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* Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp 
đạt nhiều kết quả nổi bật

Nhằm hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào 
sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, tăng năng lực cạnh tranh, Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành chương 
trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh BR-VT. 
Chương trình đã được triển khai qua nhiều giai 
đoạn và được UBND tỉnh ban hành tại các Quyết 
định như: Quyết định số 4746/QĐ-UBND ngày 
09/12/2005, Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 
27/9/2006, Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND 
ngày 09/9/2008, Quyết định số 35/2011/QĐ-
UBND ngày 09/8/2011.

Năm 2012, nhằm triển khai Quyết định số 712/
QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia 
“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020”, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
2541/QĐ-UBND ngày 18/11/2012 phê duyệt dự 
án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa 
bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2012-2015”. 

Theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND và 
Quyết định số 2541/QĐ-UBND, cùng lúc trên địa 
bàn tỉnh có 01 Chương trình và 01 Dự án hỗ trợ 
doanh nghiệp về KH&CN, với một số nội dung 
hỗ trợ tương đồng giống nhau. Do vậy, năm 2014, 
nhằm thống nhất nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, 
UBND tỉnh đã sáp nhập thành 01 Chương trình 
hỗ trợ duy nhất “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”.

Các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp tập trung 
vào các nội dung chính sau: Hỗ trợ doanh nghiệp 

Xác định Khoa học và Công nghệ là chìa khóa góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp, những năm 
qua Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều Chương trình hành động, Nghị 
quyết phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) như: Kế hoạch 83-KH/TU ngày 09/12/2013 của Tỉnh ủy 
về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết 
05-NQ/TU ngày 11/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển triển KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu (BR-
VT) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp, chương trình, 
đề án, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nổi bật như: Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp; Đề 
án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo; chủ trương thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của tỉnh; Đề án xây dựng, 
phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản; Sàn giao dịch công nghệ trực 
tuyến,... Qua các hoạt động hỗ trợ đó, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật mới, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần tăng 
doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo uy tín và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị 
trường trong tiến trình hội nhập. 
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xây dựng các hệ thống quản lý tiên tiến ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO/IEC 
17025, HACCP; xây dựng các công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng 5s, Kazen, KPIs; xây dựng, 
áp dụng thực hành tốt về nông nghiệp theo tiêu 
chuẩn Gap; xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
bảo vệ môi trường; ứng dụng năng lượng mặt trời; 
đổi mới công nghệ, thiết bị; ứng dụng công nghệ 
thông tin,… và xây dựng các cải tiến toàn diện 
doanh nghiệp để cải tiến năng suất và chất lượng.

Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp 
thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất chất 
lượng, Chương trình còn tổ chức các lớp đào tạo, 
tập huấn về năng suất cho doanh nghiệp nhằm 
cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao về năng 
suất cho doanh nghiệp áp dụng.

Kết quả triển khai các Chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp qua các giai đoạn, cụ thể như sau:

* Từng bước hình thành hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo 

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 
18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 844) 
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Lãnh 
đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ 
đạo. Để triển khai thực hiện Đề án 844, Tỉnh đã 
ban hành “Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020” tại 
Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016. 
Với sự chủ động, UBND tỉnh đã thành lập Văn 
phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
BR-VT tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 
24/4/2018. Trụ sở Văn phòng đặt tại thành phố 
Vũng Tàu, kiện toàn Văn phòng tại Quyết định 
số 3031/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 nhằm giúp 
tham mưu triển khai và kết nối các hoạt động khởi 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hoạt động hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2016-2020 

đã đạt những kết quả nổi bật như: 
- Ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 
2019-2025 theo Quyết định số 514/QĐ-UBND 
ngày 7/3/2019; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT đến năm 2025, theo 
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND. Kết quả đến 
nay, đã có 20 doanh nghiệp được hỗ trợ 673,76 
triệu đồng, kinh phí đối ứng của các doanh nghiệp 
là 283.897 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ như: hỗ trợ 
doanh nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ, quảng bá, 
marketing sản phẩm, thử nghiệm hàng hóa, hỗ trợ 
đào tạo chuyên sâu,…

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan 
như Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các 
tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh tổ chức các 
sự kiện khởi nghiệp, các hội nghị, đào tạo, huấn 
luyện, đặc biệt là các lớp ươm tạo cho đối tượng 
là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, dự án khởi 
nghiệp, sinh viên, đoàn viên làm kinh tế,… Trong 
các năm qua đã tổ chức được: 39 lớp tập huấn, 
chương trình ươm tạo, với 1.597 lượt người tham 
dự; 66 Hội nghị, tọa đàm, sự kiện về khởi nghiệp, 
với 7.300 lượt người tham dự.

Các tác giả đoạt giải chụp hình lưu niệm tại Chung kết, trao giải 
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

năm 2018 - 2019
- Tổ chức thành công 02 Cuộc thi Khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT (2017, và 2018-
2019) mang tính tiên phong ở cấp tỉnh trong cả 
nước. Các cuộc thi đã thu hút tổng cộng 151 dự 
án dự thi với 26 dự án đạt giải với tổng kinh phí 
giải thưởng lên đến 360 triệu đồng và các gói giải 
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thưởng của nhà tài trợ. Bên cạnh đó, cuộc thi phát 
triển ý tưởng khởi nghiệp (Hackathon) các năm 
2017, 2018, 2019; cuộc thi Đổi mới sáng tạo lĩnh 
vực ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh BR-
VT năm 2020 cũng mang lại nhiều ý tưởng, dự án 
khả thi, áp dụng vào thực tế. Thông qua các cuộc 
thi, các dự án, doanh nghiệp starup được hỗ trợ 
ươm mầm, được định hướng và giúp đẩy nhanh 
quá trình đưa sản phẩm/dịch vụ ra thị trường; được 
kết nối với đối tác, nhà cố vấn, khách hàng; Lan 
tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh.

Nhằm mở rộng các liên kết với các tổ chức khởi 
nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và 
quốc tế để hỗ trợ, kết nối các nguồn lực phát triển 
hệ sinh thái khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi 
nghiệp, UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác 
với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN Việt 
Nam (SVF) để triển khai chương trình ươm tạo 
khởi nghiệp, phát triển Mạng lưới cố vấn, nhà đầu 
tư. Một số tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước 
và quốc tế tỉnh đã kết nối như: Trung tâm Đổi mới 
sáng tạo quốc gia - NIC, Trung tâm đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp TP. HCM - SIHUB, Trung 
tâm Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Tp. 
HCM - ITP, Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp 
Nông nghiệp công nghệ cao - AHBI, Trung tâm 
Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao – SHTP-
IC, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ 
doanh nghiệp BSA, Trung tâm hỗ trợ thanh niên 
khởi nghiệp Tp. Hồ Chí Minh - BSSC, Vườn ươm 
Doanh nghiệp Đà Nẵng, Chương trình Hỗ trợ khởi 
nghiệp Thụy Sĩ - SWISS EP, Trung tâm Ươm 
tạo doanh nghiệp Sông Hàn… và kết nối với các 
đối tác hỗ trợ khởi nghiệp các nước: Hàn Quốc,  
Singapore, Thụy Sĩ… các kết nối này giúp cho 
startup có thể tiếp cận được các thông tin hỗ trợ từ 
các nơi, kết nối với cố vấn, chuyên gia, nhà đầu tư 
bên ngoài, học tập kinh nghiệm, mở rộng truyền 
thông, đi ra các thị trường mới,…

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành các tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp: Trung tâm Khởi nghiệp 
- Việc làm và Cung ứng nguồn nhân lực Đại học 
BR-VT, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Khởi 
nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 
BR-VT, Vườn ươm Khởi nghiệp Thanh niên Bà 
Rịa trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, 

Hợp tác xã Khởi nghiệp xanh, Không gian làm 
việc chung V-Office, Không gian khởi nghiệp thực 
nghiệm thành phố Bà Rịa. 

Xây dựng đề án thành lập Trung tâm ươm tạo và 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT 
tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ, dự kiến 
Trung tâm được thành lập và triển khai các hoạt 
động vào cuối năm 2021.  

* Phát triển doanh nghiệp KH&CN 
Công tác phát triển doanh nghiệp KH&CN 

của tỉnh cũng được tích cực thực hiện. Tính đến 
trước năm 2010, tỉnh mới chỉ có 01 doanh nghiệp 
KH&CN. Với mục tiêu và giải pháp đề ra tại Nghị 
quyết, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KH&CN, UBND 
tỉnh đã chủ động cụ thể hóa bằng các chương 
trình, đề án, trong đó có Đề án Phát triển doanh 
nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 
Kết quả, tính đến nay, tỉnh BR-VT có 08 doanh 
nghiệp KH&CN, các doanh nghiệp 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. 

Việc triển khai Đề án góp phần nâng cao nhận 
thức của doanh nghiệp trong hoạt động kinh 
doanh, chú trọng hơn trong việc phát triển doanh 
nghiệp dựa trên nền tảng KH&CN và việc xác lập, 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả 
KH&CN và sản phẩm tạo ra. Từ đó, doanh nghiệp 
KH&CN tiếp tục nghiên cứu và bổ sung kết quả 
mới vào danh mục sản phẩm KH&CN trên giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Qua tổng hợp 
tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian 
bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhìn chung các 
doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp KH&CN 
trên địa bàn tỉnh nói riêng đều bị ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu bị thiệt 
hại, tình hình người lao động, việc làm bị cắt giảm. 
Tuy nhiên, đến nay các doanh nghiệp KH&CN đã 
chủ động ứng phó với dịch bệnh, kịp thời điều 
chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung phát triển 
sản phẩm mới, tìm kiếm đối tác mới, tăng cường 
khả năng tiếp cận thị trường; từ đó duy trì hoạt 
động sản xuất kinh doanh, không có trường hợp 
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giải thể hay tạm dừng hoạt động.  
Từ kết quả của Đề án, việc được chứng nhận 

doanh nghiệp KH&CN giúp cho doanh nghiệp tiếp 
cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước. 
Theo số liệu báo cáo hàng năm của các doanh 
nghiệp, có 2 doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền 
khoảng 2 tỷ đồng.

* Đẩy mạnh hỗ trợ, phát triển sở hữu trí tuệ
Trong thời gian qua, hoạt động sở hữu trí tuệ 

trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn về sở 
hữu trí tuệ được quan tâm góp phần nâng cao nhận 
thức, phổ biến, chính sách pháp luật về sở hữu trí 
tuệ cho người dân, nhà sản xuất và doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Sở KH&CN hướng 
dẫn, giải đáp những vấn đề liên quan về SHTT cho 
khoảng 40 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến tìm 
hiểu; tư vấn pháp luật về sở hữu công nghiệp, hỗ 
trợ tra cứu và hướng dẫn nộp đơn ra Cục Sở hữu 
trí tuệ; trong đó chủ yếu liên quan đến đối tượng 
nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Theo 
số liệu thống kê từ Cục Sở hữu trí tuệ, từ năm 1991 
đến 2020, toàn tỉnh có 3.320 đơn đăng ký sở hữu 
công nghiệp, 3.358 văn bằng bảo hộ được cấp. 

Công tác hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ 
cho các sản phẩm chủ lực địa phương được cụ thể 
hoá bằng việc triển khai Đề án “Xây dựng, phát 
triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản 
phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh BR-VT giai đoạn 
2014 - 2020” tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND 
ngày 23/9/2014. Với mục tiêu xác lập, khai thác, 
quản lý, bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ 
đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, 
chỉ dẫn địa lý cho 15 sản phẩm đặc sản của tỉnh; 
trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì 
thực hiện dự án cho 05 sản phẩm, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn chủ trì thực hiện dự án cho 
10 sản phẩm. Đến nay, đã có 07 sản phẩm được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ (Rượu 
Hòa Long, Cá thu một nắng Côn Đảo, Mực một 
nắng Côn Đảo, Thanh long Bông Trang, Bưởi da 
xanh Sông Xoài, Chả cá Phước Hải, Muối Bà Rịa). 
Ngoài các sản phẩm trong Đề án, nhiều sản phẩm, 
hàng hóa đặc sản của tỉnh đã được bảo hộ sở hữu 
trí tuệ: Bánh khọt Vũng Tàu, Bánh tráng An Ngãi, 
Bún Long Kiên, Hàu Long Sơn; 03 chỉ dẫn địa lý 

cho Hồ tiêu BR-VT, Nhãn xuồng cơm vàng BR-
VT, Mãng cầu ta BR-VT.

Bên cạnh việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ, công tác 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 cũng được triển khai. Trên cơ sở đó, một 
số doanh nghiệp đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu 
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, thành 
phố Bà Rịa; Nhãn hiệu chứng nhận Mực một 
nắng Côn Đảo, Cá thu một nắng Côn Đảo được 
UBND huyện Côn Đảo cấp quyền sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận cho 5 tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn; Nhãn hiệu chứng nhận Muối Bà Rịa đã được 
cấp quyền sử dụng và khai thác cho 02 đơn vị… 
Các sản phẩm sau khi được bảo hộ sẽ được quản 
lý, khai thác nhằm nâng cao uy tín của sản phẩm, 
bảo vệ thương hiệu đặc sản địa phương; đồng thời 
cung cấp cho thị trường nguồn nguyên liệu sạch, 
góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm.  

* Phát triển thị trường KH&CN
Từ khi có Luật KH&CN năm 2013, công tác 

phát triển thị trường KH&CN ngày càng được 
tăng cường, trong đó nổi bật là đã đưa Sàn giao 
dịch công nghệ trực tuyến của tỉnh vào hoạt động 
cuối năm 2017 tại địa chỉ bavutex.baria-vungtau.
gov.vn và bavutex.vn. Thông qua Sàn giao dịch 
công nghệ trực tuyến, doanh nghiệp được cung 
cấp thông tin về nguồn cung công nghệ, thiết bị, 
kết quả nghiên cứu khoa học và sáng chế trong, 
ngoài nước và nguồn cầu công nghệ; kết nối trực 
tiếp giao dịch công nghệ giữa các doanh nghiệp 
với nhau, giữa các doanh nghiệp với các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu cung, cầu công nghệ, với các 
chuyên gia; hỗ trợ và thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với 
sản xuất. Đến nay, Sàn giao dịch công nghệ trực 
tuyến có 1.435 nhà cung cấp và chuyên gia tư vấn 
trong đó số lượng nhà cung cấp là 1.057 đơn vị và 
tổ chức - chuyên gia tư vấn là 378. Số lượng sản 
phẩm chào mua và chào bán vẫn được cập nhật 
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và tăng thêm theo hàng tháng, hiện tại tổng sản 
phẩm chào mua và bán là 4.246 sản phẩm. Sàn 
giao dịch bavutex đã kết nối với 5 sàn trong nước 
thành công đó là Sàn giao dịch công nghệ và thiết 
bị Thái Bình, Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 
Ninh Bình, Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 
trực tuyến Nam Định, Sàn giao dịch công nghệ 
và thiết bị Hải Phòng, Sàn giao dịch công nghệ và 
thiết bị Quảng Ninh. Việc kết nối với 5 sàn trong 
nước đã giúp doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ cơ sở 
dữ liệu thông tin cung - cầu công nghệ, thiết bị 
trong cả nước.

Đặc biệt, năm 2015 và năm 2020, UBND tỉnh đã 
phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 
thành công 02 Sự kiện cấp quốc gia tại tỉnh BR-
VT. Sự kiện “Trình diễn và kết nối cung-cầu công 
nghệ khu vực Nam Bộ năm 2015” (TechDemo) 
với sự tham gia của 150 gian hàng trình diễn, giới 
thiệu gần 250 công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên 
cứu, thu hút gần 2.000 lượt khách tham quan, tìm 
hiểu công nghệ. Sự kiện “Kết nối cung - cầu công 
nghệ KH&CN năm 2020” (Techconect) với gần 
200 gian trưng bày công nghệ, thiết bị, kết quả 
nghiên cứu với khoảng 400 công nghệ được trình 
diễn và hơn 150 đơn vị sẵn sàng chuyển giao công 
nghệ; thu hút gần 3.000 lượt khách tham quan, tìm 
hiểu công nghệ. Bên cạnh đó có 30 hoạt động tư 
vấn kết nối thông qua Ban Tổ chức sự kiện liên 
quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ,...

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Sự kiện “Kết nối 
cung - cầu công nghệ KH&CN năm 2020” (Techconect)

Các sự kiện nhằm kết nối cung - cầu công nghệ 
giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và 
ngoài nước, hỗ trợ, giải quyết nhu cầu đổi mới, 
phát triển công nghệ của doanh nghiệp. Qua đó, 

thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công 
nghệ cho doanh nghiệp tỉnh và các địa phương, 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, Sở cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu 
hơn 1.750 thông tin về sáng chế, giải pháp hữu 
ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và 
thông tin về nhiệm vụ KH&CN phục vụ quản lý. 
Đây là nguồn thông tin cơ sở dữ liệu thông tin về 
nguồn thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích, kết 
quả các đề tài nghiên cứu sẵn có của tỉnh, nhằm 
góp phần cho các tổ chức, doanh nghiệp và các 
nhân trên địa bàn tỉnh có thể áp dụng trong sản 
xuất và kinh doanh.

* Đẩy mạnh phát triển về KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050

Để đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tiếp nối kết quả 
đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở mục tiêu 
tổng quát đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII 
thông qua, phát triển thành mục tiêu tổng quát cho 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở 
KH&CN xây dựng mục tiêu phát triển KH&CN 
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngang tầm nhiệm 
vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, 
cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh lựa chọn, chuyển giao, ứng dụng 
công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại vào hoạt động 
sản xuất kinh doanh, phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp, 
tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, ưu 
tiên phát triển của tỉnh.

- Tăng cường tiếp cận, triển khai các giải pháp 
ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng 
và phát triển hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án, 
chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ cho 
doanh nghiệp.

- Triển khai hoạt động của Trung tâm hỗ trợ khởi 
nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT.

M.H.Y
(Tài liệu tham khảo: Báo cáo số 590/SKHCN-TTTTUD 
ngày 12/7/2021 của Sở KH&CN về việc đánh giá thành 
tựu nổi bật trong 30 năm phát triển các ngành, lĩnh 
vực giai đoạn 1991 - 2021)
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30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
NGÀNH CÔNG THƯƠNG

|| CN. Lê Anh Thy
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuQua 30 năm xây dựng và phát triển, ngành 

công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 
những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp kể cả dầu thô và 
khí đốt (theo giá hiện hành) trong 30 năm qua đạt 
7.022.448 tỷ đồng (trừ dầu khí 3.228.351 tỷ đồng), 
tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 16,11% 
(trừ dầu khí 29,23%).

Công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút được 
nhiều thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt 
động sản xuất của ngành công nghiệp, đặc biệt là 
các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Thành phần 
kinh tế này đã tăng trưởng nhanh và cùng với thành 
phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển khá, giữ 
vai trò là động lực giúp cho ngành công nghiệp 
toàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tỉnh đã thu 
hút được một số dự án thượng nguồn, quy mô lớn 
như Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene 
Phú Mỹ; Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) 
và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại 
Việt Nam; Nhà máy điện mặt trời KCN Châu Đức; 
Nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 1 và hồ Tầm 
Bó...

Trong 30 năm qua, việc hình thành và phát triển 
các ngành công nghiệp mới, sản phẩm công nghiệp 
mới; những dự án công nghiệp lớn có vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển của tỉnh và của quốc gia 
như trung tâm điện lực Phú Mỹ, phân đạm, thép, 
khí và các sản phẩm gia công cơ khí, máy móc, 
thiết bị; sản xuất sản phẩm hoá chất; sản xuất sản 
phẩm nhựa; sản xuất sản phẩm gốm sứ, thủy tinh; 
sản xuất sắt, thép, gang; sản xuất thiết bị điện; sản 
xuất và phân phối điện, khí đốt; sản xuất, chế biến 
thực phẩm, đồ uống; sản xuất vật liệu xây dựng; 
v.v... theo định hướng thu hút đầu tư lĩnh vực công 
nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ của 
tỉnh.

Về phát triển công nghiệp chất lượng cao: Tính 
đến cuối năm 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp 
của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ứng dụng 

công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đạt 113.819,38 tỷ 
đồng, chiếm khoảng 22,35% tổng giá trị sản xuất 
công nghiệp toàn ngành (509.350,02 tỷ đồng). Giá 
trị gia tăng từ các dự án ứng dụng công nghệ cao 
để tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lượng cao đạt 
30.357,3 tỷ đồng, chiếm 36,37% trên tổng giá trị 
sản phẩm (83.462,03 tỷ đồng) của các dự án đi vào 
hoạt động trong giai đoạn 2016-2020.

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ: tính đến cuối 
năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành 
công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đạt 58.864,42 
tỷ đồng, chiếm khoảng 11,56% giá trị sản xuất 
công nghiệp toàn ngành.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ 
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, với sự tài trợ 
của JICA, tỉnh đã phối hợp với phòng công nghiệp 
và thương mại thành phố Sanjo (SCCI) đã tổ chức 
các khóa tập huấn tại tỉnh và thành phố Sanjo, 
đào tạo hơn 80 lượt công chức, viên chức nâng 
cao năng lực xây dựng chính sách phát triển công 
nghiệp, trong đó bao gồm cả nâng cao năng lực 
triển khai hiệu quả các chính sách phát triển công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Đồng 
thời các chuyên gia của phía SCCI trực tiếp đánh 
giá, hướng dẫn xây dựng và áp dụng phương pháp 
quản trị Nhật Bản cho 02 doanh nghiệp kiểu mẫu 
trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam. Với khoảng 95% tổng trữ lượng 
dầu mỏ và hơn 16% tổng trữ lượng khí thiên nhiên 
của cả nước được khai thác tại vùng thềm lục địa 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu được xem 
là trung tâm công nghiệp dầu khí Việt Nam. Xuất 
khẩu dầu đóng góp một phần quan trọng trong 
GDP của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và của cả nước. 
Cùng với đó, hoạt động chế tạo đóng mới các loại 
giàn khoan dầu khí phát triển mạnh tại Bà Rịa - 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 7 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

Vũng Tàu, góp phần nâng vị thế Việt Nam trở 
thành một trong ba nước khu vực châu Á và một 
trong mười nước trên thế giới chế tạo được giàn 
khoan đạt chuẩn quốc tế.

Quy mô các ngành sản xuất công nghiệp tăng 
đáng kể, từ năm 1992 chỉ có khai thác dầu khí 
đến năm 2020 đã phát triển nhiều ngành sản xuất 
quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công 
nghiệp như: khí, điện, đạm, thép, nhựa, hóa chất, 
phân bón… Thu hút đầu tư tăng cả về số lượng dự 
án và quy mô vốn đầu tư. Đến nay, ngành công 
nghiệp đã chiếm tỷ trọng hơn 50% trong cơ cấu 
kinh tế của tỉnh. Trong những năm gần đây, do 
liên tục tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ và 
thu hút đầu tư nước ngoài nên trình độ công nghệ 
của ngành công nghiệp tỉnh đã từng bước được 
cải thiện. Sản phẩm công nghiệp của Bà Rịa-Vũng 
Tàu khá đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng 
cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

Trong 30 năm qua, Sở Công Thương đã phối hợp 
với Cục Công tác phía Nam - Bộ Công Thương và 
VCCI Vũng Tàu tổ chức các hội nghị tuyên truyền, 
tập huấn về hội nhập quốc tế; thường xuyên phối 
hợp với đơn vị tư vấn tổ chức các lớp bồi dưỡng 
nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế cho các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, công chức, viên chức 
trên địa bàn tỉnh để giúp các doanh nghiệp nắm bắt 
kịp thời những quy định mới, tận dụng hiệu quả 
các cơ hội do các hiệp định thương mại tự do mang 
lại nhằm phát triển thị trường xuất khẩu và tháo 
gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới. Kim 
ngạch xuất khẩu trừ dầu đạt 40.156 triệu USD, 
tốc độ tăng trưởng bình quân 17,89%/năm. Kim 
ngạch nhập khẩuđạt 54.588 triệu USD, tốc độ tăng 
trưởng bình quân 18,69%/năm. 

Thực hiện tốt quan điểm hạ tầng điện lực phải 
đi trước một bước để luôn chủ động đảm bảo cấp 
đủ nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương nên hầu hết các danh mục công trình 
lưới điện truyền tải đều được ngành điện triển khai 
thực hiện đầu tư theo quy hoạch phát triển điện 
lực. Việc xây dựng hạ tầng điện lực đồng bộ, đảm 
bảo chất lượng điện năng, phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế xã hội dài hạn của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã đảm bảo cấp điện ổn định cho phát 
triển công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, 

du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
Hiện nay, tổng công suất nguồn phát điện toàn 

tỉnh đạt khoảng 4.908 MW, chiếm khoảng 7,08% 
tổng công suất nguồn điện quốc gia (công suất của 
hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 69.300MW); đã 
đóng góp cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng 
điện sản xuất đạt khoảng 33,5 tỷ kWh/năm, chiếm 
khoảng 13,55% sản lượng điện sản xuất và nhập 
khẩu quốc gia. Nguồn điện đã được đầu tư phát 
triển mạnh vượt bậc, trở thành một trong những 
trung tâm nhiệt điện khí lớn nhất khu vực phía 
Nam. Tổng công suất nguồn điện đã tăng khoảng 
100 lần so với năm 1991, cơ cấu chủ yếu là nguồn 
điện khí, năng lượng tái tạo nên thân thiện với môi 
trường (vào năm 1991 chỉ có các tổ phát điện die-
sel và Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa với tổng 
công suất khoảng 46,8MW). 

Hệ thống lưới điện phân phối đã được đầu tư 
rộng khắp các khu vực, 100% các thôn, ấp đã có 
lưới điện trung hạ thế. Tỷ lệ số hộ sử dụng điện 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến hiện nay 
là 99,98% (đạt so với yêu cầu đến năm 2020 là 
trên 99,9%). Tổn thất điện năng năm 2021 dự kiến 
đạt khoảng 1,67% thấp hơn rất nhiều so với năm 
1991 (khoảng hơn 8%).

Về hạ tầng thương mại, hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh có 82 chợ (03 chợ hạng 1, 15 chợ hạng 2, 64 
chợ hạng 3 và chợ tạm), 5 trung tâm thương mại 
và 10 siêu thị (5 trung tâm thương mại hạng 3, 3 
siêu thị hạng 1, 2 siêu thị hạng 2 và 5 siêu thị hạng 
3). Ngoài ra, chuỗi cửa hàng tiện lợi trên địa bàn 
tỉnh ngày càng có xu hướng phát triển như Bách 
Hóa Xanh, Vinmart+, Circel K, Familymart, BRG 
góp phần làm đa dạng thêm các loại hình kinh 
doanh bán lẻ. Với mạng lưới các cơ sở hạ tầng 
thương mại trên đã đáp ứng được nhu cầu mua 
sắm, trao đổi hàng hóa của người dân trong tỉnh và 
phục vụ khách du lịch. Xác định thương mại - dịch 
vụ là thế mạnh để thúc đẩy kinh tế địa phương 
phát triển, những năm qua, Sở Công Thương đã 
cùng với các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh 
công tác thu hút đầu tư nhằm khuyến khích các 
doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển lĩnh vực 
thương mại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 30 
năm đạt 451.731 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 
16,2%/năm.
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MỘT SỐ THÀNH TỰU SAU 30 NĂM PHÁT TRIỂN 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nhìn chung, trong 30 năm qua, việc hình thành 
và phát triển các ngành công nghiệp mới, sản 
phẩm công nghiệp mới; những dự án công nghiệp 
lớn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của 
tỉnh và của quốc gia như trung tâm điện lực Phú 
Mỹ, phân đạm, thép, khí và các sản phẩm gia công 
cơ khí, máy móc, thiết bị; sản xuất sản phẩm hoá 
chất; sản xuất sản phẩm nhựa; sản xuất sản phẩm 
gốm sứ, thủy tinh; sản xuất sắt, thép, gang; sản 
xuất thiết bị điện; sản xuất và phân phối điện, khí 
đốt; sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống; sản 
xuất vật liệu xây dựng; v.v... theo định hướng thu 
hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và 
công nghiệp hỗ trợ của tỉnh. Bên cạnh đó, được 
sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, 
Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh 

đã đồng ý phê duyệt chủ trương hỗ trợ ngành điện 
đầu tư phát triển lưới điện hạ thế nông thôn trong 
khả năng cân đối ngân sách hàng năm để thực hiện 
chương trình điện khí hóa nông thôn và sau này 
là thực hiện đầu tư điện nông thôn (tiêu chí số 4) 
cũng như tiêu chí chợ nông thôn (tiêu chí số 7) 
trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua 
đó đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng chợ nông 
thôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và 
xây dựng hoàn thiện hệ thống lưới điện nông thôn 
vào sâu các vùng nông nghiệp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân, các tổ chức, cá nhân mạnh dạn 
đầu tư sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng vật nuôi, phát triển nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn.  

L.A.T

KS. Nguyễn Văn Bình
Chi cục Quản lý chất Lượng Nông lâm sản  và Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh 
có nhiều tiềm năng và lợi thế quan trọng về vị trí, đất đai, hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội, đặc 
biệt là phát triển các ngành kinh tế biển như: công nghiệp dầu khí, sản xuất điện, đạm, cảng biển, du lịch, 
khai thác và chế biến hải sản,… có bờ biển dài 305 km, diện tích vùng đặc quyền kinh tế biển khoảng 297 
nghìn km2 với ngư trường rộng lớn, trữ lượng hải sản có khả năng khai thác hàng năm trên 250.000 tấn hải 
sản các loại có giá trị cao, có 06 cảng, cụm cảng cá được đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động nghề cá của 
tỉnh và vùng Đông Nam Bộ, có 06 cửa luồng lạch thuận tiện cho tàu thuyền khai thác ra vào đánh bắt thuận 
lợi. Tổng số lao động trên lĩnh vực nông lâm thủy sản chiếm 50,24% toàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu không những có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển công nghiệp và du lịch, 
mà còn có nền sản xuất nông nghiệp nhiệt đới đa dạng và phong phú với nhiều loại nông sản khác nhau. 
Bao gồm cây công nghiệp dài ngày như tiêu, ca cao, điều, cà phê,…; cây lương thực như lúa gạo, bắp, khoai 
mỳ, các loại đậu, rau củ và các loại cây ăn trái như nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, bưởi da xanh, thanh 
long, cam quýt,… với chủng loại đa dạng, sản lượng khá dồi dào. Mặt khác, đường bờ biển dài, diện tích 
mặt nước lớn là nguồn tài nguyên vô giá để nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản.

Tổng diện tích đất tự nhiên là 198.248 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 143.468 ha, chiếm 72,4% 
diện tích đất tự nhiên. Cơ cấu diện tích đất nông nghiệp (đến 31/12/2019): Đất trồng lúa 11.092 ha, đất 
trồng cây hàng năm khác 13.656 ha, đất trồng cây lâu năm 79.040 ha, đất lâm nghiệp có rừng 31.414 ha 
(trong đó đất rừng sản xuất 4.234 ha, đất rừng phòng hộ 10.520 ha, đất rừng đặc dụng 16.661 ha), đất nuôi 
trồng thủy sản 6.080 ha, đất làm muối 1.237 ha, đất nông nghiệp khác 948 ha. 
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MỘT SỐ THÀNH TỰU 30 NĂM PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA 
– VŨNG TÀU:

Từ ngày thành lập tỉnh (12/8/1991) đến nay, lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu đã được đầu tư toàn diện và phát triển liên 
tục góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, làm cho bộ mặt nông 
thôn có nhiều đổi mới, góp phần đáng kể trong 
xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời 
sống nhân dân nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, 
ổn định an ninh chính trị vùng nông thôn. Những 
thành tựu đạt được đó là:

1. Các ngành nông, lâm, ngư nghiệp luôn 
duy trì phát triển khá cao, cơ cấu sản xuất các 
ngành khu vực I có sự dịch chuyển tích cực, 
hiệu quả hơn gắn với nhu cầu thị trường, tăng 
tỷ trọng ngành, sản phẩm nông nghiệp có lợi 
thế và giá trị cao; tăng giá trị sản xuất trên 01 
ha đất nông nghiệp:

* Trong lĩnh vực nông nghiệp: Tốc độ tăng 
trưởng Nông nghiệp bình quân giai đoạn 1992-
2000 là 6,05%/năm, giai đoạn 2001-2005 là 
7,77%/năm, giai đoạn 2006-2010 là 6,5%/năm và 
2011-2020 là 3,35%/năm; cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh 
ngành chăn nuôi. Năm 1991 tỷ trọng sản xuất 
trồng trọt chiếm 75,75%, chăn nuôi là 24,25%, 
đến năm 2020 tỷ trọng trồng trọt chiếm 51,46% và 
chăn nuôi là 48,54%. 

- Trồng trọt: Diện tích, năng suất và sản lượng 
cây trồng tăng khá, sản xuất cây công nghiệp, cây 
ăn quả có sự điều chỉnh khá rõ nét theo nhu cầu thị 
trường, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung. Diện tích cây cao su có xu hướng giảm 
nhẹ, hiện nay là 20.667ha (năm 1992 là 21.448 ha), 
sản lượng 20.139 tấn, tăng gấp 1,32 lần so năm 
2010 và gấp 3,93 lần so năm 1992; cây cà phê diện 
tích giảm xuống còn 4.709 ha (năm 1992 là 7.216 
ha), sản lượng đạt 8.725 tấn, tăng gấp 1,65 lần so 
năm 1992; cây điều diện tích giảm còn 7.400 ha 
(năm 1992 là 13.500 ha), sản lượng 11.528 tấn, 
tăng gấp 2,8 lần so năm 1992; diện tích cây hồ tiêu 
tăng mạnh 12.846 ha, sản lượng 19.514 tấn, tăng 
gấp 2,09 lần so năm 2010 và gấp 43,77 lần so năm 
1992; diện tích cây ăn quả tăng lên 10.370 ha (năm 
1992 là 7.380 ha), sản lượng 89.532 tấn, tăng gấp 

1,4 lần so năm 2010 và gấp 3,17 lần so năm 1992.

Sau 30 năm thành lập tỉnh, Nông nghiệp UDCNC đang ngày 
một phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà 
Đại hội Đảng Bộ tỉnh Nhiệm kỳ VII đã đưa vào trong Nghị quyết

- Chăn nuôi phát triển với tốc độ khá cao, đẩy 
nhanh tỷ trọng chăn nuôi gần ngang bằng trồng 
trọt: Cơ cấu đàn vật nuôi chuyển đổi theo hướng 
phát triển chăn nuôi heo và gia cầm; đến nay, tổng 
đàn heo 396.073 con, tăng gấp 1,44 lần so với năm 
2010 và gấp 3,77 lần so với năm 1994; đàn gia 
cầm là 6,171 triệu con, tăng gấp 2,47 lần so với 
năm 2010 và gấp 4,59 lần so với năm 1994; đàn 
trâu, bò 61.024 con, tăng gấp 1,59 lần so với năm 
2010 và gấp 2,44 lần so với năm 1994. Sản lượng 
thịt hơi các loại đạt 118.299 tấn, tăng gấp 1,88 
lần so với năm 2010 và gấp 46,08 lần so với năm 
1994. Tỷ trọng chăn nuôi trong nội bộ ngành nông 
nghiệp đã có sự chuyển dịch nhanh, năm 1992 
chiếm 24,25% đến nay là 48,54%.

Phát triển chăn nuôi đã có những bước phát triển 
vượt bậc về phương thức tổ chức sản xuất, chuyển 
mạnh sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn (nhất 
là phát triển gia trại, trang trại công nghiệp), công 
nghệ cao; từng bước gắn với giết mổ, chế biến tập 
trung, nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm. Đến 
nay, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm trang trại chiếm 
khoảng 52,3% tổng đàn (so năm 2015 là 41,7%); 
chăn nuôi heo trang trại chiếm khoảng 50,3% tổng 
đàn (so năm 2015 là 40%). Đã hình thành các vùng 
chăn nuôi trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Chăn 
nuôi heo, gà, vịt công nghiệp ở Châu Đức; chăn 
nuôi heo, gà ở Đất Đỏ, Phú Mỹ; chăn nuôi heo, bò, 
gà ở Xuyên Mộc; chăn nuôi bò sữa ở Phú Mỹ,…

* Trong lĩnh vực thủy sản: Tốc độ tăng trưởng 
Thủy sản bình quân giai đoạn 1991-2010 là 7,78%/
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năm, và giai đoạn 2011-2020 là 3,71%/năm; cơ 
cấu sản xuất thủy sản chuyển dịch theo hướng 
giảm tỷ trọng khai thác và tăng tỷ trọng nuôi trồng. 
Tuy nhiên, sự dịch chuyển còn chậm do việc sắp 
xếp, chuyển đổi tàu cá theo các nghề khai thác bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện còn chậm, nuôi 
trồng thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng thấp. Đến năm 
2020, tỷ trọng nuôi trồng chỉ chiếm 9,21% và khai 
thác 90,79%.

- Khai thác thủy sản: Từ một nghề cá thủ công, 
quy mô nhỏ, hoạt động ở vùng gần bờ, khai thác 
hải sản đã chuyển dịch theo hướng trở thành một 
nghề khai thác cơ giới hóa, số lượng tàu thuyền 
máy tăng nhanh, số tàu thủ công hầu như không 
còn, năng lực, kỹ thuật khai thác được nâng cao, 
phần lớn được đầu tư máy móc trang thiết bị tiên 
tiến như máy tầm ngư, máy định vị, máy đo độ 
sâu,…đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, tiếp 
cận công nghệ khai thác tiên tiến, đến nay nghề 
khai thác hải sản đã phát triển nhanh chóng, từng 
bước chiếm lĩnh các ngư trường xa bờ, đối tượng 
khai thác đa dạng, sản lượng và chất lượng sản 
phẩm ngày một tăng. 

Sau 30 năm thành lập tỉnh khai thác thủy sản đang dần dần 
được hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ (tàu dịch vụ hậu cầu 

thủy sản đóng theo NĐ số 67 của Chính phủ)

Từ 2.661 tàu cá với tổng công suất 94.096CV 
vào năm 1991, đến nay toàn tỉnh có 5.807 chiếc 
với tổng công suất khoảng 1.500.000 CV, tức tăng 
2,2 lần so với năm 1991. Đặc biệt sau năm 1997, 
khi có Chủ trương phát triển khai thác xa bờ, lực 
lượng tàu khai thác xa bờ (trên 90CV) tăng nhanh, 
từ lúc chỉ có 868 phương tiện năm 1997, đến nay 
đã có 2.892 chiếc hoạt động vùng khơi có chiều 
dài lớn nhất từ 15m trở lên, chiếm 49,8%. Song 
song với sự phát triển về số lượng tàu và chất 

lượng tàu thì sản lượng khai thác và chất lượng 
sản phẩm khai thác cũng tăng theo, sản lượng khai 
thác từ 70.123 tấn năm 1991 tăng lên 342.560 tấn 
vào năm 2019, trong đó sản lượng khai thác của 
các loại nghề hoạt động xa bờ như lưới rê, vây, câu 
mực tăng, nhất là nhóm đối tượng có giá trị kinh 
tế như họ cá thu, cá ngừ, cá cờ, mực ống, bạch 
tuộc,…

- Nuôi trồng thuỷ sản: Từ chỗ là một nghề sản 
xuất phụ, mang tính chất tự cấp tự túc, phương 
thức nuôi giản đơn như: đắp đập tràn, bao bờ, đặt 
nò… để thu hoạch tôm, cá tự nhiên, dần dần nâng 
cao lên ở mức đào mương, đắp bờ bao, làm cống 
cấp thoát, chủ yếu bằng thủ công, năng suất thấp 
(200kg tôm/ha). Song cho đến cuối những năm 
1995 nguồn lợi thủy sản suy giảm dần, năng suất 
nuôi cũng giảm đi rõ rệt, từ 200kg/ha/năm giảm 
xuống còn 100kg/ha/năm. Hình thức nuôi từng 
bước được chuyển dịch theo hướng từ nuôi quảng 
canh, quảng canh cải tiến sang nuôi bán thâm canh 
và thâm canh đưa năng suất nuôi tôm quảng canh 
cải tiến từ 400 kg/ha lên nuôi thâm canh 6-9 tấn/
ha, riêng năng suất nuôi tôm siêu thâm canh ứng 
dụng công nghệ cao đạt tới 40 tấn/ha/vụ và có thể 
nuôi được 3 vụ/năm và đã trở thành một ngành 
sản xuất hàng hoá tập trung với trình độ kỹ thuật 
tiên tiến (đến nay sản lượng tôm chiếm khoảng 30-
40% trong tổng sản lượng nuôi).

Diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 
đều qua từng năm, cụ thể: diện tích năm 1991 là 
1.985 ha, đến nay diện tích nuôi đã đạt hơn 7.200 
ha, sản lượng trên 19.000 tấn so với năm 1991 
là 670 tấn. Giá trị sản phẩm tính trên 01 ha mặt 
nước nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 ước đạt 
213,95 triệu đồng, tăng 121,45 triệu đồng so với 
năm 2010. 

Lĩnh vực lâm nghiệp: Trong thời gian qua, công 
tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng 
được quan tâm chỉ đạo thực hiện, với tổng diện tích 
đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là 33.634 ha, chiếm 
16,97% diện tích tự nhiên; trong đó, đất có rừng 
27.219 ha, chiếm 80,9 diện tích đất lâm nghiệp. 
Đã 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 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Với vai trò quản 
lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của các cấp 
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huyện, xã ngày càng chặt chẽ hơn đã góp phần bảo 
vệ và phát triển rừng tốt hơn, tăng số lượng cá thể 
loài động, thực vật và sinh khối của rừng, số vụ vi 
phạm lâm luật giảm qua các năm.

2. Khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao 
được chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất 
nông nghiệp ngày càng nhiều góp phần nâng 
cao năng suất, hiệu quả hoạt động sản xuất 
nông nghiệp:

- Từ ngày thành lập tỉnh, ngành nông nghiệp đã 
quan tâm tăng cường các hoạt động xây dựng mô 
hình, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, khoa học - 
công nghệ vào sản xuất mang lại giá trị và hiệu quả 
cao, cụ thể: 

Trong trồng trọt, tập trung xây dựng các mô hình 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 
được chuyển giao, ứng dụng vào quy trình trồng, 
chăm sóc và thu hoạch, như: chương trình “3 giảm, 
3 tăng”, IPM trên cây lúa, cây rau, hệ thống tưới 
tiết kiệm nước trên cây ăn quả, cây công nghiệp dài 
ngày, xây dựng và chuyển giao áp dụng mô hình 
trồng rau an toàn trong nhà lưới, nhà màng,… Đến 
nay, tỷ lệ sử dụng cây giống tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất đã được nâng lên đáng kể, như: Giống lúa 
xác nhận 96% - 99%, bắp lai 100%, rau đậu các 
loại trên 80%, điều cao sản 70%, tiêu kháng bệnh 
60%,... Tỷ lệ cơ giới hóa đối với các khâu trong 
sản xuất trồng trọt cụ thể: Vận chuyển vật tư và sản 
phẩm nông nghiệp 90% - 95%, tưới nước bằng máy 
70%-85%, làm đất 60% - 100%, phun thuốc bảo vệ 
thực vật 75% - 80%, thu hoạch 45%-50% (riêng đối 
với cây lúa có tỷ lệ cơ giới hóa cao nhất với 100% 
khâu làm đất, 98% khâu thu hoạch, khâu sấy 50%, 
100% lúa qua xay xát bằng máy). 

Trong chăn nuôi, đã thực hiện chương trình nạc 
hóa đàn heo, sind hóa đàn bò, phát triển các giống 
gà chuyên thịt, trứng,... đến nay đã nâng tỷ lệ sử 
dụng con giống bò lai sind lên trên 87% (so với năm 
1992 là 22%), tỷ lệ sử dụng con giống gà chuyên 
trứng, chuyên thịt có chất lượng cao đạt 95%; hầu 
hết số heo nái của tỉnh là giống ngoại có năng suất, 
chất lượng cao.

- Trong thời gian gần đây Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã định hướng và quy hoạch các vùng phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 
bàn tỉnh, cụ thể: Ngày 28/7/2017, Tỉnh ủy đã ban 
hành Đề án số 04-ĐA/TU 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. 
Kết quả thực hiện Đề án đến nay, trên địa bàn tỉnh 
có 62 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ 
cao, trong đó có 58 cơ sở đang hoạt động với tổng 
diện tích 2.726 ha, ước năm 2020 cung cấp ra thị 
trường khoảng 31.024 tấn sản phẩm, tổng giá trị 
sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đạt 
khoảng 336 tỷ đồng, chiếm 5,7% giá trị sản phẩm 
ngành trồng trọt. Các công nghệ áp dụng điển hình 
như: nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm 
kết hợp điều tiết dinh dưỡng tự động, công nghệ 
thủy canh, công nghệ Aquaponic, công nghệ theo 
dõi điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ theo cảm biến, sử 
dụng điện năng lượng mặt trời,… trên các sản 
phẩm như rau các loại (rau ăn lá, dưa lưới,...), cây 
ăn quả (bưởi, chuối, bơ, nhãn, mít,...), cây công 
nghiệp (hồ tiêu, ca cao,...), hoa, cây dược liệu 
(nhàu, nấm linh chi), nấm ăn (bàu ngư xám, hoàng 
kim,...),... Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện có 131 
trang trại chăn nuôi heo, gia cầm (gồm: 100 trại 
heo, 31 trại gà, vịt) đầu tư ứng dụng công nghệ 
cao, chiếm 27,5% tổng đàn chăn nuôi gia cầm 
và 59,3% tổng đàn chăn nuôi heo (công nghệ: hệ 
thống chuồng lạnh, sử dụng chế phẩm sinh học, sử 
dụng giống bố, mẹ nhập ngoại,...). Lĩnh vực thủy 
sản, có 18 cơ sở nuôi trồng và sản xuất giống thủy 
sản ứng dụng công nghệ cao (công nghệ: nuôi theo 
quy trình 3 sạch gồm giống, nước và đáy ao sạch, 
sản xuất giống thủy sản áp dụng hệ thống máy 
HOD, máy RO, máy lọc UF,...), với diện tích 352 
ha, tăng 100 ha so cùng kỳ, trong đó đang sản xuất 
222 ha, sản lượng ước đạt 1.821 tấn/năm và 4,8 tỷ 
con giống/năm.

3. Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội nông thôn,  bộ mặt vùng nông 
thôn nhiều đổi mới, nhất là tại các xã thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới:

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới (2010-2020), 
tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 39/45 xã đạt 
19/19 tiêu chí (trong đó 38 xã đã được UBND 
tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã 
đạt 19/19 tiêu chí đã được Đoàn thẩm định của 
tỉnh tổ chức thẩm định, đang hoàn thiện hồ sơ đề 
nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định công nhận), 
07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành 



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

12 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công 
nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới; các huyện Long Điền và Đất Đỏ đã đạt 9/9 
tiêu chí huyện nông thôn mới, Hội đồng thẩm định 
Trung ương đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định, 
đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, công nhận; Thị xã Phú Mỹ hoàn thành 
xây dựng nông thôn mới cho 5/5 xã, hiện đang xây 
dựng hồ sơ trình công nhận hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới năm 2020. Thu nhập bình 
quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 54 triệu đồng/người/
năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia của các 
xã đã giảm đáng kể (có 45/45 xã đã đạt tiêu chí có 
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia dưới 1%). Tỷ 
lệ lao động có việc làm thường xuyên được nâng 
cao (có 45/45 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc 
làm thường xuyên trên 90%). Tình trạng ô nhiễm 
môi trường ở nông thôn được cải thiện (có 39/45 
xã đạt tiêu chí về môi trường; 45/45 xã đạt tiêu chí 
về cấp nước hợp vệ sinh; 41/45 xã đạt tiêu chí về 
điện; 40/45 xã đạt tiêu chí về giao thông,...). Môi 
trường sống của người dân nông thôn được nâng 
cao hơn so với trước đây.

- Về hệ thống thủy lợi, đê điều: Từ ngày thành 
lập tỉnh đến nay, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây 
dựng mới 08 hệ thống công trình thủy lợi (hồ Châu 
Pha, hồ Đá Đen, hồ Tầm Bó, hồ Núi Nhan, hồ Suối 
Cát, hồ Sông Hỏa, hồ Sở Bông, hồ Sông Ray) và 
nâng cấp nhiều công trình thủy lợi khác. Đặc biệt, 
trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã 
đầu tư xây dựng hoàn thành công trình hồ chứa 
nước Sông Ray và hệ thống kênh chính, kênh cấp 
I (dung tích 215 triệu m3 tưới cho 9.357 ha, cấp 
nước 535.000 m3/ngày); đồng thời đã đầu tư kiên 
cố hóa 241 km kênh mương cấp I, cấp II và các 
tuyến kênh mương nội đồng (nâng tổng chiều dài 
kênh mương trên địa bàn tỉnh được kiên cố hóa là 
456,981 km/700,06 km đạt 65,28%), tạo thuận lợi 
trong công tác tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt 
của người dân tăng lên qua các năm. 

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 63 công trình 
thủy lợi, đê, kè, bao gồm: 30 hồ chứa, 18 đập dâng, 
03 kênh tiêu, 02 trạm bơm, 04 đê ngăn mặn, 01 đê 
ngăn lũ, 04 kè biển, 01 kè sông. Tổng dung tích 

trữ của các hồ chứa theo thiết kế là 316,31 triệu 
m3 (so với năm 1991 là 46,18 triệu m3); tổng diện 
tích tưới theo thiết kế là 20.329 ha; diện tích tiêu 
úng là 3.262 ha; diện tích ngăn lũ là 1.100 ha; diện 
tích ngăn mặn là 4.900 ha; cấp nước sinh hoạt 
645.000m3/ngày đêm.

Công trình Hồ chứa nước Sông Ray 

- Về cấp nước sinh hoạt nông thôn: Được sự 
quan tâm của UBND tỉnh, trong thời gian qua Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã tập trung thực hiện các 
dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các nhà 
máy cấp nước nhằm phục vụ nhu cầu nước sạch 
cho người dân khu vực nông thôn. Đến nay, ngành 
nông nghiệp đang quản lý vận hành và khai thác 
07 nhà máy cấp nước (trong đó có 05 nhà máy xử 
lý nước mặt và 02 nhà máy xử lý nước ngầm) với 
công suất 53.400 m3/ngày đêm; Tỷ lệ người dân 
nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh hiện 
nay đạt 99,8%, (so với năm 1991 là 46%), tỷ lệ dân 
số nông thôn được sử dụng nước máy là 92,1%. 
- Hệ thống cảng, bến bãi: Trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu hiện có 12 cảng cá với chiều dài 
cầu cảng là 1.531m (gồm: Cảng cá Cát Lở, cụm 
cảng Bến Đá, Cảng cá Bến Đầm, cụm cảng cá 
Tân Phước, Phước Hiệp, Hưng Thái, Cảng cá Lộc 
An, Bến Lội,…) có khả năng đáp ứng dịch vụ hậu 
cần khoảng 360.000 tấn hàng hóa/năm, tỉnh đang 
chuẩn bị đầu tư nâng cấp các cảng cá: Lộc An, Tân 
Phước, Côn Đảo; có 08 cơ sở cơ khí đóng sửa tàu 
thuyền với năng lực đóng mới 350 chiếc/100.000 
CV/năm và sửa chữa 3.500 chiếc/năm; các khu 
neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được đầu tư hoàn 
thành giai đoạn 1 để đưa vào sử dụng như: Khu 
neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Sông Dinh, Bến 
Lội, Côn Đảo. Đã tham mưu, trình Tỉnh ủy thông 
qua Đề án thành lập Trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh 
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Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với ngư trường Đông Nam 
Bộ, hiện nay đang phối hợp với Sở Xây dựng, Tập 
đoàn Khải Hoàn triển khai thực hiện Đề án. 

- Hệ thống cơ sở chế biến nông sản: Trên địa 
bàn tỉnh có khoảng 800 cơ sở chế biến nông, lâm, 
thủy sản (361 cơ sở chế biến thủy sản, 56 cơ sở 
giết mổ gia súc, gia cầm, 13 cơ sở chế biến hạt 
điều, 28 cơ sở chế biến cà phê, 22 doanh nghiệp 
chế biến tinh bột khoai mỳ, trên 100 máy xay xát 
các loại, 10 máy sơ chế rau, quả,…). Trong đó, 
lĩnh vực thủy sản có 35 cơ sở đạt các tiêu chuẩn 
HACCP, ISO 9001:2008, Code,… có khoảng 56 
cơ sở xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Mỹ, 
Nhật, Hàn Quốc, Braxin, Nga,… Các mặt hàng 
chế biến chủ yếu như cá fillet, mực, bạch tuộc, cua, 
ghẹ đông lạnh, thủy sản khô, seafood mix (từ mực, 
bạch tuộc, tôm),… 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. Trên lĩnh vực trồng trọt và chăn 
nuôi, phần lớn các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh 
mới chỉ đáp ứng nhu cầu sơ chế, việc chế biến sâu 
và đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản 
phẩm nông nghiệp chưa nhiều.

4. Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục 
được đổi mới, phát triển cả về số lượng, chất 
lượng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt 
động; các hình thức liên kết trong sản xuất, tiêu 
thụ nông sản đang hình thành và phát triển:

+ Về kinh tế hợp tác: Năm 1992 toàn tỉnh có 
03 HTX nông nghiệp, trong thời gian qua đã vận 
động thành lập mới nâng tổng số hợp tác xã nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh là 84 hợp tác xã với 2.642 
thành viên. Nhiều hợp tác xã đã mở rộng quy mô, 
chú trọng đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ 
vào sản xuất, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, 
qua đó nâng cao chất lượng, sản lượng trong sản 
xuất làm tăng giá trị khi tiêu thụ, giúp các hợp tác 
xã tham gia vào thị trường thuận lợi. Riêng đối với 
lĩnh vực thủy sản, trong khai thác xa bờ, bà con 
ngư dân đã ngày càng nhận thức được việc thành 
lập các tổ đoàn kết trong đánh bắt, bảo quản hải 
sản sau khai thác trên biển đã góp phần làm giảm 
bớt chi phí sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm sau 
đánh bắt (tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành 
lập 343 tổ đội đoàn kết trên biển với 2.331 tàu cá, 
tổng số 2.145 thành viên).

+ Về hình thức trang trại: Có bước phát triển 
đáng kể về quy mô và loại hình, đến nay toàn tỉnh 
hiện có 306 trang trại, chia theo loại hình gồm có 
56 trang trại trồng trọt (chiếm 18%), 227 trang 
trại chăn nuôi (chiếm 74%), 14 trang trại thuỷ sản 
(chiếm 5%) và 9 trang trại tổng hợp (chiếm 3%). 
Tổng diện tích đất của các trang trại là 1.236,7 
ha, bình quân 4,1 ha/trang trại. Tổng số lao động 
làm việc trong các trang trại là 2.483 người, bình 
quân 8,2 người/trang trại. Các trang trại đang có 
xu hướng liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ để 
hình thành chuỗi liên kết - sơ, chế biến - tiêu thụ 
sản phẩm.

N.V.B
(Tài liệu tham khảo: Báo cáo số  357/BC-SNN ngày 
20/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU:
CẢNG BIỂN MỞ RA KHÔNG GIAN MỚI 

CHO KINH TẾ, XÃ HỘI PHÁT TRIỂN
  TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ

Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 12/8/1991 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập. 30 năm qua phát huy tư duy và trí tuệ sáng tạo, toàn 
tỉnh đã và đang tìm tòi, khai thác tối đa lợi thế so sánh đưa nền kinh tế, xã hội của tỉnh nhà trở thành một điểm 
sáng, luôn ở tốp đầu trong cả nước.
TƯ DUY VÀ TẦM NHÌN VỀ CẢNG BIỂN

Bất kỳ một quốc gia hay một địa phương nào trong một quốc gia muốn phát triển kinh tế, xã hội nhanh 
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và bền vững đều phải biết tận dụng và phát huy 
hiệu quả lợi thế so sánh. Bà Rịa - Vũng Tàu là một 
địa phương không ngoại lệ.

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập 
và đi vào hoạt động ngày 25/9/1991, ngay từ đầu 
Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc, rằng: Lợi thế so 
sánh không chỉ là sức mạnh tinh thần mà còn là lực 
lượng vật chất to lớn, tài sản quý giá của từng địa 
phương, quốc gia, dân tộc. Phải trải qua 30 năm 
với 7 kỳ Đại hội Đảng bộ, cũng là 7 nấc thang của 
tầm nhìn, tư duy tìm kiếm, xác định đúng những 
lợi thế mạnh mà trời đất ban tặng nhằm khai thác 
hiệu quả nhất đưa địa phương tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc cùng đất nước và thời đại.

Nếu như Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
nhất (4/1992), đã có tầm nhìn về thế mạnh từ biển: 
Khai thác có hiệu quả các lợi thế của địa phương, 
đặc biệt là lợi thế về dầu - khí, cảng biển, du lịch, 
đáp ứng nhu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh 
tế. Trong đó: Phải làm tốt các dịch vụ dầu - khí - 
kinh tế dịch vụ dầu - khí là nhiệm vụ quan trọng 
của tỉnh. Thì đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ II (1996), tư duy đã có bước tiến quan trọng 
trong việc khẳng định thế mạnh mới của tỉnh: “Quy 
hoạch, đầu tư phát triển mạnh ngành du lịch thành 
ngành kinh tế mũi nhọn của kinh tế địa phương”.

Phải mất 10 năm, đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
lần thứ III (01/2001), mới ghi dấu ấn tư duy vượt 
trội, đột phá và hé mở tầm nhìn chiến lược về lợi 

thế so sánh mới: Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu 
trở thành một thương cảng quốc gia và quốc tế; 
tăng cường khai thác các cảng biển và hoàn chỉnh 
dần hệ thống cảng biển. Dù chỉ dừng lại ở mức 
phôi thai, nhưng đây là cơ sở quan trọng đặt nền 
móng cho các đại hội tiếp theo của Đảng bộ tỉnh 
tập trung phát triển, cụ thể hóa, nhằm khai thác 
tiềm năng to lớn từ biển mà thiên nhiên ban tặng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV 
(12/2005) chủ trương: phấn đấu xây dựng, phát 
triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công 
nghiệp, mạnh về kinh tế biển, với hệ thống thương 
cảng quốc gia và quốc tế vào đầu thời kỳ 2010-
2015; là một trong những trung tâm công nghiệp, 
dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và cả nước; 
phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển và hệ thống 
cảng Thị Vải - Cái Mép, ưu tiên phát triển các loại 
hình dịch vụ cảng, hàng hải, vận tải, sửa chữa tàu 
thuyền.

Đến Đại hội lần thứ V (10/2010), khi thực tiễn 
chứng minh những chủ trương về lợi thế so sánh 
của tỉnh là đúng, Đảng bộ quyết định: phát triển 
mạnh kinh tế biển, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu 
thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng 
hiện đại vào năm 2015 và phát huy lợi thế biển, 
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
tăng mạnh tỷ trọng dịch vụ, xác định phát triển 
cảng là nhiệm vụ trung tâm. Đồng chí Nguyễn 
Tuấn Minh, nguyên UVBCHTW Đảng, nguyên Bí 

Cảng biển là một trong những thế mạnh để Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút FDI (ảnh nguồn: phucdienland.com.vn)
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thư Tỉnh ủy từng khẳng định: Dịch vụ cảng biển 
và sau cảng biển là “xương sống của nền kinh tế”, 
lợi thế này được coi là “chìa khóa vàng” giúp Bà 
Rịa - Vũng Tàu bay cao, vươn xa. 

Nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI (2015-2020), Đảng 
bộ tiếp tục phát huy trí tuệ sáng tạo cụ thể hóa 
quan điểm của Đại hội Đảng bộ lần thứ V: Đưa 
Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh phát triển mạnh 
về kinh tế biển trong vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam và kinh tế cả nước; xác định phát triển công 
nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và dịch vụ 
du lịch là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung phát triển 
ngành dịch vụ logistics, thực hiện các Đề án phát 
triển dịch vụ logistics.

Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng 
bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhìn nhận đầy đủ, 
sâu sắc thế mạnh của mình và khẳng định tỉnh nhà 
phải dựa vào 4 trụ cột để đi lên: “Tiếp tục phát 
triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công 
nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công 
nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh 
đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân 
đầu người”.

Xuyên suốt chiều dài 30 năm (1991-2021) phát 
huy trí tuệ sáng tạo tìm và khai thác lợi thế so sánh, 
Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở ra không 
gian mới rộng lớn về khai thác lợi thế cảng biển 
và sau cảng biển - một thế mạnh thiên nhiên dành 
tặng cho tỉnh nhà mà ít địa phương nào trên cả 
nước có được.
HƯỚNG ĐI ĐÚNG

Với tầm nhìn và quyết tâm của Đảng bộ, quân 
và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với sự chỉ 
đạo quyết liệt của Chính phủ, kiên quyết xây dựng 
cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trong 
2 cảng biển cửa ngõ quốc tế loại IA của nước ta. 
Theo quy hoạch, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu 
là cảng tổng hợp quốc gia, đảm nhận vai trò là 
cảng trung chuyển quốc tế. Cùng với cảng biển 
Hải Phòng, cảng biển BR-VT sẽ tạo thành hai cực 
quan trọng về phát triển cảng biển Việt Nam với 
những lợi thế về điều kiện tự nhiên phát triển cảng 
và hậu phương cảng. Hai hệ thống cảng biển ở 
hai đầu đất nước hình thành hành lang kết nối các 
trung tâm kinh tế quan trọng nhất của đất nước (Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh) cùng kết nối quốc 
tế với hàng chục hãng tàu biển lớn nhất thế giới.

Với chiều dài bờ biển hàng trăm km cùng với 
con sông Thị Vải dài hơn 20 km, đây là con sông 
rộng, sâu, rất thuận lợi cho tàu biển cỡ lớn hoạt 
động. Trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy 
hoạch tổng thể có 69 dự án cảng biển, trong đó 
hiện nay đã xây dựng và đưa vào khai thác 48 dự 
án. Nhiều cảng biển hiện đại, ở tầm quốc tế ra đời, 
Hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải trở thành cảng 
nước sâu trong tốp 20 cảng nước sâu bậc nhất thế 
giới và Trung tâm Logictics Cái Mép Hạ đang 
được đầu tư xây dựng.

Công năng của hệ thống cảng trên địa bàn được 
khai thác dần tăng lên. Đến năm 2020, tổng công 
suất khai thác hệ thống cảng đạt 75 triệu tấn/năm; 
công suất khai thác cảng tăng từ 40% năm 2015 
lên 53% năm 2020, trong đó hàng container bằng 
tàu biển đạt bình quân 2.93 triệu TEU/năm, tăng 
23% /năm. Riêng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải hoạt 
động ngày càng hiệu quả, thuộc nhóm cảng có tốc 
độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức tăng 
trưởng 22%/năm, đứng thứ 6 thế giới, cao nhất 
khu vực Đông Nam Á; lần đầu tiên cảng Cái Mép 
- Thị Vải nằm trong 21 cảng trên thế giới tiếp nhận 
tàu có trọng tải 200.000 tấn. Theo Cảng vụ Hàng 
hải Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm 2021 cụm cảng 
biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón hơn 3.000 lượt 
tàu biển, tương đương với cùng kỳ năm 2020 và 
11.220 lượt phương tiện thủy nội địa, tăng 7% so 
với cùng kỳ năm 2020; lượng hàng hóa thông qua 
cảng đạt 11,9 triệu tấn, tăng 4%, hàng container 
thông qua cảng tăng mạnh với 765.915 TEU.

Từ cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng hóa trong 
tỉnh, trong nuớc sẽ cập cảng khắp nơi trên thế giới 
và ngược lại hàng hóa khắp năm châu sẽ cập cảng 
BR-VT. Không chỉ vậy, khi cảng biển phát triển, 
khai thác hiệu quả đã thu hút các nhà đầu tư lớn. 
Hiện đã thu hút nguồn vốn FDI khoảng 4 tỷ USD 
và tiếp tục sẽ nhận nhiều lượng đầu tư khác. Chính 
nguồn vốn FDI góp phần tạo cho Bà Rịa - Vũng 
Tàu một diện mạo mới không chỉ về kinh tế mà 
còn cả về văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và 
đối ngoại.

Cảng biển trên địa bàn thu hút khoảng 5.000 cán 
bộ khoa học chuyên môn cao cùng với hàng chục 
ngàn lao động lành nghề từ trong nước và các nước 
khác trên thế giới về làm việc, sinh sống, giúp địa 
phương tiếp cận, học hỏi được khoa học công nghệ 
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hiện đại, tác phong công nghiệp, kinh nghiệm vận 
hành, khai thác cảng biển quý giá của thế giới.

Ngành kinh tế cảng biển đã mở ra tiềm năng lớn 
từ doanh thu dịch vụ khai thác cảng, vận chuyển 
hàng hóa, cho thuê kho bãi... số doanh thu này ước 
đạt 192.000 tỷ đồng vào năm 2030. Ngoài ra, các 
khoản thu phí, lệ phí hàng hải từ hệ thống này cho 
ngân sách nhà nước ngày càng tăng, dự kiến đến 
năm 2020 là 1.440 tỷ đồng, năm 2030 sẽ là 3.000 
tỷ đồng. Đó là chưa kể nguồn thu từ các hoạt động 
hoa tiêu, lai dắt cứu hộ, cung cấp xăng dầu, nước 
ngọt, lương thực, thực phẩm, dịch vụ vệ sinh, sửa 
chữa tàu, thuyền...

Kinh tế cảng biển sẽ là kinh tế chủ đạo của tỉnh 
BR-VT và trên thực tế những năm qua đã minh 
chứng rằng: Hệ thống cảng biển và dịch vụ hậu 
cần cảng đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn trong chiến lược kinh tế biển Việt Nam nói 
chung, kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.
VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Theo Quy hoạch phát triển nhóm cảng số 5 do 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì khu vực BR-
VT được xác định là tâm điểm của nhóm cảng này. 
Phát huy thế mạnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu 
tư hệ thống giao thông kết nối và kiến nghị Bộ 
Giao thông Vận tải triển khai nạo vét luồng hàng 
hải Vũng Tàu - Thị Vải; hệ thống hóa các chính 
sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực logistics; 
triển khai phát triển 3 khu vực cảng cạn theo quy 
hoạch; rà soát quỹ đất và xác định vị trí cụ thể kêu 
gọi đầu tư logistics trong các khu công nghiệp.

Song song với đó, hàng năm tỉnh phối hợp với 
Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam tổ 
chức Hội nghị về tiếp tục thực hiện các giải pháp 
nâng cao hiệu quả, khai thác hệ thống cảng biển 
Cái Mép - Thị Vải và các giải pháp nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; lập quy hoạch 
xây dựng 1/2.000 Trung tâm Logistics Cái Mép 
Hạ để kêu gọi đầu tư...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh BR-VT quy hoạch 
tổng thể có 69 dự án cảng, trong đó đã triển khai 
xây dựng và đưa vào hoạt động 48 dự án với công 
suất 141,5 triệu tấn/năm. Cùng với đó, những năm 
qua, Dịch vụ hậu cần cảng tại BR-VT đã có những 
chuyển biến tích cực, từng bước hình thành hệ sinh 
thái logistics; có thêm 152 ha kho bãi đi vào hoạt 

động, đang chuẩn bị thủ tục lựa chọn nhà đầu tư 
Trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Công tác cải cách 
thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa 
qua cảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, nhiệm kỳ 
2020-2025, tỉnh ưu tiên dành 20.000 tỷ đồng để 
đầu tư hạ tầng kết nối giao thông liên cảng, liên 
vùng. Trong thời gian đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
dành 2.000 ha để quy hoạch không gian phát triển 
hệ thống logistics, trung tâm kiểm hóa hiện đại, 
chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm để 
phát triển hệ thống hậu cần cảng; thành lập Ban 
quản lý Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, tạo sự điều 
hành thống nhất, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh 
nghiệp và các hãng tàu khi ra vào hệ thống cảng 
Cái Mép - Thị Vải; phát triển hệ thống cảng Cái 
Mép - Thị Vải thành cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng 
hóa phục vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Trong đó tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng giao 
thông kết nối đa phương thức, kết nối liên vùng và 
khu vực, hình thành hệ sinh thái logistics để cụm 
cảng Cái Mép - Thị Vải thực sự trở thành cảng 
trung chuyển hàng hóa quốc tế; nghiên cứu triển 
khai, thu hút đầu tư cảng tàu khách quốc tế chuyên 
biệt tạo động lực mới cho phát triển du lịch. Tiếp 
tục cải cách các thủ tục, tạo thuận lợi cho hàng hóa 
xuất nhập khẩu tại cảng; duy tu, nạo vét, bảo đảm 
an ninh, an toàn trên các tuyến luồng hàng hải và 
tại các bến cảng. 

Với tư duy và hành động quyết liệt, chúng ta có 
quyền kỳ vọng, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu sớm 
sánh vai với các cảng biển lớn trong khu vực và 
trên thế giới/.
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Thực hiện chiến lược phòng chống dịch COVID-19 
của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: “5K + vắc xin + 
công nghệ”, các địa phương tích cực ứng dụng công 
nghệ thông tin để kiểm soát và phòng, chống dịch 
hiệu quả, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, 
vận động người dân sử dụng và khai báo y tế điện tử 
trên các ứng dụng như Vietnam Health Declaratioin, 
NCOVI, Bluezone, mã QR code và tờ khai y tế tại trụ 
sở cơ quan, đơn vị, khu công cộng, tiêm vacxin… đạt 
hiệu quả tích cực. Trong số này, BBT xin giới thiệu bài 
viết của các nhà khoa học Ấn Độ về một số ứng dụng 
của Trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới trong ứng phó 
với đại dịch COVID-19 . 

Hai thập kỷ qua được đánh dấu bằng sự bùng phát 
của nhiều bệnh do virus gây ra như Chikungunya, 
Ebola (sốt xuất huyết), Zika, Nipah (cảm cúm 
dẫn đến viêm não), Cúm gia cầm H7N9, H1N1, 
SARS và MERS (Middle East Respiratory 
Syndrome, MERS - Hội chứng Hô hấp Trung 
đông). Thế giới đã thức dậy từ thập kỷ này với một 
đợt bùng phát dịch bệnh mới. Một đợt bùng phát 
của virus Coronavirus đã xuất hiện tại thành phố 
Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào 
tháng 12 năm 2019. Hầu hết các bệnh nhân được 
xác định ban đầu đều bị truy vết tại “chợ hải sản 
tươi sống” nơi động vật sống được giết mổ và bày 
bán. Chợ có thể đã đóng một vai trò như một điểm 
nóng từ đó vi rút lây lan đến các khu vực khác của 
Trung Quốc và sau đó là 213 quốc gia và vùng 
lãnh thổ trong một thời gian rất ngắn. WHO đặt 
tên cho căn bệnh này là “COVID-19” là từ viết tắt 
của Coronavirus Disease 2019 vào ngày 11 tháng 
2 năm 2020. Tính đến ngày 17 tháng 8 năm 2020, 
tổng số 21,2 triệu trường hợp nhiễm bệnh được 
xác nhận và 761.000 trường hợp tử vong trên toàn 
cầu đã được báo cáo [1] [Hà Nội, TTXVN 7/8/2021 
- Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 
9h00 ngày 7/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi 
nhận 202.380.346 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây 

bệnh COVID-19, trong đó có 4.290.213 ca tử vong. 
Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 181.882.096 
người]. Các đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất 
được báo cáo ở Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Nga, nơi 
số ca mắc đã vượt qua số ca được xác nhận ở 
Trung Quốc. WHO tuyên bố sự bùng nổ hiện nay 
của COVID-19 là “Public Health Emergency of 
International Concern - Tình trạng Khẩn cấp Y 
tế Công cộng Quốc tế (Public Health Emergency 
of International Concern - PHEIC)” vào ngày 30 
tháng 1 năm 2020 và là một “đại dịch” vào ngày 
11 tháng 3 năm 2020.

Mặc dù tỷ lệ tử vong của hội chứng hô hấp cấp 
tính nặng coronavirus 2 (SARS-CoV-2; 2,9%) thấp 
hơn nhiều so với SARS-CoV (9,6%) và MERS-
CoV (34,4%), nhưng tỷ lệ lây nhiễm cao của 
SARS-CoV-2 so với các coronavirus khác đã trở 
thành mối quan tâm toàn cầu. Tỷ lệ tử vong và tính 
dễ bị tổn thương đối với COVID-19 ở nam cao hơn 
so với nữ, có thể là do các hành vi giới tính khác 
như hút thuốc lá [2]. Tỷ lệ tử vong của COVID-19 
thay đổi theo độ tuổi và nó cũng bị ảnh hưởng bởi 
các bệnh nền, nói cách khác, các bệnh như tiểu 
đường, tăng huyết áp, ung thư, bệnh tim mạch và 
bệnh hô hấp mãn tính [3-5]. Không quan sát thấy 
véctơ truyền nhiễm COVID-19 lây từ mẹ sang con 
[6]. Trẻ em dễ bị tổn thương bởi COVID-19 nhưng 
có xu hướng chỉ biểu hiện các triệu chứng nhẹ [7].
SARS-CoV-2

Tác nhân gây bệnh đã được Ủy ban Quốc tế 
về Phân loại Virus (International Committee on 
Taxonomy of Viruses - ICTV) đặt tên là SARS-
CoV-2 vào ngày 11 tháng 2 năm 2020. SARS-
CoV-2 là một coronavirus beta có nguồn gốc từ 
động vật thuộc chi con Sarbecovirus trong phân 
họ Orthocoronavirinae của họ Coronaviridae 
được truyền sang con người trong một sự kiện 
lan tỏa. Dơi được cho là ổ chứa của SARS-CoV-2 

VAI TRÒ CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG 
ỨNG PHÓ COVID-19
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nhưng vật chủ trung gian có khả năng là động vật 
khác vẫn chưa được xác định. Virus là một hạt 
hình cầu có kích thước 70-90 nm [8], có các gai 
glycoprotein phóng ra từ bề mặt của nó để liên kết 
với enzym chuyển đổi angiotensin 2 trên bề mặt 
tế bào. Những gai này làm cho virus có hình dạng 
giống như chiếc vương miện.

Glycoprotein của SARS-CoV-2 có vị trí phân cắt 
đa cơ furin (PRRARS | V) nằm giữa các phần còn 
lại 682 và 685 tại ranh giới của hai tiểu đơn vị S1 
/ S2 được xúc tác trong quá trình hình thành sinh 
học [9]. Sự hiện diện của vị trí phân cắt này trong 
SARS-CoV-2 được quan sát thấy ở vi rút cúm gia 
cầm nhưng không liên quan đến vi rút như SARS-
CoV và SARSr-CoVs làm cho nó trở nên khác 
biệt và có tác động đến sự xâm nhập, (tính dinh 
dưỡng), sự lây lan và khả năng gây bệnh của vi rút 
[9, 10]. Sự biểu hiện của các protease furin trong 
đường hô hấp, não, tuyến tụy, gan, đường tiêu hóa 
và các cơ quan sinh sản của vật chủ tạo điều kiện 
cho vi rút lây nhiễm sang các cơ quan khác nhau 
và cũng tạo điều kiện cho vi rút phát tán ra môi 
trường xung quanh theo nhiều cách. Hiện tại, 249 
cấu trúc protein và 255 trình tự toàn bộ bộ gen 
thuộc SARS-CoV-2 có sẵn trong phạm vi công bố 
công cộng.

Bộ gen SARS-CoV-2
Một nghiên cứu gần đây cho thấy nguồn gốc đơn 

lẻ của SARS-CoV-2, vì các trình tự gen được thu 
thập từ các bệnh nhân khác nhau cho thấy sự đồng 
nhất rõ ràng và cũng chỉ ra rằng SARS-CoV-2 gần 
hơn với phát sinh loài (dơi) bat-SL-CoVZC45 và 
bat-SL-CoVZXC21 [11]. Kích thước bộ gen của 
nó xấp xỉ 30 kb [12]. Một phần lớn của bộ gen được 
chiếm bởi hai khung đọc mở (ORF1a và ORF1b) 
dịch thành các polyprotein pp1a và pp1ab, sau đó 
chúng được phân cắt thành 16 protein phi cấu trúc 
(nsp) như protease cysteine, giống chymotrypsin, 
RNA phụ thuộc RNA polymerase, helicase, 
v.v. Phần còn lại của bộ gen mã hóa các protein 
cấu trúc như gai (S), vỏ (E), màng (M) và protein 
nucleocapsid và 6-7 protein phụ [13]. Phân tích di 
truyền cho thấy SARS-CoV-2 đã phát triển theo 
hai dòng: Loại S của tổ tiên và loại L phổ biến 
hơn, hung dữ và độc hại hơn có nguồn gốc từ loại 
S [14]. Điều thú vị là trong giai đoạn đầu của bệnh 
dịch, loại L tần suất cao hơn, nhưng tần suất của nó 

giảm dần về sau và tần suất của loại S tăng lên, có 
thể do áp lực lựa chọn khác biệt và các đặc điểm 
dịch tễ học [14]. 

Quá trình lây truyền
COVID-19 lây lan từ người sang người chủ yếu 

qua tiếp xúc trực tiếp bởi các giọt bắn đường hô 
hấp khi ho hoặc hắt hơi và qua đường tiếp xúc 
gián tiếp bởi các vật chủ truyền bệnh và các bề 
mặt thường chạm vào [15]. SARS-CoV-2 có thể 
tồn tại trên các bề mặt khác nhau trong vài giờ đến 
vài ngày [16]. Có thể lây truyền qua đường không 
khí trong môi trường y tế hoặc bệnh viện trong 
các quá trình phát sinh dạng hơi xịt. Mặc dù cho 
đến nay sự lây truyền qua đường phân, miệng của 
COVID-19 chưa được báo cáo nhưng nó vẫn là 
một con đường tiềm năng [17,18].

Triệu chứng lâm sàng
Hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng giống như 

cúm nhẹ bao gồm sốt, ho, khó chịu, mệt mỏi, tiết 
đờm và các vấn đề về hô hấp. Các triệu chứng ít 
phổ biến hơn như đau đầu, ho ra máu và các triệu 
chứng tiêu hóa kèm theo tiêu chảy và các triệu 
chứng nghiêm trọng như viêm phổi và viêm phế 
quản cũng được quan sát thấy. Các biến chứng như 
Hội chứng suy hô hấp cấp tính (Acute Respiratory 
Distress Syndrome-ARDS), thiếu máu, tổn thương 
tim cấp tính, tổn thương thận cấp tính và nhiễm 
trùng thứ phát [19] đã được báo cáo ở một số bệnh 
nhân. Các thông số thí nghiệm khác liên quan đến 
COVID-19 là số lượng bạch cầu và tế bào lympho 
thấp, tốc độ lắng hồng cầu tăng, protein phản ứng 
C, thâm nhiễm và độ mờ kính nền hai bên khi chụp 
scan CT phổi. 

Phòng ngừa và kiểm soát
Bắt buộc phải áp dụng các biện pháp kiểm 

soát như cách ly ca bệnh, truy vết tiếp xúc, cách 
ly để hạn chế lây lan COVID-19 từ người sang 
người. Các biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay 
thường xuyên, vệ sinh đường hô hấp, giãn cách xã 
hội, sử dụng khẩu trang / tấm che mặt và khử trùng 
bề mặt có thể giúp giảm bớt lan truyền bệnh.

Sàng lọc và chẩn đoán
Có thể khám các đặc điểm lâm sàng phân biệt 

như giảm khứu giác (mất khứu giác) và giảm vị 
giác (mất vị giác) để chẩn đoán sơ bộ trong khám 
bệnh từ xa và khám sàng lọc số đông [20]. Các 
mẫu bệnh phẩm được lấy từ tăm bông hầu họng 
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và mũi họng hoặc mẫu máu được sử dụng để chẩn 
đoán. Mặc dù thường được sử dụng để chẩn đoán 
COVID-19 ở những nơi bùng phát dịch, việc chỉ 
dựa vào chụp CT có thể gây hiểu nhầm do hình 
ảnh không thể phân biệt được với các bệnh viêm 
phổi do vi rút khác. WHO khuyến nghị test phân 
tử sao chép ngược - PCR (RT-PCR) là phương 
pháp được lựa chọn nhằm phát hiện axit nucleic 
SARS-CoV-2 để chẩn đoán COVID-19. Vì tỷ lệ 
âm tính giả của RT-PCR cao, bắt buộc phải sử 
dụng CT scan ngực như một biện pháp chẩn đoán 
bổ sung để khẳng định chẩn đoán. Các xét nghiệm 
chẩn đoán miễn dịch nhanh tại chỗ để phát hiện 
protein từ vi rút COVID-19 hoặc các kháng thể 
của người được tạo ra chống lại vi rút trong mẫu 
máu cũng đang được sử dụng thường xuyên để bổ 
sung cho các xét nghiệm phân tử do chi phí thấp và 
kết quả nhanh, nhưng các phương pháp này có độ 
nhạy kém và chỉ mang tính chất định tính [1]. Tiện 
ích của các phương pháp huyết thanh học này 
trong các cơ sở y tế công cộng để truy vết và đánh 
giá sự thành công của các can thiệp không dùng 
thuốc đã được thảo luận ở những công trình khác 
[21]. Các phương pháp huyết thanh học này hiện 
đã được FDA Hoa Kỳ cho phép (Food and Drug 
Administration – Cục quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ-ND) theo cơ chế sử dụng khẩn cấp 
(EUA). Xét nghiệm dựa trên CRISPR-Cas12 cung 
cấp kết quả nhanh chóng có thể được sử dụng 
trong xét nghiệm tại chỗ trong tương lai [22].

Theo dữ liệu gần đây của WHO, 13 loại vắc 
xin đăng ký đang được đánh giá. Một loại vắc 
xin thử nghiệm do Đại học Oxford / AstraZeneca 
phát triển đã bước vào Giai đoạn III của thử 
nghiệm lâm sàng trong khi các ứng viên vắc xin 
từ CanSino Biological Inc./ Viện Công nghệ Sinh 
học Bắc Kinh và Moderna / NIAID đã đạt được 
các thử nghiệm giai đoạn Phase II và mười vắc 
xin đăng ký đã đạt đến giai đoạn Phase I / II và 
Phase I. 129 loại vắc xin đăng ký khác đang trong 
giai đoạn tiền lâm sàng (WHO) và nhiều loại đang 
trong đường ống sử dụng (pipeline)  [23, 24]. 

Tác nhân trị liệu
Một số loại thuốc tiềm năng chống COVID-19 

đang được xem xét và đánh giá là remdesivir (GS-
5734), baricitinib, một loại thuốc kết hợp ritonavir 
/ lopinavir, Ribavirin® , umifenovir và IFN-β và các 

tác nhân kháng vi-rút phổ rộng khác. Remdesivir 
không được phát hiện có hiệu quả trong điều trị 
bệnh nhân COVID-19 trong một thử nghiệm ngẫu 
nhiên có đối chứng với giả dược về remdesivir 
[25]. Trong một phát triển gần đây, FDA đã chấp 
thuận việc sử dụng remdesivir trong các trường 
hợp nghi ngờ và xác nhận có COVID-19. Tính 
đến ngày 25 tháng 6 năm 2020, khoảng 1235 thử 
nghiệm lâm sàng cho các tác nhân điều trị khác 
nhau chống lại COVID-19 đang được tiến hành 
trên toàn cầu [26]. [02/08/2021, https://moh.gov.
vn/ - 6 loại vaccine phòng COVID-19 đã được 
cấp phép tại Việt Nam, gồm: AstraZeneca; Gam-
COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V); Vero Cell 
của Sinopharm; Comirnaty của Pfizer/BioNTech; 
Spikevax (Tên khác là: Covid-19 Vaccine 
Moderna); Janssen].

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý dịch 
bệnh COVID-19

Những nỗ lực chưa từng có để giải quyết tình 
trạng đại dịch COVID-19 được tận dụng bởi dữ 
liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều nhánh AI 
khác nhau đã được sử dụng trong một số đợt bùng 
phát dịch bệnh trước đó. AI có thể đóng một vai 
trò quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19.

AI đang được sử dụng thành công trong việc xác 
định các khu vực bệnh, theo dõi các ca bệnh, dự 
đoán các đợt bùng phát trong tương lai, nguy cơ tử 
vong, chẩn đoán COVID-19, phân bổ nguồn lực 
quản lý dịch bệnh, tạo điều kiện đào tạo, duy trì 
hồ sơ và nhận dạng mẫu để nghiên cứu xu hướng 
dịch bệnh. Một số ứng dụng của AI đang thu hút 
nhiều sự quan tâm và nuôi hy vọng cho cuộc chiến 
chống lại COVID-19 như sau:

AI trong dự đoán và theo dõi
AI có thể được khai thác để dự báo sự lây lan của 

vi rút và phát triển các hệ thống cảnh báo sớm bằng 
cách trích xuất thông tin từ các nền tảng truyền 
thông xã hội, các cuộc gọi và trang web tin tức, 
đồng thời cung cấp thông tin hữu ích về các khu 
vực dễ bị tổn thương và dự đoán tỷ lệ mắc bệnh và 
tử vong. Bluedot đã xác định một nhóm các trường 
hợp viêm phổi và dự đoán sự bùng phát và vị trí 
địa lý của đợt bùng phát COVID-19 dựa trên dữ 
liệu có sẵn bằng cách sử dụng máy học (machine 
learning). HealthMap thu thập dữ liệu có sẵn công 
khai về COVID-19 và làm cho dữ liệu sẵn sàng 
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tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy vết hiệu quả 
sự lây lan của COVID-19. Gần đây, vai trò của AI 
trong việc xác định và dự báo các đợt bùng phát 
COVID-19 bằng cách sử dụng dữ liệu đa chiều và 
đa phương thức đã được nhấn mạnh [27].

AI trong truy vết tiếp xúc
AI có thể giúp tăng thêm các ứng dụng y tế di 

động trong đó các thiết bị thông minh như đồng 
hồ, điện thoại di động, máy ảnh và nhiều loại thiết 
bị đeo có thể được sử dụng để chẩn đoán, truy vết 
tiếp xúc và giám sát hiệu quả trong dịch COVID-19 
[28]. Các ứng dụng như AI4COVID-19 dựa trên 
các mẫu ghi âm của 2 giây ho có thể được sử dụng 
trong y học từ xa [29].

AI trong việc giám sát các ca nhiễm COVID-19
Các kỹ thuật AI được áp dụng để theo dõi bệnh 

nhân trong các cơ sở y tế và dự đoán quá trình điều 
trị. Dựa trên dữ liệu lấy được từ các thống kê quan 
trọng và các thông số lâm sàng, AI có thể cung 
cấp thông tin quan trọng để phân bổ nguồn lực và 
ra quyết định bằng cách ưu tiên nhu cầu máy thở 
và hỗ trợ hô hấp trong Đơn vị chăm sóc đặc biệt 
(Intensive Care Unit - ICU) [30]. AI cũng có thể 
được sử dụng để dự đoán cơ hội phục hồi hoặc tử 
vong trong COVID-19 và cung cấp các bản cập 
nhật hàng ngày, lưu trữ và phân tích xu hướng 
cũng như lập biểu đồ quá trình điều trị.

AI trong chẩn đoán sớm
AI được sử dụng để phát hiện và định lượng các 

trường hợp COVID-19 từ hình ảnh chụp X-quang 
và scan CT ngực [31-33]. Các nhà nghiên cứu đã 
phát triển một mô hình học máy sâu gọi là mạng 
nơ ron phát hiện COVID-19 (COVNet), để phân 
biệt giữa COVID-19 và bệnh viêm phổi mắc 
phải trong cộng đồng dựa trên các tính năng 2D 
và 3D trực quan được trích xuất từ scan CT lồng 
ngực [34]. Singh và cộng sự đã phát triển một mô 
hình học máy sâu mới sử dụng Multi-Objective 
Differential Evolution và mạng nơ ron tích chập 
để chẩn đoán COVID-19 dùng scan CT ngực 
[35]. COVID-ResNet được phát triển bằng cách 
ứng dụng tốc độ học tự động và phân biệt cũng như 
thay đổi kích thước hình ảnh liên tục hoạt động tốt 
hơn COVID-Net trong việc chẩn đoán COVID-19 
[36]. Alom và cộng sự cũng phát triển một hệ 
thống gọi là COVID_MTNet bằng cách áp dụng 
các mô hình mạng Inception Recurrent Residual 

Neural Network cải tiến và mạng NABLA-3 để 
phát hiện và định vị các vùng quan tâm từ cả hình 
ảnh X-Quang và scan CT ngực [37]. Một nghiên 
cứu khác sử dụng bộ phân loại dựa trên AI để dự 
đoán kết quả của các kết quả RT-PCR các ca bệnh 
COVID-19 bằng cách sử dụng 16 thông số đơn lấy 
từ hồ sơ máu hoàn chỉnh [38]. Điều này có thể tìm 
thấy ứng dụng trong việc giảm số lượng test RT-
PCR trong các cơ sở nghèo tài nguyên.    

AI trong việc giảm gánh nặng từ các bác sĩ và 
nhân viên chăm sóc sức khỏe

Các hệ thống phân loại dựa trên AI có thể giúp 
giảm gánh nặng công việc của nhân viên y tế và 
nhân viên chăm sóc sức khỏe bằng cách tự động 
hóa một số quy trình như truyền đạt đào tạo cho 
các học viên, xác định phương thức điều trị và 
chăm sóc bằng cách phân tích dữ liệu lâm sàng 
dùng phương pháp nhận dạng mẫu, số hóa báo cáo 
của bệnh nhân và đưa ra các giải pháp giảm thiểu 
sự tiếp xúc của họ với bệnh nhân [39-41]. AI có thể 
được sử dụng để phân loại bệnh nhân dựa trên mức 
độ nghiêm trọng của các triệu chứng, di truyền gen 
và báo cáo lâm sàng ở các loại khác nhau như nhẹ, 
trung bình và nặng, để có thể áp dụng các phương 
pháp tiếp cận khác nhau chữa trị bệnh nhân theo 
cách hiệu quả nhất. AI trong y học từ xa cũng có 
thể được sử dụng để loại bỏ nhu cầu đến bệnh viện 
thường xuyên và không cần thiết bằng cách theo 
dõi các ca bệnh từ xa và ghi lại dữ liệu của bệnh 
nhân trong các ca bệnh không có triệu chứng hoặc 
bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ. Chatbots y tế 
dựa trên AI cũng có thể được sử dụng để tham vấn, 
do đó làm giảm sự đông đúc tại bệnh viện cũng 
như sự lây lan của bệnh nhiễm trùng và do đó ngăn 
chặn việc giảm hiệu quả hoạt động của các dịch 
vụ chăm sóc quan trọng [42, 43]. Các chatbot như 
Clara từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (Centre 
for Disease Control and Zini) đang cung cấp nhiều 
hỗ trợ cần thiết cho bệnh nhân ở các cơ sở từ xa 
[44]. Một thuật toán dự đoán tiên lượng đã dự 
đoán nguy cơ tử vong của bệnh nhân bằng phương 
pháp học máy sử dụng các đặc tính trích rút từ dữ 
liệu của các bệnh nhân khác làm tập dữ liệu huấn 
luyện [45]. Một cách tiếp cận tương tự đã được sử 
dụng để dự đoán khả năng phát triển hội chứng suy 
hô hấp cấp tính [46]. Robot dịch vụ và robot giống 
người có lõi AI có thể được sử dụng để cung cấp 
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các dịch vụ thiết yếu và các công việc thường ngày 
như làm vệ sinh, khử trùng và giám sát trong các 
cơ sở bệnh viện [47, 48].

AI trong dự đoán cấu trúc protein
AI có thể giúp dự đoán cấu trúc của các protein 

quan trọng cần thiết cho sự xâm nhập và nhân lên 
của virus, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết hữu 
ích có thể mở đường cho việc phát triển thuốc điều 
trị trong thời gian rất ngắn. Thuật toán AlphaFold 
của công ty Google Deep Mind đã sử dụng các 
mạng học sâu (DRN) được gọi là ResNets để dự 
đoán cấu trúc protein của protein màng, protein 
3a, nsp2, nsp4, nsp6 và miền đầu cuối C giống 
enzyme papain của SARS-CoV-2, điều này sẽ thúc 
đẩy các chương trình khám phát thuốc chữa trị 
[49]. DeepTracer, một chương trình dựa trên mạng 
nơ-ron tích chập sâu tùy chỉnh, được sử dụng để 
trích xuất cấu trúc phức hợp protein của SARS-
CoV-2 và trình tự axit amin từ bản đồ mật độ trên 
kính hiển vi điện tử nhiệt độ thấp có độ phân giải 
cao [50].

AI trong phát triển các phương pháp trị liệu
Các kỹ thuật AI có thể thúc đẩy và bổ sung cho 

các công nghệ truyền thống bằng cách giảm thời 
gian cần thiết để đưa một loại thuốc từ phòng thí 
nghiệm vào chữa trị bệnh bằng cách tăng tốc quá 
trình khám phá dẫn đầu, sàng lọc ảo và xác nhận 
với một tỷ lệ rất lớn. AI cũng có thể đẩy nhanh tốc 
độ bằng cách thu thập dữ liệu hữu ích cho việc 
tái định vị hoặc định vị thuốc bằng cách sàng lọc 
các đặc tính của các loại thuốc đã được phê duyệt 
và xác nhận dựa trên mô tả phân tử và các đặc 
tính, điều này có thể không làm được đối với một 
chuyên gia con người. BenevolentAI đã sử dụng 
các phương pháp học máy để đẩy nhanh chương 
trình khám phá thuốc của mình và xác định 
baricitinib là một loại thuốc tiềm năng chống lại 
COVID-19 [51, 52].  Sử dụng AI công ty Insilico 
Medicine đã xác định được một số phân tử nhỏ 
chống lại COVID-19 [53]. Một nghiên cứu khác 
kết hợp sàng lọc ảo và học có giám sát để xác định 
các loại thuốc tiềm năng chống lại COVID-19 
[54]. Zhou và cộng sự. đã áp dụng một phương 
pháp dược lý học dựa trên hệ thống mạng tích hợp 
để tìm kiếm các loại thuốc tiềm năng cho SARS-
CoV-2 từ danh mục các phân tử thuốc và sự kết 
hợp thuốc có sẵn [53]. Một số nỗ lực khác dựa 

trên AI bao gồm inclProject IDentif.AI (xác định 
liệu pháp kết hợp bệnh truyền nhiễm với trí tuệ 
nhân tạo) [55] và PolypharmDB [56] đã thành 
công trong việc xác định các ứng cử viên chống 
lại COVID-19. Nhiều phương pháp tiếp cận máy 
học và các ứng dụng dựa trên học máy sâu cũng 
đang được sử dụng để thúc đẩy quá trình khám phá 
thuốc [57-60].   

AI trong phát triển vắc xin
Trước đây chưa bao giờ nhân loại chứng kiến 

một cuộc chạy đua phát triển vắc-xin chống lại 
mầm bệnh như vậy. Tốc độ khám phá có thể được 
đẩy nhanh lên nhiều lần bằng cách khai thác sức 
mạnh của AI. Ong và cộng sự dự đoán các vắc xin 
ứng viên COVID-19 bằng cách sử dụng nền tảng 
máy học - công nghệ tiêm chủng ngược Vaxign 
dựa trên các mô hình phân loại có giám sát [61].

AI trong việc hạn chế lan truyền thông tin sai 
lệch

Vì thông tin dồn dập, đại dịch này đã biến thành 
một bệnh dịch. Tìm hiểu kiến thức, nhận thức và 
thực hành về COVID-19 bằng cách khai thác thông 
tin từ các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, 
Facebook, v.v. có thể giúp đưa ra chiến lược thu 
thập, phổ biến thông tin kịp thời và chính xác để 
giảm thiểu tác động của COVID-19 [62, 63] . Kỹ 
thuật máy học có thể được sử dụng để xác định xu 
hướng và phân tích cảm tính và cung cấp thông tin 
về nguồn gốc của thông tin sai lệch và giúp hạn 
chế tin đồn cũng như thông tin sai lệch [64]. Các 
kỹ thuật AI có thể được sử dụng nhiều hơn để trình 
bày một bức tranh rõ ràng về tỷ lệ phục hồi, khả 
năng tiếp cận và tính sẵn sàng cho việc chăm sóc 
sức khỏe và xác định các lỗ hổng. AI có thể cung 
cấp những cập nhật mới nhất về các bằng chứng 
mới nổi trong chẩn đoán, điều trị, phổ các triệu 
chứng và kết quả điều trị trong tình huống năng 
động, điều này sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng trong 
tình huống thực tế và giúp công chúng vượt qua 
nỗi sợ hãi và hoảng loạn [65]. 

AI trong bộ gen
Randhawa và cộng sự đã nghĩ ra một phương 

pháp phân loại nhanh chóng và chính xác các bộ 
gen SARS-CoV-2 có sẵn bằng cách áp dụng học 
máy trên các ký hiệu bộ gen đã được xác định 
[51]. Wang và cộng sự đã sử dụng khung dự đoán 
tác dụng phụ dựa trên ontology và Mạng nơ ron 
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ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI CÁC GIẢI PHÁP 
“THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CẤU KIỆN 

LẮP GHÉP BẢO VỆ BỜ SÔNG, HỒ VÀ ĐÊ BIỂN” 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

nhân tạo để đánh giá tác dụng phụ của Thuốc cổ 
truyền Trung Quốc trong điều trị SARS-CoV-2 
[66]. 

Kết luận và viễn cảnh tương lai
Việc áp dụng phương pháp tiếp cận ba cạnh dựa 

trên test, cách ly và truy vết đảm bảo để chống 
lại COVID-19. Cần phải khai thác cơ sở tri thức 
sẵn có để phát triển hiệu quả các tác nhân hóa trị 
liệu chống lại COVID-19, lấy dấu hiệu từ các bài 
học kinh nghiệm trong quá khứ trong các đợt bùng 
phát khác như vậy.

Vì không có viên đạn bạc nào để chữa khỏi bệnh, 
chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ trên tất cả các 
mặt, từ giám sát và theo dõi đến phòng ngừa và 
điều trị. Vì đây là lần bùng phát coronavirus thứ ba 
trong thời gian gần đây và nhiều loại coronavirus 
đang lưu hành trong các nơi chứa động vật, chúng 
ta phải tập trung vào việc giải mã cơ chế phân 
tử của SARS-CoV-2 và các coronavirus khác, 
đồng thời tăng cường sự chuẩn bị của chúng ta 
bằng cách xây dựng năng lực ngăn ngừa các đợt 
bùng phát trong tương lai [67]. Vì kịch bản hiện 

tại đảm bảo nhu cầu cung cấp các giải pháp ngay 
lập tức, ứng phó với sự bùng phát này đã được 
tăng cường mạnh mẽ bởi các công nghệ số khác 
nhau và AI [68]. AI được cho là ngang bằng và 
thậm chí còn chính xác hơn các chuyên gia con 
người trong việc chẩn đoán và phát hiện thuốc 
trị COVID-19. Chúng tôi cần tập hợp dữ liệu lớn 
hơn để đào tạo các mô hình AI và một khung pháp 
lý cũng như các cân nhắc về đạo đức để chia sẻ 
dữ liệu trước khi AI đi đầu trong chẩn đoán cũng 
như các lĩnh vực khác. Một số điểm nghẽn trong 
việc khai thác hết tiềm năng của AI trong bối cảnh 
hiện tại là tính sẵn có và chia sẻ dữ liệu lâm sàng 
và dịch tễ học, tài nguyên tính toán, khả năng mở 
rộng, quyền riêng tư và các mối quan tâm về đạo 
đức./.

Người dịch: Nguyễn Kim Trường
Nguồn: 'The role of artificial intelligence in tackling 
COVID-19'

[1],[2],[3-5],…[67],[68]https://www.futuremedicine.
com/doi/10.2217/fvl-2020-0130

II CN. Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Ứng dụng công nghệ ứng phó với biến đổi khí 
hậu

Theo báo cáo của Sở KH&CN, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu hiện có 03 sông lớn (sông Thị Vải dài 

Dự án Thí điểm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông Dinh thuộc “Dự án thí điểm ứng 
dụng Công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển để bảo vệ bờ sông, biển tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu” đã được Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá giữa kì đánh giá đạt yêu cầu về chất lượng và số lượng sản 
phẩm theo yêu cầu. Giải pháp từ Dự án thí điểm này đã và đang phát huy hiệu quả bảo vệ bờ sông Dinh 
trong phòng chống sạt lở đường Quốc lộ 51, giải quyết được những bất cập trong công tác chống sạt lở, 
xói mòn, chắn sóng, tạo bờ, quai đê lấn biển. 

25km, sông Dinh dài 30km, sông Ray dài 120km) 
và các hệ thống kênh nhỏ. Những năm gần đây, 
trước sự gia tăng của mưa bão, áp thấp nhiệt đới và 
nước biển dâng do biến đổi khí hậu cùng các hoạt 
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động nhân tạo của con người đã làm thay đổi cán 
cân bồi tích ở bờ biển. Tình trạng sạt lở bờ sông 
trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp, gia 
tăng về cả phạm vi và mức độ sạt lở. Trên toàn 
tỉnh hiện nay mới chỉ đầu tư một số tuyến đê, kè 
bảo vệ bờ sông như: đê Chu Hải, đê Phước Hòa, 
đê Hải Đăng, kè bảo vệ bờ sông Dinh (đoạn qua 
TP Bà Rịa), các tuyến đê có chức năng chủ yếu là 
ngăn mặn, chống sạt lở bờ sông. Tuy nhiên, các 
giải pháp xây dựng kè bảo vệ mái đê chủ yếu bằng 
công nghệ bê tông cốt thép truyền thống, kết cấu 
kè còn hạn chế về khả năng chống ăn mòn, xâm 
thực trong môi trường nước biển, trong trường hợp 
cần phải nạo vét, thông luồng, giảm bồi lấp lòng 
sông thì nguy cơ bị sạt lở các tuyến kè theo thiết kế 
truyền thống này rất cao... Tình trạng sạt lở không 
chỉ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã 
hội, mất đất sản xuất, biến đổi dòng chảy mà còn 
đe dọa đến tài sản, tính mạng của người dân…

Trước thực trạng đó, thực hiện theo Quyết định 
số 2916/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt “Dự án thí điểm ứng 
dụng Công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, 

hồ và đê biển để bảo vệ bờ sông, biển tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu”, tháng 08/2018 Sở Khoa học và Công 
nghệ đã ký Hợp đồng số 30/HĐ-SKHCN với Công 
ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty Cổ phần Khoa học 
công nghệ Việt Nam) là đơn vị thực hiện Dự án. 

Dự án thí điểm đã hoàn thành thi công 100m kè 
tại Khu vực bờ sông Dinh, dọc Quốc lộ 51 hướng 
đi từ thành phố Bà Rịa đến cầu Cỏ May - thành 
phố Vũng Tàu; thực hiện quan trắc lún, chuyển vị 
ngang, ổn định công trình trong 03 chu kỳ, thời 
gian giữa hai chu kỳ là 03 tháng.

Việc ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép 
(có khả năng chống xâm thực, ăn mòn kết cấu…) 
bảo vệ bờ sông Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 
việc làm rất cần thiết nhằm giữ nguyên hiện trạng 
đường bờ và tăng quỹ đất sử dụng phía sau công 
trình phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và an 
ninh quốc phòng theo định hướng phát triển chung 
của tỉnh.

Hiệu quả từ công trình thí điểm
Theo người dân khu vực bờ sông Dinh, dọc 

Quốc lộ 51, khu vực này trước đây thường xuyên 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ bê tông cốt phim kim của Công ty 
 Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam tại sự kiện Kết nối cung cầu công nghệ diễn ra tại TP Vũng Tàu tháng 12/2020.
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bị sạt lở, mỗi năm lại ăn vào đất liền hàng chục 
mét khiến bờ sông nham nhở và hiểm nguy rình 
rập. Nhưng nay, đoạn kè cấu kiện lắp ghép bằng 
công nghệ bê tông cốt sợi phi kim nối dài 100m 
đã giúp bờ sông Dinh ổn định, không còn bị sạt lở 
như trước. Nhìn từ phía lòng sông lên và từ Quốc 
lộ 51 qua, đoạn sông này trở nên vững chãi như 
bức tường rào, bởi những cấu kiện bê tông.

Công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông 
Dinh đã và đang phát huy hiệu quả bảo vệ bờ sông 
Dinh phòng chống sạt lở đường Quốc lộ 51, tạo ra 
khu đất với chiều rộng khoảng 08 m tính từ hành 
lang an toàn giao thông của Quốc lộ 51 tới lan can 
tuyến kè. Vị trí trước đây được chọn để thí điểm 
ứng dụng Công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ 
thuộc đoạn bờ sạt lở nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng 
đến hành lang an toàn giao thông. Đoạn bờ sông 
này nằm ở cung lõm của sông Dinh có hiện tượng 
sạt lở nghiêm trọng vào phía Quốc lộ 51. Các kết 
quả quan trắc lún, chuyển vị ngang, ổn định công 
trình bảo đảm theo quy định. Đồng thời, do có kết 
cấu bê tông cốt sợi nên khả năng chống ăn mòn, 
chống xâm thực tốt hơn vật liệu bê tông cốt thép, 
khắc phục được những yếu tố bất lợi về thời tiết, 
khí hậu, thủy văn trong quá trình thi công. Các cấu 
kiện được thiết kế, lắp ghép nên thuận tiện cho việc 
tháo dỡ, di dời khi cần thiết,... Ngoài ra, “Cấu kiện 
kè bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” thuộc Danh mục 
công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 
danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển theo Quyết định số 38/2020/QĐ-
TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng chính phủ về 

việc ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu 
tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công 
nghệ cao được khuyến khích phát triển. 

Bên cạnh đó, cấu kiện kè có thể được sản xuất 
hàng loạt theo khuôn mẫu tại nhà xưởng nên thuận 
lợi trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và thi 
công tại hiện trường, suất đầu tư thấp hơn khoảng 
25% so với giải pháp kè bảo vệ bờ theo phương án 
truyền thống. Công nghệ và sản phẩm được làm 
chủ và phát triển bởi Doanh nghiệp Khoa học công 
nghệ trong nước, vì vậy có thể chủ động khai thác 
triệt để nguyên vật liệu và nhân lực tại chỗ, sẵn 
sàng sản xuất, thi công lắp đặt nhanh chóng đối 
với các dự án tương tự.

Giải pháp Dự án Thí điểm ứng dụng công nghệ 
cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông Dinh thuộc “Dự 
án thí điểm ứng dụng Công nghệ cấu kiện lắp ghép 
bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển để bảo vệ bờ sông, 
biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” không chỉ bảo đảm 
được các vấn đề về khoa học kỹ thuật, kinh tế - xã 
hội mà còn tăng vẻ mỹ quan đô thị, tạo ra không 
gian, cảnh quan khu vực xung quanh công trình. 
Đồng thời, không đọng rác trên mặt kè và cản trở 
dòng chảy khi thủy triều sông Dinh lên xuống.

V.H.T
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo cáo số 67/BC-SKHCN ngày 30/6/2021 về Kết 
quả thí điểm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép 
bảo vệ bờ sông Dinh thuộc “Dự án thí điểm ứng dụng 
Công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và 
đê biển để bảo vệ bờ sông, biển tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu”.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỂ  
NÔNG NGHIỆP “CẤT CÁNH”

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

Cùng với công nghiệp, cảng biển và du lịch, tỉnh 
BR-VT xác định nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao (NNUDCNC) đóng vai trò quan trọng giúp địa 
phương duy trì và gia tăng tốc độ tăng trưởng. 

Chuyển biến tích cực từ đề án 04-ĐA/TU
Theo báo cáo của Sở KH&CN, nhằm triển khai 

thực hiện Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 14 
tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh BR-

VT về việc thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28 
tháng 7 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về phát triển NNUDCNC tỉnh BR-VT đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2025, thời gian qua Sở đã 
tăng cường triển khai, thực hiện có hiệu quả việc 
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áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp 
thông qua nhiều hoạt động như: công tác thông 
tin, tuyên truyền, các bài viết nêu gương các mô 
hình hay, cách làm giỏi, những gương điển hình 
tiên tiến trong việc chuyển giao nghiên cứu, ứng 
dụng các công nghệ nông nghiệp 4.0, nông nghiệp 
thông minh trên các ấn phẩm thông tin và Đặc san 
Thông tin KH&CN. Đồng thời, xuất phát từ nhu 
cầu thực tế của người dân, hằng năm Sở KH&CN 
đã phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, 
báo cáo chuyên đề nhằm kết nối nghiên cứu ứng 
dụng vào sản xuất nông nghiệp thông minh như 
chuyên đề “Các giải pháp quản lý dinh dưỡng và 
nước tưới trong sản xuất nông nghiệp hiện đại”; 
“Giới thiệu các giải pháp xử lý môi trường và các 
tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi phù hợp với 
huyện Côn Đảo”; “Ứng dụng chế phẩm nano bạc 
phòng trừ dịch bệnh”; “Giới thiệu các giải pháp 
xử lý môi trường và các tiến bộ kỹ thuật mới trong 
chăn nuôi”; “Giải pháp quản lý dinh dưỡng và 
nước tưới trong sản xuất nông nghiệp hiện đại”;...

Hình thành Điểm kết nối cung - cầu công nghệ 
tỉnh và nâng cao hiệu quả Sàn giao dịch công nghệ 
trực tuyến tỉnh nhằm hướng dẫn, giới thiệu, kết 
nối, hỗ trợ cho hoạt động ứng dụng, chuyển giao 
và đổi mới công nghệ áp dụng vào sản xuất, trong 
đó có nông nghiệp 4.0, nông nghiệp thông minh.

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp 4.0, 
nông nghiệp thông minh như: Đề tài “Nghiên cứu 
ứng dụng một số chế phẩm chứa nano bạc phòng 
trừ bệnh hại và làm tăng năng suất trên một số loại 
rau tại tỉnh BR-VT”, một số Dự án đang trong giai 
đoạn thẩm định kinh phí, dự kiến triển khai thực 
hiện trong Quý II/2020, cụ thể như: Dự án sản 
xuất thử nghiệm xây dựng mô hình: Nuôi cá biển 
quy mô công nghiệp ứng dụng lồng nhựa HDPE 
và công nghệ cao ở vùng biển; Thiết kế, chế tạo và 
lắp đặt hệ thống tự động đo, phân tích, giám sát và 
cảnh báo sớm chất lượng nước thử nghiệm tại các 
hộ nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và; Sản xuất 
Nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ.

Góp ý công nghệ đối với 07 dự án đầu tư trên 
địa bàn tỉnh như: Dự án Nhà máy sản xuất phân 
bón Ong biển của Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Đại Nam; Dự án chế biến thực phẩm tại 
KCN Châu Đức; Dự án sản xuất than bùn, phân 

vi sinh và chế phẩm bùn khoáng công nghệ cao 
3LSG; Dự án “Nhà máy sản xuất hỗn hợp đường”; 
“Nhà máy sản xuất hương liệu” của Công ty CJ 
CHEILJEDANG CORPORATION; Dự án Đầu tư 
sản xuất hơi - điện và sấy hèm của Công ty CP 
Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương; Dự án 
Chế tạo sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhựa 
phân hủy sinh học carbon thấp thân thiện với môi 
trường tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ; Dự án nhà 
máy muối ứng dụng công nghệ mới tại xã Suối 
Rao, huyện Châu Đức; Dự án nhà máy xử lý, tái 
chế chất thải nông nghiệp tại Khu xử lý chất thải 
tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ra hoa rải vụ trên cây bưởi da xanh tại 
thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

Tổ chức triển khai xây dựng các mô hình 
NNUDCNC cho các hộ dân, doanh nghiệp, hợp 
tác xã trên địa bàn tỉnh như: Nhân giống hoa Cúc 
Đại đóa bằng phương pháp nuôi cấy mô ở quy mô 
phòng thí nghiệm và trồng khảo nghiệm ở một số 
hộ dân trồng hoa tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa. 
Nhân rộng mô hình trồng thương phẩm cúc đại 
đóa từ giống F1 nuôi cấy mô tại huyện Côn Đảo. 
Xây dựng mô hình sản xuất nấm Bào ngư xám và 
nấm Linh chi trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng kỹ thuật 
xử lý ra hoa rải vụ trên cây bưởi da xanh tại thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh BR-VT. Xây dựng mô hình ứng dụng 
chế phẩm sinh học giúp phân giải thức ăn dư thừa, 
xác động vật, chất bài tiết,… xử lý đáy ao lão hóa, 
hôi thối và bùn đáy đen, màu nước xấu, ổn định 
màu nước giúp làm sạch ao nuôi tôm. Thu thập, 
phân tích và lưu giữ nguồn gen giống cây dược 
liệu, cây hoa và một số đối tượng rau củ quả có giá 
trị kinh tế trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mô hình sử 
dụng phân bón V.U.A-Endophyte công nghệ nano 
trên cây khoai lang, cây củ cải trắng và củ cải đỏ 
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tại TP Bà Rịa. Ứng dụng chế phẩm sinh học cải tạo 
đất và phòng trừ bệnh chết nhanh cho cây hồ tiêu 
trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 31/2014/QĐ-
UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh 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, từ năm 2017 đến 
nay, Sở KH&CN đã tổ chức các lớp tập huấn, đào 
tạo hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp kiến thức về 
các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, giúp nâng 
cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh 
phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp nông 
nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 3.586,442 triệu 
đồng, tổng kinh phí đối ứng của các doanh nghiệp 
là 74 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp, hợp tác xã 
xây dựng, áp dụng VietGap, GlobalGap với kinh 
phí hỗ trợ 523 triệu đồng, kinh phí đối ứng của các 
doanh nghiệp, hợp tác xã 7,9 tỷ đồng. Đồng thời, 
trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 514/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 về phê duyệt 
Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025, triển 
khai hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Bên cạnh đó, Sở cũng đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3360/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 về Kế hoạch 
thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ 
thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh. Phối 
hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch tổ chức Hội 
nghị triển khai nhận thức về truy xuất nguồn gốc 
tại TP. Vũng Tàu.

Ngoài ra, nhằm thực hiện Chương trình hợp 
tác quốc tế về KH&CN của tỉnh BR-VT đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025. Sở KH&CN triển 
khai thực hiện Biên bản thỏa thuận giữa Vùng Đô 
thị Đại dương Brest và tỉnh BR-VT phục vụ công 
tác khảo sát, tư vấn phương án bố trí, thiết kế Khu 
KH&CN biển. Hàng năm, tổ chức/tham gia các 
Đoàn để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế 
làm cơ sở triển khai thực hiện, như Đoàn đi nghiên 
cứu, học tập về nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao tại Israel; tham dự Tuần lễ công nghệ biển và 
trao đổi, làm việc về mô hình tổ chức, hoạt động 
công viên khoa học công nghệ biển phục vụ dự 
án xây dựng Khu khoa học công nghệ biển tỉnh 

tại Brest (Pháp); xúc tiến hợp tác với các đối tác 
Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp, học tập kinh 
nghiệm về xây dựng chính sách, hỗ trợ và phát 
triển doanh nghiệp khởi nghiệp,...

Gỡ rào cản để phát huy nguồn lực 
Theo Sở KH&CN, việc phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao của tỉnh bước đầu đạt 
được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc đưa 
tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống có tính 
nhân rộng chưa cao do khả năng đối ứng kinh phí 
của người dân khi triển khai Dự án còn khó khăn; 
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông nghiệp 
hầu hết quy mô nhỏ, kinh phí hạn hẹp và năng lực 
khoa học công nghệ còn hạn chế.

Để phát triển nông nghiệp bền vững, nâng 
cao giá trị sản phẩm, theo Sở KH&CN cần triển 
khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao 
đặc biệt các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ 
hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao ban hành theo 
Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN ngày 03/6/2019 
của Bộ KH&CN; thúc đẩy tập trung đất đai, tạo 
quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp công nghệ cao phù hợp với thẩm quyền và 
các quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các 
nhiệm vụ tại Kế hoạch số 46/KH-SKHCN ngày 
12 tháng 11 năm 2018 của Sở KH&CN thực hiện 
nhằm chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 theo Quyết định 336/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân 
tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 
2020 của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 
ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một 
số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tăng 
cường triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, 
thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ vào sản 
xuất; hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp, các hợp 
tác xã và người dân nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

N.T.T
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KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
ThS. Nguyễn Hương Quế

Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đào tạo trực tuyến (E-learning) đã dần trở thành một phương thức, khái niệm quen thuộc trong thời gian 
gần đây. Đây có thể xem là một phương thức mới của nền giáo dục hiện đại, trên cơ sở ứng dụng thành tựu 
của công nghệ thông tin. Với nhiều ưu điểm mang lại, cùng với sự bùng nổ phát triển của công nghệ hiện 
nay, E-learning ngày càng được ưa chuộng bởi tính linh hoạt và tiện dụng về thời gian lẫn địa điểm. Phương 
thức này đã và đang được nghiên cứu ứng dụng ở nhiều loại hình trường lớp, cấp học khác nhau.

Sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 
4.0 đã tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội. 
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin (CNTT) và truyền thông, đào tạo trực 
tuyến (ĐTTT, E-learning) ra đời như một cuộc 
cách mạng về dạy và học, trở thành một xu thế tất 
yếu của thời đại và đang “bùng nổ” ở nhiều nước 
đã và đang phát triển, nhất là trong bối cảnh đại 
dịch COVID-19 đang tác động mạnh mẽ đến mọi 
mặt của đời sống xã hội của nhiều quốc gia, trong 
đó có giáo dục, đào tạo. 

1. Sự ra đời của ĐTTT 
 Theo tìm hiểu, E-learning là thuật ngữ xuất hiện 

lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1999 trong Hội nghị 
quốc tế về CBT- Computer Based Traning (giảng 
dạy bằng máy tính). Kể từ thời điểm đó, các cụm 
từ “Online learning”, “Virtual learning” được nhắc 
đến ngày càng nhiều hơn. Có thể nói rằng hai cụm 
từ này chính là cha đẻ của thuật ngữ E-learning 
ngày nay. E-learning là viết tắt của Electronic 
Learning. Hiện nay, có rất nhiều cách hiểu về 
E-learning. Dưới đây là một số những khái niệm 
e-Learning đặc trưng nhất.

- Theo William Horton: E-Learning là sử dụng 
các công nghệ Web và Internet trong học tập hay  
theo Compare Infobase Inc: E-Learning là một 
thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa 
trên công nghệ thông tin và truyền thông 

 - Theo Elliott Masie, một chuyên gia nổi tiếng 
trong ngành học trực tuyến, E- learning là “việc áp 
dụng công nghệ để tạo ra, cung cấp, chọn lựa, quản 
trị, hỗ trợ và mở rộng cách học truyền thống”. Việc 
phát triển của Internet, với khả năng giúp học viên 
tiếp cận liên tục các khóa đào tạo một cách hiệu 
quả và tiết kiệm, đã tạo nên một giai đoạn mới cho 

việc dạy và học đạt đến những tầm cao mới mà 
chưa có công nghệ nào có thể sánh được.

– Theo UNESCO xác định: E-learning là quá 
trình học tập sử dụng các phương tiện điện tử, 
công nghệ thông tin và truyền thông. Ðào tạo trực 
tuyến cho phép mọi người có thể học ở mọi lúc, 
mọi nơi, xóa bỏ những giới hạn về thời gian và 
không gian để cho mọi nguời có cơ hội học tập 
và học tập theo nhu cầu của mình (UNESCO, 
2010). Có thể thấy, có rất nhiều khái niệm và nội 
hàm E-learning được rất nhiều tác giả đề cập. Tuy 
nhiên, điểm chung là xoay quanh việc học tập 
dựa trên CNTT cùng với mối liên hệ giữa người 
dạy-người học liên quan đến các nội dung giảng 
dạy, phương pháp giảng dạy. Như vậy, hiểu theo 
nghĩa tổng quát, E-learning là quá trình giáo dục 
đào tạo sử dụng các phương tiện điện tử, CNTT 
và truyền thông nhằm thực hiện chuyển giao, chia 
sẻ kiến thức giữa nguời dạy và nguời học, xóa bỏ 
những giới hạn về thời gian và không gian. Có thể 
mô hình hoá hệ thống ĐTTT như hình sau:
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 2. Những đặc trưng ĐTTT 
- Tính linh hoạt: điều này xuất phát từ bản chất 

của Internet, nền tảng của công nghệ học trực 
tuyến là linh hoạt. Từ khi bắt đầu đăng kí học đến 
lúc tham gia học tập và hoàn tất, người học có thể 
học theo thời gian biểu mình định ra, không bị 
gò bó bởi thời gian và không gian lớp học dù vẫn 
đang ở trong lớp học “ảo”. 

- Tự định hướng: vì là khóa học trực tuyến nên 
trong một số dịch vụ, người học có thể tự định 
hướng cho mình, bằng cách chọn khóa học phù 
hợp nhất đối với trình độ, sở thích, mục tiêu của 
bản thân, hoặc một công ty có thể yêu cầu công ty 
cung cấp dịch vụ học trực tuyến thiết kế khóa học 
theo yêu cầu của mình, theo định hướng hay theo 
nhu cầu kiến thức của nhân viên.

- Tự điều chỉnh: Người học có thể tự điều chỉnh 
nhịp điệu khóa học cho mình, sao cho phù hợp 
nhất về khả năng, thời gian, không gian học tập; 
nhanh hay chậm  thời gian mình tự sắp xếp hay do 
khả năng tiếp thu kiến thức của mình.

- Tương tác và hợp tác: người học có thể giao 
lưu và tương tác với nhiều người cùng lúc, có thể 
hợp tác với bạn bè trong nhóm học trực tuyến để 
thảo luận và làm bài tập về nhà. Ngày nay, việc 
tương tác và hợp tác trên Internet là phổ biến qua 
các mạng xã hội phổ biến như blog, Facebook,... 
người học có thể tận dụng Internet để “vừa làm, 
vừa học, vừa chơi”. 

- Dễ tiếp cận và thuận tiện: Dịch vụ học trực 
tuyến dựa trên công nghệ là Internet, vì vậy việc 
tiếp cận rất dễ dàng, người học có thể tiếp cận và 
học bất cứ nơi đâu.

3. Những mức độ nào trong ĐTTT

– Xét theo mức độ tác động của CNTT và truyền 
thông đến các hoạt động học tập, đào tạo trực 
tuyến được chia thành 5 mức độ sau:

+ Mức 1: ÐTTT phụ trợ trực diện. Tỷ lệ các 
hoạt động học tập được kết nối với Internet là 0% 
-10%, ÐTTT chỉ là phụ trợ;

+ Mức 2: ÐTTT bổ trợ trực diện. Tỷ lệ các hoạt 
động học tập được kết nối với Internet là 11% – 
39%, học tập có sự hỗ trợ trực tuyến;

+ Mức 3: ÐTTT ngang bằng trực diện. Tỷ lệ các 
hoạt động học tập được kết nối với Internet là 40% 
– 59%, học tập kết hợp giữa trực diện và ÐTTT;

+ Mức 4: Trực diện bổ trợ ÐTTT. Tỷ lệ các hoạt 
động học tập được kết nối với Internet là 60% – 
89%, học tập có sự bổ trợ đắc lực của trực tuyến;

+ Mức 5: ÐTTT hoàn toàn chủ đạo với tỷ lệ kết 
nối với Internet là 90% – 100%. Học tập hoàn toàn 
dựa vào công nghệ điện tử và số hóa.

– Xét về mặt hệ thống, ÐTTT được tổ chức 
thành 3 cấp độ:

+ Cấp độ 1: Trực tuyến – CBT (Computer-Based 
Training – Học trên máy tính) & WBT (Web-Based 
Training – Học trên Web/Internet/Intranet), là khởi 
đầu của mọi mô hình ĐTTT. Học viên học thông 
qua Web và các học liệu điện tử cho phép học từng 
bước, có kiểm tra mức độ tiếp thu bài, học viên tự 
học, không có giáo viên hướng dẫn, chi phí thấp;

+ Cấp độ 2: Trực tuyến kết hợp: Học trực tuyến 
có giảng viên, thông qua Internet/Intranet, theo 
đó người dạy và người học cùng có mặt vào thời 
điểm; có sự tương tác. Giảng viên có thể trực tiếp 
trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, chấm điểm đánh giá 
học viên, có thể chỉ dẫn học viên tham gia các 
khóa học mức cao hơn; sử dụng hệ thống quản lý 
học tập (LMS).

+ Cấp độ 3: Lớp học ảo, học thông qua mạng 
Internet/Intranet, sử dụng Hệ thống Quản lý Học 
tập (LMS). Các “lớp học ảo” được tổ chức ngay 
trên mạng như các lớp học thông thường. Các giờ 
học “live” được tổ chức, giáo viên có thể thực hiện 
các hướng dẫn trực tiếp nhờ công nghệ Streaming: 
VOD, Elap, econnect, wiziq… Học viên có thể 
học trực tiếp hoặc xem lại các bài giảng và làm bài 
tập off-line với hình thức giống như đang tham gia 
lớp học trực tiếp. Tất cả các khoá học trực tuyến 
có thể được quản lý, giám sát giống như các lớp 
học thông thường. 
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4. Vai trò của ĐTTT 
Ðào tạo trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng 

và đang dần làm thay đổi mô hình học tập, cách 
thức tiếp cận tri thức của nhiều đối tượng trong bối 
cảnh hướng tới xây dựng xã hội học tập “suốt đời” 
hiện nay ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

- Thứ nhất, ĐTTT đang làm thay đổi mô hình 
học tập trong thế kỷ ngay nay. Mọi người không 
phân biệt tuổi tác, khoảng cách địa lý đều có thể 
tham gia học tập. ÐTTT giúp cho việc học tập trở 
nên chủ động và đa dạng hơn. ÐTTT khắc phục 
những rào cản về thời gian và không gian. Người 
học hoàn toàn có thể học tập bất cứ khi nào họ 
muốn, ban ngày hay ban đêm, tại bất cứ đâu – tại 
nhà, tại công sở, tại công viên, tại thư viện.... Hay 
nói cách khác, ĐTTT đã làm thay đổi cách dạy và 
học theo các tiêu chí mới như: Học mọi nơi (any 
where), học mọi lúc (any time), học suốt đời (life 
long), dạy cho mọi người (any one) và mọi trình 
độ tiếp thu khác nhau.

- Thứ hai, đối với người học: giúp cho người 
học chủ động hoàn toàn trong tiến trình học tập 
của mình theo cách phù hợp nhất với khả năng 
và điều kiện của cá nhân, được lựa chọn những 
kiến thức cần thiết để phục vụ cho công việc hiện 
tại một cách thuận lợi và nhanh chóng (Cá nhân 
hoá quá trình học tập) do đó nó sẽ mở rộng đối 
tượng đào tạo rất nhiều. ĐTTT cũng làm thay đổi 
vai trò của người học. Họ là trung tâm và chủ động 
của quá trình lĩnh hội tri thức của mình. Qua đó, 
tạo ra sự hấp dẫn với nhiều đối tượng người học.
Với những bài giảng đa phương tiện kết hợp với 
âm thanh, hình ảnh sống động, các trò chơi mang 
tính giáo dục cao, các bài học mô phỏng: Phòng 
thí nghiệm ảo, thư viện ảo,… có độ tương tác cao 
giữa người học và chương trình, đàm thoại trực 
tiếp qua mạng, tự do trao đổi với bạn bè hoặc giáo 
viên ngay trong quá trình học. Ðiều này đem đến 
cho người học sự hứng thú, say mê trong quá trình 
tìm kiếm, tiếp cận, tiếp thu kiến thức.

- Thứ ba, đối với người dạy: dân chủ hơn, hạn 
chế áp đặt một chiều do tính mở lớn, tư duy độc 
lập phát triển, chuyển dần trạng thái từ giảng dạy 
1 chiều sang đa chiều, thực hiện “giảng ít, học 
nhiều”, hướng dẫn người học phương pháp tiếp 
cận tri thức, cách tự học, cách giải quyết vấn đề. 
Việc truyền thụ, cung cấp kiến thức sẽ có CNTT 

hỗ trợ, do vậy giải phóng người thầy khỏi sự  thiếu 
hụt thời gian, tập trung giúp người học phương 
pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề, tổ chức các 
hoạt động học tập gắn với thực tiễn nhằm phát 
triển năng lực của người học. Vì thế, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công việc giảng dạy, góp phần 
tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời.

- Thứ tư, các nhà quản lý giáo dục: ÐTTT là 
một giải pháp đào tạo đồng bộ, giúp cho công việc 
quản lý đầy đủ, khoa học, minh bạch và dân chủ 
hơn. Nó giúp cho việc quản lý nguời học, nguồn 
nhân lực, chương trình, kế hoạch đào tạo, tài 
nguyên học tập cho đến tài chính, một cách đồng 
bộ và tối ưu hóa phương án quản lý. Thêm vào 
đó, nó cũng giúp cho việc kiểm tra, đánh giá năng 
lực người học, năng lực của các cơ sở đào tạo một 
cách công bằng và minh bạch, từ đó, giúp cho nhà 
quản trị giáo dục có giải pháp cải tiến, phát huy và 
nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, với 
cuộc CMCN 4.0, trường học sẽ không là nơi độc 
quyền trong việc tạo và chuyển giao tri thức. Vì 
vậy, ÐTTT sẽ tác động tích cực đến các nhà quản 
trị giáo dục địa phương phải định hướng, phát triển 
nguồn nhân lực để tạo ra các sản phẩm tri thức phù 
hợp với sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương 
một cách linh hoạt, chủ động, gắn nhà trường với 
doanh nghiệp.

Như vậy, có thể nói rằng đào tạo trực tuyến có 
vai trò đáp ứng mọi nhu cầu học tập, đặc biệt có 
vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học 
tập và học suốt đời.

5. Những ưu và nhược điểm của ĐTTT
- Về những ưu điểm của ĐTTT 
Theo Skillsoft, một nhà cung cấp giải pháp học 

trực tuyến hàng đầu của Mỹ, thì cho rằng ĐTTT có 
những đặc điểm ưu việt, mang lại rất nhiều lợi ích 
đa dạng và phong phú khi xét ở các góc độ khác 
nhau: về phía người học, về phía cơ sở đào tạo, về 
xã hội... Sau đây là một số lợi ích cơ bản:

Thứ nhất, giúp người học vượt qua rào cản về 
không gian và thời gian. Với hình thức học này, 
người học có thể đăng kí và theo học bất cứ thời 
gian nào mình muốn. Học viên có thể học bất cứ 
lúc nào, tại bất kì nơi đâu... Tận dụng được nguồn 
giảng viên chất lượng cao từ nhiều nơi trên thế 
giới, nội dung truyền tải nhất quán, phù hợp với 
yêu cầu của người học.
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Thứ hai, giúp cho người học chủ động hơn: dễ 
dàng tự định hướng và tự điều chỉnh việc học tập 
của bản thân. Việc đăng kí và chứng thực học viên 
đơn giản và thuận tiện. Người học có khả năng tự 
kiểm soát cao thông qua việc tự đặt cho mình tốc 
độ học phù hợp, bỏ qua những phần hướng dẫn 
đơn giản không cần thiết mà vẫn đáp ứng được 
tiến độ chung của khóa học. Đối với học viên, 
kèm theo việc tăng khả năng tiếp tục đáp ứng được 
công việc, giảm thời gian học, học viên còn có thể 
học mọi lúc, mọi nơi, cho phép học viên có thể 
hoàn thành chương trình đào tạo một cách thuận 
tiện ngoài giờ làm việc hay ở nhà.

Thứ ba, giúp cho người học rèn luyện và phát 
triển khả năng tự học. Trong suốt quá trình học 
trực tuyến, học viên phải tự xây dựng kế hoạch 
học tập, lựa chọn môn học, tài liệu cần thiết, tự 
thực hiện các yêu cầu của khóa học... nhờ thế mà 
khả năng tự học mỗi ngày một tốt hơn.

Thứ tư, làm tăng lượng thông tin một cách rõ rệt, 
kiến thức thu được rất đa dạng và phong phú. Nhờ 
tính tương tác và hợp tác cao, dễ tiếp cận và thuận 
tiện, đào tạo trực tuyến tạo một môi trường giao 
tiếp thuận lợi giữa học viên với giáo viên, giữa 
học viên với nhau... Khi mọi người được trao đổi 
với giáo viên và bạn bè trong lớp, họ có thể tiếp 
thu nhiều thông tin hơn từ các nguồn khác nhau. 
Mặt khác, kết quả đào tạo cũng được tự động hóa 
và được thông báo nhanh chóng, chính xác, khách 
quan.

Thứ năm, rút ngắn thời gian đào tạo. Học viên 
tận dụng được mọi thời gian rảnh rỗi, giảm thiểu 
thời gian rời khỏi văn phòng hoặc gia đình. Cơ sở 
đào tạo cũng dễ dàng kiểm soát thời gian thực hiện 
khóa học.

Thứ sáu, chi phí cho việc học tập được giảm 
thiểu: chi phí cho người học, chi phí cho tổ chức 
và quản lí đào tạo. Nội dung khóa học có thể sử 
dụng lại được với các học viên khác nhau. Cắt 
giảm được chi phí in ấn, xuất bản và phân phối tài 
liệu, lương của giáo viên, chi phí thuê phòng học, 
chi phí đi lại, ăn ở cho học viên. Tiết kiệm được 
một khoản tiền lớn do giảm được chi phí đi lại. 
Theo một số thống kê: thông thường một học viên 
phải trả cho một khóa học khoảng 5 triệu đồng, thì 
đối với một khóa học trực tuyến chi phí chỉ vào 
khoảng 500.000 đồng, nghĩa là chỉ 1/10.

Có thể thấy rằng, ĐTTT tạo ra những đột biến 
quan trọng xuất phát từ nhiều ưu điểm vượt trội so 
với đào tạo truyền thống. Có thể tổng hợp những 
ưu điểm của đào tạo trực tuyến và so sánh với đào 
tạo truyền thống như Bảng sau:
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- Những nhược điểm/hạn chế của ĐTTT
Theo kết quả khảo sát của Quỹ Từ thiện Cộng 

đồng người sử dụng internet Việt Nam và Công 
ty Cổ phần VNG với 839 người tham gia trả lời, 
thì 3 rào cản đối với những người ôn thi/học trực 
tuyến là: Việc thu phí (35%); Phải kết nối internet 
thường xuyên (24%) và khó tìm kiếm đề thi/bài 
giảng cần thiết (16%). 

Như vậy có thể thấy hình thức này khi triển khai 
cũng có những rào cản/nhược điểm, khó khăn nhất 
định. 

Trước tiên đó chính là chi phí đầu tư. Chúng ta 
muốn có môi trường đào tạo e-learning thì phải 
đầu tư công nghệ khá tốn kém. Hay người ta hay 
nói đây là cuộc chơi công nghệ. Bởi công nghệ 
thường hay lạc hậu và thay đổi rất nhanh, thường 
chỉ sau vài ba năm là phải tìm cách đầu tư tiếp. 
Chưa kể, đầu tư vào giáo dục trực tuyến hiện nay 
là bài toán chưa rõ chi phí. Ở mô hình đại học 
truyền thống, doanh nghiệp phải có giấy phép, 
có đất, có đội ngũ giáo viên cơ hữu, có thời gian 
biểu… Đây là các thông số cố định có thể tính 
toán giá học phí đầu ra để đảm bảo lợi nhuận. Còn 
với giáo dục trực tuyến, doanh nghiệp có thể bắt 
đầu với chi phí rất thấp nhưng tốc độ mở rộng của 
nhóm này rất nhanh và không giới hạn về số lượng 
lẫn khung giờ tham gia, từ đó sẽ phát sinh nhiều 
chi phí không lường trước được… Đây chính là 
rào cản, thách thức rất lớn.

Hai là, sự kỳ thị Internet, vì cho rằng công nghệ 
mạng có tính hai mặt, khó kiểm soát thông tin.

Ba là, sự xa cách của người học: Người học theo 
ĐTTT có thể ở xa chịu sự giãn cách về mặt địa lý 
với nhà truờng, với giảng viên và với các sinh viên 
khác. Hơn  nữa việc học từ xa tại nhiều địa diểm 
học tập khác nhau như cơ quan, nơi công cộng  
sẽ ảnh huởng đến việc tập trung học tập, hạn chế 
cơ hội giao tiếp đối thoại trực tiếp trong học tập. 
Thêm vào đó, nhu cầu cá nhân của người học đa 
dạng, không đồng đều: do hoàn cảnh và điều kiện 
khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau, có nghề nghiệp 
riêng và có nhiều độ tuổi. Vì vậy, nhu cầu học tập 
của họ không như nhau, điều đó làm tăng nhu cầu 
được hỗ trợ học tập theo nhóm những người học 
có cùng hoàn cảnh điều kiện và nhu cầu học tập. 
Hơn nữa, khi mới tham gia vào hệ thống lần đầu 
sẽ chưa quen với phương pháp tự học, còn tâm lý 

trở ngại về sử dụng CNTT. Trong một số trường 
hợp, người học theo phương thức ĐTTT có thể 
cảm thấy bị cô lập, thất vọng và lo lắng ở mức độ 
cao nếu thiếu các giao tiếp và tương tác giữa các 
đối tượng trong chương trình đào tạo.

Bốn là, việc quản lý người học gặp nhiều rào 
cản, khó kiểm soát: Vấn đề bỏ học/nghỉ học, do 
rào cản về khoảng cách địa lý, nên việc quản lý 
người học sẽ thực sự là khó khăn. Vấn đề nghỉ 
học, hay bỏ học cũng phát sinh nhiều đối với đào 
tạo trực tuyến;

Năm là, do việc ĐTTT, học qua mạng không 
phải là công việc tiến hành thường xuyên nên khi 
thực hiện, khá nhiều giáo viên lúng túng về kỹ 
thuật thực hiện; phương pháp dạy học đã có nhiều 
thay đổi; việc vận dụng các phương pháp dạy học 
truyền thống vào ĐTTT có nhiều khó khăn; khả 
năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học 
ở nhiều giáo viên còn hạn chế, việc sử dụng các 
phần mềm học trực tuyến chưa thông thạo dẫn đến 
thực hiện chưa hiệu quả. Hơn nữa, đa phần giáo 
viên đã quen với không gian trực tiếp trước học 
trò, nay đứng trong không gian trực tuyến để giảng 
bài, nhiều thầy cô sẽ lúng túng hoặc không tự tin 
khi triển khai bài giảng.
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TÓM TẮT
Trong bài trình bày các giải pháp phòng chống sét cho bãi sau - TP Vũng Tàu, bao gồm sử dụng công nghệ 

phòng chống sét cho nhà và công trình; cảnh báo sét sớm; và giải pháp tuyên truyền. Chống sét cho nhà và 
công trình cần sử dụng công nghệ theo tiêu chuẩn IEC-62305, không sử dụng kim thu sét phát xạ sớm. Hệ 
thống cảnh báo sét trước 30 phút, sử dụng 3 mức độ cảnh báo mức độ 1: Dông tại trạm 0 - 8km, báo động 
nguy hiểm (alarm mode); mức độ 2: dông gần 8 - 16km, cảnh báo nguy hiểm (warning mode); mức độ 3: 
Dông xa, cần thận trọng, khoảng cách từ 16 - 32km (caution mode). Hiệu quả của hệ thống có thể cảnh báo 
sét đạt độ chính xác trên 90%. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân vào  đầu mùa dông hàng 
năm. Các giải pháp trên có thể nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ABSTRACT: In this paper lightning protection solutions for the the beach of Bai Sau - Vung Tau city has 
been described including the use of lightning protection technology for buildings; early lightning warning 
system; and training. Lightning protection for buildings has to fulfill according to IEC-62305 standard, not 
using Early Streamer Emission (ESE) air terminals. Lightning nowcasting system with 30 minutes in advance, 
has been shown using 3 levels of warning as follows: level 1: thunderstorm at station 0 - 8km, danger mode; 
level 2: thunderstorms near 8 - 16km, warning mode; level 3: distant thunderstormsfrom 16 - 32km, caution 
mode. The efficiency of a systemreached an accuracy of over 90%. Practices show that annual lightning 
safety training is necessary at the beginning of thunderstorm season. The above solutions can replicate to 
the whole province of Ba Ria - Vung Tau.

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT CHO 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mở đầu 
Dông là hiện tượng thời tiết kèm theo sấm, chớp 

xảy ra. Cơn dông được hình thành khi có khối 
không khí nóng ẩm đi lên (được gọi là các dòng 
thăng). Cơn dông có thể kéo dài từ 30 phút đến 12 
tiếng và có thể trải rộng từ vài chục đến hàng trăm 
km. Trong giai đoạn đầu phát triển của cơn dông, 
khối không khí nóng ẩm chuyển động lên trên. Sự 
phân chia điện tích trong mây dông gây bởi các 
chuyển động thẳng đứng trong đám mây. Khi các 
vùng điện tích đủ mạnh sẽ xảy ra phóng điện sét. 
Quá trình trung hoà và tái tạo điện tích xảy ra liên 
tục trong cơn dông. 

Hoạt động dông sét mạnh gây ảnh hưởng trực 
tiếp lên kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(BR-VT). Sở KH&CN đã thực hiện một số đề tài 
dự án liên quan từ năm 2003 đến 2008 thực hiện 
phòng chống sét cho các huyện Xuyên Mộc, Đất 
Đỏ. Các công trình này đã góp phần giảm thiểu 
thiệt hại do sét và giúp bà con an tâm sản xuất và 
sinh hoạt.

Hiện tượng dông sét ở bãi biển TP Vũng Tàu 
cũng đã gây ra các tai nạn cho người dân tại bãi 
sau - TP Vũng Tàu. Việc đề xuất các giải pháp 
phòng tránh sét, cảnh báo sét đảm bảo an toàn cho 
du khách không bị ảnh hưởng bởi tác hại của sét 
là rất cần thiết, giữ gìn hình ảnh du lịch của địa 
phương.

Qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh có nhiều công 
trình như ủy ban, trường học, khu nghỉ mát, khách 
sạn sử dụng hệ thống chống sét dùng nguyên lý 
kim thu sét phát xạ sớm. Theo các nghiên cứu của 
Viện Vật lý Địa cầu, các kim thu sét dạng này đều 
không có tính năng tăng vùng bảo vệ như được 
quảng cáo theo tài liệu của nhà sản xuất, mà chỉ 
có tính năng như kim thu sét thông thường khi đặt 
cùng độ cao. Các vấn đề này cần được giải quyết 
để đảm bảo an toàn phòng chống sét cho nhà và 
công trình. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 
các giải pháp tổng thể nhằm giảm thiểu thiệt hại 
do hiện tượng dông sét gây nên trên địa bàn tỉnh 
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BR-VT.  
1. Giải pháp chống sét cho nhà và công trình
Để thực hiện thiết kế, thi công và bảo quản hệ 

thống chống sét cần áp dụng theo các tiêu chuẩn 
quốc gia về chống sét TCVN 9385:2012 của Việt 
Nam [1] hoặc tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật điện 
quốc tế IEC-62305 [2]. Dưới đây, chúng tôi xin 
trình bày những vấn đề chính cần lưu ý liên quan 
đến công nghệ, quy trình chống sét cho công trình.  

Nguyên tắc chống sét bảo vệ tính mạng và tài 
sản trong nhà và công trình là tạo nên con đường 
mà qua đó sét đi xuống đất thật nhanh không gây 
thiệt hại hay mất mát. Hệ thống chống sét gồm 3 
thành phần cơ bản đảm bảo tạo nên kênh thu sét 
có trở kháng thấp gồm: Hệ thống kim thu sét; Hệ 
thống dây xuống, đẳng thế; và Hệ thống tiếp đất. 
Ngoài các thành phần chính trên người ta sử dụng 
các thiết bị cắt lọc sét bảo vệ thiết bị điện, điện tử.

Quy trình chống sét được thực hiện khi xây dựng 
mới, sửa chữa nâng cấp công trình hoặc khi xảy ra 
sự cố do sét gây nên. Các bước tiến hành theo trình 
tự như sau: Khảo sát, Thiết kế, Thi công, Nghiệm 
thu, Bảo dưỡng. 

Trong mọi bước tiến hành, cần thực hiện lưu trữ 
các tài liệu liên quan trong tập hồ sơ gọi là Hồ sơ 
chống sét của công trình.

Nhiệm vụ khảo sát là thu thập và đo đạc các số 
liệu cần thiết cho việc thiết kế hoặc kiểm định hệ 
thống chống sét.

Các số liệu cần được thu thập bao gồm: 
- Đặc điểm môi trường dông sét khu vực công 

trình như mật độ sét, số ngày hoặc giờ dông trong 
năm, biến thiên hoạt động dông sét trong năm.

- Các thông tin về địa hình, ở trong thành phố 
hay nông thôn, khoảng cách và độ cao đến các 
công trình liền kề...; 

- Đặc điểm điện trở suất của đất khu vực công 
trình, khuyến cáo cho mỗi công trình đo 2-4 điểm 
với độ sâu tới 30m; 

- Đặc điểm nhà công trình như kích  thước, kết 
cấu nhà, chất liệu mái, tường, vị trí... 

- Đối với việc khảo sát chống sét cho công trình 
nâng cấp, sửa chữa lại hay gặp sự cố do sét thì cần 
có thêm các thông tin về hệ thống chống sét đã tồn 
tại, các hệ thống tiếp đất trong khu vực công trình 
viễn thông...; 

- Đặc điểm của các công trình liên quan khác 

như nhà máy nổ, công trình biến thế điện, thiết bị 
trong các công trình này; 

- Đặc điểm thiết bị điện, điện tử lắp đặt trong nhà 
công trình.

- Đặc điểm cột ăng ten như kích thước cột, vị trí 
đặc điểm các anten, cáp anten, yêu cầu kỹ thuật 
của việc lắp đặt anten...; 

- Đặc điểm các loại đường dây vào công trình 
như chiều dài, dạng cáp có vỏ bọc hay không vỏ 
bọc của cáp điện lực, tín hiệu, đã hoặc chưa lắp 
thiết bị chống sét trên các đường dây này...; 

- Đặc điểm các công trình bằng kim loại dẫn vào 
khu vực công trình như các đường ống nước và 
ống kỹ thuật khác...;

 Các bước thiết kế, thi công và nghiệm thu cần 
tuân thủ theo quy phạm quốc tế và Việt Nam [1,2].

Thiết kế hệ thống chống sét đánh thẳng là dùng 
hệ thống kim thu sét sao cho toàn bộ công trình 
nằm trong vùng bảo vệ. Tùy theo từng dạng công 
trình mà người ta dùng kim thu sét dạng  thẳng 
đứng hay dây, lưới thu sét. Kim thu sét có thể đặt 
độc lập hoặc trên công trình. Hình dưới cho thấy 
cấu hình của hệ thống chống sét thông thường gồm 
3 bộ phận là kim thu sét, dây thoát sét và bộ phận 
tiếp đất.

Hình 1. Ba bộ phận của hệ thống chống sét đánh thẳng 

Vùng bảo vệ có thể được xác định theo phương 
pháp góc, phương pháp lưới và quả cầu lăn. Đối 
với các công trình bình thường đề ra 4 mức bảo vệ 
chống sét đánh thẳng như sau: 
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Bảng 1. Mức bảo vệ chống sét

Mức bảo vệ 
chống sét đánh 

thẳng

Độ an toàn 
bảo vệ chống 

sét đánh 
thẳng

Bán kính quả 
cầu lăn(m)

I 0,98 20

II 0,95 30

III 0,9 45

IV 0,8 60

Đối với các công trình đặc biệt mức bảo vệ 
chống sét đánh thẳng phụ thuộc vào giá trị xã hội 
và mức thiệt hại do sét đánh thẳng gây ra. Có thể 
theo yêu cầu của khách hàng đặt mức an toàn lên 
cao nhất. Ở Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi khuyến 
cáo sử dụng mức an toàn là II, III cho công trình 
nhà ở và IV cho gia súc. Theo phương pháp quả 
cầu lăn, vùng bảo vệ được xác định khi cho quả 
cầu “tưởng tượng” với bán kính cho trước lăn trên 
công trình (xem hình 2). Những điểm trên công 
trình chạm với quả cầu sẽ cần phải bảo vệ. 

Hình 2. Vùng bảo vệ xác định theo phương pháp quả cầu lăn 

Hệ thống kim thu được nối với hệ thống tiếp địa 
qua hệ thống dây xuống. Với mục đích giảm thiểu 
thiệt hại dây xuống đặt sao cho giữa điểm sét đánh 
và đất dòng điện có thể chảy theo nhiều đường 
song song và chiều dài dây càng ngắn càng tốt. 

Hệ thống tiếp địa được thiết kế dựa trên việc đo 
đạc điện trở suất của đất tại khu vực. Việc tính toán 
phản ứng của hệ thống tiếp địa khi có tác động của 
tia sét là phức tạp. Căn cứ vào cấu trúc dây thoát 
sét và đặc điểm điện trở đất mà người ta lựa chọn 
dạng bộ phận tiếp đất thích hợp: 

a. Bộ phận tiếp đất gồm các điện cực thẳng đứng 
và nằm ngang thích hợp với trường hợp dùng bộ 

phận thu sét dạng kim hoặc dây. 
b. Tiếp đất dạng vòng sử dụng trong trường hợp 

bộ phận thu sét dạng lưới có nhiều dây thoát sét. 
Cực đất dạng vòng chôn sâu ít nhất 0,5m so với 
mặt đất và cách xa tường ít nhất 1m.  

c. Các điện cực tiếp đất chôn sâu sử dụng trong 
trường hợp điện trở suất của đất giảm theo độ sâu 
hoặc điện trở suất của tầng đất phía dưới nhỏ hơn 
so với tầng đất phía trên. Cách này cũng hay sử 
dụng trong trường hợp mặt bằng thi công hẹp.  

Trong Bảng 2 trình bày về yêu cầu mặt cắt nhỏ 
nhất của các dạng vật liệu của thiết bị chống sét 
đánh thẳng.

Bảng 2. Yêu cầu của thiết bị chống sét đánh thẳng

2. Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về 
phòng tránh và chống sét 

Theo thống kê, việc tổ chức tuyên truyền cho 
người dân kiến thức phòng chống sét, đặc biệt 
là đầu mùa dông là giải pháp hiệu quả góp phần 
giảm thiểu thiệt hại do dông sét gây ra. Các giải 
pháp sử dụng là tờ rơi, sách hướng dẫn, video cần 
được xây dựng. Yêu cầu của các sản phẩm này là 
dễ hiểu, ngắn gọn, phục vụ đối tượng trực tiếp là 
người dân, có phần chương giành cho đối tượng 
thiếu nhi. Nội dung tập huấn bao gồm giới thiệu 
các kiến thức cơ bản về dông sét, phương pháp 
phòng chống sét cho nhà và công trình, phương 
pháp phòng sánh sét ngoài trời và sử dụng thông 
tin cảnh báo sét sớm. 
3. Giải pháp cảnh báo sét sớm

Viện Vật lý Địa cầu đang thử nghiệm cảnh báo 
sét sớm ở khu vực bãi sau, TP. Vũng Tàu. Dựa vào 
đo đạc quan trắc các thông số hoạt động dông sét 
có thể cảnh báo sét đánh xuống một khu vực với 
độ chính xác trên 90%.

Khi bạn đang ở khu vực này, có thể đăng ký tin 
nhắn qua điện thoại thông tin về hoạt động sét ở 
khu vực. Cụ thể như sau: 
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Hình 3. Cường độ điện trường trong cơn dông mạnh hơn khi 
trời đẹp

- Mức độ 1: Dông tại trạm 0 - 8km, báo động 
nguy hiểm (alarm mode); 

- Mức độ 2: Dông gần 8 - 16km, cảnh báo nguy 
hiểm (warning mode); 

- Mức độ 3: Dông xa, cần thận trọng, khoảng 
cách từ 16 - 32km (caution mode).

Ghi chú: Khi có thông tin mức độ 1 (dông tại 
trạm), Ban quản lý có thể cử người báo qua loa cho 
người dân đang tắm trên bãi biển.

Kết luận
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi thường xuyên có 

hiện tượng dông sét xảy ra, gây thiệt hại về người 
và của, ảnh hướng đến môi trường sống và phát 
triển kinh tế - xã hội. Các giải pháp để giảm thiểu 
hoạt động dông sét cần thực hiện bao gồm: 

1. Tổ chức, giám sát việc thực hiện chống sét 
cho nhà và công trình trên địa bàn tỉnh theo các 
tiêu chuẩn [1,2]. Hiện nay tại nước ta đang có 
nhiều cơ sở bán những thiết bị phòng chống sét 
ngoại nhập với những tài liệu quảng cáo có tính 
năng vượt trội. Tuy nhiên qua việc nghiên cứu, có 
thể thấy nhiều thiết bị ngoại nhập không có những 
tính năng như chúng được quảng cáo. Các cơ quan 
quản lý nhà nước thuộc địa bàn tỉnh cần có sự phối 
hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề này.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn 
phòng tránh, chống sét cho người dân, đặc biệt là 
thời kỳ bắt đầu có hoạt động dông sét vào tháng  3 
và tháng 4 hàng năm.  

N.X.A
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN 9385:2012. Chống sét cho công trình xây 
dựng - hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ 
thống.

2. IEC 62305. Protection against lightning - ALL 
PARTS. 2010

TÁCH CHIẾT VÀ ĐỊNH DANH 
ANTHOCYANINS CÓ TRONG VỎ 

KHOAI LANG TÍM
TS. Phan Văn Mẫn, ThS. Đặng Thị Cương

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu
KS. Trần Anh Vũ

Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Vũng Tàu

TÓM TẮT
Anthocyanins là một trong những hợp chất màu hữu cơ tự nhiên hiện diện trong một số rau quả với hàm 

lượng cao, đặc biệt là trong khoai lang tím Nhật. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của sóng siêu âm đến 
hàm lượng anthocyanin tách chiết được từ bột vỏ khoai lang tím được khảo sát. Dung dịch ethanol nồng 
độ 60%v/v được dùng làm dung môi cho tách chiết anthocyanin. Cường độ sóng siêu âm và thời gian xử lý 
mẫu được khảo sát như sau: 2,4W/cm2, 3,6 W/cm2, 4,8 W/cm2; 5, 10, 15 phút. 

Kết quả cho thấy, hàm lượng anthocyanin tách chiết tỷ lệ thuận với cường độ siêu âm và thời gian siêu âm 
mẫu. Hàm lượng anthocyanin tăng từ 78,94±1.90mg/100g đến 105,78±1,15mg/100g khi cường độ sóng 
siêu âm (2,4W/cm2 đến 3,6W/cm2) và thời gian xử lý siêu âm tăng (5 đến 10 phút). Cường độ siêu âm 3,6W/
cm2 và thời gian xử lý 10 phút thì hàm lượng anthocyanin đạt tối đa là 105,78±1,15mg/100g, tăng 13,9% 
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so với mẫu đối chứng. Khả năng bắt gốc tự do (DPPH) cũng tăng theo hàm lượng anthocyanin trong dịch 
chiết. Kết quả phân tích HPLC-MS-DAD cho thấy có 9 anthocyanin được tìm thấy trong dịch trích.

Từ khóa: Khoai lang tím, tách chiết hỗ trợ bởi siêu âm, anthocyanins, khả năng bắt gốc tự do.
ABSTRACT
Anthocyanins are some of the natural colored pigments extracted from the plants, especially the purple 

Japanesesweet potato. In this study, the effect of ultrasound assisted extraction on the anthocyanin 
content from the purple sweet potato peel was investigated. The ethanol solution (60%v/v)was used as 
the optimalsolvent extraction. The power intenisty and sonication time were varied from 2.4W/cm2 to 4.8 
W/cm2 and 5 to 15 min, respectively. The results showed that the anthocyanin contents in the extracts are 
possitvely correlated with the power intenisty and sonication time. The anthocyanin contents significantly 
increased from 78.94±1.90mg/100g to 105.78±1.15mg/100g when power intensity and sonication time 
increased from 2.4W/cm2 to 3.6W/cm2; 5 to 10min, respectively. The anthocyanin content achieved the 
maximum value (105.78±1.15mg/100g) at 3.6W/cm2 for 10 min, and 13.9% higher than the control sample. 
The antioxidant actitivity (DPPH) increased as increasing the anthocyanin content. The HPLC-MS-DAD 
results also showed that 9 anthocyanins were found in the extracts.

Keywords:  The purple sweet potato, ultrasound assisted extraction, anthocyanins, antioxidant activity.

1. Giới thiệu chung 
Khoai lang tím Nhật (Ipomoea batatas L) là loại 

cây nông nghiệp được trồng phổ biến hiện nay ở 
khu vực đồng bằng Sông Cửu Long (Nguyễn Đức 
Mạnh và cộng sự, 2017). Khoai lang tím Nhật 
là loại củ có giá trị dinh dưỡng cao chứa nhiều 
dưỡng chất và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ 
thể như các amino acid, Vitamin B, Ca, Mg, K 
(Kurnianingsih và cộng sự, 2020). Nó còn được 
các nhà nghiên cứu khoa học chú ý đến bởi vì sự 
có mặt của anthocyanin, một hợp chất sinh học 
thuộc nhóm flavonoid (Aoran Li và cộng sự, 2019; 
Jiao và cộng sự, 2012).

Anthocyanin là thành phần sắc tố trong không 
bào của thực vật. Anthocyanin có các đặc tính 
chống oxy hóa cao nhờ hạn chế được sự hình thành 
các gốc tự do, hạn chế sự phát triển của các tế bào 
ung thư, bảo vệ và làm giảm nguy cơ suy giảm trí 
nhớ của nó (Wang và Stoner, 2008). Ngày nay việc 
sử dụng và chế biến thịt củ khoai lang tím dùng 
trong các sản phẩm thực phẩm đã loại thải ra với 
số lượng lớn vỏ, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 
Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu tách chiết anthocyanin từ vỏ khoai 
lang tím và định danh các nhóm anthocyanins 
trong vỏ khoai lang tím. Phương pháp tách chiết 
bằng sóng siêu âm được sử dụng để tăng hiệu quả 
thu hồi anthocyanin trong dịch trích. Ethanol được 
sử dụng làm dung môi trích ly anthocyanin với 

các nồng độ khác nhau (40, 50, 60, 70 và 80%v/v) 
và được so sánh với dung môi hexane. Cường độ 
sóng siêu âm và thời gian xử lý siêu âm lần lượt 
được khảo sát là 2,4,W/cm2, 3,6 W/cm2, 4,8 W/
cm2; 5 phút, 10  phút, 15 phút. 

2. Vật liệu và phương pháp
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Khoai lang tím Nhật được mua tại Xã Thành 

Đông, Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Khoai 
lang tím nhật được rửa sạch và gọt vỏ. Vỏ khoai 
lang tím được cắt mỏng lát sấy khô. Quá trình sấy 
được thực hiện ở 70°C trong 3 giờ đến khi độ ẩm 
nguyên liệu đạt 5,5% thì đem nghiền mịn và bảo 
quản ở nhiệt độ -20°C trước khi đem đi nghiên cứu 
tách chiết.  

2.2. Tách chiết anthocyanin bằng phương 
pháp ngâm truyền thống

Hợp chất màu anthocyanin từ khoai lang tím 
được tách chiết bằng phương pháp ngâm. Mẫu 
bột vỏ khoai lang tím (60 gam) được phối trộn với 
240ml ethanol với các nồng độ khác nhau (40, 50, 
60, 70, 80%) và được tách chiết bằng bể ủ điều 
nhiệt (Tuyết và Duyên, 2019). Quá trình tách 
chiết được tiến hành trong 4 giờ ở nhiệt độ 60°C. 
Kết thúc quá trình tách chiết, dịch anthocyanin 
được lọc bằng hệ thống lọc chân không (VE15, 
Trung Quốc), giấy lọc Whatman số 1. Dung môi 
trong dung dịch chiết thu hồi sau lọc được đuổi 
bay hoàn toàn bằng hệ thống cô quay chân không 
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(71°C/550mBar trong 50 phút). Quá trình thực 
nghiệm trên mẫu đối chứng cũng được tiến hành 
tương tự trên dung môi hexane. 

2.3. Tách chiết có hỗ trợ sóng siêu âm
Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình tách 

chiết anthocyanin được khảo sát và đánh giá. Quá 
trình thực nghiệm được tiến hành như sau: 60 gam 
bột vỏ khoai lang tím hòa tan trong 240ml ethanol. 
Nồng độ dung môi ethanol tách chiết được tối ưu 
từ thí nghiệm 2.2. Sau đó hỗn hợp bột vỏ khoai 
lang tím được xử lý tách chiết bằng sóng siêu âm 
với cường độ siêu âm 2,4W/cm2, 3,6 W/cm2, 4,8 
W/cm2; thời gian siêu âm 5 phút, 10 phút, 15 phút. 
Dịch chiết được đem đi lọc bằng giấy lọc whatman 
số 1 và loại bỏ bằng hệ thống cô quay chân không. 
Dịch chiết sau cô quay được đem đi xác định hàm 
lượng anthocyanin. 

Mẫu đối chứng được tiến hành tương tự bằng 
cách sử dụng ethanol nồng độ tìm ra từ thí nghiệm 
2.2. Thời gian tách chiết là 4 giờ ở nhiệt độ 60°C.   

2.4. Phương pháp phân tích
2.4.1. Xác định hàm lượng anthocyanin trong 

dịch chiết 
Hàm lượng anthocyanin của dịch chiết được xác 

định bằng phương pháp so màu quang phổ ở các 
bước sóng hấp thụ 510 và 700nm theo mô tả của 
Sugiharto và cộng sự, (2020).  

Hàm lượng anthocyanin trong dịch trích được 
tính theo cyanidin-3-glucoside. Hàm lượng 
anthocyanin tổng (mg/kg) = (A × MW × DF × V)/ε 
× 1    (1)

A = (Abs520 – Abs700) pH = 1 – (Abs 520 – Abs700) pH = 4.5

Trong đó: 
MW = 449,2g/mol là khối lượng phân tử 

cyanidin-3-glucoside, df là hệ số pha loãng, V là 
thể tích dịch chiết, ε là hệ số hấp thụ, l bề dày cuvet 
(1cm). 

2.4.2. Khả năng bắt gốc gốc tự do (DPPH)
Khả năng bắt gốc tự do của dịch chiết từ bột vỏ 

khoai lang tím được xác định bằng phương pháp 
DPPH được mô tả bởi Tobgay và cộng sự, (2020).
Mẫu được pha loãng trong methanol với tỷ lệ 
(1:50). Dung dịch DPPH· được chuẩn bị bằng cách 
cho 7,4 mg DPPH vào 100 mL methanol nguyên 
chất. Trước tiên cho 100 μL dung dịch mẫu vào 
từng ống thử nghiệm có nút đậy và bổ sung thêm 
500 μL dung dịch DPPH·, dung dịch được để trong 

1 giờ ở nhiệt độ phòng. Mẫu trắng được chuẩn bị 
tương tự bằng dung dịch methanol. Dung dịch sau 
phối trộn được để trong tối trong khoảng 15 phút 
và được đo quang phổ ở bước sóng 520 nm. Kết 
quả đươc được mô tả theo công thức (1):

DPPH (%) = (Ac - As)/Ac × 100    (2)
Trong đó: Ac: Độ hấp thụ ở mẫu đối chứng (Mẫu 

trắng), As: Độ hấp thụ của mẫu dịch trích.
2.4.3. Phương pháp phân tích sắc ký HPLC
Phương pháp phân tích HPLC/MS/DAD được 

sử dụng trong phân tích định lượng anthocyanin 
theo mô tả bởi Aoran và cộng sự, 2019. Máy phân 
tích bao gồm: hệ thống HPLC kết hợp với đầu 
dò DAD 1200 (AgilentTechnologies Inc., Santa 
Clara, CA, USA), cột sắc ký C18 (150 mm × 4.6 
mm i.d., S-3 μm, YMC-Pack Pro C8 (YMC Co., 
Ltd.Shimogyo-ku, Kyoto, Japan).

2.4.4 Phân tích các chỉ tiêu độ ẩm
Độ ẩm của nguyên liệu được xác định theo 

phương pháp AOAC, 2007. 5g mẫu được cho vào 
đĩa nhôm sấy ở 110°C trong 5 giờ đến khối lượng 
không đổi. Sự thay đổi khối lượng trước và sau khi 
sấy được sử dụng để tính hàm ẩm có trong nguyên 
liệu.    

2.4.5. Phương pháp phân tích số liệu
 Số liệu thí nghiệm được phân tích bằng phần 

mềm startgraphic centrution XVI, sự khác biệt 
được đánh giá so sánh ở mức ý nghĩa thống kê 5%. 

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Ảnh hưởng của nồng độ ethanol đến hàm 

lượng anthocyanin tách chiết từ vỏ khoai lang 
tím 

Khả năng hòa tan của các anthocyanins phụ thuộc 
vào nhóm hydroxyl có trong cấu trúc phân tử (Jiao 
et al., 2012; Tuyết và Duyên, 2019). Do đó, lựa 
chọn dung môi sạch, cho hiệu suất tách chiết cao 
và dễ ứng dụng trong quy mô công nghiệp là điều 
kiện cần thiết. Trong nghiên cứu này ethanol với 
các nồng độ khác nhau được sử dụng để tách chiết 
anthocyanin từ vỏ khoai lang. Từ kết quả thực 
nghiệm Bảng 1 cho thấy hàm lượng anthocyanin 
trong dịch trích tăng dần tương ứng với tăng nồng 
độ dung dịch ethanol sử dụng. Khi nồng độ dung 
dịch ethanol tăng từ 40% lên đến 50% thì hàm 
lượng anthocyanin tăng từ 81,97±1,15 mg/100g 
đến 89,97±1,01 mg/100g, và đạt tối đa khi nồng 
độ ethanol đạt 60% (91,07±1,01 mg/100g). Tuy 
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nhiên khi tăng nồng độ ethanol lên đến 80% thì 
hàm lượng anthocyanin tách chiết không thay đổi 
đáng kể khi xử lý thống kê (p<0,05). 

Khi so sánh với mẫu đối chứng tách chiết bằng 
hexane thì hàm lượng anthocyanin thu được khi sử 
dụng ethanol có nồng độ từ 50-80% cao và khác 
biệt có ý nghĩa về mặt thống kê. Điều này cho thấy 
trong cấu trúc của anthocyanin khoai lang tím có 
chứa nhiều nhóm OH, tan tốt trong dung môi phân 
cực (Aoran Li và cộng sự, 2019). Hơn thế nữa 
kết quả thực nghiệm cũng cho thấy, khi nồng độ 
ethanol cao (70-80%) thì hàm lượng anthocyanin 
có sự giảm nhẹ so với ethanol nồng độ 60%. 
Nguyên nhân là khi nồng độ ethanol cao dẫn đến 
giảm sự phân cực của dung môi tách chiết. Kết quả 
thực nghiệm ở Bảng 1 còn cho thấy hàm lượng 
anthocyanin tách chiết được trong dung dịch có 
mối quan hệ tỷ lệ thuận với khả năng khử gốc tự do. 
Khi nồng độ athocyanin đạt 91,07±1,01mg/100g 
(chiết bằng ethanol 60%) thì hiệu suất loại bỏ gốc 
tự do đạt tối đa 85,11±1.50%. Kết quả này tương 
tự với nghiên cứu của Trang và cộng sự, (2018) 
khi tách chiết và  khảo sát hoạt tính sinh học của 
cao chiết lá vọng cách. Như vậy, dung dịch ethanol 
60% thích hợp để tách chiết anthocyanin từ bột vỏ 
khoai lang tím và được sử dụng cho thí nghiệm 
tiếp theo. 

Bảng 1. Hàm lượng anthocyanin tách chiết với dung môi 
ethanol ở các nồng độ khác nhau và hexane

Các chữ cái a, b, c, d biễu diễn sự khác nhau giữa các mẫu 
khi xử lý mặt thống kê ở p<0,05.

3.2. Ảnh hưởng của xử lý sóng siêu âm đến 
hàm lượng anthocyanin tách chiết và khả năng 
khử gốc tự do

Để khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm đến hiệu 
quả tách chiết anthocyanin từ bột vỏ khoai lang 

tím, cường độ sóng siêu âm (2,4W/cm2 đến 4,8 W/
cm2) và thời gian xử lý mẫu (5 đến 15 phút) được 
đưa ra khảo sát và đánh giá. Hiệu quả tách chiết 
anthocyanin bằng phương pháp siêu âm được so 
sánh với phương pháp ngâm truyền thống (ethanol 
60%, 71°C-240 phút). Kết quả thực nghiệm cho 
thấy hàm lượng anthocyanin tách chiết tỷ lệ thuận 
với cường độ siêu âm và thời gian xử lý mẫu. Hàm 
lượng anthocyanin trong dịch chiết bằng phương 
pháp siêu âm (3,6-4,8W/cm2; 10-15 phút) tăng từ 
1,03% đến 13,9% khi so sánh với phương pháp 
ngâm. Hiệu quả tách chiết đạt cao nhất khi cường 
độ sóng siêu âm đạt 3,6W/cm2 và thời gian xử lý 
10 phút (100,78±1,13mg/100g). 

Tuy nhiên, khi cường độ sóng siêu âm đạt 4,8 W/
cm2, thời gian xử lý mẫu kéo dài 15 phút thì hàm 
lượng anthocyanin lại giảm nhẹ. Sự gia tăng hàm 
lượng anthocyanin khi xử lý mẫu bằng phương 
pháp siêu âm có thể giải thích là do sự hình thành 
các bong bóng khí và áp lực nén rất lớn trong dung 
dịch. Các bong bóng khí này vỡ tan ra và tạo ra 
vi xoáy trong dung dịch, từ đó thúc đẩy quá trình 
phá vỡ tế bào khoai lang tím, giúp anthocyanin 
hòa tan tốt vào trong dung môi (Tobgay và cộng 
sự, 2020). Khi sử dụng cường độ sóng siêu âm cao 
thì tế bào thực vật của khoai lang tím bị phá vỡ 
thành từng mảnh nhỏ gây khó khăn cho quá trình 
tách chiết. Đồng thời, dưới tác động của sóng siêu 
âm ở cường độ cao, anthocyanin bị mất đi hoạt 
tính. Chính vì vậy khi xác định hàm lượng của 
anthocyanin bằng phương pháp quang phổ bị giảm 
đi rất nhiều. Ravanfar và cộng sự, (2015) nghiên 
cứu tách chiết anthocyanin từ bắp cải đỏ kết luận 
rằng khi cường độ siêu âm càng cao (100W) và 
kéo dài thời gian xử lý (60 phút) sẽ dẫn đến sự 
gia tăng nhiệt trong dịch xử lý và làm giảm lượng 
anthocyanin thu hồi trong dịch trích. 

Khả năng khử gốc tự do cũng tỷ lệ thuận với 
nồng độ anthocyanin khi tách chiết dưới sự hỗ trợ 
của sóng siêu âm. Hàm lượng anthocyanin tăng 
từ 78,94±1,90mg/100g đến 105,78±1,15mg/100g 
thì khả năng khử gốc tự do tăng từ 20,64% so với 
mẫu tách bằng phương pháp ngâm. Kết quả nghiên 
cứu tương tự với Alighourchi và cộng sự (2013), 
Alighourchi và cộng sự., (2013) cho rằng khi tách 
chiết anthocyanin bằng sóng siêu âm với cường 
độ cao tạo ra các gốc tự do dẫn tới giảm khả năng 



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 39 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

bắt gốc tự do của anthocyanin. Như vậy, cường 
độ sóng siêu âm 3,6W/cm2 và thời gian xử lý 10 
phút là điều kiện tối ưu để thực hiện tách chiết 
anthocyanin từ bột vỏ khoai lang tím. 

3.3. Xác định thành phần của anthocyanin 
tách chiết

Dịch chiết sau tinh sạch sẽ được đi xác định thành 
phần bằng sắc kí đồ HPLC-MS-DAD. Kết quả hình 
1 cho thấy có nhiều peak có độ hấp thụ quang khác 
nhau tương ứng với các thời gian lưu giữ. Dựa vào 
ngân hàng phổ chung của anthocyanin cùng với 
phần mềm phân tích Chemsketch xác định được 
9 loại anthocyanin hiện diện trong dịch trích thu 
được (Bảng 3). Kết quả này cho thấy có sự khác 
biệt nhiều so với một số nghiên cứu trước đây 
về tách chiết và định danh anthocyanin từ khoai 
lang tím với các giống khác nhau. Theo nghiên 
cứu của Lee và cộng sự (2013), trong 4 giống 
khoai lang tím (Borami, Mokpo 62, Shinzami, 
and Zami) có chứa nhiều anthocyanin khác nhau 
(Mokpo 62 chứa 15 anthocyanin, Shinzami chứa 
17 anthocyanin, và Zami chứa 20 anthocyanin). 
Trong khi đó, tác giả Quyên, (2018) xác định có 
đến 11 anthocyanin trong dịch chiết từ khoai lang 
tím giống KLT HL491. Su và cộng sự, (2019), 
tách chiết anthocyanin từ lá khoai lang tím cho 
P40 cho thấy có hơn 14 anthocyanin trong dịch 
trích. Như vậy, hàm lượng anthocyanin và thành 
phần của chúng phụ thuộc vào nguyên liệu, giống 
và điều kiện canh tác. 

Theo Bảng 3 cho thấy thành phần cấu tạo chính 
của các hợp chất anthocyanin có trong dịch trích 
được xác định là cyanidin (m/z 287) hoặc peonidin 
(m/z 301) và sophoroside-5-glucoside. Trong 
số các anthocyanin trong dịch chiết khoai lang 
tím, peonidin 3-(6,6′-dicaffeoyl-sophoroside)-5-
glucoside chiếm tỷ lệ cao nhất (24,47%), tiếp theo 
đó là cyanidin 3-(6,6′-caffeoyl-p-hydroxybenzoyl 
sophoroside)-5-glucoside (19,64%), cyanidin 
3-p-hydroxybenzoylsophoroside-5-glucoside 
(16,04%) và (Peonidin 3-sophoroside-5 glucoside) 
(12,03%). Như vậy, 4 anthocyanin đã chiếm 
khoảng 72,13% của toàn bộ anthocyanin trong 
dịch khoai lang tím. Trong khi đó, peonidin-
dicaffeoyl sophoroside-5-glucoside và peonidin 
3-p-hydroxybenzoylsophoroside-5glucoside 
chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ trong thành phần dịch 

chiết (3,41% và 1,95%). Kết quả nghiên cứu có 
điểm tương đồng với Su và cộng sự (2019) khi xác 
định thành phần của anthocyanin trong dịch chiết 
từ lá của giống khoai lang tím (P40) của Mỹ. 
Bảng 3: Thành phần chất màu anthocyanin có trong dịch 

chiết từ bột vỏ khoai lang tím

Khi so sánh với phương pháp ngâm truyền 
thống, thời gian trích ly được ngắn 12 lần, hàm 
lượng anthocyanin tăng 13,9% và hoạt tính kháng 
oxi hóa tăng 12,78%. 

Kết quả phân tích HPLC-MS-DAD cho thấy 
có 9 anthocyanin được tìm thấy trong dịch trích, 
trong đó peonidin 3-(6,6′-dicaffeoyl-sophoroside)-
5-glucoside chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó là 
Cyanidin 3-(6,6′-caffeoyl-p-hydroxybenzoyl 
sophoroside)-5-glucoside và Cyanidin 
3-p-hydroxybenzoylsophoroside-5-glucoside. Kết 
quả nghiên cứu cũng cho thấy khi tách chiết dịch 
trích bằng sóng siêu âm cường độ cao (4,8W/cm2; 
15 phút) hiệu quả tách chiết anthocyanin cũng như 
khả năng khử gốc tự do của dịch trích giảm.  

P.V.M, Đ.T.C, T.A.V
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dinh dưỡng của nước dừa. Vì vậy, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu sử dụng nước ép cơm nhầy cacao 
thay thế nước dừa truyền thống để nuôi cấy vi 
khuẩn Acetobacter xylinum tạo sinh khối cellulose 
(thạch cacao) trong sản xuất thạch.  

Sản phẩm này ra đời góp phần đa dạng hóa 
nguồn nguyên liệu để sản xuất thạch cũng như đa 
dạng hóa sản phẩm thạch trên thị trường. Đầu tư 
phát triển các mô hình khép kín từ trồng, thu hoạch 
và nghiên cứu sử dụng hiệu quả các nguyên liệu 
sau thu hoạch là hướng đi tốt nhằm tăng giá trị gia 
tăng từ cây cacao, giải quyết ô nhiễm môi trường, 
tạo thêm công ăn việc làm, phục vụ dinh dưỡng 

SẢN XUẤT SINH KHỐI CELLULOSE  
TỪ LỚP CƠM NHẦY TRÁI CACAO  

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ThS. Trần Thị Duyên

 Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

TÓM TẮT
ACellulose vi khuẩn (thạch cacao) có bản chất là polysaccharide ngoại bào được tạo thành trong quá trình 

nuôi cấy vi khuẩn Acetobacter xylinum. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát các yếu tố cơ 
bản ảnh hưởng đến quy trình sản xuất cellulose vi khuẩn. Sau khi tiến hành khảo sát các yếu tố, chúng tôi đã 
đề xuất quy trình sản xuất thạch cacao với các thông số thích hợp là: tỷ lệ nước: dịch ép cơm nhầy trái cacao 
là 1:4; tỷ lệ giống vi khuẩn Acetobacter xylinum là 10% (v/v); độ Brix là 8,5; pH là 4,5; hàm lượng các dưỡng 
chất bổ sung (NH4)2SO4 và (NH4)2HPO4 lần lượt là 0,7g/500ml, 0,2g/500ml. Sinh khối cellulose thu được sau 
7-9 ngày lên men có độ dày 2,06cm và khối lượng đạt 333g. Khi nuôi vi khuẩn Acetobacter xylinum bằng 
nước ép trái cacao ở các điều kiện kỹ thuật như trên, kết quả nghiên cứu cho thấy sinh khối cellulose thu 
được cao hơn so với sinh khối nuôi trên môi trường nước dừa già. Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở khoa 
học để sử dụng nước ép trái cacao nuôi vi khuẩn Acetobacter xylinum trong sản xuất thạch.

Từ khóa: dịch ép lớp cơm nhầy cacao, sinh khối, Acetobacter xylinum, thạch cacao, cellulose vi khuẩn.
ABSTRACT
Bacterial cellulose (cacao agar) has essence of extracellular polysaccharide that is formed in a cultural 

medium of bacterium Acetobacter xylinum. In this research, we examined some basic factors that has 
effect of production process of bacterium Acetobacter xylinum. After surverying we proposed the 
production process of cacao agar with some suitable parameters such as the water content: crush 4:1; the 
bacterium Acetobacter xylinum ratio was supplemented 10% (volume/volume); the Brix of 8.5; pH=4.5; 
the concentration (g/500ml) of supplements  (NH4)2SO4 and (NH4)2HPO4  were 0.7 and 0.2 respectively. The 
depth and weight of cellulose biomass achieved 2.06 centimetre and 333g respectively after cultivating 7 
to 9 days. When cultivating Acetobacter xylinum by mucilage of cacao solution at the optimized condition 
as above, this research result showed that biomass of cellulose was higher than biomass of cellulose when 
cultivating Acetobacter xylinum in the coconut water. The results of this research do foundation of science 
to use mucilage of cacao solution to cultivate of Acetobacter xylinum in production process of cacao agar.

Keywords: mucilage of cacao solution, biomass, cacao agar, Acetobacter xylinum, bacterial cellulose.

I. MỞ ĐẦU
Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh có diện tích trồng cây 

cacao khá lớn. Tuy nhiên chỉ mới tận dụng được 
hạt cacao lên men để chế biến thành bột cacao, 
bơ cacao, chocolate. Lớp cơm nhầy bao quanh 
hạt cacao sẽ được tách ra khỏi hạt trước khi lên 
men có giá trị dinh dưỡng cao và có khối lượng 
đáng kể trong quả cacao nhưng phụ phẩm lớp cơm 
nhầy vẫn chưa được đánh giá cao và định hướng 
sử dụng hợp lý. Phần lớn bị loại bỏ, gây ô nhiễm 
môi trường và phát tán mầm bệnh. Xét thấy thành 
phần hóa học của lớp cơm nhầy giàu đường và 
khoáng, các tỷ lệ dinh dưỡng gần với thành phần 
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Hình 3: Quy trình sản xuất thạch cacao từ dịch ép cơm nhầy 
cacao

miếng thạch cacao hết chua và làm trong sản 
phẩm. Sau đó, ngâm đường để tạo độ ngọt và tăng 
độ trong cho sản phẩm và bổ sung hương lá dứa 
để hoàn thiện giá trị cảm quan của sản phẩm. Cuối 
cùng là thanh trùng sản phẩm ở nhiệt độ 90oC 
trong 30 phút để tiêu diệt vi sinh vật và bảo quản 
sản phẩm.

Hình 4. Sản phẩm thạch cacao
IV. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khảo sát các 
yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất thạch 
cacao và xây dựng quy trình sản xuất với các 
thông số tối ưu: tỷ lệ pha loãng dịch ép cơm nhầy 
trái cacao với nước là 1:4; tỷ lệ giống vi khuẩn 
Acetobacter xylinum bổ sung là 10%; độ Brix là 
8,5; pH là 4,5; nồng độ (NH4)2SO4 và (NH4)2HPO4 
lần lượt là 0,7g/500ml, 0,2g/500ml. Sinh khối 
cellulose thu được sau 7-9 ngày lên men có độ dày 
2,06cm, khối lượng đạt 338,9g. Thạch cacao có 
cấu trúc dai, giòn, màu trắng ngà, vị thanh ngọt, 
không phụ gia bảo quản. Sản phẩm đạt chỉ tiêu vệ 
sinh an toàn thực phẩm.

T.T.D

cho cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
tế trong sản xuất của tỉnh nhà.
II.  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Vật liệu: Dịch ép cơm nhầy trái cacao: quả 
cacao thu mua ở cơ sở chế biến hạt cacao huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Hình 1), ép lấy 
dịch. Chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum: phân 
lập và lưu trữ phòng thí nghiệm vi sinh Trường 
Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (Hình 2).

Hình 1. Thành phần cấu tạo trái cacao

Hình 2. Hình thái tế bào (nhuộm Gram) và khuẩn lạc vi khuẩn 
Acetobacter.xylinum  

2. Phương pháp nghiên cứu
Khảo sát tỷ lệ pha loãng dịch ép cơm nhầy 

cacao, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men 
thạch cacao (tỷ lệ giống, pH, độ Brix, (NH4)2SO4, 
(NH4)2HPO4…). Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản 
phẩm chế biến: cảm quan, một số chỉ tiêu vi sinh 
của sản phẩm.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Quy trình sản xuất thạch cacao từ dịch ép 
cơm nhầy cacao 

Thạch cacao được rửa sạch, cắt miếng 1x1x2 cm 
ngâm trong dung dịch Na2CO3 0,1% trong 1 – 2 
giờ, rửa lại bằng nước máy, để ráo. Mục đích của 
công đoạn này là loại bỏ acid acetic trong miếng 
thạch. Đun sôi nước 100oC rồi cho thạch cacao vào 
đun sôi 15 - 20 phút vớt ra để ráo để khử hoàn 
toàn acid acetic trong miếng thạch cacao,  làm cho 
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TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA THÀNH XE 
ĐIỆN CHỞ HÀNG IN 3D

Bao bì nhựa sử dụng một lần có thể giúp giữ 
cho sản phẩm tươi ngon, nhưng sẽ trở thành 

một vấn đề lớn khi thải ra môi trường. Chính vì 
thế, việc tìm cách tái chế rác thải nhựa là rất quan 
trọng, thấu hiểu điều này, một xưởng thiết kế công 
nghiệp đã tạo ra ý tưởng xe ba bánh chở hàng bằng 
điện với khung xe được in 3D từ rác thải nhựa.

Một nghiên cứu gần đây dự đoán đến năm 2040, 
sẽ có 1,3 tỷ tấn rác thải nhựa có thể được đổ trên 
đất liền và dưới các đại dương. Vì vậy, những dự 
án để bảo vệ ô nhiễm môi trường là rất quan trọng 
và cần thiết.

Nghiên cứu từ studio EOOS của Áo đã đưa rác 
thải nhựa từ các siêu thị để tái sử dụng thành một 
xe ba bánh chở hàng chạy điện có tên là ZUV – 
hay còn gọi là xe tiện ích không phát thải. Được 
ủy quyền bởi Bảo tàng für angewandte Kunst 
Wien (MAK) cho triển lãm Chăm sóc khí hậu ở 
Vienna Biennale for Change 2021, ý tưởng là đưa 
ra khái niệm di động điện tử trong đó khung xe có 
thể sản xuất trong nước và không tốn kém, linh 
kiện có nguồn gốc từ các xưởng xe đạp hoặc moto 
địa phương với mục tiêu: “đơn giản hóa dịch vụ, 
tùy chỉnh, sửa chữa và nâng cấp”.

Xe ba bánh chở hàng bằng điện với khung xe được in 3D từ 
rác thải nhựa

EOOS hợp tác với studio nghiên cứu và thiết 
kế The New Raw của Rotterdam chuyển 70 kg 
(154 lb) nguyên liệu nhựa tái chế thành thân xe 
đạp chở hàng, chỗ ngồi cho hai người và hộp lưu 
trữ sử dụng rô bốt công nghiệp in 3D.

Thiết kế xe ba bánh được lựa chọn để tạo sự ổn 

định trên đường phố đô thị và khung có gân được 
giữ chặt vào bánh xe. Bánh sau là nơi chứa động 
cơ trung tâm, tốc độ tối đa của xe chỉ cần ga là 25 
km /h (15,5 mph), tuy nhiên chắc chắn có thể lắp 
động cơ mạnh hơn ở những nơi không áp dụng 
các giới hạn vận tốc của xe. Pin tích hợp cung cấp 
phạm vi mỗi lần sạc là 50 km (31 dặm).

Cột tay lái của ZUV được đặt ở giữa xe ba bánh 
chạy điện, điều khiển bằng bánh trước - mỗi bánh 
trong số ba bánh đều đi kèm phanh đĩa và lốp 
dày. Các khoảng nghỉ ở phía trước và phía sau của 
đèn ống chủ khung gầm.

Xe điện chở hàng có kích thước 62 x 190 x 55 
cm (24,4 x 74,8 x 21,6 in), tổng trọng lượng trần 
100 kg (220 lb), nhưng nó có thể chứa trọng lượng 
đầy lên đến 300 kg (661 lb). Mặt trên của hộp 
hàng hóa có thể được thắt lại để giữ đồ đạc an 
toàn và khô ráo, hoặc tháo ra khi chở trẻ em đến 
trường.

Mặc dù phần thân của xe đã được in 3D, nhưng 
có thể thay khuôn quay bằng nhựa đã qua sử dụng, 
còn đối với những khuôn có khả năng hàn lại với 
nhau có thể sử dụng bằng phế liệu kim loại tấm. 

Nguồn: Vietq.vn

PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG DA ĐIỆN TỬ 
THÔNG MINH GIÚP PHÁT HIỆN SỚM 
MỘT SỐ BỆNH

Các nhà nghiên cứu Israel và Trung Quốc đã 
phát triển thành công một loại da điện tử 

thông minh giúp phát hiện sớm một số căn bệnh.
Da điện tử thông minh kể trên do các nhà nghiên 

cứu tại Technion và Học viện Đại học Kinneret 
phối hợp với các nhà nghiên cứu Trung Quốc tại 
Đại học Tây An và Đại học quốc lập Trung Sơn 
cùng phát triển. Nhóm nghiên cứu cho biết tấm da 
nhân tạo này có chức năng như một hệ thống cảm 
biến khoác trên người, chất liệu bền, nhẹ, thoáng 
khí. 

Theo các nhà nghiên cứu, hệ thống cảm biến 
này có thể phát hiện những chuyển động co rút và 
vặn xoắn với độ chính xác cao, có thể sử dụng để 
phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ở đường 
hô hấp, rối loạn vận động, bệnh Parkinson... Thiết 
bị cũng có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi chức 
năng của các bệnh nhân chấn thương do tai nạn và 
tích hợp với các chi giả dưới dạng mô cơ hoặc da.
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Các nhà nghiên cứu cho biết tấm da nhân tạo 
này cũng có thể hữu ích trong lĩnh vực phát triển 
robot cũng như nhiều lĩnh vực khác. 

Ảnh minh họa 
 Nguồn: Vietq.vn

PHÁ KỶ LỤC BẰNG CÁCH PHÁT TRIỂN 
PIN MẶT TRỜI HAI MẶT

Một nhóm nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc 
gia Australia đã đạt được kỷ lục thế giới tạo 

ra một loại pin mặt trời hiệu quả hơn bằng cách sử 
dụng laser.

Quy trình này được gọi là laser doping, tức là 
sử dụng tia laser để tăng cường độ dẫn điện cục 
bộ. Đây được xem là một công nghệ đầy hứa hẹn 
nhờ nhiều ưu điểm, bao gồm khả năng tồn tại của 
phương pháp ở nhiệt độ phòng và dễ dàng kiểm 
soát độ sâu phát xạ và nồng độ bề mặt. Hơn nữa, 
đó là một quy trình chi phí thấp và tương thích với 
ngành để tăng hiệu quả sử dụng pin mặt trời.

Nhờ laser doping, các nhà nghiên cứu đã có thể 
phát triển pin mặt trời silicon hai mặt với hiệu 
suất chuyển đổi phía trước là 24,3% và hiệu suất 
chuyển đổi phía sau là 23,4%, mang lại hệ số hai 
mặt là 96,3%. Các chuyên gia cho rằng, hiệu suất 
tương đương với sản lượng điện hiệu quả 29%, 
vượt xa hiệu suất của pin mặt trời silicon. Kết quả 
đã được xác minh độc lập bởi Tổ chức Nghiên 
cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng 
chung (CSIRO).

Pin mặt trời hai mặt tạo ra năng lượng từ cả hai 
mặt của tế bào, các tấm pin mặt trời hai mặt thu 
thập ánh sáng phản chiếu và biến nó thành điện 
năng. Theo nhà nghiên cứu chính, Tiến sĩ Kean 

Chern Fong, pin mặt trời hai mặt có thể dễ dàng 
hoạt động tốt hơn pin mặt trời silicon một mặt, do 
đó tăng hiệu quả cho dự án quang điện mặt trời 
(PV) . 

“Chúng tôi đã phát triển pin mặt trời hai mặt 
vì nó có khả năng phát điện gần như đối xứng 
trên cả hai bề mặt của thiết bị. Khi được triển 
khai trên một trang trại năng lượng mặt trời thông 
thường, một tế bào hai mặt sẽ hấp thụ ánh sáng 
chiếu vào trực tiếp, đồng thời tận dụng sự phản 
xạ của mặt đất, có thể góp phần tạo ra thêm 30% 
năng lượng. Pin mặt trời hai mặt ngày càng trở 
nên quan trọng trong việc triển khai các trang trại 
năng lượng mặt trời và dự kiến   sẽ có thị phần trên 
50% trong 5 năm tới. Công việc của chúng tôi 
thể hiện khả năng đáng kinh ngạc của công nghệ 
này”. Tiến sĩ Fong nói.

Pin mặt trời hai mặt được cấp bằng sáng chế lần 
đầu vào năm 1966. Chúng bắt đầu được dùng cho 
vệ tinh và tàu vũ trụ những năm 1970. Đầu những 
năm 2000, công cuộc nghiên cứu diễn ra nhanh 
hơn. Các tấm pin hai mặt đầu tiên được đưa ra thị 
trường vào năm 2012.

Đến năm 2019, chúng chiếm khoảng 15% lượng 
lắp đặt năng lượng mặt trời, tổng cộng hơn 2000 
MW công suất đỉnh và chúng đã được sử dụng 
tại một số trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất 
thế giới. Nghiên cứu mới nhất này của các nhà 
khoa học Đại học Quốc gia Úc sẽ chỉ giúp mở 
đường cho những tiến bộ hơn trong công nghệ 
năng lượng mặt trời khi thế giới chuyển đổi sang 
một tương lai xanh hơn.

Nguồn: Vietq.vn
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KHỞI ĐỘNG MẠNG LƯỚI HỢP TÁC 
VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM-
AUSTRALIA

Mạng lưới hợp tác về trí tuệ nhân tạo Việt 
Nam - Australia, do Bộ Khoa học và Công 

nghệ khởi xướng, nằm trong khuôn khổ của 
chương trình quảng bá chiến lược quốc gia trí tuệ 
nhân tạo (AI).

Mạng lưới tập hợp các cá nhân, doanh nghiệp, 
tổ chức đang hoạt động về AI tại Việt Nam để 
cùng hợp tác với Australia. Bước đầu, Mạng lưới 
sẽ xây dựng phần mềm quản lý và không gian 
cộng đồng trực tuyến để các thành viên tham gia 
sinh hoạt định kỳ, chia sẻ, đóng góp và phát triển 
ngành AI tại Việt Nam. Sau đó, Mạng lưới sẽ mở 
rộng hợp tác tới nhiều quốc gia khác và hướng tới 
xây dựng một cộng đồng AI bền vững với nhiều 
hoạt động phát triển ngành khoa học máy tính này 
tại nước ta.

Khởi động Mạng lưới này, Bộ Khoa học và 
Công nghệ cùng các đối tác kêu gọi mọi cá nhân 
và tổ chức đang hoạt động về AI tại Việt Nam ghi 
danh tham gia. Mục tiêu là trong năm 2021, thu 
hút ít nhất 100 doanh nghiệp và 1.000 cá nhân ghi 
danh, sinh hoạt tại trang facebook.com/groups/
mangluoiai.

Ông Tom Wood, Giám đốc Chương trình 
Aus4Innovation (Chương trình Hợp tác trong 
khuôn khổ thỏa thuận Quan hệ hợp tác Đổi 
mới sáng tạo Australia - Việt Nam) cho biết: 
“Aus4Innovation có một kế hoạch toàn diện 
nhằm hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam, mạng lưới 
này là một trong những hoạt động đó. Đại dịch 
COVID-19 buộc chúng ta phải thay đổi cách làm 
việc và hoạch định tương lai. Chúng tôi tin rằng 
AI sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong việc thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi số, giúp nền kinh tế của 

Việt Nam thích ứng tốt hơn với các thay đổi và trở 
nên hiệu quả hơn trong tương lai không xa”.

Trước đó, nhằm đẩy mạnh hợp tác về tri thức và 
đổi mới sáng tạo với Việt Nam, vào tháng 5, Bộ 
Ngoại giao và Thương mại Australia cũng đã quyết 
định tăng ngân sách cho giai đoạn 1 của Chương 
trình Aus4Innovation thêm 3,5 triệu AUD, nâng 
tổng ngân sách chương trình lên 13,5 triệu AUD 
giai đoạn 2017-2022, đồng thời, tái khẳng định 
việc triển khai giai đoạn 2 của Chương trình đến 
năm 2035.

Nguồn: Chinhphu.vn

NGÀY TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 2021 - TIẾP 
LỬA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tại Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021, những giáo sư 
hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân 

tạo (AI), những người được xem như các nhân tố 
định hình tương lai của khoa học công nghệ, sẽ 
cùng trao đổi, đóng góp ý tưởng phát triển AI tại 
Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ngày AI 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo, được 

tổ chức trực tuyến trong 2 ngày 27 và 28/8, với 
mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng 
AI, góp phần giải quyết những vấn đề thách thức 
trong phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời giúp các 
doanh nghiệp Việt Nam có thể ứng dụng công 
nghệ mới giúp tối ưu hoá năng lực cạnh tranh.

Ngày AI 2021 gồm 3 chủ đề chính: AI trong 
nghiên cứu và phát triển, AI trong đổi mới sáng 
tạo và đào tạo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực về AI 
tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Ngày AI 2021 sáng 27/8, 
Thứ trưởng Bộ KH&CH Bùi Thế Duy cho biết, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược 
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quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI 
đến năm 2030. Chiến lược ra đời với mục tiêu thúc 
đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa AI 
trở thành công nghệ mũi nhọn của Việt Nam trong 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần phát 
triển kinh tế-xã hội, từng bước đưa Việt Nam trở 
thành điểm sáng về nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng AI trong khu vực và trên thế giới.

“Nằm trong kế hoạch phát triển Chiến lược quốc 
gia, Bộ KH&CN Việt Nam và Công ty cổ phần 
Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI 
(thuộc Tập đoàn Vingroup) đã hợp tác tổ chức sự 
kiện Ngày AI 2021 với chủ đề “Tiếp lửa đổi mới 
sáng tạo”. Đây là lần thứ ba ngày AI được tổ chức 
tại Việt Nam”, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết.

Tại Ngày AI 2021, những giáo sư hàng đầu thế 
giới trong lĩnh vực AI, những người được xem 
như các nhân tố định hình tương lai của khoa học 
công nghệ, sẽ cùng trao đổi, đóng góp ý tưởng 
phát triển AI tại Việt Nam.

Một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất trong 
lĩnh vực AI toàn cầu là GS. Michael I. Jordan sẽ 
có bài phát biểu với chủ đề: “Khía cạnh ra quyết 
định trong học máy dưới góc nhìn điện toán, suy 
luận và kinh tế". Ông cũng tham dự phiên thảo 
luận về “Nghiên cứu và phát triển AI trong khu 
vực Đông Nam Á” cùng Tổng Giám đốc VinAI 
Bùi Hải Hưng và các giáo sư đầu ngành khác.

Cũng tại Ngày AI 2021, 3 sản phẩm công nghệ 
cho ô tô thông minh do VinAI nghiên cứu và phát 
triển thành công đã được ra mắt. Đây là những 
sản phẩm, dịch vụ có giá trị ứng dụng, thương mại 
hoá cao.

Nguồn: Chinhphu.vn

PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG TRẦN ĐẠI 
NGHĨA VINH DANH CÁC NHÀ KHOA 
HỌC

Ngày 13/9, nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày 
sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần 

Đại Nghĩa (13/9/1913-13/9/2021), Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phát động 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ 3 nhằm vinh 
danh cá nhân nhà khoa học có công trình khoa học 
định hướng ứng dụng thực sự xuất sắc.

Đây là giải thưởng nhằm khích lệ và tôn vinh 
các nhà khoa học đã hoàn thành hoặc đang chủ trì 

các công trình nghiên cứu xuất sắc thuộc các lĩnh 
vực khoa học tự nhiên và công nghệ (Toán học, 
Cơ học, Khoa học thông tin và khoa học máy tính, 
Vật lý, Hóa học, Khoa học về sự sống, Khoa học 
về Trái đất, Khoa học biển, Khoa học môi trường 
và Năng lượng).

Các công trình nghiên cứu phải được công bố 
trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc đã 
được cấp bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài 
nước; được tác giả tổ chức triển khai ứng dụng 
công nghệ đó ở Việt Nam và có đóng góp hoặc có 
triển vọng đóng góp, đem lại hiệu quả lớn về kinh 
tế-xã hội và an ninh-quốc phòng cho đất nước.

Triển khai từ năm 2016, Giải thưởng được tổ 
chức 3 năm một lần. Qua 2 lần tổ chức (năm 2016 
và năm 2019), Ban Tổ chức đã xét tặng được 6 
giải thưởng nhằm tôn vinh 14 nhà khoa học có 
các thành tựu xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên 
và công nghệ.

Các công trình được trao giải là kết quả của quá 
trình nghiên cứu dài lâu của các nhà khoa học và 
hội tụ được 2 tiêu chí quan trọng: Tính khoa học 
thể hiện ở các công trình công bố cũng như bằng 
độc quyền sáng chế hoặc quyết định của Chính 
phủ cho phép ứng dụng thực tiễn; tính ứng dụng 
rộng rãi phục vụ trực tiếp đến xã hội đời sống, 
trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Hội đồng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ 3 
bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng từ ngày 
15/9 đến ngày 31/12. Dự kiến, lễ trao giải sẽ được 
tổ chức vào tháng 5 năm 2022.

Nguồn: Chinhphu.vn
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TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM 
TRA CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Sáng ngày 16/6, Đoàn kiểm tra của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy do đồng chí Võ Huy Hoàng - Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó 
Trưởng Đoàn có buổi làm việc với Sở KH&CN 
theo Quyết định 179-QĐ/TU, ngày 24/3/2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra việc lãnh 
đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 
03-NQ/TU, ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy về phát 
triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp 
hỗ trợ tỉnh BR-VT đến năm 2020. 

Tiếp và làm việc với Đoàn, có ông Nguyễn 
Công Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám 
đốc Sở KH&CN, các đồng chí Lãnh đạo Sở, các 
đồng chí Đảng ủy viên, cùng đại diện lãnh đạo các 
phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Sở.

 Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Sở - ông 
Nguyễn Công Danh đã báo cáo về tình hình thực 
hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh BR-VT về phát triển công nghiệp 
chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh đến 
năm 2020. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ được 
giao để triển khai, thực hiện Nghị quyết bảo đảm 
tiến độ và chất lượng đề ra với những kết quả, cụ 
thể: Việc triển khai Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm hàng hoá đã đóng góp tích cực đưa sản 
phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh thay đổi 
từng bước về chất lượng, thể hiện sự quan tâm, 
đồng hành của nhà nước với sự phát triển của 
doanh nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Chương trình hợp tác quốc tế về KH&CN đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã tạo ra sự 

chủ động trong hợp tác quốc tế, hướng đến đưa 
KH&CN tham gia giải quyết những vấn đề đang 
là thách thức của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc tổ chức thành công 
các hội thảo, hội nghị, Techmart, TechDemo, Sàn 
giao dịch công nghệ trực tuyến giới thiệu công 
nghệ, thiết bị đến với doanh nghiệp đã góp phần 
thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng công 
nghệ vào sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, chất 
lượng và hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng 
cạnh tranh của doanh nghiệp,…

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã có một số 
nhận xét và ý kiến đóng góp đối với Sở KH&CN 
về một số nội dung trong bản báo cáo như: Đánh 
giá về trình độ công nghệ sản xuất của tỉnh, tổ 
chức thẩm định công nghệ của các dự án công 
nghiệp, các chính sách chuơng trình hỗ trợ doanh 
nghiệp, việc thành lập Trung tâm đổi mới sáng 
tạo,... Về phía Sở cũng đã trao đổi và giải đáp thắc 
mắc các vấn đề cho Đoàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ 
Huy Hoàng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá những nỗ lực và kết 
quả đạt được của Sở trong thời gian qua. Đồng 
chí cũng chỉ rõ một số nội dung tồn tại, khó khăn 
cần tập trung khắc phục. Để triển khai hiệu quả, 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tỉnh giao, đồng chí 
nhấn mạnh: Trong  thời gian sắp tới, đề nghị Sở 
có kế hoạch tham mưu UBND tỉnh xây dựng thủ 
tục hành chính chặt chẽ. Trong chương trình hành 
động của UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành 
phối hợp với các huyện, thị xã thực hiện công tác 
công khai minh bạch thủ tục hành chính, chủ động 
bố trí cán bộ có năng lực trong hướng dẫn kiểm tra 
hồ sơ; đồng thời, cần tăng cường công tác thông 
tin và xây dựng phần mềm,… Sở cần chủ động 
phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, kịp thời tham 
mưu cho UBND tỉnh xây dựng những quy chế, 
các chiến lược phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động 
hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Sở, ông Nguyễn Công Danh 
đã cảm ơn Đoàn kiểm tra và tiếp thu những ý kiến 
đóng góp, Sở sẽ có những nhiệm vụ, giải pháp cụ 
thể để thực hiện tốt các nội dung trong gian sắp 
tới.

Nguồn: Sở KH&CN
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TƯ VẤN KH&CN ĐÁNH GIÁ CÔNG 
NGHỆ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN “NHÀ MÁY 
XỬ LÝ CHẤT THẢI QUÝ TIẾN”

Ngày 25/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
BR-VT đã tổ chức Hội đồng trực tuyến tư 

vấn KH&CN đánh giá công nghệ điều chỉnh Dự 
án “Nhà máy xử lý chất thải Quý Tiến” tại Khu 
xử lý chất thải 100 ha Tóc Tiên theo Quyết định 
số 66/QĐ-SKHCN ngày 14/6/2021. Hội đồng do 
ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN 
làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn, chủ trì cuộc họp.

 Được biết, Nhà máy xử lý chất thải Quý Tiến 
đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết 
định phê duyệt ĐTM số 1866/QĐ-BTNMT ngày 
02/08/2017; cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy 
hại lần 2 ngày 13/05/2021 với Mã số Quản lý chất 
thải nguy hại: 3-5-6.116.VX. Trong 06 tháng đầu 
năm 2020, do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 
nên khối lượng thu gom chất thải của công ty 
được khoảng 106 tấn/ngày, trong đó khối lượng 
chất thải có thể đốt được khoảng 70 tấn/ngày. 
Trong 06 tháng cuối năm 2020, khối lượng chất 
thải có thể đốt được tăng lên khoảng 100 tấn/ngày. 
Tuy nhiên, vấn đề khó khăn trong công tác xử lý 
chất thải của nhà máy hiện hữu là công suất lò đốt 
hiện tại được cấp phép 24 tấn/ngày chiếm tỷ lệ rất 
ít so với lượng chất thải mà công ty thu gom về. 
Việc tìm kiếm giải pháp xử lý chất thải thay thế 
cho 02 lò đốt chất thải nguy hại hiện hữu, sao cho 
vừa hiệu quả vừa tiết kiệm diện tích, đồng thời có 
thể tái tạo năng lượng là vấn đề rất cấp thiết.

 Dự án Điều chỉnh dự án Nhà máy xử lý chất 
thải Quý Tiến do Công ty TNHH Môi trường Quý 

Tiến tổ chức chủ trì. Với dự án này sẽ đầu tư lò 
đốt chất thải, phát điện công suất 5MW với công 
suất lò đốt 200 tấn/ngày” thay thế cho 02 lò đốt 
chất thải nguy hại hiện hữu. Giúp giải quyết nhu 
cầu cấp bách về vấn đề xử lý chất thải (bao gồm 
chất thải công nghiệp thông thường và chất thải 
nguy hại) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
Dự án được triển khai thực hiện trong khuôn viên 
của Nhà máy xử lý chất thải Quý Tiến hiện hữu và 
không làm phát sinh các yếu tố khác như đất đai, 
diện tích đất xây dựng… đã được cấp phép; Tận 
dụng nhiệt dư từ quá trình thiêu huỷ chất thải để 
sản xuất điện năng vừa phục vụ nhu cầu sử dụng 
điện của Nhà máy vừa cung cấp lại điện năng cho 
mạng lưới điện Quốc gia.

 Tại cuộc họp, sau khi thảo luận các vấn đề về 
cơ sở khoa học, công nghệ, thiết bị và một số vấn 
đề có liên quan khác của dự án các thành viên Hội 
đồng đã thống nhất với chủ trương đề xuất của dự 
án. Tuy nhiên cần làm rõ, chỉnh sửa hoàn thiện hồ 
sơ công nghệ theo ý kiến của các thành viên trong 
Hội đồng.

Nguồn: Sở KH&CN

TƯ VẤN TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN 
CỨU SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM 
GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PIPERINE VÀ 
OLEORESIN) LÀM NGUYÊN LIỆU CHO 
DƯỢC PHẨM VÀ THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG TỪ CÂY HỒ TIÊU Ở TỈNH BR-VT

Ngày 25/06/2021, Sở KH&CN đã tổ chức họp 
trực tuyến Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ 

chức và cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản 
xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng (Piperine 
và Oleoresin) làm nguyên liệu cho dược phẩm và 
thực phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh BR-
VT”. Ông Trần Duy Tâm Thanh – Phó Giám đốc 
Sở KH&CN – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe chủ nhiệm dự 
án trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ, với 
mục tiêu cụ thể là xây dựng cơ sở dữ liệu cho 
thành phần tinh dầu và piperine trong các giống 
tiêu ở các vùng trồng khác nhau của tỉnh, nghiên 
cứu quy trình chiết xuất oleoresin quy mô phòng 
thí nghiệm (50g/mẻ) và quy mô pilot (15kg/mẻ), 
phát triển và đánh giá sản phẩm ứng dụng mẫu – 
viên nang mềm chứa hoạt chất piperine.
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Được biết, vị của hạt tiêu (Piper nigrum L) bắt 
nguồn từ hai thành phần chính quan trọng là tinh 
dầu và piperine, trong đó tinh dầu là các phân tử 
dễ bay hơi, tạo ra mùi nồng và piperine là thành 
phần tạo nên vị cay của tiêu. Oleoresin (nhựa dầu 
tiêu) là sản phẩm thu được sau quá trình chiết tách 
hạt tiêu bằng dung môi, chứa cả 2 thành phần 
tinh dầu và piperine ở nồng độ cao. Piperine và 
oleoresin đều là những sản phẩm có tính ứng dụng 
to lớn trong đời sống. Oleoresin được ứng dụng 
nhiều trong ngành công nghiệp thực phẩm như 
sản xuất nước sốt, nước ngọt, bánh mì, thịt hộp,… 
Trong khi đó, piperine có rất nhiều tác dụng dược 
lý nổi bật như giảm đau, kháng viêm, chống co 
giật, giảm lở loét ở vết thương hở, giúp bảo vệ 
gan,… Hiện nay, hồ tiêu được xem là một trong 
các sản phẩm nông nghiệp quan trọng nhất của 
Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
nói riêng, đóng góp một phần không nhỏ vào sản 
lượng hồ tiêu xuất khẩu hàng năm. Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây, giá hồ tiêu ngày càng 
giảm sút đã gây nhiều thiệt hại lớn về kinh tế - xã 
hội. Do đó, việc phát triển các sản phẩm có giá trị 
cao từ tiêu như piperine và oleoresin có ý nghĩa 
quan trọng trong việc giúp đa dạng hóa đầu ra của 
tiêu và mang lại nguồn thu nhập bền vững cho 
người nông dân.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá, Hội 
đồng KH&CN đã nhất trí chọn Trường Đại học 
Quốc tế, ĐHQG HCM là cơ quan chủ trì thực hiện 
đề tài và TS. Dương Nguyễn Hồng Nhung là chủ 
nhiệm đề tài. 

Nguồn: Sở KH&CN

TƯ VẤN TUYỂN CHỌN DỰ ÁN SXTN 
“XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ 
RAU ĐẠT CHUẨN VIETGAP TẠI TỈNH 
BR-VT”

Ngày 23/6/2021, Sở KH&CN đã tổ chức họp 
trực tuyến Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ 

chức và cá nhân thực hiện dự án SXTN “Xây 
dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP 
tại tỉnh BR-VT”. Ông Nguyễn Công Danh – Giám 
đốc Sở KH&CN – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc 
họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe chủ nhiệm dự 
án trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ, với 
mục tiêu chính: Đánh giá thực trạng sản xuất và 
tiêu thụ rau tại tỉnh BR-VT, xây dựng mô hình 
chuỗi giá trị rau đạt tiêu chuẩn VietGAP có truy 
xuất nguồn gốc đảm bảo hiệu quả kinh tế tăng tối 
thiểu 15% so với việc sản xuất truyền thống.

 Việc sản xuất rau an toàn đạt chứng nhận 
VietGAP và liên kết trong tiêu thụ sản phẩm giúp 
người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc 
sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa rõ ràng, 
đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, yên tâm 
cho người tiêu dùng và người sản xuất. Sản phẩm 
có chứng nhận VietGAP, có bao bì, nhãn mác, QR 
code sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh cao trên thị 
trường trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, sẽ hạn chế 
được việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, 
tăng cường sử dụng phân bón có nguồn gốc và 
các sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường, 
góp phần tích cực trong bảo vệ môi trường, duy trì 
và cải thiện độ phì đất, bảo vệ sức khỏe cho con 
người lao động và người tiêu dùng.

 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.

 Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá, Hội đồng 
KH&CN đã nhất trí chọn Phân hiệu Trường Đại 
học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai là cơ quan chủ 
trì thực hiện dự án và TS. Mai Hải Châu là chủ 
nhiệm đề tài. 

Nguồn: Sở KH&CN


