Côn Đảo có sự tham gia của cộng đồng với 2 mục 
tiêu cụ thể: đánh giá khả năng phục hồi và quản lý 
rạn san hô Khu Ramsar Vườn Quốc gia Côn Đảo 
trên cơ sở phân tích hiện trạng rạn san hô và ứng 
dụng kỹ thuật phục hồi; xây dựng mô hình trồng 
phục hồi rạn san hô ở Khu Ramsar Vườn Quốc 
gia Côn Đảo (quy mô 3 ha) và quản lý hệ sinh thái 
rạn san hô nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ 
môi trường, phục vụ du lịch sinh thái biển. Được 
xác định với 6 nội dung, trong đó có khảo sát lựa 
chọn địa điểm, xác định quy mô phục hồi san hô 

PHỤC HỒI THÀNH CÔNG SAN HÔ CỨNG TẠI 
KHU RAMSAR VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

II Tuệ Minh
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

cứng tại Khu Ramsar Vườn Quốc gia Côn Đảo; 
đánh giá hiện trạng rạn san hô tại khu vực đã được 
chọn lựa trước và sau khi phục hồi, xây dựng bộ 
tiêu chí đánh giá kết quả phục hồi; tập huấn nâng 
cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và đào tạo kỹ 
năng phục hồi rạn san hô cho cán bộ địa phương 
và cộng đồng. Dự án cũng phục hồi rạn san hô trên 
nền đáy tự nhiên và mô hình rạn nhân tạo; theo 
dõi, giám sát xu thế thay đổi, khả năng phát triển 
của các loài san hô phục hồi, nguồn lợi sinh vật tại 
vị trí phục hồi; xây dựng quy trình phục hồi, quy 
mô chăm sóc và bảo vệ san hô cứng.

Báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và các kết quả 
đạt được của Dự án, PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn, Nguyên 
Viện trưởng Viện Hải dương học (TP Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa) chủ nhiệm dự án cho biết: Căn 
cứ trên kết quả khảo sát, nhóm thực hiện đã lựa 
chọn phương pháp phục hồi san hô trên nền đáy tự 
nhiên tại ba khu vực là Đất Dốc, Tây Nam Hòn Tài 
và nền đáy nhân tạo là Bãi Cát Lớn. Trên nền đáy 
nhân tạo, san hô được phục hồi bằng phương pháp 
tách mảnh tập đoàn theo hướng dẫn phục hồi của 
Heeger & Sotto và Edwards. Đối với nền đáy là 
giá thể nhân tạo, các tập đoàn san hô được cố định 
trên giá thể bê tông dạng vòm kích thước đường 
kính 100 x 60 cm (2 đáy), cao 80 cm, dày 5 cm, có 
từ 8 - 10 lỗ (10 - 15 cm) để tăng khả năng cố định 
san hô và tạo điều kiện cho các sinh vật vào cư trú. 
Tổng số bồn bê tông làm giá thể nhân tạo trong dự 
án này là 150 bồn.

Đối với nền đáy tự nhiên, các mảnh tập đoàn 
san hô được cố định trực tiếp trên nền san hô chết 
bằng dây cước hoặc dây rút. Để tạo sự chắc chắn, 
dùng cọc sắt hoặc đinh thép đóng trên nền san hô 
chết làm điểm tựa cố định san hô. Khoảng cách 
trung bình giữa các tập đoàn là khoảng 0,50 - 1 
m với cách gắn sao cho cành san hô theo hướng 
thẳng đứng và tiếp xúc được nhiều nhất với bề 
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mặt giá thể là nền san hô chết hoặc cọc sắt. Ngoài 
ra, những cành san hô “cấy” đều được đeo thẻ để 
tiện cho việc kiểm tra theo định kì. Theo đó, có 7 
loài san hô thuộc 3 giống: Acopora, Montipora (họ 
Acroporidae) và Pocillopora (họ Pocilloporidae) 
được lựa chọn phục hồi ở vùng biển Côn Đảo. 
Một số loài có hình thái và màu sắc đẹp như: 
Echinophyllia echinoporoides, Oxypora glabra, 
Echinophyllia cehinoporoides cũng được thử 
nghiệm nhằm tạo các sinh cảnh đa dạng phục vụ 
du lịch sinh thái.

Các nhà nghiên cứu trong quá trình tiến hành Dự án 
 Ảnh: VQG

Trong thời gian từ tháng 10/2018 - 9/2020, dự 
án đã tổ chức 5 lượt đánh giá và phục hồi san hô 
cứng. Tổng cộng trên 6.000 mảnh tập đoàn san hô 
đã được di dời và cố định trên diện tích 3 ha, mỗi 
khu vực 1 ha. Đối với san hô phục hồi trên nền đáy 
tự nhiên ở Đất Dốc (đảo Côn Sơn) và Tây Nam 
Hòn Tài với diện tích mỗi khu vực phục hồi là 1 
ha, trên 4.400 tập đoàn san hô với mỗi khu vực 
trên 2.200 tập đoàn, tỉ lệ sống trung bình của 5 loài 
san hô phục hồi gồm Acropora grandis, Acropora 
hyacinthus, Acropora robusta, Acropora millepora 
và Acropora formosa tương ứng là 82,1% và 
82,9%. Trong khi đó, việc phục hồi trên nền đáy 
nhân tạo (trên 1.600 tập đoàn) cho tỷ lệ sống 
cao hơn (85,6% đối với 3 loài Acropora grandis, 
Acropora robusta và Acropora formosa). Một số 
san hô cứng có hình dáng và màu sắc đẹp cũng 
cho tỷ lệ sống 100%. Thông qua các số liệu độ 
phủ của san hô sống, có thể thấy lượng san hô đã 
được cải thiện rõ rệt. Dự án đã đạt mục tiêu chung 
là phục hồi và quản lý một số rạn san hô cứng tại 

Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo có sự tham 
gia của cộng đồng.

Đánh giá chi tiết hiện trạng nền đáy của khu vực 
phục hồi san hô sau khi phục hồi vào tháng 9/2020 
cho thấy, độ phủ của san hô cứng trung bình tại 3 
điểm Bãi Cát Lớn, Hòn Tài, Đất Dốc tăng từ 1,5 
lên 12%. Điều đó chứng tỏ rằng phục hồi san hô 
cứng tại các vùng rạn bị suy thoái hoặc tạo các giá 
thể phục hồi san hô trên nền đáy vừa tạo điều kiện 
cho san hô phát triển vừa tạo cảnh quan cho các 
sinh vật đến cư trú. Mật độ trung bình của các rạn 
san hô tại các khu vực phục hồi dao động từ 172 - 
752 cá thể/100 m².

Tốc độ tăng trưởng trung bình/tháng của ba loài 
Acropora formosa, Acropora robusta và Acropora 
grandis tại Đất Dốc lần lượt là 0,82 cm, 0,89 cm 
và 0,5 cm. Đối với khu vực Hòn Tài, tốc độ tăng 
trưởng trung bình/tháng của ba loài này lần lượt 
là 0,81 cm, 0,62 cm và 0,47 cm. Trên giá thể 
nhân tạo, tốc độ tăng trưởng trung bình của loài 
Acropora formosa cao hơn so với loài Acropora 
grandis với giá trị tương ứng là 0,88 cm/tháng và 
0,74 cm/tháng. Các giá trị này chứng tỏ rằng san 
hô cành phục hồi ở Côn Đảo đã phát triển tốt.

Hoạt động phục hồi san hô cứng trong khuôn 
khổ Dự án đã góp phần cải thiện 3 vùng rạn, làm 
gia tăng độ phủ của san hô, gia tăng giá bám bền 
vững cho san hô tái phục hồi và tạo môi trường ổn 
định cho sự phát triển của quần xã sinh vật rạn. 
Dự án đã đạt các tiêu chí cơ bản nhất để đánh giá 
hiệu quả san hô phục hồi bao gồm: tỉ lệ sống, tốc 
độ tăng trưởng của các tập đoàn san hô và các đặc 
điểm về sinh cảnh của vùng phục hồi như sự thay 
đổi độ phủ của các hợp phần đáy, sự xuất hiện của 
các loài có giá trị kinh tế, sinh thái, sự gia tăng mật 
độ cũng như kích thước của quần xã sinh vật rạn.

Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên hệ 
sinh thái san hô

Kể về quá trình thực hiện dự án, PGS.TS. Võ 
Sĩ Tuấn cho biết, nhóm thực hiện dự án lên đến 
20 người (gồm các nhà khoa học từ Nha Trang, 
cán bộ Vườn Quốc gia Côn Đảo và cả ngư dân) đã 
không quản ngại ngày đêm, sóng gió để làm việc 
cả trên biển và dưới lòng đại dương. Trong đó, 
vất vả nhất là việc đưa 150 bồn bê tông dạng vòm 
kích thước 100 x 60 cm ra biển. Sau khi được sản 
xuất tại Côn Đảo, 150 bồn này đã được nhóm thực 
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hiện dự án thuê xe cẩu ra cảng Bến Đầm. Từ đây, 
phải mất thêm 25 chuyến đò để chở số bồn bê tông 
này sang hòn Bảy Cạnh. Hàng chục ngư dân khỏe 
mạnh được huy động để thực hiện việc đưa bồn 
bê tông xuống bãi Cát Lớn (hòn Bảy Cạnh) và đặt 
vào đúng vị trí yêu cầu (khoảng cách từ 0,5 - 1 m). 

Các tình nguyện viên tại Côn Đảo cùng các nhà khoa học cấy 
san hô san hô trên nền đáy tự nhiên. (Ảnh: TTXVN)

Cũng theo PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn, san hô Côn Đảo 
chịu nhiều tai biến nhưng rất may khả năng tái tạo 
tự nhiên của các rạn san hô rất tốt, độ phủ san hô 
cao. Thông qua tập huấn đào tạo và thực hành, 
Dự án đã hỗ trợ Vườn Quốc gia Côn Đảo nâng 
cao năng lực và từ nay Ban Quản lý Vườn Quốc 
gia Côn Đảo có thể tổ chức phục hồi san hô cứng 
với nguồn nhân lực tại chỗ là nhân viên của mình 
và các đối tác từ cộng đồng địa phương. Sắp tới, 
Vườn Quốc gia Côn Đảo cần tăng cường công tác 
quản lý các rạn san hô, thành lập các vùng bảo tồn 
san hô để tạo điều kiện cho sinh vật biển sinh sống, 
phát triển và phát tán ra môi trường tự nhiên; huy 

động bằng hình thức xã hội hóa các doanh nghiệp 
du lịch để cộng đồng chung tay vừa khai thác 
nguồn lợi thủy sản vừa bảo vệ, nuôi trồng, khai 
thác thủy sản một cách bền vững.

Theo đó, ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở 
KH&CN nhận định, dự án “Lựa chọn mô hình ứng 
dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn 
Quốc gia Côn Đảo” là một dự án thực nghiệm có 
ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh và cả nước. Trong 
đó, việc phục hồi san hô và phát triển cho vùng 
Ramsar Côn Đảo đã đạt được mục tiêu chính là cải 
thiện các vùng rạn san hô bằng cách làm gia tăng 
độ phủ của san hô, gia tăng giá bám bền vững cho 
san hô tái phục hồi và tạo môi trường ổn định cho 
sự phát triển của quần xã sinh vật rạn san hô. Từ 
đó góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi 
nguồn lợi tự nhiên, cải thiện chất lượng hệ sinh 
thái.

Sau thảo luận, các thành viên Hội đồng đánh giá 
cao kết quả của đề tài. Hội đồng nhất trí nghiệm 
thu Dự án “Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi 
san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn 
Đảo” với sự đồng thuận cao của 9/9 thành viên 
khoa học tham gia Hội đồng.

Thời gian tới, sau khi chuyển giao Dự án cho 
đơn vị thụ hưởng là Vườn quốc gia Côn Đảo, các 
cơ quan chức năng khuyến khích các doanh nghiệp 
tham gia cùng các cơ quan quản lý phục hồi các 
rạn san hô để phục vụ du lịch, tạo các rạn san hô 
nhân tạo ở các vùng biển sâu nhằm phát triển du 
lịch mạo hiểm,…

T.M

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), sau 30 thành lập 
đã và đang có những bước phát triển mạnh, đóng 
góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng phát triển nông nghiệp 
trong thời gian qua vẫn còn nhiều điều bất cập: tăng 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KẾ HOẠCH 
TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
II KS. Nguyễn Văn Bình
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
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trưởng chủ yếu theo chiều rộng, thiên về thâm dụng 
các nguồn tài nguyên hữu hạn; Quy trình sản xuất 
nói chung còn lạc hậu, chưa ứng dụng đồng bộ và 
hiệu quả các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản 
xuất, mức độ đầu tư cho nông nghiệp, dịch vụ nông 
nghiệp, công nghiệp chế biến, vai trò quản lý của 
nhà nước, các chính sách khuyến khích phát triển… 
chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của ngành; 
các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh chưa 
thực sự gắn kết tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm; 
chưa có thay đổi thực sự về phương thức sản xuất… 
nên giá trị và hiệu quả chưa cao, không đáp ứng được 
nhu cầu của người dân và các ngành kinh tế khác 
trong tình hình mới. Thực trạng này đòi hỏi phải tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất 
lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong 
mấy năm gần đây, nông nghiệp cả nước nói chung 
và tỉnh BR-VT nói riêng thường bị các nguy cơ đe dọa, 
trong đó đáng kể nhất là những nguy cơ như: dịch 
bệnh (cho cả cây trồng và vật nuôi). Các thị trường 
tiêu thụ nông sản ngày càng yêu cầu khắt khe về chất 
lượng sản phẩm, trong đó đặc biệt là yêu cầu về vệ 
sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi người sản xuất phải 
sản xuất theo quy trình GAP (Viet GAP, Global GAP), 
ứng dụng công nghệ cao. Biến đổi khí hậu toàn cầu 
và nước biển dâng đã và đang thực sự ảnh hưởng đến 
sản xuất và đời sống của nhân dân; trong đó, nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn đang là những đối 
tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Để đối phó với 
những nguy cơ này, sản xuất nông nghiệp cần phải 
có sự thay đổi cả về định hướng, quy trình công nghệ, 
loại hình tổ chức, định hướng thị trường,… đó cũng 
là những yêu cầu của tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TÁI CƠ CẤU NGÀNH 
NÔNG NGHIỆP

1. Lĩnh vực trồng trọt: Tốc độ tăng trưởng giá 
trị sản xuất trồng trọt trong giai đoạn 2017 - 2020 
đạt 4,03%/năm. Đã tiếp tục chuyển đổi cơ cấu 
giống cây trồng, mùa vụ, đẩy mạnh ứng dụng các 
tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ cao vào sản 
xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá 
thành và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung 
chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với 
lợi thế của từng vùng, địa phương và nhu cầu thị 
trường,… một số kết quả cụ thể:

Tính đến thời điểm đầu năm 2020, diện tích 
đất trồng cây hàng năm là 29.720 ha (giảm 1.328 
ha), tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 

59.941ha, hệ số sử dụng đất cây hàng năm là 2,04 
lần. 

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông 
nghiệp đã có chuyển biến tích cực, đến nay trên địa 
bàn tỉnh có 45 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng 
công nghệ cao đã và đang hình thành với diện tích 
2.558 ha. Hiện nay, đã có 62 doanh nghiệp xin chủ 
trương đầu tư 63 dự án trên diện tích 3.161 ha; Giá 
trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt bình 
quân toàn tỉnh đến năm 2020 ước đạt 109,94 triệu 
đồng/ha, tăng 10,57 triệu đồng so với năm 2016.

Khách du lịch trải nghiệm mô hình trồng ca cao hữu cơ tại 
Công ty Cổ phần Binon - Ca cao

2. Lĩnh vực chăn nuôi: Tốc độ tăng trưởng giá 
trị sản xuất chăn nuôi giai đoạn 2017 - 2020 đạt 
3,73%/năm; đến năm 2020, tỷ trọng chăn nuôi đạt 
48,54%, tăng 9,2% so năm 2015. Cơ cấu đàn vật 
nuôi tiếp tục chuyển đổi theo hướng phát triển chăn 
nuôi heo và gia cầm, đến năm 2020: đàn gia cầm 
6,2 triệu con, tăng bình quân 11,9%/năm (tăng 1,57 
lần so với năm 2016), đàn heo 383.000 con, tăng 
bình quân 0,79%/năm (tăng 1,03 lần so với năm 
2016).

3. Lĩnh vực lâm nghiệp: Tốc độ tăng trưởng giá 
trị sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 đạt 
1,46%/năm. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng 
chống cháy rừng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 
Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là 33.634 
ha, chiếm 16,98% diện tích tự nhiên, trong đó, đất 
có rừng 28.354 ha, chiếm 84,3% diện tích đất lâm 
nghiệp. Giữ ổn định diện tích đất lâm nghiệp theo 
quy hoạch sử dụng đất và cơ cấu 3 loại rừng đã 
được xác định trong quy hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

4. Lĩnh vực khai thác thủy sản: Tốc độ tăng 
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trưởng giá trị sản xuất khai thác thủy sản giai đoạn 
2017 - 2020 đạt 4,04%/năm. Tổng sản lượng thủy 
sản khai thác năm 2020 đạt 352.000 tấn, tăng bình 
quân tăng 2,9%/năm (tăng 1,12 lần so năm 2016). 
Trong cơ cấu sản lượng hải sản khai thác, sản 
lượng hải sản từ đánh bắt xa bờ, có giá trị cao, 
làm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu được nâng 
lên, giảm tỷ trọng hải sản giá trị thấp. Tổng số tàu 
cá của tỉnh có chiều hướng giảm xuống theo quy 
hoạch, cụ thể số tàu cá đến nay là 5.829 chiếc, tổng 
công suất 1.500.000cv, giảm 462 chiếc so với năm 
2016. Trong khai thác đã chuyển mạnh sang ngư 
trường đánh bắt xa bờ, tỷ lệ tàu khai thác xa bờ 
hiện nay là 2.900 chiếc, chiếm 49,75% tổng số tàu 
cá, giảm những nghề khai thác gần bờ, gây suy 
kiệt nguồn lợi thuỷ sản

5. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: Tốc độ tăng 
trưởng giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản giai đoạn 
2017 - 2020 đạt 4,52%/năm. Tổng diện tích nuôi 
trồng thủy sản được duy trì qua các năm khoảng 
6.800 ha,… Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 
đạt 19.000 tấn, tăng bình quân 4,73%/năm (tăng 
1,20 lần so với năm 2016).

6. Lĩnh vực chế biến thủy sản: Hiện nay, trên 
địa bàn tỉnh hiện có khoảng 361 cơ sở chế biến 
thủy sản (Vũng Tàu có 54 cơ sở, Bà Rịa có 03 
cơ sở, Phú Mỹ có 20 cơ sở, Long Điền có 182 cơ 
sở, Đất Đỏ có 60 cơ sở và Xuyên Mộc có 39 cơ 
sở) với tổng công suất chế biến trung bình hàng 
năm khoảng 231.000 tấn thành phẩm/năm. Kim 
ngạch xuất khẩu trung bình hàng năm đạt khoảng 
350 triệu USD/năm, hiện đứng thứ 3 trên tổng kim 
ngạch xuất khẩu các mặt hàng của tỉnh. 

7. Công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu 
hoạch và phát triển thị trường: Phần lớn sản 
phẩm sau thu hoạch được nông dân bán tươi cho 
thương lái nên công nghệ sau thu hoạch trên địa 
bàn tỉnh còn hạn chế. Toàn tỉnh hiện có 800 cơ sở 
công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, chiếm 
85,1% tổng số cơ sở công nghiệp, trong đó: có 361 
cơ sở chế biến thủy sản, 03 cơ sở chế biến cao su, 
13 cơ sở chế biến hạt điều, 28 cơ sở thu mua, chế 
biến cà phê, 22 doanh nghiệp chế biến tinh bột mì, 
56 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, 280 cơ sở kinh 
doanh, chế biến gỗ,… Giá trị sản xuất công nghiệp 
chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 
46,79 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,72% trong tổng 

GTSX ngành công nghiệp chế biến.
KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG 
NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp để 
phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về 
kinh tế, xã hội và môi trường nhằm phát triển một 
nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên 
góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn 
vinh và văn minh. Nâng cao giá trị, hiệu quả, chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường,… 
nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm 
ngành hàng và toàn ngành nông nghiệp tỉnh BR-
VT. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một 
nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, 
nông thôn văn minh, hiện đại.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Tốc độ tăng 
trưởng bình quân toàn ngành nông, lâm, ngư 
nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 là 4,11%/năm, trong 
đó: Nông nghiệp tăng 4,12%/năm (chia ra: Trồng 
trọt tăng 3,86%/năm và chăn nuôi tăng 4,44%/
năm); thủy sản tăng 4,12%/năm (chia ra: Khai 
thác tăng 4,12%/năm và nuôi trồng tăng 4,10%/
năm); lâm nghiệp tăng 0,98%/năm; Tăng giá trị 
sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản 
xuất nông nghiệp đến năm 2025 lên gấp 1,5 lần so 
với hiện nay; phấn đấu đến năm 2025, có 45/45 
xã đạt tiêu chí nông thôn mới; có 35/45 xã được 
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 
14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu, 06 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới; Đến năm 2025, mỗi 
ngành hàng chủ lực ở mỗi địa phương thành lập 
ít nhất 01 hợp tác xã làm đại diện để liên kết với 
các doanh nghiệp cung ứng vật tư, tiêu thụ sản 
phẩm. Phấn đấu đến năm 2020, có 30% lượng sản 
phẩm tiêu thụ thông qua hợp đồng; Ứng phó hiệu 
quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh 
thái, giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp; 
Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44,5%, tỷ lệ che phủ 
rừng 14%; Nâng tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước 
sạch đạt 95%; Tập trung đẩy mạnh triển khai thực 
hiện các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí giám sát, đánh 
giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định 
số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng 
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Chính phủ. 
ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; 
tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với 3 nhóm sản 
phẩm chủ lực (Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; 
Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; Nhóm sản phẩm 
chủ lực địa phương theo Chương trình “Mỗi xã 
một sản phẩm”); khai thác và tận dụng tốt lợi thế 
nền nông nghiệp nhiệt đới, xây dựng và phát triển 
vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy 
mô lớn đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực 
phẩm; kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế 
biến, bảo quản và thị trường, xuất khẩu, với chuỗi 
giá trị toàn cầu; tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các 
địa phương trong vùng, tạo đột phá trong phát 
triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, 
hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện 
nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa 
đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường. 

Cơ cấu lại theo sản phẩm: Xác định nhóm sản 
phẩm chủ lực quốc gia (kim ngạch xuất khẩu trên 
1 tỷ USD), gồm: Hồ tiêu, Cà phê, Điều, Cao su; 
chăn nuôi Heo, Gà và Thủy sản; Xác định nhóm 
sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, gồm: Hồ tiêu, Cà phê, 
Điều, Cao su, Ca cao; chăn nuôi Heo, Gà, Bò; 
muối và Thủy sản. Xác định nhóm sản phẩm là 
đặc sản địa phương, gồm: Nhãn xuồng cơm vàng, 
Mãng cầu ta, Bưởi da xanh Sông Xoài, Thanh long 
Bông Trang, Bún Long Kiên, Bánh tráng An Ngãi, 
Hàu Long Sơn, Chả cá Phước Hải,… 

Cơ cấu lại nông nghiệp theo vùng: Dựa vào 
đặc điểm địa hình, đất đai và hiện trạng phát triển 
nông nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, 
phân thành 02 vùng phát triển nông nghiệp như 
sau: 

Vùng I (Vùng phía Bắc - vùng phát triển nông 
nghiệp, nông thôn): Diện tích tự nhiên khoảng 
90.000 ha bao gồm một phần các xã Hắc Dịch, 
Sông Xoài thị xã Phú Mỹ; một phần huyện Châu 
Đức (trừ diện tích các xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ, 
Đá Bạc, Suối Rao); và một phần huyện Xuyên 
Mộc (trừ một phần các xã Bình Châu, Bưng Riềng, 
Xuyên Mộc, thị trấn Phước Bửu và Phước Thuận). 
Định hướng phát triển nông nghiệp của vùng I là: 
Hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cao 

su, hồ tiêu, cây ăn quả đặc sản, rau an toàn, các 
vùng chăn nuôi tập trung cho các trang trại, doanh 
nghiệp với phương thức chăn nuôi công nghiệp; 
xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; trồng cây lâm nghiệp theo quy hoạch 03 
loại rừng; xây dựng mô hình vườn cây ăn quả đặc 
sản kết hợp du lịch sinh thái; nuôi thủy sản nước 
ngọt và thủy sản đặc sản.

Vùng II (Vùng phía Nam - vùng phát triển nông 
nghiệp phục vụ đô thị và du lịch): Diện tích tự 
nhiên khoảng 108.000 ha bao gồm một phần thị xã 
Phú Mỹ (một phần các xã Hắc Dịch, Sông Xoài); 
toàn bộ thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền, 
huyện Đất Đỏ, huyện Côn Đảo, thành phố Vũng 
Tàu và một phần huyện Xuyên Mộc (một phần 
các xã Bình Châu, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, thị 
trấn Phước Bửu và Phước Thuận). Định hướng 
phát triển nông nghiệp của vùng II là: Phát triển 
mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái, ít sử dụng 
đất, ứng dụng công nghệ cao; trồng các loại rau, 
hoa, cây cảnh, trái cây đặc sản (Mãng cầu ta, Nhãn 
xuồng cơm vàng,...), nuôi trồng sinh vật cảnh, tạo 
mảng xanh đô thị,...
CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH TÁI CƠ CẤU 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 
2025

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo 
sự thống nhất về tính tất yếu và tầm quan trọng 
của thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp đến các cấp, 
các ngành và nhân dân về xây dựng nền sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa cạnh tranh quốc tế và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của Lãnh đạo các cấp, các ngành; khuyến 
khích sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội 
nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện 
hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; 
Tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, ưu 
tiên nguồn lực, tạo động lực cho phát triển nông 
nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn; thực hiện 
các mục tiêu của Nghị quyết số 26/NQ-TW Trung 
ương 7, Khóa X và các chủ trương của Đảng, Nhà 
nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển 
khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
cho người sản xuất, doanh nghiệp được Chính phủ, 
HĐND tỉnh ban hành (Bao gồm: các chính sách 
mới ban hành và sẽ ban hành) nhằm tạo điều kiện 
để các thành phần kinh tế, đặc biệt là bà con nông 
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dân, chủ trang trại, hợp tác xã và các doanh nghiệp 
tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị 
trường để tích cực tham gia đầu tư phát triển sản 
xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tiến hành rà soát, kịp thời điều chỉnh chương 
trình, đề án, quy hoạch để chuyển đổi linh hoạt, 
hiệu quả quy mô và cơ cấu sản xuất theo 03 nhóm 
sản phẩm: (1) Sản phẩm chủ lực quốc gia; (2) Sản 
phẩm chủ lực cấp tỉnh; (3) Sản phẩm là đặc sản 
của địa phương theo mô hình “Mỗi xã một sản 
phẩm” nhằm phát huy lợi thế, phù hợp với nhu 
cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; 
Tăng cường các tổ chức kinh tế và kinh tế hợp 
tác ở nông thôn. Đổi mới và phát triển các hình 
thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả. Phát triển 
các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ 
nông sản theo chuỗi giá trị, trong đó doanh nghiệp 
giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt, dẫn dắt. Khơi dậy 
tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nông 
nghiệp, nông thôn. Đổi mới thực chất các HTX để 
các HTX hoạt động hiệu quả. Hỗ trợ tích cực phát 
triển kinh tế hộ sản xuất hàng hóa; nông dân cần 
được hỗ trợ để tự tổ chức lại một cách tốt hơn, đáp 
ứng được nhu cầu thị trường về cả số lượng, chất 
lượng và an toàn về môi trường.

Nâng cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao và 
ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung giải quyết 
các khâu then chốt, ứng dụng nhanh thành quả 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng mạnh 
mẽ công nghệ cao để tạo đột phá, “cú hích” cho 
tăng trưởng ngành nông nghiệp. Ưu tiên đầu tư 
cho nghiên cứu, chọn tạo, phổ biến các giống mới, 
các quy trình sản xuất hiệu quả. Đổi mới cơ chế 
quản lý công tác khuyến nông, khuyến khích tối 
đa, các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng 
và chuyển giao khoa học kỹ thuật phù hợp với cơ 
chế thị trường. Khuyến khích ứng dụng công nghệ 
tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản, 
chế biến nông lâm thủy sản; Đẩy mạnh hội nhập 
kinh tế quốc tế, phát triển thị trường. Tăng cường 
năng lực dự báo và thông tin thị trường trong nước 
và quốc tế; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức 
các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng 
sản xuất với hệ thống phân phối, kết nối thị trường 
trong nước với thị trường toàn cầu, phát triển 
mạnh mẽ thương mại điện tử trong nông nghiệp. 
Định hướng tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông lâm 

thủy sản, có chiến lược phát triển thị trường đối 
với các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng tăng nhanh 
giá trị gia tăng. Tiếp tục xây dựng thương hiệu cho 
các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương gắn 
với chỉ dẫn địa lý.

Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để phát 
triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 
ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nền sản 
xuất hàng hóa quy mô lớn, hội nhập quốc tế và 
xây dựng nông thôn mới; Bảo vệ tài nguyên, môi 
trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng 
với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai: Tăng 
cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý 
thức để việc bảo vệ môi trường trở thành lối sống 
ở nông thôn. Có chính sách đẩy mạnh xã hội hóa 
công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng 
ô nhiễm môi trường nông thôn, nhất là ở các làng 
nghề, cơ sở chăn nuôi,… Ưu tiên huy động nguồn 
lực bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng các công 
trình phòng chống thiên tai, hỗ trợ chuyển đổi cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp, áp dụng các biện pháp 
sử dụng tiết kiệm nước và vật tư nông nghiệp, 
giảm phát thải khí nhà kính.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, tăng cường đào tạo và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao 
năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành nông 
nghiệp từ Trung ương xuống địa phương. Kiện 
toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban 
Chỉ đạo và bộ máy giúp việc ở các cấp, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cơ cấu lại nông 
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

N.V.B
(Nguồn: Báo cáo số 524/BC-SNN ngày 22/9/2020 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tổng 
kết 4 năm (2017-2020) thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp và Kế hoạch cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030)
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I. GIỚI THIỆU
Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.400 km nói chung 

và bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) có 
chiều dài hơn 305 km, bên cạnh đó, BR-VT là tỉnh 
nằm ở cửa ngõ hướng ra Biển Đông của các tỉnh 
trong khu vực miền Đông Nam Bộ. Vị trí này cho 
phép BR-VT hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển 
các ngành kinh tế biển như: khai thác dầu khí trên 
biển, khai thác cảng biển và vận tải biển, khai thác 
và chế biến hải sản, phát triển du lịch nghỉ dưỡng 
và tắm biển. Ở vị trí này, tỉnh còn có điều kiện phát 
triển tất cả các tuyến giao thông đường bộ, đường 
không, đường thủy, đường sắt và là một địa điểm 
trung chuyển đi các nơi trong nước và trên thế giới 
. Vì vậy tàu thủy là một công cụ rất cần thiết để 
phát triển nền kinh tế trong Tỉnh nói riêng và Việt 
Nam nói chung. 

Hỏa hoạn đã từng gây nhiều thảm họa cho loài 
người. Việc phòng chống cháy đã đặt ra các yêu 
cầu bắt buộc không chỉ cho các nhà máy xí nghiệp 
công nghiệp, kho tàng và khu dân cư, mà còn có 
những yêu cầu khắt khe hơn cho tàu thuỷ bởi tính 
đặc thù riêng của nó, như: Hoạt động độc lập trên 
biển; hiếm có khả năng được ứng cứu khi bị cháy 
tàu...Do vậy hệ thống tự động báo và chống cháy 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY 
TỰ ĐỘNG TRÊN TÀU THỦY

II ThS. Phan Thanh Hoàng Anh 
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kỹ thuật thiết kế một hệ thống điều khiển giám sát hệ thống báo cháy tự động trên 

tàu thủy. Hệ thống báo cháy được sử dụng kết hợp hài hòa giữa điều khiển bằng thủ công, điều khiển và 
giám sát từ xa. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy 
tự động trên tàu thủy bằng cách sử dụng công nghệ board mạch Arduino, kỹ thuật về GSM/GPRS và cảm 
biến để thiết kế mạch điều khiển, giám sát hệ thống báo cháy tự động trên tàu. 

Từ khóa: Arduino, IoT, GPS.
ASTRACT
This paper presents the design technique of a ship’s automatic fire alarm monitoring system. Fire alarm 

system is used flexibly between manual control, remote control and monitoring. In the framework of this 
paper, the author studies the operating principle of automatic fire alarm system on ships using Arduino 
board technology, GSM/GPRS techniques and sensors to design control circuits and monitor the automatic 
fire alarm system on board

Key words: Arduino, Internet of things(IoT), Global Positioning System(GPS).

có vai trò vô cùng quan trọng trên tàu thủy, là một 
hệ thống không thể thiếu cho mỗi con tàu khi ra 
khơi.
II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY
1. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống

2. Hệ thống giám sát điều khiển động cơ:
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Hình 2. Lưu đồ điều khiển hệ thống báo cháy
Nguyên lý hoạt động: Mạch arduino được xử lí 

tín hiệu và thông tin tình trạng báo cháy của 2 cảm 
biến gas và nhiệt và được truyền qua module sim 
và báo về cho 2 số điện thoại, máy bơm được kích 
hoạt xử lý đám cháy bằng tin nhắn. 
3. Sơ đồ kết nối Arduino + DHT 11 + LCD 
16x02-I2C 

Module màn hình 
LCD16x02-I2C Arduino

GND GND

Vcc 5V

SDA A4

SCL A5

Hình 3. Sơ đồ nối dây Arduino + LCD 16x02-I2C

4. Sơ đồ kết nối động cơ với Arduino

Hình 4. Sơ đồ kết nối động cơ với Arduino

5.  Sơ đồ nối dây Arduino kết nối với Relay + 
LCD 16x02-I2C

Hình 5. Sơ đồ nối dây Arduino kết nối với module sim 900A

6. Mạch điều khiển thực tế:
6.1. Mô hình mạch điều khiển thực tế:

Hình 6. Mạch điều khiển, giám sát hệ thống báo cháy trên tàu 
thủy
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6.2. Nguyên lý hoạt động: 
Mô hình thực tế được phân ra làm 5 khối cơ bản 

thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Khi gặp sự cố cháy thì khối cảm biến (khí 

ga MQ6, LM35) nhận tín hiệu và truyền về cho 
khối điều khiển (Arduino), sau đó khối điều khiển 
(Arduino) truyền tín hiệu cho khối hiển thị (LCD) 
được hiển thị lên chữ cảnh báo cháy và rò rỉ khí 
ga và đồng thời module SIM900A được nhận tín 
hiệu từ khối điều khiển (Arduino) để báo về 2 số 
điện thoại đã được lập trình về tình trạng cháy và 
rò rỉ khí gas. 

+ Để điều khiển xử lí đám cháy bằng cách: ta 
dùng tin nhắn điện thoại (2 số điện thoại đã được 
lập trình) để điều khiển bật, tắt máy bơm theo đúng 
vị trí cháy trên tàu và mọi hoạt động bật, tắt máy 
bơm để được hiển thị trên khối màn hình LCD và 
từ tin nhắn phản hồi trên điện thoại là ON hoặc 
OFF. 

+ Trường hợp có cháy xảy ra mà hệ thống bị 
sự cố không thông báo từ xa đến điện thoại được 
thì hệ thống tại chỗ của tủ báo cháy sẽ có một nút 
nhấn còi báo động để cho người trên tàu kịp thời di 
chuyển qua các bơm khác và xử lý đám cháy. Lúc 
này đám cháy sẽ được xử lý bật, tắt máy bơm bằng 

tay và không cần thông qua khối điều khiển. Hoạt 
động của các máy bơm sẽ được hiển thị trên tủ 
điện trung tâm thông qua các bóng đèn sáng và tắt.
III. KẾT LUẬN

Bài báo đã thiết kế một hệ thống báo cháy thông 
minh có thể điều khiển và giám sát tự động từ xa 
và đồng thời gửi tin nhắn SMS cho trung tâm xử 
lí, ngoài ra còn có khả năng gửi tin nhắn ngược lại 
cho người điều khiển và tự động thi hành các thao 
tác được lập trình sẵn khi có báo động xảy ra. Hệ 
thống đã chứng tỏ khả năng ưu việt, cảnh báo cách 
kịp thời và đặc biệt là thao tác dễ dàng và thân 
thiện với người dùng. Hệ thống báo cháy thông 
minh có thể được ứng dụng trong các toà nhà lớn, 
hệ thống di động, đảm bảo tính hiệu quả cao về kỹ 
thuật lẫn kinh tế.

P.T.H.A
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]  Phạm Minh Tuấn, Internet Of Things [IoT], IoT 
Maker Việt Nam
[2]  Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung, Lập trình điều 
khiển với Arduino, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
[3]  Phạm Quang Huy, Nguyễn Trọng Hiếu, Vi điều 
khiển và ứng dụng Arduino dành cho người tự học, 
Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.

TÓM TẮT
Bài báo này đề xuất ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào trong việc phát hiện đối tượng người trong 

thời gian ngoài giờ hành chính tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Từ đó, có thể xây dựng 
hệ thống thực hiện cảnh báo qua tin nhắn SMS, zalo,… cho người có trách nhiệm như lãnh đạo, bảo vệ,… kịp 
thời xử lý. Giải pháp được đề xuất trong bài báo là sự kết hợp hệ thống camera được trang bị hiện có của Trung 
tâm Hành chính tỉnh BR-VT với các thuật toán máy học và thị giác máy tính cụ thể bao gồm YOLOv3 và Viola-
Jones. Giải pháp đề ra giúp phát hiện đối tượng người tại Trung tâm Hành chính tỉnh với độ chính xác cao và 
có thể trích xuất khuôn mặt của đối tượng trong một số điều kiện nhất định.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÁY HỌC VÀO 
VIỆC PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI 

NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM 
HÀNH CHÍNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ThS. Mai Xuân Giang
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN Tỉnh BR-VT

TS.Phan Ngọc Hoàng, TS.Bùi Thị Thu Trang
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển của 

các công nghệ thông minh biến ước mơ máy móc 
thay thế con người dần trở nên hiện thực. Những 
công việc nặng nhọc, độc hại, không an toàn, nhàm 
chán dần dần sẽ được máy móc thay thế con người 
thực hiện. Đồng thời những công việc đó sẽ được 
thực hiện nhanh hơn, tốt hơn, chính xác và chuyên 
nghiệp hơn.

Hiện nay, Trung tâm Hành chính tỉnh BR-VT 
có hai lớp bảo vệ. Lớp bên ngoài tại 04 cổng lớn 
của Trung tâm Hành chính luôn có các chiến sỹ 
Công an canh gác thường trực. Lớp trong là bảo vệ 
tại từng trụ sở cơ quan, đơn vị. Tuy có người trực 
thường xuyên, công tác giám sát vẫn khó có thể 
bao quát toàn bộ không gian do trụ sở lớn, hàng 
rào thấp, nhiều lối ra vào.

Để giải quyết khó khăn đó, tại trụ sở của các cơ 
quan nhà nước trong Trung tâm Hành chính tỉnh 
BR-VT đa số được trang bị camera giám sát nhằm 
đảm bảo an toàn an ninh 24/24. Tuy nhiên việc 
sử dụng camera giám sát như hiện nay mới chỉ 
đảm bảo việc quan sát và lưu lại các hình ảnh. Các 
camera được trang bị hiện chưa thể tự động phát 
hiện và cảnh báo các nguy cơ từ các đối tượng khả 
nghi vào thời gian cấm như thời gian ngoài giờ 
hành chính tại các trụ sở, cơ quan hành chính của 
nhà nước. Vì hệ thống camera chủ yếu dùng để hỗ 
trợ, chưa có chức năng cảnh báo nên vẫn chưa đảm 
bảo an toàn, an ninh, đặc biệt là vào ban đêm và 
những ngày mưa bão.

Một số dòng camera thông minh có thể phát 
hiện một số đối tượng chuyển động, tuy nhiên việc 
phát hiện này chưa đáp ứng yêu cầu, chẳng hạn, 
camera giám sát an ninh nhưng phát hiện cả chó, 
mèo, chuột hay một động vật nào đó chuyển động 
trước ống kính, điều đó làm giảm độ tin cậy của 
việc giám sát cũng như gây phiền phức, khó chịu 

cho chủ nhân của nó. Việc ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo, đặc biệt là công nghệ học sâu (Deep Learning) 
kết hợp cùng các camera giám sát an ninh giúp 
phát hiện chính xác đối tượng trong khuôn viên 
giám sát là hướng tiếp cận có thể khắc phục được 
những hạn chế trên.

Việc sử dụng kỹ thuật học sâu để hỗ trợ việc 
giám sát an ninh là phù hợp. Vì vậy bài báo này 
hướng đến việc nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật máy 
học, cụ thể là thuật toán YOLOv3, kết hợp với hệ 
thống camera giám sát để hỗ trợ tự động thông 
báo khi phát hiện đối tượng trong thời gian ngoài 
giờ hành chính là cần thiết và mang tính khả thi 
cao. Từ kết quả nghiên cứu của bài báo sẽ đề xuất 
hướng ứng dụng và phát triển công nghệ áp dụng 
vào điều kiện thực tế hiện nay.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Hệ thống giám sát, phát hiện và cảnh báo khi 
phát hiện đối tượng người trong không gian của 
các đơn vị tại Trung tâm Hành chính tỉnh BR-VT 
được đề xuất theo mô hình được mô tả qua các 
bước như sau: 

Bước 1: Sau khi nhận dữ liệu từ camera, máy 
tính sẽ xử lý từng khung ảnh để phát hiện đối 
tượng người sử dụng thuật toán YOLOv3.

Bước 2: Trong trường hợp phát hiện ra người 
trong khung hình, hệ thống sẽ tiếp tục sử dụng 
thuật toán Viola-Jones để trích xuất khuôn mặt của 
đối tượng. 

Bước 3: Nếu đối tượng người được phát hiện 
trong thời gian ngoài khung giờ hành chính, hệ 
thống sẽ thực hiện cảnh báo qua tin nhắn SMS, 
zalo,… cho người có trách nhiệm xử lý (lãnh đạo, 
bảo vệ,…), đồng thời lưu lại danh sách khuôn mặt 
được trích xuất.

Để giải quyết bài toán đặt ra, nhóm tác giả sử 
dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp luận:

ABSTRACT:
This article proposes the application of artificial intelligence technology in detecting human objects 

during overtime hours at the Administrative Center of Ba Ria-Vung Tau province. From there, it is possible 
to build a system for warning via SMS, zalo, ... for responsible people such as managers, securitystaffs, ... to 
promptly handle. The proposed solution in this paper is to combine the existing equipped camera system of 
the Administrative Center of Ba Ria-Vung Tau province with specific machine learning and computer vision 
algorithms including Yolov3 and Viola- Jones. The proposed solution helps to detect the human objects at the 
Provincial Administration Center with high accuracy and can extract the human-objects face under certain 
conditions..
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+ Nghiên cứu mạng nơ-ron tích chập (CNN) 
và thuật toán YOLOv3 dùng để phát hiện đối 
tượng người trên ảnh tĩnh và video.

+ Nghiên cứu thuật toán Viola-Jones để trích 
xuất khuôn mặt trên ảnh tĩnh và video.

- Phương pháp thực nghiệm: 
+ Ứng dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN), 

thuật toán YOLOv3, thuật toán Viola-Jones để xây 
dựng chương trình thực nghiệm áp dụng vào việc 
phát hiện đối tượng người và khuôn mặt trên hệ 
thống camera giám sát của Trung tâm Hành chính 
tỉnh BR-VT.

Thuật toán tìm người và khuôn mặt trên video 
thu được từ camera của Trung tâm Hành chính tỉnh 
BR-VT được thực hiện qua các bước chính sau:
•	 Bước 1: Video đầu vào (input video).
•	 Bước 2: Lấy khung hình từ video (frame).
•	 Bước 3: Kiểm tra nếu còn khung hình chuyển 

bước 4, ngược lại thì kết thúc.
•	 Bước 4: Tìm kiếm người sử dụng YOLOv3.
•	 Bước 5: Kiểm tra nếu phát hiện người thực 

hiện bước 6, ngược lại thì quay lại bước 2.
•	 Bước 6: Tìm khuôn mặt sử dụng Viola Jones.
•	 Bước 7: Kiểm tra nếu phát hiện khuôn mặt 

chuyển bước 8, ngược lại quay lại bước 2.
•	 Bước 8: Lưu khuôn mặt vào CSDL sau đó lặp 

lại bước 2.
III. THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

Trong bài báo này, kết quả nghiên cứu chỉ dừng 
lại ở mức tìm và phát hiện đối tượng người trong 
video bằng YOLOv3, và sau đó trích xuất khuôn 
mặt bằng Viola-Jones khi tìm thấy đối tượng 
người. Do cấu hình máy tính cá nhân thực hiện 
nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên mô hình đề xuất 
hiện tại vẫn chưa chạy trong thời gian thực. Quá 
trình xử lý các video trích xuất từ hệ thống camera 
tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ thuộc 
Trung tâm Hành chính tỉnh BR-VT thu được kết 
quả như sau:

1. Camera đặt tại nhà xe lúc gần 10:00 sáng: 
Camera đặt tại nhà xe có chất lượng kém, vị trí 
camera ở trên cao cho hình ảnh xa, ánh sáng yếu 
nên thuật toán áp dụng chỉ phát hiện được có người 
đang di chuyển, không trích xuất được khuôn mặt 
của đối tượng (hình 1).

Hình 1. Phát hiện người tại camera đặt ở nhà xe
2. Camera đặt tại cửa sau lúc 14:00 chiều: 

Camera đặt tại khu vực cửa sau có chất lượng tốt 
hơn camera đặt ở nhà xe, tuy nhiên vị trí camera ở 
trên cao cho hình ảnh vừa xa vừa có góc nghiêng 
lớn nên thuật toán áp dụng chỉ phát hiện được 
có người đang di chuyển, không trích xuất được 
khuôn mặt của đối tượng (hình 2).

Hình 2. Phát hiện người tại camera đặt ở cửa sau
3. Tại sảnh cửa chính lúc 11:00 trưa: Camera 

đặt tại sảnh cửa chính có chất lượng kém công 
nghệ cũ không có chế độ chống ngược sáng và ánh 
sáng bên trong văn phòng yếu nên thuật toán áp 
dụng chỉ phát hiện được có người đang di chuyển, 
lễ tân làm việc mà không trích xuất được khuôn 
mặt của đối tượng (hình 3).

Hình 3. Phát hiện người tại camera đặt ở sảnh cửa chính



38 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

>> HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG

4. Tại bộ phận văn thư lúc 16:20 chiều: 
Camera đặt tại bộ phận văn thư có chất lượng tốt 
hơn camera đặt tại sảnh cửa chính tuy nhiên thời 
gian buổi chiều lúc 16:20 và ánh sáng bên trong 
khu vực văn thư yếu nên thuật toán áp dụng chỉ 
phát hiện được có người đang di chuyển, làm việc 
(phát hiện nhiều người), không trích xuất được 
khuôn mặt của đối tượng (hình 4).

Hình 4. Phát hiện người tại camera đặt tại bộ phận văn thư
5. Tại hành lang lầu 3 lúc 11:00 trưa: Camera 

đặt tại hành lang lầu 3 có chất lượng tốt, ánh sáng 
đảm bảo và vị trí đặt camera cho hình ảnh gần, 
rõ nét nên thuật toán áp dụng phát hiện được có 
người đang di chuyển và trích xuất được khuôn 
mặt của đối tượng (hình 5).

Hình 5. Phát hiện người tại camera đặt tại hành lang lầu 3
6. Tại hành lang lầu 2 lúc 15:00 chiều: Camera 

đặt tại tại hành lang lầu 2 có chất lượng tốt, ánh 
sáng đảm bảo và vị trí đặt camera cho hình ảnh 
gần, rõ nét nên thuật toán áp dụng phát hiện được 
có người đang di chuyển và trích xuất được khuôn 
mặt của đối tượng (hình 6).
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Kết quả thực tế được sử dụng cho một số video 
trích xuất từ camera tại Sở Khoa học và Công nghệ 
thuộc Trung tâm Hành chính tỉnh BR-VT sau khi 

Hình 6. Phát hiện người tại camera đặt tại hành lang lầu 2
thực hiện tìm người bằng thuật toán YOLOv3 và 
tìm khuôn mặt bằng kỹ thuật Viola-Jones cho kết 
quả chính như sau:
1. Đối với thuật toán tìm người bằng YOLOv3:

+ Trong điều kiện ánh sáng bình thường và 
người chuyển động (đi lại, ngó nghiêng, ngồi 
xuống, đứng lên) cho kết quả phát hiện người với 
độ chính xác lên tới 99% trở lên và cùng một thời 
điểm có thể phát hiện nhiều người.

+ Chất lượng video không tốt, điều kiện thời tiết 
trời mưa, buổi tối hệ thống cho kết quả phát hiện 
người với độ chính xác trên 80%.

+ Trong trường hợp người đứng yên một chỗ mà 
khuất một số bộ phận do vật cản, khoảng cách quá 
xa camera thì độ chính xác khi phát hiện người đạt 
tỷ lệ trên 50%.
2. Đối với kỹ thuật tìm khuôn mặt bằng Viola-
Jones:

+ Khi điều kiện ánh sáng tốt, người đối diện với 
camera thì cho kết quả với độ chính xác trên 80% 
cắt được nhiều khuôn mặt của nhiều người tìm 
thấy trong một thời điểm.

+ Chất lượng video không tốt, điều kiện thời tiết 
trời mưa, buổi tối, người đứng góc nghiêng so với 
camera hệ thống cho kết quả phát hiện người với 
độ chính xác trên 50%.

+ Trong trường hợp người đứng khoảng cách 
quá xa với camera thì hệ thống không phát hiện 
ra khuôn mặt.

P.N.H, B.T.T.T, M.X.G
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Joseph Chet Redmon, “YOLO: Real-Time Object 
Detection”, [Online]. Available: https://pjreddie.com/
darknet/yolo/.
2. P. Viola, M. Jones, “Rapid object detection using a boosted 
cascade of simple features”, Proceedings of the 2001 IEEE 
Computer Society Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition, 2001
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KHOA HỌC VỪA KẾT NỐI ĐƯỢC BỘ 
NÃO VỚI MÁY TÍNH

Nghiên cứu tưởng chừng chỉ có trong phim 
khoa học viễn tưởng đã trở thành sự thật. 

Con người có thể điều khiển máy tính chỉ qua suy 
nghĩ.

Các nhà khoa học lần đầu tiên tạo ra được hệ 
thống kết nối không dây não bộ con người và máy 
tính. Nghiên cứu do Đại học Brown, Mỹ thực hiện 
được hy vọng sẽ là bước đột phá cho việc phát 
triển tiềm năng của các bệnh nhân bại liệt.

Hệ thống có tên BrainGate thiết lập “những giao 
tiếp không dây với độ phân giải đơn tế bào thần 
kinh trên băng thông rộng”, thông qua thiết bị 
phát đơn giản đặt trên đầu.

Kết quả đăng trên tạp chí IEEE Trans Transaction 
on Biomedical Engineering cho biết, hệ thống sau 
khi được sử dụng bởi hai người đàn ông 35 và 63 
tuổi bị liệt do chấn thương tủy sống đã mang lại 
kết quả khả quan.

BrainGate hoạt động bằng cách kết nối thiết bị 
phát gắn trên đầu người dùng đến máy tính. Thiết 
bị phát này gồm một rơ le điện cực đi xuyên qua 
hộp sọ, đính với phần vỏ não vận động. Nhờ đó, 
người bệnh có thể điểu khiển trỏ chuột, thao tác 
với máy tính thông qua suy nghĩ.

Trong bài kiểm tra với 2 bệnh nhân nói trên, họ 
có thể liên tục sử dụng hệ thống trong tối đa 24 giờ 
tại nhà riêng với mức hiệu suất cao. Trước đó, các 
giao tiếp tương tự giữa não bộ và máy tính mới chỉ 
được thực hiện bên trong phòng thí nghiệm.

“Các tín hiệu được ghi lại và truyền đi với độ 
cao... Hệ thống không dây này hoạt động tương 
tự như có dây”, John Simeral, tác giả chính của 
nghiên cứu cho biết.

“Nhờ không còn ràng buộc về mặt vật lý, thiết 
kế này mở ra nhiều khả năng mới về cách hệ thống 
có thể được sử dụng”, ông nói. Điều này còn giúp 
các xét nghiệm thời COVID-19 có thể được thực 
hiện từ xa.

Đây được xem là bước tiến đáng kể trong lĩnh 
vực giao tiếp thần kinh, khi bộ não con người có 
thể thực sự kết nối trực tiếp với máy tính.

Gần đây, một vài cái tên nổi bật trong ngành 
công nghệ như Mark Zuckerberg và Elon Musk 
cũng bày tỏ sự quan tâm đến các loại công nghệ 

tương tự.
Năm 2020, công ty về sinh học thần kinh 

Neuralink của Elon Musk giới thiệu chú lợn 
Getrude được cấy chip máy tính vào não bộ. Đầu 
2021, công ty này tiếp tục thành công trong việc 
gắn chip vào não khỉ để con vật này có thể chơi 
game thông qua suy nghĩ.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

VIỄN TẢI KHOẢNG CÁCH XA, ĐỘ CHÍNH 
XÁC CAO MỞ ĐƯỜNG CHO INTERNET 
LƯỢNG TỬ

Internet lượng tử sẽ nhanh hơn và an toàn hơn 
nhiều so với mạng mà chúng ta hiện đang sử 

dụng và nay một mạng như thế có thể tiến gần 
với thực tế thêm một bước. Các nhà khoa học đã 
sử dụng viễn tải lượng tử (quantum teleportation) 
để gửi thông tin trên một khoảng cách xa, với độ 
chính xác cao chưa từng có.

Rối lượng tử là một hiện tượng kỳ lạ nghe giống 
như phim khoa học viễn tưởng đối với lối tư duy 
vật lý cổ điển của chúng ta. Về cơ bản, 2 hoặc 
nhiều hạt có thể bện chặt với nhau đến mức thay 
đổi trạng thái của một hạt sẽ ngay lập tức thay đổi 
trạng thái của hạt kia, bất kể chúng cách xa nhau 
bao nhiêu.

Cơ chế mà Einstein tự gọi là “ma quái” này có 
thể được khai thác để tạo ra các mạng lượng tử. 
Các cặp photon có thể bị làm rối vào nhau và tách 
ra, cho phép dữ liệu được “viễn tải” giữa chúng 
trên một khoảng cách xa. Như một phần thưởng, 
các mạng này có thể an toàn hơn, vì bất kỳ tin tặc 
nào cố gắng đọc dữ liệu cũng có thể làm sai lệch 
dữ liệu đó.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu từ nhiều viện 
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trường như Fermilab, AT&T, Caltech, Harvard, 
NASA JPL và Đại học Calgary đã trình diễn thực 
hiện viễn tải lượng tử rất chính xác, ổn định trên 
khoảng cách xa. Nhóm nghiên cứu gửi thông tin 
vượt qua 44 km với độ trung thực trên 90% - một 
kỷ lục về độ chuẩn xác với khoảng cách này.

Để làm điều này, nhóm đã thêm một node mạng 
thứ 3 ở giữa, giữa người gửi và người nhận. Để 
đưa thông tin từ A đến B, trước tiên cả hai bên gửi 
một photon đến C. Người nhận B gửi một phần 
tử của một cặp vướng víu và giữ phần tử còn lại. 
Khi 2 photon của A và B gặp nhau tại C, chúng 
bị vướng víu vào nhau, do đó thông tin từ photon 
của A được truyền đến cả hai photon của B nhờ 
liên kết rối lượng tử. Trên thực tế, việc này cơ bản 
giống như viễn tải thông tin từ A đến B.

Đó không phải là khoảng cách xa nhất mà viễn 
tải lượng tử đã đạt được. Vào năm 2015, thông tin 
được viễn tải qua sợi quang hơn 100 km và vào 
năm 2017, các nhà khoa học Trung Quốc đã phá 
vỡ kỷ lục bằng cách viễn tải chuyển dữ liệu một 
cách hiệu quả hơn 1.200 km, sử dụng một vệ tinh 
làm điểm giữa.

Nhưng thí nghiệm mới đánh dấu một bước đột 
phá về độ chuẩn xác trên khoảng cách dài. Ví dụ, 
kỷ lục 100 km đạt độ chuẩn xác khoảng 80%, do 
vậy 90% là một bước tiến ấn tượng. Nhóm nghiên 
cứu cũng cho hay cấu trúc thử nghiệm chủ yếu sử 
dụng các thành phần có sẵn ngoài thị trường, có 
nghĩa là mạng Internet lượng tử trong tương lai sẽ 
có thể được xây dựng trên hạ tầng hiện có.

Nguồn: dost-dongnai.gov.vn

CHẾ TẠO THÀNH CÔNG ĐĨA QUANG CD 
CÓ DUNG LƯỢNG LÊN TỚI 700TB

Các nhà khoa học từ Đại học Khoa học và Công 
nghệ Thượng Hải, Đại học RMIT và Đại học 

Quốc gia Singapore NUS đã làm việc cùng nhau 
để nghiên cứu về việc cải thiện mật độ lưu trữ của 
ổ đĩa quang. Họ đã thành công trong việc “nhét” 
700TB dữ liệu tương đương với 28 ngàn đĩa Blue-
ray “nặng” 25GB và tất cả chúng đều được chép 
vào chỉ trong một chiếc đĩa CD 12cm mà chúng ta 
từng hay sử dụng.

Nghiên cứu này của các nhà khoa học được thực 
hiện với mục đích tìm ra phương thức lưu trữ dữ 
liệu hiệu quả, dẫn tới việc giảm lượng khí thải 

carbon của các trung tâm lưu trữ dữ liệu, đồng 
thời họ mong muốn giảm sự phụ thuộc vào các đĩa 
từ vốn có tuổi thọ sử dụng hạn chế hơn.

Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí 
khoa học Science Advances, họ lập luận rằng các 
phương tiện lưu trữ quang học sử dụng đầu đọc 
laser để hoạt động, tuy nhiên bản chất của việc 
này lại bị hạn chế bởi hiện tượng nhiễu xạ ánh 
sáng, từ đó làm giảm khả năng lưu trữ của các 
đĩa quang. Do đó, thay vì sử dụng vật liệu truyền 
thống, các nhà khoa học đã sử dụng một loại vật 
liệu nano tổng hợp mới, kết hợp cùng với đó là 
các mảng graphene oxit, từ đó tạo ra các hạt nano 
chuyển đổi UCNP để tăng mật độ lưu trữ dữ liệu 
lên một mức chưa bao giờ có.

Nếu cải thiện được những khuyết điểm của đĩa 
CD quang thì sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên 
là công nghệ dùng laser để đọc data khá rẻ tiền, 
từ đó cắt giảm bớt chi phí vận hành của các trung 
tâm lưu trữ dữ liệu. Chưa kể công nghệ laser để 
đọc loại đĩa CD mới này có thể sử dụng công nghệ 
rẻ tiền hơn so với các công nghệ đọc ghi quang 
học truyền thống vốn đắt tiền và vận hành cồng 
kềnh.

Các nhà nghiên cứu của dự án này khẳng định 
công nghệ đĩa quang mới này mang tiềm năng 
rất lớn, chúng giúp tối ưu hoá và mở ra một con 
đường mới để giải quyết các thách thức mang tầm 
toàn cầu về lưu trữ dữ liệu hiện tại.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn
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SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦY LỢI SÁNG 
TẠO LÀM KHẨU TRANG TỪ RƠM RẠ

Nhóm sinh viên nữ Đại học Thủy Lợi đã giúp 
giải quyết mối lo ngại về sức khỏe do ô 

nhiễm không khí với đề tài “Chế tạo tấm màng 
Nano sinh học từ rơm rạ, ứng dụng vào sản xuất 
khẩu trang B-Mask”.

Là nhóm nữ duy nhất tham gia cuộc thi “Sáng 
tạo trẻ Bách khoa 2020”, nhóm 3 bạn nữ sinh 
Hoàng Bảo Linh, Phạm Tùng Dương và Hoàng 
Thị Anh Thư - thuộc Khoa Hóa và Môi trường, 
Đại học Thủy Lợi đã đưa ra sáng kiến khẩu trang 
thông minh B-Mask-B-Plastic. Nhóm sinh viên 
này dùng công nghệ để tách chiết, chế tạo thành 
công tấm màng nano sinh học từ rơm rạ, có thể 
ứng dụng vào sản xuất khẩu trang, vừa giúp bảo 
vệ sức khỏe vừa thân thiện với môi trường.

Đều sinh ra trong gia đình nhà nông, nhóm 
nghiên cứu nhận thấy rằng sau mỗi mùa vụ, rơm 
rạ tại các vùng quê được thải ra rất nhiều. Tuy 
nhiên, cách xử lý hiện nay còn thô sơ, chủ yếu là 
đốt rơm ủ phân, trồng nấm... Các biện pháp này 
đều gây ra ô nhiễm thứ cấp hoặc hiệu quả kinh 
tế chưa cao. Chính vì thế, nhóm đã lên ý tưởng 
biến những phụ phẩm nông nghiệp thành màng 
lọc, ứng dụng vào sản xuất khẩu trang.

Sinh viên Đại học Thủy Lợi sáng tạo làm khẩu trang từ rơm rạ
Theo Trưởng nhóm nghiên cứu - Hoàng Bảo 

Linh, khẩu trang B-Mask là khẩu trang vải có một 
lớp màng có thể thay thế, lớp vải bên ngoài sau 
khi giặt có thể tái sử dụng. Ngoài ra, B-Mask còn 
có loại đặc biệt dành cho người khiếm thính làm 
bằng nhựa sinh học. Màng lọc khẩu trang được 
làm từ vật liệu tự nhiên, không gây độc hại cho 
người sử dụng. Các tính chất của khẩu trang như 
hiệu suất lọc bụi, hàm lượng kim loại nặng, vi sinh 

đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn cho phép.
Bên cạnh đó, dự án còn giúp giảm rác thải y 

tế. Mỗi phút trong ngày thế giới vứt bỏ khoảng 3 
triệu chiếc khẩu trang. Rác khẩu trang gây ra các 
chất độc hại cho môi trường. Trong khi đó, khẩu 
trang từ rơm rạ không gây hại môi trường bởi chỉ 
cần thay màng lọc là có thể tái sử dụng.

Đề tài "Chế tạo tấm màng Nano sinh học từ rơm 
rạ ứng dụng vào sản xuất khẩu trang B-Mask" là 
1 trong 6 đề tài lọt vào vòng chung kết và đạt giải 
Khuyến khích của cuộc thi "Sáng tạo trẻ Bách 
khoa 2020". 

Nhóm sáng tạo trẻ cho biết, do còn thiếu kinh 
phí nên các sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn 
hoàn thiện. Sắp tới, nhóm sẽ tìm kiếm nguồn đầu 
tư để có thể sản xuất hàng loạt, tiếp thị và thương 
mại hóa sản phẩm.

Nguồn: sohuutritue.net.vn

RA MẮT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
QUỐC TẾ VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Sáng 31/3/2021, Đại học Bách khoa Hà Nội 
chính thức ra mắt Trung tâm Nghiên cứu quốc 

tế về Trí tuệ nhân tạo (AI). Trung tâm này được 
thành lập theo mô hình trung tâm nghiên cứu quốc 
tế hỗn hợp với sự chung tay của Đại học Bách 
khoa Hà Nội và Tập đoàn NAVER (Hàn Quốc).

Trung tâm sẽ là nơi kết nối các đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực AI trong nước và thế giới để triển 
khai các nghiên cứu cơ bản, tạo ra các công nghệ 
lõi “make in Vietnam”. Trung tâm cũng chú trọng 
phát triển ứng dụng AI trong các ngành, các lĩnh 
vực khác nhau để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 
số và phát triển Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Được thành lập theo mô hình trung tâm nghiên 
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cứu quốc tế hỗn hợp, theo đó, Đại học Bách khoa 
Hà Nội và đơn vị đối tác, Tập đoàn NAVER (Hàn 
Quốc), sẽ cùng đầu tư xây dựng và vận hành 
Trung tâm vì mục đích phát triển nghiên cứu nền 
tảng chuyên sâu và đào tạo nhân lực trình độ cao 
trong lĩnh vực AI. Hiện Trung tâm có hơn 50 nhà 
khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội và một 
số chuyên gia đến từ các trường, viện và tập đoàn 
công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến AI 
và ứng dụng, như: Học máy, xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên, thị giác máy tính, mạng thông minh, tin học 
y sinh, công nghệ phần mềm thông minh... 

Theo Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát 
triển và ứng dụng AI đến năm 2030, Việt Nam trở 
thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các 
giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN 
và trên thế giới. Việt Nam xây dựng được 10 
thương hiệu AI có uy tín trong khu vực; phát triển 
3 trung tâm quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và 
tính toán hiệu năng cao; kết nối được các hệ thống 
trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng 
cao trong nước tạo thành mạng lưới chia sẻ năng 
lực dữ liệu lớn và tính toán phục vụ AI. Theo Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, 
việc ra mắt Trung tâm là sự kiện đầu tiên khởi 
động triển khai Chiến lược. Ông cũng kỳ vọng 
Trung tâm sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu 
Chiến lược đặt ra, kết nối nghiên cứu và đào tạo, 
đưa AI vào giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, 
góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động...

Nguồn: vista.gov.vn

VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG 
THUỐC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ALZHEIMER 
TỪ RAU ĐẮNG BIỂN

Mới đây, các nhà khoa học ở Viện Dược liệu 
đã báo cáo những kết quả của dự án “Áp 

dụng sáng chế US6833143B1 không bảo hộ tại 
Việt Nam để phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị 
Alzheimer từ rau đắng biển Việt Nam” (2017-
2020). Đây là dự án nằm trong Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68), thuộc lĩnh 
vực giải mã công nghệ, tiêu biểu như khai thác 
những sáng chế không được bảo hộ tại Việt Nam.

Rau đắng biển (Bacopa monnieri) là một loài 
cây thân cỏ, phân bố rộng rãi ở một số quốc gia 
nhiệt đới như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan,... Ở 

Việt Nam, rau đắng biển thường dùng làm rau ăn 
(đặc biệt là ở Nam Bộ) và xuất hiện trong các bài 
thuốc cổ truyền trị các bệnh về xương khớp, bổ 
thần kinh, giải độc,... Nhận thấy những tác dụng 
nổi bật của rau đắng biển trong việc bảo vệ trí 
nhớ, tăng cường nhận thức, một số quốc gia trên 
thế giới như Ấn Độ đã đầu tư nghiên cứu và phát 
triển các sản phẩm dược liệu từ loại rau này.

Các nhà khoa học Việt Nam cũng quan tâm đến 
rau đắng biển từ lâu song do điều kiện có hạn nên 
hầu hết mới chỉ dừng ở những nghiên cứu cơ bản. 
Chẳng hạn, từ những năm 2000, một số nhóm 
nghiên cứu ở Viện Dược liệu đã chứng minh được 
hoạt chất bacosides (triterpenoid saponins) - thành 
phần chính trong rau đắng biển, có tác dụng ngăn 
chặn suy giảm trí nhớ/nhận thức, chống stress,...

Rau đắng biển là vị thuốc tốt giúp chữa được nhiều bệnh
Cơ hội để đưa một loài cây cỏ hữu ích trong 

các bài thuốc dân gian như rau đắng biển thành 
một sản phẩm được nghiên cứu bài bản, tiện lợi 
cho người dùng đã đến với các nhà khoa học ở 
Viện Dược liệu thông qua đề tài “Áp dụng sáng 
chế US6833143B1 không bảo hộ tại Việt Nam để 
phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị Alzheimer từ 
rau đắng biển Việt Nam”.

Sau 3 năm thực hiện sự án, nhóm nghiên cứu 
đã xây dựng thành công quy trình chiết cao rau 
đắng biển có hàm lượng bacoside > 20% bằng 
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). 
Việc nâng cao hàm lượng hoạt chất là cơ sở quan 
trọng để tăng cường hoạt tính cũng như giảm chi 
phí cho sản phẩm sau này.

Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất trong thực tế, 
nhóm nghiên cứu đã xây dựng công thức bào chế 
viên nén và đánh giá độ ổn định của chế phẩm.

Nguồn: sohuutritue.net.vn



TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH

ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 43 

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5 NĂM 2021

Bộ KH&CN vừa có Công văn gửi tới các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; một số trường đại học… về việc hướng dẫn 
tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021.

Trong 08 năm qua, kể từ khi Luật KH&CN 
được Quốc hội khóa XIII thông qua và quy định 
ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt 
Nam, ngày này đã trở thành ngày truyền thống, 
ngày hội quan trọng của những người làm công 
tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, của 
các doanh nghiệp có tinh thần đổi mới sáng tạo; 
là điểm hẹn thường niên để cộng đồng KH&CN 
cả nước tổ chức các sự kiện có ý nghĩa thiết thực.

Năm 2021, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 có 
chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, Bộ 
KH&CN yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày 
KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý 
nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa 
các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt 
Nam năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Hướng tới Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 
2021 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT triển khai 
các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt 
Nam đến các tổ chức, viện trường, doanh nghiệp 
KH&CN, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 
báo đài trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

 1. Các hoạt động trước Ngày KH&CN Việt 
Nam 18/5 (Thời gian đến ngày 14/5/2021).

 - Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền 
pháp luật KH&CN, vai trò, vị trí của khoa học và 
công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các hình 
thức viết, đăng tải các tin, bài trên trang tin điện 

tử, ấn phẩm, phim tài liệu, báo, đài phát thanh 
truyền hình về các thành tựu khoa học và công 
nghệ.

 - Trưng bày, giới thiệu các kết quả nghiên cứu 
khoa học, sáng kiến của học sinh, sinh viên, nhóm 
nghiên cứu trẻ tại các viện, trường, tổ chức, doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ.

 - Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ 
cán bộ khoa học, học sinh, sinh viên; phong trào 
năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp.

 2. Tuần lễ trọng tâm chào mừng Ngày khoa học 
và công nghệ Việt Nam (Từ 14/5 - 19/5/2021).

 - Treo băng rôn với nội dung theo chủ đề hoặc 
khẩu hiệu:

 +  Chủ đề: KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - KHƠI DẬY KHÁT 
VỌNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI.

 + Khẩu hiệu: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 
NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT 
NAM 18/5. 

 - Phát hành Đặc san số đặc biệt chào mừng 
Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2021.

 - Tổ chức gặp gỡ, giao lưu trực tiếp hoặc trực 
tuyến giữa các nhà quản lý, nhà khoa học với học 
sinh, sinh viên, thanh niên, nhà sáng chế trong các 
ngành, lĩnh vực (căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể 
để thực hiện, đảm bảo thực hiện phòng chống dịch 
COVID-19).

Nguồn: Sở KH&CN

TRIỂN KHAI GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 
2021

Ngày 09/3/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam - cơ quan thường trực 

của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ 
Việt Nam năm 2021 (Giải thưởng) đã ban hành 
công văn tổ chức triển khai Giải thưởng, kèm theo 
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Quyết định về việc ban hành quy chế Giải thưởng.
Đây là Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công 

nghệ Việt Nam được tổ chức hằng năm để xét 
tặng cho các tác giả có những công trình KH&CN 
có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, được thực 
hiện tại Việt Nam nhằm khuyến khích việc tiếp 
tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, 
công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người 
Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang 
lao động, học tập, công tác tại Việt nam có các 
công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, 
áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi 5 
năm tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ; các 
tổ chức cá nhân có liên quan.

Giải thưởng tập trung xét các công trình khoa 
học thuộc 6 lĩnh vực công nghệ sau đây: Công 
nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động 
hóa; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công 
nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm ứng phó với biến 
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý 
tài nguyên; Công nghệ Tiết kiệm năng lượng và 
sử dụng năng lượng mới.

Cơ cấu giải thưởng tối đa mỗi lĩnh vực: 01 giải 
Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải Khuyến 
khích.

Ngoài các giải thưởng do Bộ KH&CN và Liên 
hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao, Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) của Liên hiệp quốc sẽ 
trao 01 giải cho công trình xuất sắc nhất.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT kính 
đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức phổ 
biến, tuyên truyền Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo 
Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 (Giải 
thưởng) đến các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa 
học trong ngành, đơn vị và đánh giá, tuyển chọn 
các công trình tiêu biểu để đăng ký tham gia.

Hồ sơ các công trình tham dự Giải thưởng 
gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng trước ngày 
30/10/2021 theo địa chỉ: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo 
Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Số 53 Nguyễn 
Du, Hà Nội. Điện thoại: 0243.8226419; Email: 
yenhahoang68@gmail.com

Thông tin chi tiết về Thể lệ Hội thi và các tài 
liệu liên quan xem trên Website: www.vifotec.vn./

 Mai Yến  - TTTT&UD KH&CN

KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG CAMERA 
GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG TRÊN QUỐC LỘ 51

Chiều 12/4, Công an tỉnh đã tổ chức lễ khai 
trương dự án hệ thống giao thông thông 

minh, giám sát tự động bằng camera giai đoạn 1 
trên Quốc lộ 51. 

Theo đó, giai đoạn 1 (2019-2021) lắp đặt và đưa 
vào hoạt động 89 camera giám sát trên Quốc lộ 51 
với kinh phí 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (2021-2023) 
sẽ lắp đặt camera trên các Quốc lộ 55 và Quốc 
lộ 56. Hiện nay, Quốc lộ 51 (đoạn từ KCN Mỹ 
Xuân, TX. Phú Mỹ về Ẹo Ông Từ, phường 12, TP. 
Vũng Tàu) có 4 điểm với 6 camera giám sát tốc 
độ, 8 camera giám sát an ninh trật tự và hơn 70 
camera ghi các lỗi như: lấn làn, đi sai phần đường, 
dừng đỗ sai quy định, không chấp hành đèn tín 
hiệu giao thông…

Hệ thống camera này có thể cùng lúc giám sát 
6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu 
thông đến 300 km/h. Đồng thời, ghi rõ hình ảnh 
biển số xe vi phạm vào cả ban ngày lẫn ban đêm, 
cả trong điều kiện thời tiết xấu nhằm giúp cơ 
quan chức năng xử phạt tại chỗ hoặc phạt nguội 
bằng cách gửi giấy phạt về nơi cư trú của người 
vi phạm. Theo Phòng CSGT (PC08) - Công an 
tỉnh, trong thời gian vận hành chạy thử, hệ thống 
camera giám sát trên Quốc lộ 51 đã ghi nhận mỗi 
ngày có khoảng 2.000 trường hợp vi phạm với 
nhiều lỗi khác nhau.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỌP 
MẶT ĐẠI BIỂU TRÍ THỨC 2021

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, tại Trung tâm 
hành chính tỉnh; Tỉnh ủy, HĐND, UBND và 

UBMTTQ tỉnh đã tổ chức Họp mặt đại biểu trí 
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thức với chủ đề: “Trí thức BR-VT với phát triển 
kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”. Tham dự và 
chủ trì Hội nghị có có ông Phạm Viết Thanh, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần 
Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và 
ông Trương Thành Công Chủ tịch Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cùng 100 đại biểu 
đại diện các Sở, ban, ngành, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật, các Hội thành viên cùng 
các chuyên gia và đại biểu là trí thức nhà khoa học 
trong và ngoài tỉnh.

 Ông Nguyễn Viết Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
(thứ 5 từ trái qua) chụp ảnh cùng Lãnh đạo Liên hiệp hội và 

các chuyên gia KH-CN, đại biểu trí thức
Tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Tuấn thay mặt 

lãnh đạo tỉnh, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 
và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội năm 2021 của tỉnh. Năm 2020, đại dịch 
COVID-19 dù không xảy ra trực tiếp trên địa bàn 
tỉnh, nhưng đã gây những tác động lớn đến mọi 
mặt đời sống, kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, 
kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá: GRDP 
đạt 3,68%; tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 
78.702 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán. Các chính 
sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, nhất 
là các chính sách hỗ trợ người dân.  Năm 2021, Bà 
Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tập trung thực hiện “mục 
tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ 
sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ 
lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội… 

Tiếp theo, TS. Trương Thành Công, Chủ tịch 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo 
cáo một số nét về thực trạng đội ngũ trí thức của 
tỉnh, những kết quả, hạn chế và nguyên nhân đồng 
thời đề xuất một số ý kiến nhằm phát huy vai trò 
của đội ngũ trí thức nói chung và đội ngũ trí thức 
khoa học - công nghệ nói riêng, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng các 
cấp, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh trong giai đoạn mới của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Đồng thời đề nghị giải pháp có 
tính đột phá là: Thành lập Viện Nghiên cứu đổi 
mới, sáng tạo Khoa học - Công nghệ hay Trung 
tâm đổi mới sáng tạo Khoa học và Công nghệ theo 
hình thức xã hội hóa và kết nối; tỉnh cần xây dựng 
cơ chế đặt hàng đội ngũ trí thức, chuyên gia trong 
và ngoài tỉnh thực hiện. Trên cơ sở xác định điểm 
đột phá cho phát triển, lĩnh vực nào quan trọng 
nhất hiện nay và sắp tới để phát động, mời gọi, thu 
hút nhân tài tham gia thông qua các các đề án, đề 
tài, dự án, công trình cụ thể; hàng năm, lựa chọn 
các dự án, công trình, quy hoạch cụ thể giao cho 
đội ngũ trí thức, các nhà khoa học tư vấn, phản 
biện, giám định xã hội; đây là công việc thu hút 
được đông đảo trí thức tham gia, mang lại hiệu 
quả thiết thực, bớt tốn kém và cũng tạo điều kiện 
nâng tầm đội ngũ trí thức; có chính sách ưu tiên, 
khuyến khích áp dụng các giải pháp thương mại 
hóa, tạo thị trường cho các sản phẩm khoa học - 
công nghệ của trí thức, của doanh nghiệp; có chính 
sách đãi ngộ thỏa đáng đối với người tài, người có 
đóng góp lớn, thiết thực, những sáng tạo mang lại 
lợi ích lớn cho ngành, địa phương. Có thể áp dụng 
chế độ thưởng lớn như các nước phát triển đã làm 
theo giá trị kỹ thuật (Value Engineering)...

Thay mặt chủ trì hội nghị và lãnh đạo tỉnh, ông 
Phạm Viết Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy đã ghi nhận các ý kiến trao đổi của các chuyên 
gia và đại biểu trí thức tại buổi họp và đưa ra các ý 
kiến trao đổi để xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ngày càng phát triển vững mạnh. Cụ thể là: tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu phải hướng tới sự phát triển 
ngang tầm của khu vực, không chỉ ở trong nước. 
Tập trung phát triển cảng biển – Logestic – công 
nghiệp – du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. 
Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp thu, lắng nghe những thông 
điệp, gợi ý, đề xuất để vận dụng cho phù hợp, địa 
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phương cần thay đổi nhận thức để tiếp cận, tránh 
suy nghĩ theo truyền thống.

Buổi họp mặt diễn ra thành công, với nhiều ý 
kiến đóng góp của các đại biểu tham gia cuộc họp. 
Họp mặt trí thức đầu năm 2021 mở ra triển vọng 
cho các cuộc họp chuyên đề cụ thể khác với mục 
đích góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn mới 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện 

TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI TÌNH TRẠNG SÂU 
RĂNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VECNI 
FLUOR DỰ PHÒNG SÂU RĂNG SỚM Ở 
TRẺ EM TẠI TỈNH BR-VT

Sáng 27/04/2021, Sở KH&CN tỉnh BR-VT đã 
tổ chức họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ 

chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài “Tình trạng 
sâu răng và hiệu quả sử dụng Vecni Fluor (NaF 
5%) dự phòng sâu răng sớm trên nhóm trẻ em (3-5 
tuổi) tại tỉnh BR-VT”. Ông Đỗ Hữu Hiền – Phó 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT 
- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe đại diện Bệnh 
viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM trình 
bày tóm tắt bản thuyết minh nhiệm vụ, với mục 
tiêu: Đánh giá thực trạng sâu răng của trẻ em (3-5 
tuổi) tại tỉnh BR-VT và hiệu quả sử dụng vecni 
fluor (NaF 5%) trong dự phòng sâu răng sớm trên 
nhóm trẻ em (3-5 tuổi).

Được biết, việc sử dụng Vecni Fluor để dự phòng 
sâu răng sớm ở trẻ em là một vấn đề đã được áp 
dụng nhiều nơi trên thế giới và đã có những kết 
quả đáng khích lệ. Đây cũng là yếu tố tăng cường 
sức khỏe cho trẻ em, giúp tạo điều kiện phát triển 
toàn diện, lành mạnh về thể chất và tinh thần cho 
các em, góp phần làm giảm bệnh tật cho trẻ, giảm 
gánh nặng cho ngành y tế. Tại tỉnh BR-VT, ngành 
răng hàm mặt cũng không ngừng phát triển với 
mục tiêu “điều trị toàn diện”, “chăm sóc răng 
miệng lấy bệnh nhân làm trung tâm”, trong đó, 
hoạt động dự phòng bệnh răng miệng luôn nhận 
được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ban ngành. 
Tuy nhiên, sâu răng và dự phòng sâu răng của trẻ 
mẫu giáo vẫn còn tồn tại nhiều, cần bổ sung và 
nghiên cứu. 
 Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá 

bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung 
nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên 
cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả 
nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và 
cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng đánh giá 
bản thuyết minh có tính khoa học, ý nghĩa thực 
tiễn và rất cần thiết nhằm hướng tới mục tiêu nâng 
cao sức khỏe cho toàn dân và phòng bệnh sâu răng 
một cách hiệu quả ở lứa tuổi trẻ em.  

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá, Hội đồng 
khoa học và công nghệ đã nhất trí chọn Bệnh viện 
Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM là cơ quan 
chủ trì thực hiện đề tài và ThS. BSCK2. Lê Trung 
Chánh là chủ nhiệm đề tài. Đồng thời, Hội đồng 
yêu cầu Chủ nhiệm và nhóm thực hiện chỉnh sửa 
và bổ sung một số nội dung nghiên cứu theo ý 
kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để 
hoàn thiện Thuyết minh, đề nghị UBND tỉnh phê 
duyệt triển khai thực hiện.

Nguồn: Sở KH&CN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “ỨNG DỤNG CÁC 
BIỆN PHÁP CHĂN NUÔI PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH CÚM GIA CẦM”

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên 
ngành thú ý địa phương, từ đầu năm 2021 đến 
ngày 15/3/2021, tình hình dịch bệnh trên gia súc, 
gia cầm có nhiều chuyển biến phức tạp và có 
chiều hướng lây lan trên phạm vi rộng, cụ thể: 
Bệnh Cúm gia cầm đã xảy ra 59 ổ dịch tại 42 
huyện của 20 tỉnh, thành phố với số gia cầm tiêu 
hủy trên 149.000 con.

Kết quả giám sát chủ động cho thấy các loại 
mầm bệnh nêu trên lưu hành với tỷ lệ tương đối 
cao ở ngoài môi trường và ở quần thể gia súc, gia 
cầm; tổng đàn vật nuôi lớn, nhất là đàn gia cầm 
với gần 500 triệu con, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ 
chiếm tỷ trọng lớn; thời tiết bất lợi tạo điều kiện 
thuận lợi cho các mầm bệnh và vecto truyền bệnh 
phát triển; gia tăng buôn bán, vận chuyển động 
vật, sản phẩm động vật. Nguy cơ dịch Cúm gia 
cầm A/H5N1 và A/H5N6 tiếp tục lây lan và xảy 
ra trên phạm vi rộng là rất cao, cần khẩn trương 
kiểm soát dịch bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 và A/
H5N6 đang xảy ra tại các địa phương, đồng thời 
chủ động ngăn chặn các chủng vi rút Cúm gia cầm 
xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam.
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Trước tình hình đó, ngày 19/4/2021, Trung tâm 
Thông tin và Ứng dụng KH&CN (Sở KH&CN 
tỉnh BR-VT) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ 
chức báo cáo chuyên đề “Ứng dụng các biện pháp 
chăn nuôi phòng, chống dịch cúm gia cầm” cho 
100 hội viên nông dân chăn nuôi gia cầm trên địa 
bàn huyện Đất Đỏ.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc – Phó Trưởng văn phòng Thường trực 
Nam bộ - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang trao đổi 

kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
Tại buổi báo cáo chuyên đề, học viên được 

Báo cáo viên là Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc – Phó 
Trưởng văn phòng Thường trực Nam bộ - Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia truyền đạt các kiến 
thức về bệnh Cúm gia cầm, giải pháp phòng 
chống bệnh Cúm gia cầm gồm: giải pháp sử dụng 
vaccine, giải pháp giám sát và xử lý gia cầm mắc 
bệnh, giải pháp chăn nuôi gia cầm an toàn dịch 
bệnh,…

Qua buổi báo cáo chuyên đề đã giúp cho các hộ 
hội viên nông dân đang chăn nuôi gia cầm chủ 
động và tăng cường các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Cúm gia cầm, hạn chế thấp nhất các ổ 
dịch phát sinh, ngăn ngừa dịch lây lan trên diện 
rộng, cung cấp các sản phẩm chất lượng, đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; 
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện, 
góp phần tạo điều kiện để hộ chăn nuôi phát triển 
ổn định, bền vững.

Nguồn: hnd.baria-vungtau.gov.vn

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Trong những năm qua, tỉnh BR-VT luôn quan 
tâm đến việc hỗ trợ doanh nghiệp và ban hành 

những chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của 
tỉnh đối với các doanh nghiệp nói chung. Tỉnh đã 
ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2019 - 2025. Đây được xem là đòn bẩy 
và tạo động lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa phát triển.

Bên cạnh đó, ngày 07/3/2019, UBND tỉnh BR-
VT đã ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND về 
phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-
2025. Ngày 04/8/2020, HĐND tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về quy định 
nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực 
hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh BR-VT đến năm 2025. Sở Khoa học và 
Công nghệ là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện. 
Văn phòng Thúc đẩy Khởi nghiệp Đổi mới Sáng 
tạo tỉnh BR-VT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng tỉnh) là cơ quan thường trực giúp việc 
triển khai chính sách, hướng dẫn doanh nghiệp 
tham gia chương trình.

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành hướng 
dẫn quy trình, lập hồ sơ thực hiện và hỗ trợ kinh 
phí cho doanh nghiệp thuộc Đề án “Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-
VT giai đoạn 2019 - 2025”.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các 
doanh nghiệp được biết để đăng ký tham gia 
các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý 
Hiệp hội doanh nghiệp, Quý doanh nghiệp, doanh 
nhân liên hệ:
• Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh BR-VT
Địa chỉ: 04 Xuân Diệu, P.7, Tp. Vũng Tàu
Email: startup.brvt@gmail.com 
Website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn
ĐT: (0254) 650.1999 / 0977.337.792 (Ông Trịnh 
Thành Trung)

• Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 
BR-VT
Địa chỉ: 379 Hà Huy Tập, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa
ĐT: 0918 033 272 (Bà Nguyễn Thị Hoa Mai)

Mai Yến - TTTT&UD KH&CN 
Xem nội dung hướng dẫn chi tiết dưới đây:
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