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 30 NĂM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
NHÌN LẠI PHONG TRÀO LAO ĐỘNG SÁNG 
TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN

  || TS. Trương Thành Công
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh BR-VTTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) được 

thành lập đến nay vừa tròn 30 năm (1991-
2021). Nhân dịp này, chúng ta điểm lại 

những thành tựu đã đạt được của phong trào lao 
động sáng tạo thông qua các kỳ Hội thi Sáng tạo 
Kỹ thuật (STKT) cấp tỉnh, hội thi STKT cấp quốc 
gia và các giải thưởng Khoa học, công nghệ Việt 
Nam (Vifotech); giải thưởng Hồ Chí Minh về KH-
CN mà tỉnh ta đã tham gia trong thời gian qua.

Hội thi STKT được nhà nước tổ chức từ năm 
1995. Tỉnh BR-VT bắt đầu tổ chức Hội thi từ 
năm 2000 và liên tục đến nay vừa tròn 11 kỳ. Hội 
thi STKT cấp nhà nước hay tại các địa phương 
là nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo 
(LĐST) trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, 
thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ 
thuật vào sản xuất, đời sống góp phần phát triển 
kinh tế, xã hội (KT-XH), thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH). Bốn cơ quan là 
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (Liên hiệp 
hội); Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Liên 
đoàn lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ 
chức. Trong đó Liên hiệp hội là cơ quan thường 
trực. Các giải pháp tham gia thuộc 6 lĩnh vực Khoa 
học kỹ thuật từ Công nghệ thông tin, Điện tử, Cơ 
khí, Xây dựng, Giao thông vận tải đến Hóa chất, 
Năng lượng; Nông nghiệp, Môi trường; Y dược và 
Giáo dục đào tạo. Để đánh giá các giải pháp tham 
gia Hội thi, dựa trên 3 tiêu chí: Tính mới, tính sáng 
tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam; Khả 
năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện Việt Nam và 
hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội và không gây ảnh 
hưởng đến môi trường. Cùng với Hội thi STKT, 
nhà nước còn tổ chức Giải thưởng sáng tạo KH-
CN Việt Nam (Vifotech). Giải thưởng này tổ chức 
xét hàng năm và gần đây đã tổ chức ở cấp tỉnh 
(năm 2016). Giải thưởng sáng tạo KH-CN Việt 
Nam là giải thưởng xét tặng cho các tác giả với 
những công trình KH-CN có giá trị khoa học, kinh 

tế, xã hội lớn, được thực hiện ở Việt Nam, nhằm 
khích lệ, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi 
bật của các tác giả và nhằm khuyến khích việc tiếp 
tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu KH-CN tiên 
tiến vào sản xuất, đời sống. Giải này cũng do Liên 
hiệp hội Việt Nam chủ trì cùng nhiều Bộ, Ngành, 
các tổ chức xã hội khác phối hợp tổ chức. Ngoài ra, 
Nhà nước còn tổ chức giải thưởng Hồ Chí Minh về 
KH-CN để xét tặng cho các công trình, cụm công 
trình có đóng góp to lớn về mặt KH-CN; KT-XH 
và An ninh quốc phòng…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh 
2016 cho tác giả Hoàng Đức Thảo (Ảnh: daidoanket.vn)
Hơn 20 năm qua tỉnh BR-VT tổ chức Hội thi 

STKT và tham gia giải thưởng Sáng tạo KH-CN 
Việt Nam cũng như giải thưởng Hồ Chí Minh về 
KH-CN, đã tạo thành phong trào thi đua khá sâu 
rộng trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động này đã khơi 
dậy tiềm năng sáng tạo của quần chúng lao động, 
góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, đóng góp tích cực 
cho sự nghiệp CNH-HĐH... Tính riêng về Hội thi 
STKT, qua 11 kỳ tổ chức ở BR-VT, Thường trực 
Ban tổ chức (BTC) - Liên hiệp các Hội KH&KT 
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đã nhận được 786 giải pháp tham gia và đã có 404 
giải pháp được trao giải trong đó có 37 giải nhất, 
82 giải nhì, 122 giải ba và 163 giải khuyến khích. 
BTC cũng đã lựa chọn được 95 giải pháp đạt giải 
thưởng ở cấp tỉnh (chưa kể 20 giải pháp năm 2020-
2021 mới gửi chưa xét) để tham gia hội thi STKT 
toàn quốc. Tại Hội thi STKT toàn quốc chúng ta 
đã có 28 giải pháp đạt giải với 4 giải nhất, 6 giải 
nhì và 10 giải khuyến khích. Về giải thưởng Sáng 
tạo KHCN Việt Nam (VIFOTECH), được tổ chức 
lần đầu vào năm 1995, tỉnh ta tham gia từ năm 
2004, cho đến năm 2020 chúng ta đã liên tục tham 
gia 17 kỳ và tỉnh BR-VT đã có 21 công trình được 
trao giải, trong đó có 5 giải nhất, 9 giải nhì; 4 giải 
3 và 3 giải khuyến khích. Như vậy kỳ nào tham 
gia giải thưởng Sáng tạo KH-CN Việt Nam tỉnh 
ta cũng có giải thưởng và thường được giải cao. 
Đây là một thành tích không phải địa phương nào 
cũng có được. Trong số các công trình được trao 
giải trên có 4 công trình đã được tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới (WIPO) trao huy chương vàng. Về giải 
thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN, tỉnh BR-VT đã 
có 4 cụm công trình, công trình đặc biệt xuất sắc, 
được nhà nước trao giải. Chỉ riêng trong năm 2016 
đã có 3 cụm công trình và công trình mà tác giả là 
các tập thể và cá nhân thuộc các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh được trao tặng giải thưởng. Trong số 
các cụm công trình và công trình được trao giải 
thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN thì Xí nghiệp 
liên doanh Việt - Nga Vietsov Petro là đơn vị 2 lần 
được nhận giải thưởng này với cụm công trình: 
“Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả 
thân dầu trong đá móng Granitoit trước Đệ Tam 
thềm lục địa Việt Nam” được trao năm 2011 và 
cụm công trình “Nghiên cứu, phát hiện và hoàn 
thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu 
thô trong điều kiện đặc thù của các mỏ Liên doanh 
Việt Nga và các mỏ kết nối trên thềm lục địa Nam 
Việt Nam” được trao năm 2016. Hai giải thưởng 
Hồ Chí Minh khác thuộc về Xí nghiệp Đóng tàu và 
Dàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) với công trình 
“Nghiên cứu thiết kế chi tiết và công nghệ chế tạo, 
lắp ráp, hạ thủy dàn khoan tự nâng ở độ sâu 90 
mét nước phù hợp với điều kiện Việt Nam” và cụm 
công trình của tác giả Hoàng Đức Thảo Chủ tịch 
hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Busadco: “Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô 

thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống 
thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Tổ chức Hội thi và việc tham gia các giải thưởng 
KH-CN là một sân chơi lớn cho mọi tầng lớp 
người lao động trong xã hội để sáng tạo KH-CN. 
Những năm qua đã thu hút hàng ngàn lượt người 
trên địa bàn tỉnh BR-VT tham gia. Qua từng kỳ 
đều có những tiến bộ rõ rệt. Nếu lần đầu Hội thi 
được tổ chức tại tỉnh là năm 2000-2001 chỉ có 9 
giải pháp tham gia, lần thứ 3 (2004-2005) có 30 
giải pháp, lần thứ 7 (2012-2013) có 139 giải pháp 
tham gia… Và Hội thi lần thứ 11 (2020-2021) 
mặc dù diễn ra trong giai đoạn cả nước phải chiến 
đấu với đại dịch COVID 19 có thời kỳ giãn cách 
xã hội hàng mấy tháng… Nhưng BTC vẫn nhận 
được 103 giải pháp dự thi. Về chất lượng các công 
trình, ta thấy: Với 11 kỳ Hội thi, có 786 công trình, 
giải pháp tham gia đã có 404 giải pháp được trao 
giải (hơn 50%) chứng tỏ số giải pháp gửi dự thi là 
có chất lượng khá cao. Và hầu hết các giải pháp 
đạt giải cao ở tỉnh gửi tham gia Hội thi toàn quốc 
cũng đạt giải cao quốc gia. Nhiều công trình gửi 
tham dự giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 
(VIFOTECH) cũng được nhận giải thưởng lớn, 
huy chương vàng của (Wipo) và đặc biệt là 4 cụm 
công trình đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh 
về KH-CN là một minh chứng cho những thành 
tựu to lớn của hoạt động sáng tạo KH-CN trên địa 
bàn tỉnh trong mấy chục năm qua.

Giàn khoan Tam Đảo 03, giàn khoan tự nâng đầu tiên của 
Việt Nam được bàn giao cho Vietsovpetro tháng 3-2012 

(Ảnh: vnexpress.net)
Do khuôn khổ bài báo có hạn, chúng tôi không 

thể kể hết các công trình KH-CN đã được trao 
giải. Tuy nhiên, cũng cần điểm qua một vài công 
trình điển hình trong một số lĩnh vực và tác giả 
tiêu biểu. Trước hết với ngành dầu khí, ngoài các 
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giải thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN đã bao trùm 
lên tất cả các hoạt động KH-CN của ngành thì các 
công trình sau là rất đặc sắc, như: “Nghiên cứu 
giải pháp công nghệ để xác định tham số phục vụ 
đánh giá trữ lượng và thiết kế khai thác dầu khí 
trong đá móng nứt nẻ bằng phần mềm BASROC 
3.0” của PGS.TS Hoàng Văn Quý - Viện trưởng 
và cộng sự thuộc Viện Nghiên cứu và Thiết kế 
Dầu khí - Vietsovpetro, giải nhất giải thưởng Sáng 
tạo KH-CN năm 2006 và huy chương vàng của 
tổ chức WIPO Năm 2007; Công trình: “Hệ thống 
đo carota độ lệch và phương vị giếng khoan liên 
tục đường kính 60mm” đạt giải Nhất Giải thưởng 
sáng tạo KH-CN năm 2011 và Huy chương Bạc 
Triển lãm quốc tế lần thứ 11 tại Seul Hàn Quốc 
năm 2012 là của kỹ sư Nguyễn Xuân Quang và 
các cộng sự Xí nghiệp Địa Vật lý Giếng khoan. 
TS Hoàng Hồng Lĩnh, Xí nghiệp khoan với công 
trình: “Nghiên cứu kết hợp và áp dụng hệ sáng 
tạo dung dịch ức chế sét mới KGAC và KGAC 
plus có chất lượng tương đương với các hệ dung 
dịch tiên tiến trên thế giới và đảm bảo an toàn 
cho môi trường sinh thái” đã được trao giải nhất 
giải thưởng Sáng tạo KH-CN Việt Nam năm 2016 
và huy chương vàng của tổ chức Sở hữu trí tuệ 
thế giới (Wipo) năm 2017. Trong lĩnh vực xây 
dựng hạ tầng đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường 
phòng chống thiên tai phải kể đến một loạt công 
trình của Kỹ sư, Tổng Giám đốc Hoàng Đức Thảo 
và cộng sự thuộc Công ty cổ phần Busadco với 
các giải pháp: “Bê tông thành mỏng đúc sẵn”; 
“Đầm rung lắc”; giải pháp “Xây dựng đồng bộ 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị”; “Giải pháp 
xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nông thôn” và 
"các giải pháp góp phần ứng phó với biến đổi khí 
hậu, bảo vệ môi trường”... Trong một số lĩnh vực 
khác có công trình “Ứng dụng công nghệ mềm 
Stabiplage chống xói lở biển ở Lộc An” của TS. 
Trương Thành Công - Giám đốc Sở KH-CN và 
KS Jean Cornic (Công ty Espa pur - Pháp), giải 
nhì giải thưởng Sáng tạo KH-CN Việt năm 2008; 
Giải thưởng KH-CN cấp tỉnh năm 2016 có 2 công 
trình được giải B là: “Nghiên cứu ứng dụng phòng 
chống xét cho huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ tỉnh 
BR-VT” của tác giả TS. Nguyễn Xuân Anh Viện 
trưởng - Viện Vật lý Địa cầu và các cộng sự thuộc 

Trung tâm Ứng dụng KH-CN - Sở KH&CN; và 
công trình “Nghiên cứu tình hình tật khúc xạ và 
đánh giá hiệu quả các giải pháp chăm sóc mắt học 
đường ở học sinh tỉnh BR-VT” của Bác sỹ Nguyễn 
Viết Giáp - Giám đốc Viện Mắt của tỉnh... Còn một 
số công trình tiêu biểu khác chúng tôi đã giới thiệu 
trong Kỷ yếu “Chuyên gia KH-CN và các công 
trình KH-CN tiêu biểu của tỉnh BR-VT” mới được 
xuất bản năm 2021.

Nói về các tập thể có nhiều thành tích trong 
phong trào sáng tạo KH-CN của tỉnh, trước hết 
phải kể đến Xí nghiệp liên doanh Việt Nga - 
Vietsovpetro, tiếp đến là Công ty cổ phần KH-CN 
Việt Nam (Busadco) một doanh nghiệp khoa học 
đầu tiên của tỉnh BR-VT. Ngành Giáo dục - Đào 
tạo và Huyện Long Điền cũng là hai đơn vị có 
phong trào LĐST và có nhiều cố gắng tham gia 
các Hội thi trong những năm qua.

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm đã qua, ta 
thấy thành tựu trong hoạt động sáng tạo KH-CN 
trên địa bàn tỉnh BR-VT là rất lớn. Những công 
trình, giải pháp sáng tạo KH-CN trong một số 
lĩnh vực còn đóng góp cho hướng nghiên cứu 
mới, hướng đi mới của Công ty, xí nghiệp và đã 
làm thay đổi nhận thức truyền thống trong nghiên 
cứu phát triển và đổi mới KH-CN của đơn vị, của 
ngành… Với phong trào LĐST tổ chức nhiều năm 
trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy tinh thần dám nghĩ, 
dám làm, khắc phục khó khăn trong lao động, sản 
xuất, học tập… Hội thi đã có sự tham gia khá đông 
đảo của lực lượng lao động thuộc mọi thành phần 
kinh tế, trong đó có trí thức, công nhân, nông dân 
và lực lượng vũ trang, là động lực góp phần thúc 
đẩy sự nghiệp CNH-HĐH. Tuy nhiên, bên cạnh 
những công trình được trao giải đã phát huy hiệu 
quả tốt và nhân rộng, còn một số công trình, một 
số giải pháp chỉ phát huy hiệu quả trong phạm vi 
hẹp, chưa được triển khai rộng rãi. Qua nhiều năm 
chúng ta tổ chức hội thi STKT và tham gia các giải 
thưởng Sáng tạo KH-CN Việt Nam, còn có một số 
vấn đề cần khắc phục đó là:

1. Việc thông tin, tuyên truyền chưa sâu rộng, 
chưa đến được với từng người dân, mặc dù BTC 
đều có thành phần là các ngành, các địa phương. 
Số giải pháp tham gia dự thi có tăng hàng năm, 
nhưng chưa nhiều, chất lượng một số lĩnh vực còn 
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hạn chế. Một số địa phương, đơn vị, cơ sở sản 
xuất tổ chức khá thành công nhưng còn một số địa 
phương, một số ngành chưa chú ý đúng mức đến 
hoạt động này, doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp tham gia còn rất khiêm tốn. 

2. Hội thi đã thực hiện nhiều năm, trở thành 
truyền thống trong cả nước. Nhưng trong tỉnh các 
thủ tục triển khai kỳ nào cũng mất thời gian; từ khi 
có văn bản của Trung ương cho đến khi có Quyết 
định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh thường kéo dài 
khoảng 6 tháng, có năm hơn. Như vậy thời gian 
chính thức tổ chức triển khai chỉ còn khoảng năm 
rưỡi (hội thi là 2 năm). Việc này chúng ta cần sớm 

khắc phục.
3. Để nhân rộng kết quả sáng tạo KH-CN, đề nghị 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh và các cấp ngành liên quan 
cần có các văn bản cụ thể để phổ biến, áp dụng 
những giải pháp đạt giải cao trong các kỳ hội thi, 
đặc biệt là Giải thưởng Sáng tạo KH-CN. Có chính 
sách khuyến khích dùng ngân sách nhà nước, Qũy 
KH-CN… Hỗ trợ tác giả, tạo điều kiện nhân rộng. 
Như vậy kết quả của phong trào lao động Sáng tạo 
KH-CN sẽ đóng góp thiết thực, nhanh chóng hơn 
cho phát triển KT-XH và sự nghiệp CNH-HĐH 
của địa phương cũng như đất nước.

T.T.C

Sáng ngày 20/3/2022, Tại UBND huyện Côn 
Đảo, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế 
tuần hoàn – Đại học Quốc gia TP.HCM phối 

hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu và UBND huyện Côn Đảo tổ chức Hội 
thảo “Thực trạng kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nghiên cứu và ứng dụng 
mô hình Kinh tế tuần hoàn, phục vụ phát triển 
bền vững”. Ông Nguyễn Công Danh - Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, Ông Huỳnh Trung Sơn - Phó chủ tịch UBND 
huyện Côn Đảo và PGS.TS Nguyễn Hồng Quân 
- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế 
tuần hoàn – Đại học Quốc gia TP.HCM đồng chủ 
trì Hội thảo.  

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về việc ứng 
dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn, những ưu điểm, 
lợi ích vượt trội mà mô hình này có thể mang lại 
cho sự phát triển bền vững của Côn Đảo. Hội thảo 
đã thu hút sự tham gia, đóng góp ý kiến từ các 
chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu 
phát triển Kinh tế tuần hoàn – Đại học Quốc gia 
TP.HCM, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, 
Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt 
Nam, Lãnh đạo các phòng ban thuộc UBND huyện 
Côn Đảo và đặc biệt, Hội thảo đã ghi nhận nhiều 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN  
GIÚP CÔN ĐẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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

đóng góp ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất kinh doanh và đại diện các khu dân cư 
trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện Trưởng Viện nghiên cứu 
Phát triển Kinh tế Tuần hoàn phát biểu khai mạc tại hội thảo

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện 
Trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần 
hoàn đã giới thiệu lý thuyết về kinh tế tuần hoàn 
và kinh nghiệm thực tế áp dụng thành công tại một 
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Ông Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu 
tại hội thảo

số điển hình có điều kiện tự nhiên – xã hội và địa 
lý tương tự Côn Đảo, lợi ích của mô hình kinh tế 
tuần hoàn trong định hướng phát triển bền vững tại 
huyện Côn Đảo. Ông khẳng định, mô hình kinh tế 
tuần hoàn là mô hình kinh tế chú trọng đến quản 
lý tài nguyên và tái tạo tài nguyên theo một vòng 
khép kín nhằm hạn chế đến mức tối đa việc phát 
sinh chất thải. Trong thời kỳ cách mạng công nghệ 
4.0, kinh tế tuần hoàn được xác định là hướng đi 
đúng đắn mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là trong 
bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, 
nhất là đối với địa bàn hải đảo như Côn Đảo. Trên 
thế giới, nhiều đảo có điều kiện tương đồng với 
Côn Đảo đã áp dụng thành công mô hình kinh tế 
tuần hoàn.

Ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở KH&CN 
đã chia sẻ quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà 
nước về phát triển kinh tế tuần hoàn, mục tiêu 
tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, bảo vệ và 
nhân rộng sự đa dạng sinh học, tài nguyên thiên 
nhiên trong giai đoạn mới. Trong đó, nhấn mạnh 
các quan điểm, chương trình, kế hoạch, hành động 
chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh BR-
VT. Cụ thể, Thông báo Kết luận số 288-TB/TU 
ngày 29/4/2021 về việc triển khai dự án nhà máy 
nước sinh hoạt và phát triển mô hình Kinh tế tuần 
hoàn trên địa bàn huyện Côn Đảo và văn bản số 
7685/UBND ngày 29/06/2021 về việc đồng ý chủ 
trương xây dựng đề án và thuê tư vấn lập đề án 
“Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần 
hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 

2021 – 2026.
 Ông khẳng định “Thông qua việc triển khai đề 

án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho Côn 
Đảo, một mặt có thể đáp ứng được nhu cầu phát 
triển kinh tế xã hội, mặt khác giữ gìn vệ sinh môi 
trường, phát huy các giá trị văn hóa, sinh thái, chủ 
động ứng phó với những thay đổi môi trường (biến 
đổi khí hậu, mực nước biển dâng) đáp ứng các yêu 
cầu, chủ trương phát triển bền vững, tăng trưởng 
Xanh mà Đảng và nhà nước đề ra. Đồng thời, sẽ 
tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong việc phục 
vụ thúc đẩy tăng trưởng bền vững của huyện đảo, 
trở thành huyện đảo tiên phong và hình mẫu điển 
hình trong áp dụng kinh tế tuần hoàn trong tỉnh và 
cả nước.

Hội thảo đã ghi nhận tham luận của các chuyên 
gia về phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh 
học, khai thác tài nguyên, biến đổi khí hậu, môi 
trường, năng lượng,... Các chuyên gia nghiên cứu 
thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn 
đã trình bày các kết quả khảo sát ban đầu tại địa 
phương, đồng thời Hội thảo cũng ghi nhận những 
nhận định, ý kiến đóng góp của doanh nghiệp và 
đại diện Khu dân cư trong việc áp dụng mô hình 
kinh tế tuần hoàn tại Côn Đảo.

Rác thải sinh hoạt gia tăng đang tạo thêm áp lực về phát 
triển bền vững tại huyện Côn Đảo. Trong ảnh: Xử lý rác thải 

tại khu vực Bãi Nhát. (Ảnh: Quang Vũ)
Hội thảo là một trong các hoạt động chính triển 

khai trong năm 2022 của đề án “Nghiên cứu và 
ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2026”.

M.H.Y
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Trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã đăng ký với UBND tỉnh 02 khâu đột 
phá của ngành nông nghiệp, cụ thể: (i) Phấn đấu đến 
cuối năm 2021, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh là 45/45 xã, đạt 100%. Thị xã Phú Mỹ 
được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; (ii) 
Hoàn thành công tác tham mưu trình UBND tỉnh ban 
hành Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2021 – 2025.

1. Phấn đấu đến cuối năm 2021, tổng số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 45/45 
xã, đạt 100%. Thị xã Phú Mỹ được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới năm 2020: Trong năm 
2021, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện 
và đạt kết quả tích cực. Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 
về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 trong 
đó phấn đấu đến cuối năm 2021 toàn tỉnh có thêm 
6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bàu Chinh, Đá 
Bạc, Suối Rao và Sơn Bình của huyện Châu Đức; 
Tân Lâm và Bình Châu của huyện Xuyên Mộc), 
6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Cù Bị 
của huyện Châu Đức; Phước Thuận, Bàu Lâm của 
huyện Xuyên Mộc; Phước Hưng, Phước Tỉnh của 
huyện Long Điền; Tân Hưng của thành phố Bà 
Rịa); thị xã Phú Mỹ được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới năm 2020; 2 huyện Xuyên Mộc và Châu 
Đức hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2021. Kết quả cụ thể 
đến nay như sau:

Đối với cấp xã: Tính đến nay, toàn tỉnh có 46 
xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 102,22% so với 
kế hoạch); 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, 5 xã đã thực hiện đạt 15/15 tiêu chí nâng cao 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHÂU ĐỘT PHÁ 
CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

|| KS. Nguyễn Văn Bình
Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT

và đang được các thành viên Đoàn thẩm định tỉnh 
tổ chức thẩm định đề nghị UBND tỉnh công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Kế hoạch 
đến cuối năm 2021, có 24 xã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các con đường, ngõ hẻm đã được hình thành, bê tông hóa 
và nhựa hóa đã đem lại những cơ hội đổi thay tích cực, 
tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội cho người dân trong  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đối với cấp huyện: Kết quả xây dựng nông thôn 

mới cấp huyện như sau:
- Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính 

phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới tại Quyết định 420/QĐ-TTg ngày 
16/4/2019 và đã tổ chức công bố theo đúng quy 
định. 

- Huyện Long Điền đã được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới tại Quyết định số 1786/QĐ-TTg 
ngày 12/11/2020 và đã tổ chức công bố theo đúng 
quy định. 

- Huyện Đất Đỏ đã được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới tại Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 
23/11/2020  và đã tổ chức công bố theo đúng quy 
định. 

- Thị xã Phú Mỹ hoàn thành xây dựng nông thôn 
mới cho 5/5 xã, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
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có Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 28/12/2020 
trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ 
chức thẩm định, đề nghị xét Thị xã Phú Mỹ hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 
Ngày 16/11/2021, Hội đồng thẩm định Trung ương 
đã tổ chức họp thẩm định đề nghị công nhận thị xã 
Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn. 
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định công nhận.

- Huyện Xuyên Mộc: đã thực hiện đạt 12/12 
xã nông thôn mới và 9/9 tiêu chí huyện nông 
thôn mới. UBND tỉnh đã có Tờ trình số 179/TTr 
-UBND ngày 22/9/2021, đề nghị Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn tổ chức thẩm định, xét 
công nhận huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2021.

- Huyện Châu Đức: đã thực hiện đạt 15/15 xã 
nông thôn mới và 9/9 tiêu chí huyện nông thôn 
mới. UBND tỉnh đã có Tờ trình số 243/TTr -UBND 
ngày 22/11/2021, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tổ chức thẩm định, xét công nhận 
huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 
2021.

Về cơ bản trong năm 2021, Kế hoạch thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
đạt được các kết quả theo kế hoạch đề ra trong 
đó toàn tỉnh có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
đạt 102,22% so với Kế hoạch được giao; Thị xã 
Phú Mỹ đã được Hội đồng thẩm định Trung ương 
tổ chức họp thẩm định đề nghị công nhận thị xã 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 
2020 vào ngày 16/11/2021. Hiện nay, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn đang hoàn thiện 
hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công 
nhận, cơ bản đúng theo mục tiêu khâu đột phá đã 
đăng ký với Tỉnh ủy.

2. Hoàn thành công tác tham mưu trình 
UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025 để 
triển khai thực hiện:

Kết quả thực hiện: Tính đến cuối năm 2020, 
giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt 
4.837.220,60 triệu đồng/năm, chiếm 32,79% tổng 
giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (mục tiêu Đề án 

giao là 30%); Trên địa bàn tỉnh bước đầu đã hình 
thành 07 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao tại các huyện, thị xã, thành phố; Thu hút được 
nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân 
tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao; Giá trị sản phẩm thu được trên 01 
ha đất nông nghiệp bình quân đạt trên 109,94 triệu 
đồng/ha, tăng 13,86 triệu đồng so năm 2015.

Trồng dưa lưới Ứng dụng Công nghệ cao tại xã Long Tân, 
huyện Đất Đỏ

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng khu 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Thực hiện 
Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch 
tổng thể các khu và vùng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chọn khu đất rừng 
sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Lâm 
nghiệp tỉnh với quy mô diện tích 150 - 200 ha. 
Hiện nay do chưa có quy định hướng dẫn sắp xếp 
chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên sang 
hai thành viên. Do vậy, việc lập Đề án thành lập 
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh 
chưa thực hiện được; Xây dựng các vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao: đến nay, các địa 
phương đã rà soát, khoanh vùng sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 07 vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 
6.880 ha; Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao: đến nay, đã xác lập được 
333,76 ha (326 ha đất tại xã Xuân Sơn, huyện 
Châu Đức của Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa 
và 7,76 ha, tại Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo) 
để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 
công nghệ cao và 6.351 ha đất do người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp quản lý để khoanh vùng phát 
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triển nông nghiệp công nghệ cao; Kêu gọi đầu tư, 
vận động, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ 
tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao.

Về kêu gọi đầu tư: Tính đến ngày 30/12/2020, 
có 65 doanh nghiệp với 66 dự án đăng ký xin chủ 
trương đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao vào tỉnh với tổng diện tích đất các 
nhà đầu tư đề nghị là 2.956,49 ha. Hiện nay, do 
vướng mắc trong phương án đền bù, thu hồi đất 
nên việc giao đất, cho thuê đất, xét chọn nhà đầu 
tư thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn.

Về cho thuê, giao đất: Hiện nay các công ty thuê, 
nhận giao đất bao gồm: Công ty Cổ phần Cao su 
Thống nhất triển khai trồng chuối trên diện tích 
281 ha; Công ty cổ phần cao su Bà Rịa chuyển 
đổi 83 ha đất trồng cao su sang trồng mít; Công ty 
cổ phần cao su Hòa Bình đang triển khai thủ tục 
chuyển đổi 274 ha.

Nghiên cứu khả thi và xây dựng các mô hình sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Đến 
nay, đã có 484 cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao được các tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện và đem lại 
hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân rộng.

Đánh giá: Thực hiện Thông báo kết luận số 
649-TB/TU ngày 30/8/2021 của Thường trực Tỉnh 
ủy về đánh giá chủ trương quy hoạch quỹ đất và 

kết quả thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và chỉ đạo 
của Uỷ ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 13147/
UBND-VP ngày 20/9/2021. Theo đó, UBND tỉnh 
giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ 
trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 
rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương 
quy hoạch quỹ đất phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao và Đề án số 04-ĐA/TU so với tình hình 
thực tế hiện nay và yêu cầu trong thời gian tới 
bảo đảm tính khả thi; Qua rà soát danh mục các 
chương trình, đề án dự kiến thực hiện giai đoạn 
2021 - 2025 cho thấy các dự án, đề án, mô hình 
thành phần được đề xuất trong dự thảo Chương 
trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 
đã được các cơ quan, đơn vị đề xuất trong danh 
mục nêu trên. Khi danh mục chương trình, dự án 
được phê duyệt, các đề án, dự án thành phần và 
các nhiệm vụ nêu trên đã có căn cứ để triển khai 
nên việc phê duyệt Chương trình phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 - 
2025 là không cần thiết. Do vậy, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn đã có Tờ trình số 326/TTr-
SNN ngày 11/10/2021 gửi UBND tỉnh về việc xin 
dừng lập Chương trình phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh.

N.V.B

Một nhà nông ở TP.Bà Rịa dùng máy bay không người lái phun thuốc sinh học chăm sóc vườn rau. 
Ảnh nguồn: thanhnien.vn
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, 
DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

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

Thời gian qua, hoạt động quản lý khoa học và công 
nghệ (KH&CN) của tỉnh đã có những bước chuyển 
biến tích cực, được triển khai theo đúng kế hoạch 
đề ra. Các đề tài, dự án ngày càng bám sát nhu cầu 
thực tiễn và có tính ứng dụng cao. Đặc biệt, nhiều đề 
tài, dự án nghiên cứu được quản lý chặt chẽ đã tạo 
ra những sản phẩm khoa học phục vụ phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội, góp phần tạo chuyển biến rõ 
nét về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ trên 
địa bàn tỉnh.

Ngày 25/02/2022, tại hội trường Uỷ ban Nhân 
dân tỉnh đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN 
cấp tỉnh nhằm thông qua danh mục nhiệm vụ 
KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản 
xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh. Ông Trần Văn 
Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời cũng 
là Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự 
cuộc họp có các thành viên là đại diện các Sở, ban 
ngành trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Danh - Giám 
đốc Sở KH&CN đã báo cáo tình hình thực hiện 
các nhiệm vụ KH&CN. Năm 2021, Sở KH&CN 
đã quán triệt, nghiêm túc tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN đã được UBND tỉnh 
phê duyệt, kết quả triển khai hoàn thành tốt. Nhằm 
khắc phục tình trạng khó khăn, hạn chế do dịch 
bệnh Covid-19, Sở KH&CN đã tăng cường tổ 
chức thực hiện các cuộc họp Hội đồng KH&CN 
theo hình thức trực tuyến. Mặt khác, để đẩy mạnh 
tiến độ triển khai các đề tài, dự án, Sở KH&CN 
đã ban hành văn bản số 669/SKHCN-QLKH ngày 
30 tháng 07 năm 2021 về việc rút ngắn thời gian 
thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN so 
với quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu tính cấp 
bách, thời sự của các nhiệm vụ KH&CN trên địa 
bàn tỉnh, đồng thời tháo gỡ bài toán khó khăn về 
giải ngân kinh phí hàng năm, vốn là vấn đề nan 
giản của công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN 
ở tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung.

Trong năm 2021 nhiệm vụ KH&CN được 
UBND tỉnh phê duyệt là 12 đề tài, dự án. Trong 
đó, tại Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 
22/10/2020 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản 
xuất thử nghiệm thực hiện năm 2021 đối với 08 đề 
tài, dự án và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 
17/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về 
việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN thực 
hiện năm 2021 thuộc lĩnh vực An ninh quốc phòng 
đối với 04 đề tài. 

Họp Hội đồng KH&CN tỉnh, thông qua danh mục nhiệm vụ 
KH&CN năm 2022

Kết thúc thời gian thông báo công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, Sở KH&CN 
nhận được tổng cộng 11 hồ sơ của các tổ chức, cá 
nhân đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 10 
nhiệm vụ KH&CN năm 2021 đối với đề tài, dự án 
sản xuất thử nghiệm (SXTN) "Xây dựng mô hình 
chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại Bà Rịa – 
Vũng Tàu"; 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 Bà Rịa – Vũng Tàu"; 
đề tài "Ứng dụng một số chế phẩm sinh học dùng 
để giảm thiểu mùi hôi và phân giải chất hữu cơ 
từ chất thải chăn nuôi gà thịt"; đề tài "Tình trạng 
sâu răng và hiệu quả sử dụng vecni flour (NaF 
5%) dự phòng sâu răng sớm ở trẻ em (3-5 tuổi) tại 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu"; đề tài "Nghiên cứu, phục 
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dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian 
Châu Ro tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; đề tài "Nghiên 
cứu xây dựng hệ thống báo động và truyền tin tác 
chiến qua mạng diện rộng (WAN) phục vụ xử lý 
tình huống quốc phòng tại Sở Chỉ huy Bộ CHQS 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; đề tài "Nghiên cứu thiết 
kế, chế tạo tổ hợp thiết bị quan sát cảnh giới ngày 
đêm theo nguyên lý ảnh nhiệt và CMOS độ nhạy 
cao tích hợp đo xa laser ứng dụng cho Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; đề tài "Phòng 
ngừa, xử lý của lực lượng công an đối với những 
vấn đề phức tạp từ tranh chấp khiếu nại trong lĩnh 
vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu"; 
đề tài "Giải pháp nâng cao Quản lý hành chính 
Nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; đề 
tài "Nghiên cứu và xây dựng quy trình phòng trừ 
sinh học một số sâu, bệnh hại chính trên cây Mãng 
cầu ta (na) (Annona squamosa L.) tại tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu".

Đến nay, công tác tổ chức hội đồng tư vấn tuyển 
chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 10 đề tài, dự án 
SXTN năm 2021 đã được hoàn tất. Kết quả, 08 đề 
tài, dự án đạt yêu cầu, 02 dự án không đạt yêu cầu 
triển khai. Tổ chức 02 hội đồng tư vấn KH&CN 
đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN đối với 02 đề tài nghiên cứu Dự án Lựa 
chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại 
khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo và dự án 
Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống các trạm năng 
lượng mặt trời tại các Trạm Kiểm lâm thuộc Vườn 
Quốc Gia Côn Đảo.

Hàng năm, Sở KH&CN thông báo đến các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về việc mời gọi, 
đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cần thực hiện cho 
năm tiếp theo trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, 

Danh mục nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 
của tỉnh, gồm: (1) Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ 
cho khách du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (2) Đề tài: Nghiên cứu quy trình xử lý trước thu hoạch và bảo 
quản trái mãng cầu ta sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (3) Dự án: Xây dựng mô hình xử lý trước thu 
hoạch và bảo quản nhãn xuồng cơm vàng sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (4) Đề tài: Nghiên cứu 
sinh sản nhân tạo ốc Đụn Cái (Tectus niloticus) ở Vườn quốc gia Côn Đảo; (5) Đề tài: Nghiên cứu xây dựng 
hệ thống phần mềm quản lý thông tin tàu cá và lao động trên tàu cá tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (6) Đề tài: 
Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật chất nạo vét từ các cửa sông, cảng biển làm vật liệu san lấp công trình 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, y 
tế... Các ý tưởng đề xuất này được tổng hợp theo 
các lĩnh vực và thông qua hội đồng tư vấn xác định 
nhiệm vụ chuyên ngành. Nhằm thực hiện công 
tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 
2022, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 
2021, Sở KH&CN đã tổ chức 07 Hội đồng tư vấn 
xác định nhiệm vụ KH&CN để phân tích, đánh 
giá và cho ý kiến đối với 28 đề xuất đặt hàng dưới 
dạng đề tài, dự án do các cá nhân, cơ quan, đơn vị 
gửi đến. Kết quả, các Hội đồng tư vấn đã đánh giá, 
nhận xét và hoàn thiện danh mục đề xuất đặt hàng 
đề tài KH&CN, dự án SXTN gồm 07 đề xuất có 
thể thực hiện trong năm 2022, làm cơ sở để Hội 
đồng KH&CN của tỉnh tiếp tục xem xét lần cuối 
trước khi trình UBND tỉnh ban hành quyết định 
phê duyệt danh mục.

Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ KH&CN được 
đề xuất phù hợp với thực tiễn, định hướng phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh và có khả năng ứng 
dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho từng địa 
phương, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, 
phân tích, đánh giá tính cấp thiết, định hướng mục 
tiêu, hiệu quả và yêu cầu đối với sản phẩm khoa 
học công nghệ dự kiến của từng nhiệm vụ, từ đó 
xác định những nhiệm vụ cần thiết để triển khai 
thực hiện.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất thông qua 06 
đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 
2022 của tỉnh do Sở KH&CN đề xuất. Đồng thời, 
yêu cầu Sở KH&CN hoàn thiện trình UBND tỉnh 
ban hành quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ 
KH&CN năm 2022.

V.H.T
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Vũng Tàu là thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, 
do đó, cách thức xây dựng và quản lý đô thị theo 
cách truyền thống đang phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức. Từ thực tế này, lãnh đạo Tỉnh BR-VT 
đã có những chiến lược, giải pháp đổi mới sáng tạo 
phù hợp cộng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị 
của TP. Vũng Tàu, Trung tâm điều hành đô thị thông 
minh thành phố Vũng Tàu giai đoạn 1 được đưa vào 
vận hành năm 2020. Từ đây diện mạo đô thị thông 
minh Vũng Tàu được hình thành và đến nay đã rõ nét 
hơn trên tất cả các lĩnh vực giúp người dân thụ hưởng 
nhiều tiện ích. 

Nỗ lực đưa Trung tâm điều hành đô thị thông 
minh đi vào hoạt động

Thực hiện Nghị quyết số 112/2019 của Hội đồng  
Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về “Đề án phát 
triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
giai đoạn 2020-2022, định hướng đến 2025, tầm 
nhìn đến 2030” ngày 24/4/2020, UBND thành phố 
Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch số 2357 về việc 
triển khai đề án trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi Lễ khai trương Trung tâm Điều hành đô thị 
thông minh thành phố Vũng Tàu (Ảnh: Báo BR-VT)

Cuối năm 2020, UBND TP. Vũng Tàu đã đưa 
vào vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông 
minh thành phố Vũng Tàu giai đoạn 1. Trung tâm 
hoàn thành theo đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn 
của Bộ Thông tin – Truyền Thông với 8 hạng mục 
chính như: Hệ thống nền tảng trung tâm điều hành 
thông minh (IOC Platform); tích hợp 1000 camera 

an ninh; 2 camera giao thông; ứng dụng phản ánh 
công dân; ứng dụng quản lý thông tin trên không 
gian mạng (Reputa); hệ thống an toàn thông tin; 
ứng dụng quản lý lưu trú; hệ thống cảnh báo cháy 
thông minh. Ngoài ra, Trung tâm điều hành đô thị 
thông minh thành phố Vũng Tàu với các ứng dụng 
Vungtau IOC cũng cho phép tích hợp hiển thị lên 
các ứng dụng hành chính công, quản lý tàu cá, 
trang web thành phố, cổng thông tin du lịch thành 
phố, cổng thông tin ngành giáo dục thành phố... 

 “Trung tâm điều hành đô thị thông minh này là 
một trong những nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 7 
nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vấn đề lúc này không còn 
là quyết tâm nữa mà là một nhu cầu thực tiễn và 
cần phải làm với một thành phố năng động như 
thành phố Vũng Tàu. Việc ứng dụng những tiến bộ 
về khoa học công nghệ thông tin vào trong công 
tác điều hành là điều cần phải làm. Vì vậy lãnh đạo 
thành phố tập trung hết sức cao độ kể cả nguồn lực 
và con người để xây dựng trung tâm này” – Bí thư 
Thành ủy Trần Đình Khoa cho biết. 

Để làm nền tảng cho tiến trình xây dựng đô thị 
thông minh, hạ tầng công nghệ thông tin được 
thành phố quan tâm đầu tư. Trước đó, từ năm 
2016, TP. Vũng Tàu đã xây dựng dịch vụ wifi miễn 
phí với 8 trạm phát sóng tại khu vực Bãi Trước, 
có khả năng đáp ứng hơn 1.000 người truy cập 
internet miễn phí mỗi ngày. Hệ thống camera giám 
sát giao thông, hệ thống điều khiển tín hiệu giao 
thông cũng đã được triển khai thực hiện. Thành 
phố cũng đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống 
giao thông đồng bộ, kết nối với việc thực hiện các 
dự án chỉnh trang đô thị. Đặc biệt là đã hoàn thành 
quy hoạch xây dựng thành phố đến năm 2035.  

Được xem như “bộ não” của đô thị thông minh, 
Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố 
Vũng Tàu đi vào hoạt động giúp UBND Thành 
phố tiếp nhận được thông tin, nội dung từ nhiều 
phương thức khác nhau như qua camera giám sát, 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VƯƠN TỚI 
ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀO NĂM 2025

TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ
Trường Chính trị tỉnh BR-VT
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qua ứng dụng di động, qua website, mạng xã hội. 
Qua đó giúp Lãnh đạo Cơ quan và các đơn vị chức 
năng đưa ra giải pháp xử lý thông tin và các quyết 
định điều hành nhanh chóng, chính xác.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND 
TP. Vũng Tàu, việc xây dựng và đưa vào vận hành 
Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành 
phố Vũng Tàu nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực 
quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân… Trung tâm cũng tạo ra kênh thông 
tin kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước, 
giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp và 
tổ chức nhằm phục vụ, lắng nghe phản hồi của 
người dân để xử lý, điều chỉnh kịp thời đáp ứng 
nhu cầu của người dân, xã hội hướng đến mục tiêu 
TP. Vũng Tàu sẽ trở thành đô thị thông minh vào 
năm 2025.

  Cụ thể như với ứng dụng dịch vụ trên nền tảng 
di động phản ánh hiện trường chỉ với một chiếc 
điện thoại, người dùng sẽ chụp hình hoặc quay 
phim những vấn đề bất cập gặp phải trong cuộc 
sống như: rác thải bừa bãi, hạ tầng đường sá bị hư 
hỏng nặng… Sau đó gửi những nội dung này cho 
chính quyền tiếp nhận và xử lý một cách tiện lợi. 

Phản ánh sẽ được trung tâm IOC xác minh và phân 
cấp cho Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử 
lý theo quy trình điện tử và tức thời. Kết quả xử lý 
sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử Phản 
ánh hiện trường và ứng dụng “VungtauIOC” và có 
sự đánh giá về mức độ hài lòng của người trên app 
ứng dụng về kết quả xử lý phản ánh.

Giai đoạn 1 từ tháng 12/2020 đến hết quý I/2021, 
Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố 
Vũng Tàu bước đầu vận hành thí điểm một số dịch 
vụ đô thị thông minh thuộc lĩnh vực: du lịch, hành 
chính công, y tế... Cụ thể, Tp. Vũng Tàu đã xây 
dựng phần mềm quản lý lưu trú; phản ánh hiện 
trường; ứng dụng bốc số trực tuyến; hệ thống tin 
nhắn chào mừng khách du lịch; tích hợp phần 
mềm một cửa tập trung; nâng cấp Trang thông tin 
du lịch TP. Vũng Tàu và hiển thị báo cáo ngành y 
tế lên IOC.

Giai đoạn 2, từ quý II/2021 đến năm 2025, TP. 
Vũng Tàu  tiếp tục triển khai thí điểm một số dịch 
vụ đô thị thông minh thuộc lĩnh vực: Quản lý đô 
thị, Tài nguyên và Môi trường… Theo đó, đối với 
lĩnh vực TN&MT, Trung tâm IOC Vũng tàu sẽ 
phối hợp với Sở TN&MT triển khai số hóa dữ liệu 
theo các quy định; tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn 
khác nhau vào hệ thống máy chủ để phân tích và 

Đại diện Lãnh đạo Tỉnh, thành phố Vũng Tàu và Tập đoàn Viettel bấm nút khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh 
thành phố Vũng Tàu (Ảnh: Báo BR-VT)
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trực quan hóa thông tin; qua đó lập báo cáo về điều 
kiện môi trường trong phạm vi thẩm quyền; phát 
hiện, dự đoán các sự cố và tình huống khẩn cấp về 
môi trường; góp phần bảo vệ môi trường và đời 
sống người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.

Khai thác tối đa các tiện ích ứng dụng cho đô 
thị thông minh 

Đi vào hoạt động đúng lúc dịch Covid 19 lần 
thứ 4 bùng phát trên địa bàn, Trung tâm điều hành 
đô thị thông minh Vũng Tàu đã phát huy tác dụng 
trong công tác quản lý, điều hành. Trong thời điểm 
nóng bỏng nhất của dịch Covid 19, thành phố 
Vũng Tàu là địa phương đầu tiên của tỉnh thực 
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính 
phủ để phòng chống dịch. Từ đây, bản đồ dịch tễ 
phòng chống dịch Covid 19 với đầy đủ các thông 
tin yếu tố dịch tễ được hệ thống tích hợp cơ bản 
đã giúp công tác quản lý cập nhật nhanh, chính 
xác, giúp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 
thành phố Vũng Tàu  nắm bắt kịp thời, sát sao diễn 
biến dịch, xác định những vùng nguy cơ cao và 
đưa những quyết sách kịp thời, hỗ trợ cho công tác 
khoanh vùng, dập dịch. Bản đồ dịch tễ cũng đồng 
thời giúp người dân theo dõi được tình hình diễn 
biến của các ca bệnh trên địa bàn. Cùng với đó hệ 
thống hội nghị trực tuyến kết nối với 17 phường - 
xã đã hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo thành phố trong 
công tác triển khai liên quan đến phòng, chống 
dịch và nhanh chóng nắm bắt diễn biến dịch ở các 
phường- xã trên địa bàn thành phố trong điều kiện 
giãn cách, phong tỏa. Ngoài ra, hệ thống camera 
giám sát tiếp nhận hàng chục ngàn hình ảnh từ hơn 
1000 camera an ninh trên các tuyến đường, ngõ 
ngách của thành phố đã hỗ trợ cho lực lượng làm 
công tác kiểm soát tại các chốt có thể nắm bắt, 
theo dõi đối tượng lượng xe ra - vào để kịp thời 
ngăn chặn các phương tiện không được phép lưu 
thông. 

Đặc biệt, với hệ thống giám sát thông tin trên 
không gian mạng đã giúp cho lãnh đạo thành phố 
kiểm soát được nguồn tin tiêu cực, kịp thời điều 
chỉnh để đáp ứng công tác quản lý, điều hành; 
Phân hệ Tin tức - Thông báo đăng tải tin tức, video, 
thông báo về các chương trình triển khai, văn bản, 
chính sách mới nhất của thành phố một cách kịp 
thời. Nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách đã 
đăng tải tuyên truyền các thông tin liên quan đến 

chính sách, chế độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn 
trong đại dịch Covid 19; Phân hệ y tế thông minh 
tích hợp các ứng dụng về y tế như sổ sức khỏe điện 
tử, sổ tay tiêm chủng…. Trong tháng 9/2021 để hỗ 
trợ công tác phòng chống dịch, thành phố đã tích 
hợp trên ứng dụng Vũng Tàu IOC chức năng giấy 
đi đường điện tử với 41.546 tài khoản tham gia 
để hạn chế tiếp xúc giữa chốt kiểm dịch và người 
tham gia giao thông

Đến năm 2030: 80% dân số Vũng Tàu có tài 
khoản thanh toán điện tử 

Đến cuối năm 2021, ứng dụng Vungtau IOC đã 
có 49.160 tài khoản cài đặt sử dụng; Trung tâm 
cũng đã nhận được gần 1000 ý kiến phản ánh, trong 
đó có 770 phản ánh được tiếp nhận và chuyển giao 
xử lý chiếm tỷ lệ 88, đã huỷ 220 phản ánh trùng 
lắp, phản ánh không phù hợp chiếm 20%. 

Sau hơn một năm vận hành, Trung tâm điều hành 
đô thị thông minh TP Vũng Tàu đã mang lại 3 giá 
trị lớn: người dân làm trung tâm của đối tượng thụ 
hưởng, chất lượng đời sống của người dân ngày 
càng được nâng cao; Chính quyền điều hành và 
quản trị xã hội thông minh hơn, hiệu quả hơn; 
Nâng cao hiệu quả năng lực quản lý nhà nước, cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Với thế mạnh là du lịch biển, trung tâm cấp vùng 
về dịch vụ thương mại; Dịch vụ cảng biển và dịch 
vụ dầu khí quan trọng của quốc gia… nên các quy 
hoạch của thành phố Vũng Tàu đều gắn với các 
lợi thế này. Chính vì vậy, sẽ tiếp tục xây dựng đô 
thị theo hướng đô thị thông minh, gắn với nhu cầu 
phát triển kinh tế của địa phương, tiếp tục đầu tư 
hệ thống hạ tầng kĩ thuật đồng bộ, hiện đại, thân 
thiện môi trường. Chủ tịch UBND Thành phố - 
Hoàng Vũ Thảnh chia sẻ thông tin, thành phố sẽ 
huy động các nguồn lực trong đầu tư kết cấu hạ 
tầng, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch, thiết kế đô 
thị nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Phấn đấu đến 
năm 2025, hoạt động kiểm tra của các cơ quan 
quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố được thực 
hiện thông qua môi trường số; Hạ tầng mạng băng 
rộng cáp quang phủ 100%; 100% khu vực trên địa 
bàn phủ mạng di động 4G, 5G. Đến năm 2030, 
80% dân số có tài khoản thanh toán điện tử./.

N.T.H.H
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Được sự cho phép của Uỷ ban Nhân dân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hướng dẫn của 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng 
tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021); 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 
Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương tiến hành tổ chức Hội thi Sáng 
tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 - 
2021. Đây là hội thi lần thứ 11 ở tỉnh ta, là sự tiếp 
nối theo định kỳ hai năm một lần của các hội thi 
lần trước. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tổ chức nhằm 
thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần 
chúng nhân dân, của các nhà khoa học và công 
nghệ để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Hội thi là nơi hội tụ của các tài 
năng sáng tạo ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần kinh 
tế, ở các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu, học tập và 
sản xuất, góp phần đưa những sáng tạo có giá trị 
về kinh tế và ý nghĩa về xã hội phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hội thi 
đã khẳng định sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ, có 
hiệu quả giữa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 
thuật (Liên hiệp hội), Sở Khoa học và Công nghệ, 
Liên đoàn Lao động và Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh và cơ quan, ban ngành, địa phương, 
trong đó Liên hiệp hội được giao nhiệm vụ là cơ 
quan thường trực của Hội thi. 

Sau gần 2 năm phát động, tuyên truyền, phổ 
biến, tổ chức  triển khai, Ban Tổ chức đã nhận 
được 103 giải pháp dự thi (tăng hơn lần trước 32 
giải pháp), được tập trung 6 lĩnh vực: Cơ khí, tự 
động hóa, xây dựng, giao thông vận tải (36 giải 
pháp); Y dược (06 giải pháp); Giáo dục và Đào 
tạo (25 giải pháp); Công nghệ thông tin, điện tử, 
viễn thông (11 giải pháp); Nông lâm ngư nghiệp, 
Tài nguyên và Môi trường (14 giải pháp), và lĩnh 
vực Vật liệu, Hóa chất, Năng lượng, dầu khí (11 
giải pháp). Trong các giải pháp dự thi, Thành phố 

Vũng Tàu có 42 giải pháp (trong đó Liên doanh 
Dầu khí: 25), Thành phố Bà Rịa: 11 giải pháp, 
Huyện Đất Đỏ: 09 giải pháp, Huyện Long Điền: 
10 giải pháp, Huyện Châu Đức: 02 giải pháp, TX 
Phú Mỹ: 12 giải pháp, Huyện Xuyên Mộc: 03 giải 
pháp, ngoài tỉnh: 03 giải pháp. Trường Đại học, 
cao đẳng trong tỉnh: 11 giải pháp (Cao đẳng Kỹ 
thuật công nghệ: 8; Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: 
03). Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
COVID-19, song với quyết tâm cao nên các giải 
pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tham dự 
lần này rất phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Điểm nổi bật của các giải pháp dự thi là tính 
ứng dụng rất cao. Đa số các giải pháp dự thi đều có 
ý tưởng xuất phát từ thực tế, từ những trăn trở của 
người lao động trong sản xuất và hầu hết các giải 
pháp sau khi hoàn thiện đều được ứng dụng trở lại 
phục vụ cho sản xuất và đời sống.

Để đánh giá kết quả các giải pháp tham dự Hội 
thi, Ban Tổ chức đã tổ chức 09 Hội đồng chấm thi 
chuyên ngành. Do đại dịch COVID-19 nên các Hội 
đồng vừa chấm trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 
Hội đồng làm việc với tinh thần khẩn trương, 
nghiêm túc và khách quan. Căn cứ kết quả chấm 

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TRONG ĐẠI DỊCH
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH 

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
II ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh BR-VT

Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải
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thi của các Hội đồng chấm thi, Ban Tổ chức đã 
quyết định trao giải cho 46 giải pháp gồm 05 giải 
Nhất, 12 giải Nhì, 12 giải Ba và 21 giải Khuyến 
khích. Đồng thời Ban Tổ chức chọn 20 giải pháp 
tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần 
thứ 16 (năm 2020-2021). 

Hội thi năm nay tập trung nhiều ở lĩnh vực Cơ 
khí, tự động hóa, Xây dựng, Giao thông vận tải với 
36/103 giải pháp và 16/36 giải pháp đoạt giải. Một 
số giải pháp đoạt giải ở lĩnh vực này được Ban 
Tổ chức và Hội đồng chấm thi đánh giá rất cao 
như giải pháp “Kết cấu Subsea Template kết nối 
với giếng khoan TU-3X không sử dụng trạm lặn 
bão hòa” của Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết 
kế, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Giải pháp 
này đã được Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 
áp dụng để kết nối thành công giàn khai thác khí 
condensate BK-TNG với giếng khoan thăm dò 
TU-3X tại mỏ Thiên Ưng vào tháng 09/2014. Có 
thể áp dụng để kết nối các giếng khoan thăm dò 
với giàn khai thác dầu khí ở vùng biển có độ sâu 
nước lên tới 180m, trong giai đoạn phát triển mỏ 
mà không phải sử dụng trạm lặn bão hòa. Giúp các 
công ty khai thác dầu khí vươn ra vùng biển nước 
sâu, xa bờ. Giải pháp này đã mang lại hiệu quả 
kinh tế cho 01 vị trí giàn là 1.7 triệu USD. Đây là 
giải pháp đoạt giải Nhất Hội thi.

Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo tham gia 25/103 
giải pháp và có 12 giải pháp đoạt giải. Một số giải 
pháp có ý nghĩa thiết thực trong công tác giảng dạy 
như giải pháp “Bàn cờ thông minh” của trường 
Mầm non Châu Thành, TP Vũng Tàu. “Bàn cờ 
thông minh” dạy cho trẻ nhiều kỹ năng chơi như: 
trẻ vẽ, nặn, cắt hình ảnh, xé dán, viết sao chép, bôi 
xóa thuận tiện, nhằm giảm bớt thời gian, sức lực 
của giáo viên trong quá trình làm đồ dùng, đồ chơi, 
đồng thời luôn thay đổi tạo ra trò chơi  mới lạ, lôi 
cuốn trẻ ôn luyện những kiến thức kỹ năng đã học, 
phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định, óc quan 
sát, trí tưởng tượng, khả năng phán đoán, phát huy 
được tính tích cực, chế tạo ra nhiều sản phẩm từ 
những kiến thức kỹ năng đã học trong trường mầm 
non áp dụng vào thực tiễn trong sinh hoạt hàng 
ngày của trẻ, giúp trẻ thêm mạnh dạn tự tin. Giải 
pháp đoạt giải Nhì Hội thi.

Ở lĩnh vực Nông lâm Ngư nghiệp, Tài nguyên 
và Môi trường có 14 giải pháp tham gia và 4 giải 

pháp đoạt giải. Giải pháp “Nâng cao chất lượng 
sản phẩm đặc sản nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa 
– Vũng Tàu sau thu hoạch bằng công nghệ sấy”. 
Trái nhãn xuồng cơm vàng được xem là đặc sản 
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vì hương vị của nhãn 
xuồng cơm vàng Bà Rịa - Vũng Tàu có một hương 
vị đặc trưng “cơm dày, giòn, ăn rất ngon” do đó mà 
được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Nhưng khi 
vào mùa thì nhãn lại tập trung chín rộ buộc phải 
bán giá hạ để giải quyết sản phẩm chín tập trung 
đây là nổi trăn trở của nhóm tác giả làm sao để giải 
quyết sản phẩm cho bà con, khi vào mùa mà giá 
vẫn ổn định. Qua thời gian tham khảo và tìm hiểu 
nhóm tác giả đã tìm được loại máy sấy theo qui 
trình sạch sẽ cho ra sản phẩm sấy khô nhưng cơm 
trái nhãn vẫn còn dẻo và thơm ngon có thể nhập 
vào siêu thị và bán vào dịp tết và các mùa quanh 
năm sẽ nâng được giá thành sản phẩm và kéo dài 
thời gian giao hàng cho các siêu thị. 

Hội thi lần này, ghi nhận sự tích cực tham gia của 
các đơn vị như: Vietsovpetro, trường Cao đẳng Kỹ 
thuật Công nghệ, Hội Nông dân các huyện. Điều 
đó thể hiện công tác tuyên truyền Hội thi có tác 
động tích cực tới các cơ quan, trường học, doanh 
nghiệp trong tỉnh.

Kết quả đạt được của Hội thi năm nay là nhờ sự 
quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hưởng ứng của các 
ngành, địa phương. Ban Tổ chức đã làm tốt công 
tác chuẩn bị cũng như triển khai kế hoạch hội thi. 
Công tác thông tin tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng của Báo, đài PTHT tỉnh 
và các ban, ngành, địa phương trong việc phổ biến 
Hội thi đến đông đảo nhân dân, người lao động đã 
góp phần làm cho hội thi đạt kết quả tốt.

Để thúc đẩy hơn nữa phong trào thi đua lao động 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, Ban Tổ chức đã đề xuất 
một số ý kiến: 

- Cần tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp uỷ 
Đảng, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, 
đoàn thể đối với phong trào thi đua lao động sáng 
tạo của quần chúng nhân dân, nâng cao trách 
nhiệm của người lãnh đạo đứng đầu các cấp, các 
ngành, các tổ chức xã hội đối với hoạt động sáng 
tạo, trong đó lấy việc tổ chức các Hội thi Sáng tạo 
Kỹ thuật là một trong các nhiệm vụ nòng cốt để 
thúc đẩy hoạt động sáng tạo kỹ thuật trong toàn 
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Tọa đàm “Vai trò của sở hữu trí tuệ với phát triển kinh tế 
- xã hội” do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN tổ chức năm 2019 

(Ảnh nguồn: Báo KH&PT)
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính 

phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt 
Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (sau đây 
gọi tắt là “Chiến lược”).

CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐẾN  
NĂM 2030: BÀ RỊA - VŨNG TÀU GÓP PHẦN 

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, HIỆU QUẢ  
HỆ THỐNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

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

Chiến lược do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì 
xây dựng, với sự phối hợp của các Bộ, ngành liên 
quan (Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Tài 
chính, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giáo 
dục và Đào tạo…) và sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật 
của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Đây là lần 
đầu tiên Việt Nam ban hành một chiến lược mang 
tầm quốc gia về sở hữu trí tuệ, đánh dấu một bước 
phát triển mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khẳng 
định sở hữu trí tuệ là công cụ quan trọng góp phần 
thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 
22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 
13/01/2022, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

tỉnh.
- Thường xuyên sơ kết, tổng kết phong trào 

thi đua lao động sáng tạo kỹ thuật, kịp thời khen 
thưởng, tuyên dương, tôn vinh các tổ chức, cá 
nhân điển hình, nhất là các tổ chức cá nhân có giải 
pháp sáng tạo đóng góp cho phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Mở rộng việc cung cấp thông tin về 
hoạt động sáng tạo kỹ thuật của các đơn vị, các địa 
phương. 

- Các cấp, các ngành cần nhận thức đầy đủ tầm 
quan trọng và có hành động cụ thể, thiết thực tới 
phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật để khơi dậy 
những tiềm năng sáng tạo còn tiềm ẩn trong cán 
bộ, công nhân viên và nhân dân lao động. Kinh 
nghiệm thực tiễn cho thấy cơ quan nào, đơn vị nào 

quan tâm thiết thực và có sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể 
hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo thì ở đó có phong 
trào lao động sáng tạo đạt kết quả cao.

- Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hiện nay 
luôn gắn liền với phong trào thi đua lao động sáng 
tạo mà trọng tâm là hoạt động nghiên cứu và áp 
dụng các giải pháp hữu ích, sáng kiến, sáng chế 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy hoạt 
động sáng tạo kỹ thuật phải trở thành những hoạt 
động chính, chủ yếu của phong trào thi đua rộng 
rãi của nhân dân.

Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức Lễ tổng kết và 
trao giải ngày 16/12/2021, phát động Hội thi Sáng 
tạo Kỹ thuật lần thứ 12, năm 2022 - 2023.

N.N.N

|| CN. Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
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Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao tính 
đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động sở hữu trí tuệ ở 
tất cả khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, 
thực thi quyền nhằm tạo môi trường khuyến khích 
đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc 
tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng 
trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; 
hoạt động sở hữu trí tuệ có sự tham gia tích cực 
của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó viện 
nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là 
các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc 
tạo ra, khai thác tài sản trí tuệ và thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao nhận thức 
về sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân nhằm hướng tới hình thành văn hóa sở hữu 
trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến đến năm 2025, 
100% cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ, thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh cử cán bộ 
có liên quan tham gia các lớp đào tạo cơ bản, 
nâng cao về sở hữu trí tuệ; 100% viện nghiên 
cứu, trường đại học, cao đẳng, các tổ chức, doanh 
nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào 
tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ; tối thiểu 300 đơn vị 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; 80% 
cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể thao đảm 
bảo thực thi quyền tác giả và quyền liên quan; có 
ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của 
tỉnh và 30 sản phẩm gắn với Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh 
được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài 
sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau 
khi được bảo hộ.

Đến năm 2030, đơn đăng ký quyền sở hữu trí 
tuệ của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đạt 
tối thiểu trung bình mỗi năm: 05 sáng chế, 20 kiểu 
dáng công nghiệp, 200 nhãn hiệu, 01 - 03 giống 
cây trồng; Có ít nhất 02 sáng chế, giải pháp hữu 
ích được hỗ trợ khai thác thương mại, ứng dụng 
vào thực tiễn, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh; Có ít nhất 02 doanh nghiệp được hỗ 
trợ triển khai hoạt động kiểm toán, định giá, quản 
trị tài sản trí tuệ; từ đó góp phần hình thành văn 
hoá sở hữu trí tuệ, coi tài sản trí tuệ là yếu tố cốt lõi 
trong quá trình phát triển của doanh nghiệp; 100% 
cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể thao chấp 
hành tốt các quy định về quyền tác giả và quyền 
liên quan; có ít nhất 15 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, 
đặc thù của tỉnh và 50 sản phẩm gắn với Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) 

Ảnh minh họa
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của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát 
triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất 
lượng sau khi được bảo hộ.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 8 
nhiệm vụ, giải pháp đó là, (1) Triển khai thực hiện 
chính sách, phát luật về sở hữu trí tuệ; (2) Nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ; (3) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ; (4) Thúc đẩy các hoạt động 
tạo ra tài sản trí tuệ; (5) Khuyến khích, nâng cao 
hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ; (6) Phát triển các 
hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ; (7) Tăng cường 
nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ; (8) 
Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; tích 
cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về sở 
hữu trí tuệ.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu 
mối tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, 
kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 
hàng năm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả 
thực hiện; tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch 

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược 
Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu của Chiến lược là:

1) Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ 
và khai thác quyền sở hữu trí tuệ;

2) Việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng bảo đảm nhanh 
chóng, minh bạch, công bằng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội;

3) Hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ được nâng cao rõ rệt, tình trạng xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ giảm đáng kể;

4) Tài sản trí tuệ mới của cá nhân, tổ chức Việt Nam gia tăng cả về số lượng và chất lượng, cải 
thiện vượt bậc các chỉ số về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
(GII): Số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16-18%/năm, 
số lượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tăng trung bình 6-8%/năm, số lượng đơn đăng ký 
nhãn hiệu tăng trung bình 8-10%/năm; số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng trung 
bình 12-14%/năm, 10-12% trong số đó được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài...

5) Hiệu quả sử dụng quyền sở hữu trí tuệ được nâng cao và gia tăng đáng kể số lượng sản phẩm 
có hàm lượng sở hữu trí tuệ cao: tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8-10% số sáng chế 
được cấp văn bằng bảo hộ; có ít nhất 1-2 giống cây trồng được khai thác quyền ở nước ngoài; 
phát triển một số ngành công nghiệp có mức độ sử dụng tài sản trí tuệ cao; số lượng doanh 
nghiệp sử dụng hiệu quả công cụ SHTT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng đáng kể; 
phấn đấu đến năm 2030 doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên quyền tác giả, 
quyền liên quan đóng góp khoảng 7% GDP….

05 năm 2022 -2025, tổng kết thực hiện Kế hoạch 
đến năm 2030; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 
liên quan đến sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực sở hữu 
công nghiệp; tăng cường công tác quản lý và thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ được giao; hỗ trợ về mặt chuyên môn 
đối với các sở, ban ngành, các địa phương, các chủ 
thể có liên quan trong việc duy trì và phát triển 
các đối tượng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể trên địa bàn 
tỉnh; hỗ trợ các sở, ban ngành, Uỷ ban Nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực 
hiện kế hoạch; hàng năm xây dựng và bố trí kinh 
phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao 
trong kế hoạch.

Các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa nội dung, tổ chức 
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan 
trong Kế hoạch này theo quy định pháp luật hiện 
hành./.

T.T.K.L, M.H.Y
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và Kế hoạch số 359-KH/TU ngày 16/7/2020 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tại Quyết định số 336/QĐ-UBND 
ngày 17/02/2021 (Quyết định số 336/QĐ-UBND). Sau 
thời gian triển khai Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) ngày 
càng hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia 
chuyển đổi số và cuộc CMCN 4.0 như sau:

Công tác triển khai, hướng dẫn các chính 
sách mới khuyến khích, huy động mọi nguồn 
lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ, 
bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài 
sản trí tuệ; khuyến khích thương mại hoá và 
chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ: 

Ứng dụng KHCN vào trong sản xuất hàu giống Thái Bình Dương tại Công ty TNHH NTTS MOLLUSCA HQ; 
xã An Ngãi, huyện Long Điền

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 
của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
(Nghị quyết 50), Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng 
lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
(Chỉ thị 16) và Kế hoạch số 359-KH/TU ngày 16/7/2020 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 
52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 
số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, UBND tỉnh ban 
hành Chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện Nghị 
quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ 

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

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: HOÀN THIỆN 
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, CHỦ ĐỘNG THAM 
GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CUỘC CMCN 4.0 
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UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Hỗ trợ khởi 
nghiệp Đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2021-
2025 và Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới 
sáng tạo năm 2021; thành lập Ban chỉ đạo Hỗ trợ 
khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2021-2025; ban hành Kế hoạch số 149/KH-
UBND ngày 10/11/2020 triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của 
HĐND tỉnh quy định về nội dung và mức chi từ 
ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT 
đến năm 2025. Đã triển khai thực hiện các quy 
định về Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo để 
hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực 
hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu 
tư mạo hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo; Riêng trong năm 2021 đã hướng dẫn 33 lượt 
tổ chức, cá nhân thủ tục đăng ký xác lập quyền 
Sở hữu trí tuệ theo quy định. Tổng hợp, báo cáo 
kết quả thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển 
thương hiệu cho các đặc sản của tỉnh giai đoạn 
2014 - 2020. Xây dựng, trình phê duyệt Kế hoạch 
triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ và 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích thương 
mại hoá và chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu 
trí tuệ.

Công tác triển khai Đề án phát triển Đô thị 
thông minh: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg 
ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững 
Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng 
đến 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT và Kế hoạch 
triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết số 
112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019. Hiện tại các sở, 
ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố đang 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công 
theo tiến độ được phê duyệt.

Công tác triển khai các chương trình cho việc 
hỗ trợ tạo việc làm mới, phát triển hệ thống 
thông tin thị trường lao động trên nền tảng 
ứng dụng công nghệ số và tổ chức triển khai 
thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã 
hội trong xu thế của cuộc CMCN 4.0: Trong 

năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 
Chương trình hành động về sử dụng lao động qua 
đào tạo trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
Xây dựng, trình phê duyệt Đề án “Thu hút lao 
động chất lượng cao làm việc tại tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2022 - 2025” nhằm hỗ trợ, tạo việc làm mới, 
phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động 
trong tỉnh; Triển khai hệ thống thông tin thị trường 
lao động trên nền tảng ứng dụng công nghệ số, cập 
nhật thông tin lên Website “người tìm việc, việc tìm 
người”; Khai thác vận hành phần mềm ngân hàng 
lao động; thường xuyên cập nhật các tin tức về lĩnh 
vực lao động việc làm, văn bản pháp luật liên quan 
và thông tin người tìm việc, việc tìm người; tuyên 
truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người lao động 
chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều 
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do 
Covid-19; Thu thập thông tin thị trường lao động 
trực tuyến thông qua fanpage, mã QR, zalo, email, 
Website,... Tiếp nhận doanh nghiệp thông báo tình 
hình biến động lao động hằng tháng theo quy định, 
kịp thời tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu 
cầu tuyển dụng thêm lao động; Vận hành có hiệu 
quả phòng phỏng vấn trực tuyến và các sàn giao 
dịch việc làm trực tuyến.

Nhân viên công ty Xelex và ngân hàng bưu điện Liên Việt tập 
huấn, hướng dẫn nông dân lập kế hoạch sản xuất trên phần 

mềm quản lý
Công tác Triển khai các văn bản pháp luật về 

doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh để tạo điều 
kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình và 
hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng 
như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, đồng 
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thời ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả 
về kinh tế và xã hội. Đảm bảo cho doanh nghiệp 
tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà 
luật không cấm; tạo lập môi trường kinh doanh 
bình đẳng giữa các mô hình, hoạt động kinh tế 
mới và kinh tế truyền thống. Triển khai cung cấp 
thông tin khảo sát đến các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn tỉnh nhằm khảo sát đánh giá hiện 
trạng sử dụng các nền tảng số thuộc Chương trình 
SMEx và nhu cầu của doanh nghiệp với các nền 
tảng số để có những cải thiện, bổ sung cho phù 
hợp với nhu cầu bức thiết cho việc đẩy mạnh triển 
khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chuyển đổi số tại địa chỉ: https://bit.ly/3CZzxJP.

- Cung cấp thông tin về việc triển khai hỗ trợ 
chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh theo Văn bản số 3996/BKHĐT-PTDN ngày 
24/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: Tài 
liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp 
Việt Nam tại địa chỉ: https://ebook.business.gov.
vn. (Nội dung cung cấp kiến thức, lộ trình và chỉ 
dẫn giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh 
nghiệp, đặc biệt là Doanh nghiệp nhỏ và vừa); công 
bố công khai và rộng rãi hoạt động của Chương 
trình tại Cổng thông tin: http://digital.business.
gov.vn và trang Facebook: http://Facebook.com/
chuyendoisodn/, đã phối hợp với nhiều đối tác 
trong nước và quốc tế triển khai nâng cao nhận 
thức, tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi 
số, tư vấn lộ trình chuyển đổi số, đào tạo, kết nối 
giải pháp cho 5.000 doanh nghiệp tiếp cận Chương 
trình và xây dựng các tài liệu, công cụ cho cộng 
đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số; Hướng dẫn 
về việc cấp Giấy chứng nhận hộ kinh doanh cho 
các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc 
phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân 
dân, sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên 
nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị 
thuộc Công an nhân dân theo Văn bản hướng dẫn 
số 5920/BKHĐT-ĐKKD ngày 01/9/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; Tổ chức Hội thảo khoa học 
“Ứng dụng Kinh tế tuần hoàn vì mục tiêu tăng 
trưởng Xanh, phát triển bền vững, mô hình nghiên 
cứu tại tỉnh BR-VT”. Đang triển khai thực hiện Đề 
án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần 
hoàn phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội bền vững 

huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2022 – 2026”.

Triển khai các mô hình mới trên cơ sở khung 
pháp lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây 
dựng về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích 
ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường, các chỉ tiêu cụ thể cho đánh giá công 
nghệ xử lý chất thải; tổ chức triển khai thực 
hiện cơ chế, chính sách để thu thập, tạo lập, 
quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài 
nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu 
quản lý “không gian phát triển” của tỉnh. Áp 
dụng các quy định trong việc tạo lập hành lang 
pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung số về tài 
nguyên và môi trường; xây dựng các mô hình 
dự báo, cảnh báo trong lĩnh vực Tài nguyên và 
Môi trường nhằm hỗ trợ ra Quyết định và cung 
cấp thông tin đến người dân và doanh nghiệp: 
Duy trì công tác thu thập, cập nhật dữ liệu về các 
nguồn thải vào Cơ sở dữ liệu môi trường (bao gồm 
dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính) phục vụ 
công tác kiểm soát ô nhiễm, thích ứng với biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng; Triển khai xây dựng hệ 
thống báo cáo công tác Bảo vệ môi trường phục vụ 
cho công tác thu thập, tạo kênh để doanh nghiệp 
báo cáo về công tác bảo vệ môi trường tại doanh 
nghiệp trên môi trường mạng; Thực hiện nâng cấp 
Ứng dụng (App) Sổ tay bảo vệ môi trường thành 
ứng dụng (App) truyền thông ngành Tài nguyên và 
Môi trường, tạo lập kênh thông tin phục vụ công 
tác truyền thông ngành Tài nguyên và Môi trường. 
Đồng thời, tạo kênh để người dân và doanh nghiệp 
phản ánh kịp thời các thông tin trong lĩnh vực Tài 
nguyên và Môi trường.

N.T.T
(Nguồn Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 26/01/2022 của 
UBND tỉnh BR-VT)
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Thực hiện Quyết định số 4164/QĐ-BNN-
KHCN ngày 26/10/2021 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn về Kế 

hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 
19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống 
truy xuất nguồn gốc; Kế hoạch số 91/KH-UBND 
ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai 
thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ 
thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh BR-
VT năm 2021, sau thời gian triển khai đã đạt được 
một số kết quả như sau:

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến 
về các hoạt động truy xuất nguồn gốc: Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến về lợi ích, tầm quan trọng của 
truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu ngày càng cao 
của thị trường, người tiêu dùng về truy xuất nguồn 
gốc, Đề án 100 của Chính phủ, Quyết định 3360/
QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu thông qua nhiều hình thức trực tuyến 
lồng ghép các hội nghị, hội thảo, đăng trên trang 
thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, phần mềm kết nối nông lâm thủy sản, 
các hoạt động thẩm định đánh giá điều kiện đảm 
bảo an toàn thực phẩm, lấy mẫu giám sát, hậu 
kiểm chất lượng, an toàn thực phẩm, các hoạt động 
xúc tiến thương mại trực tuyến; Gửi văn bản thông 
báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản các qui định 
của thị trường nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc, 
các văn bản của bộ, ngành Trung ương triển khai 
về công tác truy xuất nguồn gốc; Tổ chức 01 lớp 
tập huấn trực tuyến cho 5 doanh nghiệp được hỗ 
trợ xây dựng, áp dụng công nghệ truy xuất nguồn 
gốc bằng tem điện tử thông minh với 15 học viên 
tham gia.

Công tác hỗ trợ các cơ sở ứng dụng và nâng 

cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy 
sản thông qua mã QR code: Trong năm 2020 và 
năm 2021 Ngành nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn đã thống kê, lựa chọn, hỗ trợ 10 cơ sở  sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 
ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua 
mã QR code (hỗ trợ chi phí tư vấn, thiết kế, đưa 
sản phẩm lên hệ thống truy xuất nguồn gốc, tem 
truy xuất); với các sản phẩm của tỉnh được hỗ trợ 
gồm: thịt gà, rau quả, trứng vịt, ca cao, sa kê, nhãn 
xuồng cơm vàng, hồ tiêu, nấm các loại, bơ, cá khô.

Sử dụng mã quét QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm của 
Công ty TNHH nấm Hòa Long; địa chỉ: Đường số 07, xã Hòa 

Long, TP.Bà Rịa)
Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng và giám sát vùng 

trồng: trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã có 4 
vùng trồng được cấp mã số, bao gồm 3 vùng trồng 
nhãn với diện tích tổng 44 ha và 1 vùng trồng 
chuối diện tích 240 ha được cấp. Thị trường xuất 
khẩu là Trung Quốc, Mỹ, Úc, New Zealand. Ngoài 
ra có 2 cơ sở đóng gói chuối được cấp mã số xuất 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  
“TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY 
XUẤT NGUỒN GỐC” LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP  

NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022
|| KS. Nguyễn Văn Bình
Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT
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khẩu vào Trung Quốc; Thực hiện giám sát định 
kỳ hàng năm đối với các vùng đã được cấp mã số 
nhằm kiểm tra tính tuân thủ các tiêu chí quy định 
của tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV.

Trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi 
phạm trong hoạt động truy xuất nguồn gốc nông 
nghiệp: Kiểm tra thủ tục truy xuất và thu hồi sản 
phẩm không đảm bảo của cơ sở trong quá trình 
thẩm định cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực 
phẩm thuộc phạm vi quản lý theo qui định của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Thông 
tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 
quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử 
lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an 
toàn và Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 
21/01/2011 quy định về truy xuất nguồn gốc và 
thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an 
toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản; Trong 
quá trình thẩm định, hướng dẫn cơ sở xây dựng, 
hoàn thiện thủ tục truy xuất và giám sát quá trình 
thực hiện của cơ sở; Truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm khi phát hiện mẫu giám sát, hậu kiểm chất 
lượng, an toàn thực phẩm không đảm bảo an toàn 
thực phẩm theo Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 13/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn về Quy định giám sát an toàn thực 
phẩm sau thu hoạch.

Trong năm 2021, với tình hình sản xuất kinh 
doanh gặp một số khó khăn do ảnh hưởng dịch 
bệnh covid-19 kéo dài, thị trường truyền thống thu 
hẹp nên các doanh nghiệp tăng cường kinh doanh 
trên nền tảng các sàn thương mại điện tử. Do đó 
việc đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng 
sản phẩm, minh bạch thông tin về hàng hóa là rất 
cần thiết để tạo uy tín cho doanh nghiệp sản xuất, 
niềm tin cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp 
đã thấy được tầm quan trọng của minh bạch thông 
tin sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và có ý thức 
thực hiện; Việc tăng cường triển khai các giải pháp 
truy xuất nguồn gốc hàng hóa đặc biệt đối với sản 
phẩm nông lâm thủy sản, nhằm kiểm soát chất 
lượng sản phẩm, minh bạch thông tin sản phẩm 
của đơn vị sản xuất, đáp ứng yêu cầu người tiêu 
dùng, thị trường nhập khẩu, từng bước đẩy lùi 
hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 
hành vi xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, vi 
phạm pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Định hướng năm 2022: Trong năm 2022 Ngành 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm “Triển khai, áp 
dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc ngành 
nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2022-2025” như sau:

- Tổ chức 04 lớp tuyên truyền, phổ biến, tập 
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Ngày 30/03, tại Sở Khoa học và Công nghệ, 
Khối thi đua các sở, ngành Khoa học - Văn 
hoá - Xã hội (KH-VH-XH) đã tổ chức Hội 

nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. 
Đến dự, ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở 
KH&CN cùng các đồng chí Lãnh đạo đại diện các 
Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc Khối thi đua KH-
VH-XH.

Các đơn vị tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2022
Khối thi đua các sở, ngành KH-VH-XH gồm 08 

đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Giáo dục và Đào 
tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa và 
Thể thao; Sở Y tế. Trong đó, Sở Khoa học và Công 
nghệ là Khối trưởng; Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội là Khối phó năm 2022.

Tại Hội nghị, các đơn vị thảo luận, cho ý kiến về 
tổ chức các hoạt động và bình xét thi đua của Khối 
thi đua các Sở, ban ngành KH-VH-XH năm 2022. 
Với sự thống nhất cao, các đơn vị đã ký kết Giao 
ước thi đua với 08 nội dung trọng tâm: 

Một là, Sớm xây dựng và tổ chức triển khai thực 
hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, 
phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động 
của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2022, góp phần tạo đà thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

HỘI NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA VÀ 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2022

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

huấn nâng cao nhận thức về truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm nông lâm thủy sản cho các đối tượng cơ 
sở: trồng trọt; nuôi trồng; sản xuất, giết mổ, kinh 
doanh sản phẩm chăn nuôi; sơ chế, chế biến sản 
phẩm nông lâm thủy sản.

- Quản lý, giám sát việc ứng dụng và duy trì hệ 
thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy 
sản trên địa bàn tỉnh: Đánh giá tình hình áp dụng 
hệ thống truy xuất, mức độ thông tin truy xuất sản 
phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, đề xuất 
giải pháp nâng cao mức độ truy xuất, đáp ứng yêu 
cầu truy xuất thông tin theo qui định; Giám sát 
việc vận hành, duy trì hệ thống, kích hoạt và dán 
tem truy xuất của cơ sở được hỗ trợ; Hỗ trợ, hướng 
dẫn các doanh nghiệp có thực hiện hệ thống truy 
xuất kết nối thông tin vào hệ thống truy xuất hàng 

hóa của tỉnh, bộ, quốc gia (nếu có).
- Tiếp tục Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng và Giám 

sát vùng trồng.
- Quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt 

động truy xuất nguồn gốc nông nghiệp: Tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 
phạm về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và 
hoạt động truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. 

N.V.B
(Nguồn: Báo cáo số 24/BC-SNN ngày 17/01/2022 của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kế hoạch số 123/KH-
UBND ngày 16/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 
2022)
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VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025), tạo sự chuyển 
biến tích cực, đồng bộ trên các lĩnh vực văn hóa, 
xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời 
sống và sức khỏe của Nhân dân, đồng thời đóng 
góp tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện 
tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen 
thưởng, trong đó chú trọng thực hiện Chỉ thị số 
34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ 
thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng 
năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về thi đua ái quốc để công tác thi đua, 
khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp hiệu 
quả trong việc tăng cường xây dựng đảng và hệ 
thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, xây dựng 
tỉnh BR-VT phát triển nhanh và bền vững.

Ba là, tiếp tục triển khai và đẩy mạnh thực hiện 
các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính 
phủ và UBND tỉnh phát động, cụ thể là:

- Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) 
theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng (Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 
23/8/2021 của UBND tỉnh);

- Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn 
kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống 
và chiến thắng đại dịch Covid-19” (Kế hoạch số 
152/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh 
đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đặc biệt 
“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 
phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”);

- Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới”;

- Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo 
– Không để ai bị bỏ lại phía sau” (Kế hoạch số 
150/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh 
về thực hiện Phong trào “Bà Rịa - Vũng Tàu chung 

tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau 
giai đoạn 2021-2025”);

- Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 
và phát triển”;

- Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập 
quốc tế”;

- Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi 
đua thực hiện văn hóa công sở”;

- Phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”;

- Phong trào “Đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính” (Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 
24/4/2021 của UBND tỉnh phát động phong trào 
thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2021 - 2025);

- Kế hoạch thực hiện “Chính quyền thân thiện, 
vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu (Ban hành kèm theo Quyết định số 
1878/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh).

Các Sở, Ban ngành, đơn vị tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các phong trào thi đua của các Bộ ngành 
Trung ương, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp được giao của từng 
ngành trong phong trào thi đua năm 2022, thực 
hiện đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả, 
đảm bảo “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch 
Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm 
bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hỗ 
trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
nhằm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú 
trọng thi đua triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 
02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh 
về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải 
cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp, khâu 
đột phá trong phát triển kinh tế bền vững dựa trên 
4 trụ cột theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ VII đã đề ra. 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực 
văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa 
học và công nghệ, thông tin, truyền thông, an sinh 
xã hội, dân tộc; đảm bảo các nguồn lực nâng cao 
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hiệu quả phòng, chống dịch, khám chữa bệnh, 
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phát thanh, 
truyền hình, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật, nâng cao hiệu quả quản lý công nghệ, tăng 
cường tiếp cận cuộc CMCN 4.0, phong trào thi 
đua khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng 
cường triển khai tốt chính sách, chương trình hỗ 
trợ cho đồng bào nông thôn, miền núi, đồng bào 
dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, nâng cao chất 
lượng các phong trào thi đua yêu nước, lồng ghép 
với các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày 
lễ lớn của đất nước, dân tộc, của tỉnh và ngày kỷ 
niệm của từng ngành nhằm tạo khí thế thi đua sôi 
nổi, rộng khắp, hiệu quả. Sáng tạo, đổi mới các 
phong trào thi đua của ngành thiết thực, đạt hiệu 
quả; phát hiện bồi dưỡng, kịp thời sơ kết, tổng kết 
khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Năm là, tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy 
tinh gọn, hoạt động hiệu quả, chú trọng công 
tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm 
và đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong 
thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ; đẩy mạnh 
công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục 
hành chính, thực hiện cắt giảm tối đa thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính; duy trì, cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả, chất 
lượng công việc.

Sáu là, tiếp tục phát huy những mặt tích cực, 
khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính 
quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể quần chúng 
trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ về 
an ninh – quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục 
quốc phòng, an ninh; tiếp tục thực hiện tốt Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây 
dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/
TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức thực hiện có 
hiệu quả học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ 
Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí 

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc”, xem đây là nhiệm vụ trọng 
tâm thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của các cơ quan, đơn vị.

Bảy là, tiếp tục kiện toàn Hội đồng thi đua - 
khen thưởng, tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, 
khen thưởng thuộc từng cơ quan, đơn vị, phát huy 
vai trò của lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể, Hội đồng thi đua - khen thưởng, 
nhất là vai trò người đứng đầu trong việc đổi mới, 
sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác thi đua, 
khen thưởng. Thực hiện tốt quy định của pháp luật 
và hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, 
thực hiện tốt công tác khen thưởng bảo đảm chính 
xác, kịp thời, công khai, chú trọng khen thưởng tập 
thể nhỏ, cá nhân lao động trực tiếp, doanh nghiệp, 
người dân có nhiều thành tích đóng góp vào sự 
phát triển của tỉnh nói chung, của ngành, lĩnh vực 
nói riêng.

Tám là, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Khối thi đua; tổ chức các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể thao trong từng ngành, lĩnh vực nhân 
dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 
nước, dân tộc, ngày truyền thống ngành, đơn vị. 
Tổ chức hoạt động giao lưu trong Khối, giao lưu 
với các đơn vị lực lượng vũ trang nhằm tạo điều 
kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, 
hiệu quả, góp phần tăng cường sự đoàn kết gắn 
bó giữa các thành viên khối, với các lực lượng 
vũ trang. Đảm bảo các chế độ thông tin, báo cáo, 
sơ kết, tổng kết và hồ sơ công tác thi đua, khen 
thưởng của từng thành viên và của Khối theo quy 
định.

Khối KH-VH-XH đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, chủ 
động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để đạt kết quả cao nhất 

những nội dung giao ước thi đua
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MỘT SỐ CHỨC NĂNG SINH HỌC VÀ 
ỨNG DỤNG CỦA CHẤT MÀU TỰ NHIÊN 

ANTHOCYANIN TỪ THỰC VẬT
|| ThS. Trần Thị Duyên
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở 
KH&CN: Năm 2022 là năm thứ hai triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm có ý nghĩa 
quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 
- 2025), đồng thời cũng là năm mà các Sở, Ban 
ngành, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Đại hội các Sở, Ban ngành, đơn vị nhiệm kỳ 2020 
– 2025 và chương trình, kế hoạch phát triển của 
ngành giai đoạn 5 năm. Với tinh thần tiếp tục triển 
khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp 
phần tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 
các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm của tỉnh nói chung, của từng ngành nói riêng. 
“Sau Hội nghị này, với vai trò Khối trưởng, chúng 
tôi sẽ ban hành các văn bản làm cơ sở triển khai 
thực hiện, Tôi mong muốn rằng các đồng chí Lãnh 
đạo các Sở Ban ngành, đơn vị thành viên cũng sẽ 
đồng hành để cùng với toàn Khối chúng ta triển 
khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác thi đua 
năm 2022 đã đề ra. Đồng thời, Khối thi đua cũng 
mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn 
của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trong quá trình 
triển khai nhiệm vụ công tác thi đua của Khối nói 
chung và từng Sở, Ban ngành, đơn vị nói riêng”, 
Giám đốc Sở KH&CN cho biết.

V.H.T

1. Chức năng sinh học của anthocyanin
	 Đối với thực vật
Theo nhiều nghiên cứu, anthocyanin là một chất 

chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ các tế bào thực 
vật khỏi tác hại của các gốc tự do và tia cực tím. 
Ngoài ra, anthocyanin còn tạo cho các mô thực 
vật có màu từ đỏ đến tím, tạo nên màu sắc rực 
rỡ của nhiều hoa, do đó rất quan trọng trong việc 
thu hút côn trùng. Cyaninidin-3-glucozit là một 
anthocyanin khá phổ biến trong các loài thực vật 
cũng đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ 
cây chống lại ấu trùng.
	Đối với con người
Tác dụng chống oxy hóa:
Các tác nhân oxy hóa trong cơ thể bao gồm các 

gốc tự do, oxy nguyên tử, H2O2 và các oxit nitơ 
sinh ra trong quá trình trao đổi chất. Sự dư thừa 
các tác nhân oxy hóa có thể dẫn đến sự phá hủy 
và làm rối loạn chức năng của các enzym, màng 
tế bào và các gen, do đó có thể gây ra các bệnh 
viêm nhiễm, tim mạch, ung thư, lão hóa. Phân tử 
anthocyanin chứa nhiều nối đôi liên hợp, đồng thời 
chứa các nhóm hydroxyl ở các vị trí C-3 của vòng 

C, C-3’,-4’ và -5’ ở vòng B nên rất hiệu quả trong 
việc bắt giữ gốc tự do và ngắt mạch phản ứng oxy 
hóa dây chuyền. Vì vậy, các anthocyanin thể hiện 
hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Hoạt tính chống 
oxy hóa của các anthocyanidin mạnh hơn của 
các anthocyanin tương ứng và hoạt tính này giảm 
khi số phân tử đường liên kết với anthocyanidin 
càng nhiều. Hoạt tính chống oxy hóa của nhiều  
anthocyanin có thể tương đương với 
các chất chống oxy hóa thương mại như   
tert-butylhydroquinone (TBHQ), butylated  
hydroytoluene (BHT), butylated hydroxyanisole 
(BHA) và vitamin E.  

Khả năng ngăn ngừa bệnh tim mạch:
Sự oxy hóa các lipoprotein mật độ thấp (LDL: 

low-density lipoprotein) tạo ra các mảng bám  
cholesterol bị oxy hóa trên thành mạch máu, do 
đó dẫn đến chứng xơ vữa động mạch và kết quả 
là gây ra các bệnh tim. Các nghiên cứu đã chứng 
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minh các anthocyanin có khả năng ngăn ngừa sự 
oxy hóa các lipoprotein cũng như làm giảm sự keo 
tụ các phân tử cholesterol trên thành động mạch, 
do vậy có tác dụng ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư:
Hoạt tính ngăn ngừa ung thư của các anthocyanin 

liên quan đến khả năng chống oxy hóa, chống tăng 
sinh tế bào ung thư, tác dụng kháng viêm,.. Nhiều 
nghiên cứu trên động vật đã cho thấy anthocyanin 
có hiệu quả ngăn ngừa nhiều loại ung thư như ung 
thư đường tiêu hóa (bao gồm ung thư dạ dày, ung 
thư ruột, ung thư vòm họng, ung thư thực quản, 
ung thư cột sống…).

2. Ứng dụng của anthocyanin
  Trong công nghiệp thực phẩm

Anthocyanin là sắc tố tự nhiên có khả năng tạo ra 
nhiều màu sắc hấp dẫn cho các sản phẩm. Chúng 
đã được chứng minh là vừa an toàn cho người sử 
dụng vừa có lợi cho sức khỏe. Do đó, anthocyanin 
ngày càng được sử dụng nhiều để làm chất tạo 
màu (mã số E163) trong nhiều loại thực phẩm như 
nước giải khát, rượu, thạch rau câu, kem…

  Trong y học
Anthocyanin còn là hợp chất có nhiều hoạt tính 

sinh học quí giá nên nó không chỉ để tạo màu trong 
thực phẩm mà còn được sử dụng trong y học. 
Từ lâu, các anthocyanin đã được đưa vào thành 
phần của các bài thuốc cổ truyền của người da đỏ 
Bắc Mỹ, người châu Âu, Trung Quốc dưới dạng 
lá, quả, rễ cây hay hạt phơi khô.  Các dịch chiết 
hay hỗn hợp giàu anthocyanin (tuy không phải ở 
dạng tinh khiết) cũng đã được dùng để chữa các 
bệnh cao huyết áp, sốt, rối loạn chức năng gan, 
kiết lỵ, tiêu chảy, các bệnh về hệ bài tiết như sỏi 
thận, nhiễm khuẩn đường tiết niệu và các chứng 
cảm lạnh thông thường. Một số nghiên cứu còn 
cho thấy việc sử dụng các dịch chiết anthocyanin 
giúp cải thiện thị lực, tăng cường tuần hoàn máu, 
chống ung nhọt, bảo vệ các mô khỏi tác hại của tia 
tử ngoại và có tác dụng hữu hiệu trong việc điều 
trị bệnh tiểu đường. 

3. Tình hình nghiên cứu, khai thác và sử dụng 
chất màu tự nhiên- anthocyanin 

3.1. Tình hình nghiên cứu, khai thác và sử 
dụng chất màu tự nhiên trên thế giới

Trên thế giới chất màu anthocyanin thường được 
thu nhận từ dịch chiết của quả nho, vỏ nho, bắp cải 

đỏ, củ cải đỏ, … Hỗn hợp anthocyanin sử dụng 
rộng rãi nhất trong thực phẩm là anthocyanin từ 
vỏ nho (E163 (i)) và anthocyanin chiết xuất từ quả 
nho đen (E163 (iii)). Hiện nay, bắp cải đỏ (Brassica 
oleracea L.) cũng được xem là nguồn anthocyanin 
tự nhiên có giá trị do có khả năng trồng với diện 
tích lớn, có thể thu hoạch quanh năm, tạo ra màu 
hồng sáng ở pH thấp và màu hồng/tím hoa cà ở 
pH trung tính, không có mùi lạ, bền với nhiệt và 
ánh sáng hơn so với các anthocyanin chiết từ các 
nguồn tự nhiên khác như vỏ nho, quả nho đen,… 
Trong thực tế anthocyanin chủ yếu được chiết xuất 
dưới dạng thô để sử dụng trong thực phẩm do việc 
tinh chế anthocyanin khá khó khăn. Sản phẩm 
anthocyanin thương mại có thể ở dưới dạng dịch 
chiết cô đặc hay ở dạng bột khô (bằng cách trộn 
dịch chiết anthocyanin cô đặc với chất mang thích 
hợp rồi sấy phun).

Hình 1. Một số dạng sản phẩm anthocyanin thương mại
Hiện nay trên thế giới đã có một số công trình 

nghiên cứu về đặc điểm hình thái và tác dụng trong 
nông nghiệp, cũng như y học của cây hoa đậu biếc. 
Theo tác giả Niral Kumar Singh cùng các cộng sự, 
thì cây hoa đậu biếc có rất nhiều dược tính tốt: khả 
năng chống oxy hoá, chống ung thư, phòng bệnh 
tiểu đường, … 

Nghiên cứu của tác giả Kamkean N., Wilkinson 
J. M. cũng chỉ ra rằng trong dịch chiết của hoa đậu 
biếc có chứa chất chống oxy hoá và có thể ứng 
dụng trong sản xuất dược mỹ phẩm. Tại Thái Lan 
dịch chiết từ hoa đậu biếc đã được ứng dụng sản 
xuất gel bôi mắt chống nếp nhăn. 

3.2. Tình hình nghiên cứu, khai thác và sử 
dụng chất màu tự nhiên trong nước

Ở nước ta, điều kiện khí hậu không thuận lợi lắm 
cho việc phát triển các vùng nguyên liệu truyền 
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thống để sản xuất chất màu anthocyanin như các 
nước vùng ôn đới. Gần đây, chúng ta cũng đã di 
thực và thương mại hóa một số loài thực vật giàu 
anthocyanin như nho đỏ, nho đen, bắp cải tím,… 
Tuy nhiên, với sản lượng còn hạn chế, các nguyên 
liệu này chủ yếu chỉ dùng làm thực phẩm tươi hay 
đồ uống (rượu vang, nước ép quả nho, …).  

Các anthocyanin chiết từ hoa đậu biếc tạo nên 
màu xanh rất đẹp (trong môi trường trung tính), 
dễ tan trong nước nên thuận tiện cho việc sử dụng 
làm chất màu thực phẩm. Do vậy, hoa đậu biếc đã 
được sử dụng lâu đời trong dân gian để tạo màu 
tím rất đẹp cho thực phẩm (trà hoa đậu biếc, xôi 
hoa đậu biếc, …). Ngoài ra, hoa đậu biếc khá dễ 
trồng, sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiều địa 
phương trong nước lại không đòi hỏi kỹ thuật canh 
tác phức tạp và chi phí đầu tư. Có thể nói, hoa đậu 
biếc là một trong các nguồn anthocyanin tự nhiên 
đầy triển vọng, cần được khai thác sử dụng ở nước 
ta. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sản xuất chất màu 
anthocyanin từ hoa đậu biếc chưa được quan tâm 
nhiều.

Vì vậy, việc khảo sát khả năng sử dụng dung môi 
chiết có nhiệt độ sôi thấp hơn để chiết anthocyanin 
từ hoa đậu biếc là điều rất cần thiết để có thể đi 
đến sản xuất công nghiệp và ứng dụng chất màu 
này trong thực tế.  

Giải pháp này sẽ nghiên cứu và so sánh hiệu quả 
chiết chất màu anthocyanin từ hoa đậu biếc trồng 
ở Bà Rịa-Vũng Tàu bằng phương pháp ngâm chiết 
và phương pháp soxlet sử dụng các dung môi nước 
và etanol. Từ đó, chọn lựa quy trình thích hợp cho 
việc chiết anthocyanin từ nguồn nguyên liệu này.

Chất màu thực phẩm là một phụ gia thực phẩm  
quan trọng, được sử dụng không chỉ trong chế biến 
thực phẩm mà cả trong công nghiệp mỹ phẩm (kem 
trang điểm, thuốc nhuộm tóc, …), dược phẩm và 
nhiều ngành công nghiệp khác. Nhu cầu về chất 
màu thực phẩm rất lớn và không ngừng tăng lên 
trong những năm gần đây.

Nước ta do chưa sản xuất được chất màu thực 
phẩm nên tất cả đều phải nhập từ nước ngoài. Một 
số trường hợp, sử dụng chất màu không đủ tiêu 
chuẩn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng. 
Vì thế, nghiên cứu cây nhuộm màu thực phẩm và 
các chất màu từ thực vật có ý nghĩa quan trọng đối 
với kinh tế xã hội của đất nước.

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

Bên cạnh các tính năng màu sắc của chúng, an-
thocyanins có gần đây đã thu hút sự quan tâm nhiều 
hơn do chúng còn là hợp chất có nhiều hoạt tính 
sinh học quí cho sức khỏe như khả năng chống oxy 
hóa, chống dị ứng, chống các tia phóng xạ, chống 
viêm, chống vi khuẩn, chống đông huyết tạo các 
bệnh mạch vành và có tác dụng bảo vệ tim mạch 
và thuốc giãn mạch vành.

Anthocyanins không có độc tính và không có bất 
kỳ giới hạn tối đa cho các ứng dụng trong thực 
phẩm. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong các 
hoạt động sản xuất công nghiệp.

Chất màu anthocyanin có thể được nghiên cứu 
dựa vào ảnh hưởng có lợi của chúng đối với sức 
khỏe con người và các ứng dụng của chúng như sự 
lựa chọn tiềm năng để thay thế màu sắc tự nhiên 
trong thực phẩm. Do vậy, nghiên cứu sử dụng 
anthocyanin làm chất màu thực phẩm là việc làm 
cần thiết, có ý nghĩa nhằm khai thác, phát triển hơn 
nữa các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc thiên nhiên.

T.T.D
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1. Mở đầu
Nhựa và các sản phẩm từ nhựa có mặt ở hầu hết 

các đồ dùng trong gia đình, đặc biệt ở các nước 
đang và kém phát triển, do nhựa có các ưu điểm 
như độ bền cao, dễ dàng gia công và đặc biệt là 
giá thành rẻ. Cùng với sự thống trị của nhựa trong 
cuộc sống loài người thì rác thải nhựa cũng gây 
nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng cho môi trường và 
hệ sinh thái. Theo thống kê của Liên hợp Quốc 
năm 2018, trên 50% tổng lượng rác thải nhựa ra 
đại dương là từ các nước nằm trong khu vực Biển 
Đông như Trung Quốc, Indonesia, Philippine và 
Việt Nam [1]. Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam 
là nước có lượng rác thải nhựa xả ra biển nhiều thứ 
4 trên thế giới. Khối lượng rác thải nhựa từ Việt 
Nam ra Biển Đông dao động khoảng 1,8 triệu tấn/
năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra 
biển của thế giới [1]. Tuy nhiên, phần lớn người 
dân dường như vẫn chưa có ý thức về những nguy 
hại từ ô nhiễm rác thải nhựa cũng như chưa có 
những hành động cần thiết để bảo vệ môi trường 
biển.

Do đặc điểm cấu trúc là các polyme tổng hợp 
nhân tạo (polystyrene, polyester, polyethylene...), 

Ô NHIỄM VI NHỰA TRONG MỘT SỐ  
LOÀI SINH VẬT BIỂN THU THẬP  

TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TS. Đặng Thị Hà

 Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

TÓM TẮT
Ô nhiễm vi nhựa đang ngày càng được quan tâm khi vi nhựa đã xâm nhập vào chuỗi thức ăn và gây nguy 

hiểm cho sức khỏe con người. Bài báo này trình bày các kết quả ban đầu về mật độ vi nhựa trong một số 
loài sinh vật biển (bao gồm hàu, vẹm xanh, cá đối và cá lưỡi trâu) thu thập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết 
quả chỉ ra rằng vi nhựa có mặt trong tất cả các mẫu phân tích với các nồng độ khác nhau, dao động từ 2.4 
đến 10.2 vi nhựa/cá thể sinh vật. Hai loại nhựa chính tích tụ trong cơ quan tiêu hóa của sinh vật là nhựa 
Polypropylene và nhựa Polyester.

ABSTRACT
This paper presents preliminary results on microplastic density in some marine species (including oysters, 

green mussels, mullet and buffalo tongue fish) collected in Ba Ria - Vung Tau province. The results showed 
that microplastics were present in all analyzed samples with different concentrations, ranging from 2.4 to 
10.2 microplastics/individual organism. The two main types of plastic accumulated in the digestive organs 
of these organisms are PP and polyester.

rác thải nhựa là một dạng chất thải có tốc độ phân 
hủy trong môi trường biển rất chậm. Thông thường 
những mảnh rác thải nhựa lớn sẽ bị phân nhỏ ra 
dưới các tác động cơ học thành các hạt nhựa nhỏ có 
kích thước dưới 5 mm (gọi là microplastic). Phải 
mất đến hàng trăm năm thậm chí cả hàng nghìn 
năm để một mảnh rác thải nhựa bị phân hủy hoàn 
toàn trong điều kiện tự nhiên [2]. Với đặc tính bền 
vững trong tự nhiên như vậy, rác thải nhựa đang 
gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh 
thái biển, ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống của các 
loài sinh vật phù du, cá biển, các loài rùa biển cũng 
như các loài chim biển. Các loài thủy sinh như 
tôm, cá, nghêu, vẹm, hàu… có thể nhầm tưởng vi 
nhựa là thức ăn của chúng và vô tình ăn phải. Sự 
tích lũy vi nhựa trong cơ thể sinh vật có thể gây ra 
các mối nguy về sức khỏe của chúng như làm giảm 
việc tiêu thụ - tiêu hóa thức ăn, tăng áp lực oxi hóa 
và gây tổn thương cơ quan tiêu hóa. Hơn thế, do 
đặc tính kỵ nước của nhựa, chúng có khả năng hấp 
phụ trên bề mặt một lượng lớn các chất ô nhiễm 
khác như kim loại nặng hay các hợp chất hữu cơ 
khó phân hủy (ví dụ PCBs, PAHs, thuốc trừ sâu 
...[3]). Việc sử dụng các loại thực phẩm bị ô nhiễm 
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nhựa có thể dẫn đến những quan ngại về những 
hợp chất độc hại hấp phụ trên bề mặt nhựa có thể 
tích lũy trong cơ thể người và qua thời gian dài có 
khả năng gây ra những ảnh hưởng về sức khỏe [4].

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những 
vùng kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam 
với ngành kinh tế mũi nhọn là nuôi trồng, khai 
thác và chế biến thủy hải sản. Ngoài vấn đề nâng 
cao năng suất nuôi trồng thì chất lượng thủy hải 
sản càng phải được coi trọng để có thể xuất khẩu 
sang các thị trường khó tính. Trong những năm 
gần đây, ô nhiễm vi nhựa trong ngành nuôi trồng 
và chế biến thủy hải sản bắt đầu được quan tâm. 
Các công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi nhựa 
đã được tìm thấy trong các bộ phận khác nhau của 
nhiều loài sinh vật biển, trong đó cơ quan tiêu hóa 
và mang là nơi tích lũy vi nhựa nhiều nhất [3,4,5].
Tuy nhiên, các nghiên cứu về ô nhiễm nhựa trong 
các loài sinh vật biển tại Việt Nam nói chung và tại 
tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu nói riêng còn rất hạn chế 
do giới hạn về nhân lực, thiết bị và kinh phí. Mục 
tiêu của nghiên cứu này là (1) Xác định hàm lượng 
và bản chất vi nhựa trong các mẫu vi sinh vật thu 
thập được tại TP. Vũng Tàu, từ đó cho phép (2) 
đánh giá được mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một 
số loài sinh vật biển tại TP. Vũng Tàu; và (3) Đánh 
giá các ảnh hưởng của vi nhựa đến sức khỏe con 
người cũng như (4) đề xuất các biện pháp giảm 
thiểu ô nhiễm vi nhựa một cách phù hợp. 

2. Thực nghiệm
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành thu 

thập các mẫu sinh vật biển tại TP. Vũng Tàu bao 
gồm các mẫu hàu, vẹm xanh, cá đối và cá lưỡi trâu. 
Tất cả các mẫu đều được thu mua tại chợ Xóm 
lưới, Phường 2, TP. Vũng Tàu. Mỗi mẫu sinh vật 
được chọn ngẫu nhiên 3 cá thể trưởng thành (có 
kích thước lớn). Sau khi được phẫu thuật để thu 
hồi bộ phận tiêu hóa, toàn bộ mẫu được xử lý theo 
quy trình đã được chuẩn hóa [6,7], cụ thể như sau: 
toàn bộ cơ quan nội tạng được đưa vào cốc thủy 
tinh 500ml, thêm vào đó 200ml dung dịch H2O2 
30% và để trong tủ điều nhiệt ở 5°C trong vòng 24 
giờ. Sau đó, đem toàn bộ mẫu hòa tan với 800ml 
nước muối bão hòa (đã được lọc trước để loại bỏ 
tạp chất và vi nhựa. Dung dịch sau đó được lọc 
bằng giấy lọc GF/A. Giấy lọc được đặt vào đĩa 
petri sạch có nắp và được làm khô ở 40°C trong 

12 giờ trước khi phân tích bằng kính hiển vi âm 
thanh nổi Leica S9i (độ phóng đại 1000 lần). Bản 
chất của vi nhựa được xác định bằng phương pháp 
quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR-
ATR iS50 Thermo Fisher Scientific®) tại Trung 
tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm ở thành phố Hồ 
Chí Minh (CASE).

Đơn vị mật độ vi nhựa được thể hiện theo số vi 
nhựa/cá thể sinh vật.

3. Kết quả

Hình 1: Mật độ vi nhựa tích tụ trong các mẫu Vẹm xanh, hàu, 
cá lưỡi trâu và cá đối

Kết quả thu được từ việc phân tích vi nhựa trong 
các mẫu sinh vật biển (vỏ hai mảnh và cá) cho thấy 
sự hiện diện 100% của vi nhựa trong các mẫu thực 
nghiệm với mật độ khác nhau, trong đó mẫu cá 
thì cá đối có mật độ vi nhựa cao hơn mẫu cá lưỡi 
trâu nhiều lần; đối với mẫu sinh vật vỏ hai mảnh 
thì mật độ vi nhựa trong các mẫu hàu đều cao hơn 
trong mẫu vẹm xanh. Cụ thể: mật độ vi nhựa trung 
bình đo được là 6.3 ± 1.5 vi nhựa/cá thể hàu, 2.4 
± 0.7 vi nhựa/cá thể vẹm xanh, 10.1 ± 1.3 vi nhựa/
cá thể cá đối và 2.6 ± 0.9 vi nhựa/cá thể cá lưỡi 
trâu. Các kết quả khác nhau về mật độ vi nhựa tích 
tụ trong các mẫu sinh vật biển có thể giải thích 
bằng các đặc trưng về loại thức ăn và tầng nước 
sinh sống của từng loài sinh vật. Nếu cá đối có đặc 
điểm sống ở tầng nước mặt với thức ăn chủ yếu là 
các loại tảo, rong rêu và động vật phù du, thì cá 
lưỡi trâu lại sống ở tầng đáy và thức ăn của chúng 
là động vật không xương sống. Do đó, trong quá 
trình tìm kiếm thức ăn, cá đối dễ dàng ăn phải các 
mảnh nhựa lơ lửng trong môi trường nước, khiến 
chúng nhầm tưởng thành thức ăn. Đối với động vật 
vỏ hai mảnh, thức ăn chủ yếu của chúng chủ yếu 
là động vật phù du và các chất lơ lửng trong nước. 
Tuy nhiên, do trọng lượng của hàu lớn hơn nhiều 
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lần trọng lượng cơ thể của vẹm nên lượng thức ăn 
mà hàu tiêu thụ nhiều hơn của vẹm, từ đó mật độ 
vi nhựa tích tụ trong cá thể hàu nhiều hơn trong cá 
thể vẹm.

Về kích thước và loại vi nhựa tích tụ trong cơ 
thể các sinh vật biển, chúng tôi tìm thấy loại vi 
nhựa chủ yếu là̀ dạng sợi mảnh (chiếm đến 90%) 
với màu sắc chủ đạo là xanh (50%), xám (15%) và 
vàng 14%). Kích thước các vi nhựa được tìm thấy 
tương đối nhỏ, dao động từ 50-600 µm, trong đó, 
nhóm vi nhựa có kích thước trong khoảng 50-200 
µm chiếm ưu thế (hơn 60%). Điều này hoàn toàn 
phù hợp vì các sợi vi nhựa có kích thước nhỏ lơ 
lửng trong môi trường nước làm cho các loài sinh 
vật nhầm tưởng là thức ăn và ăn phải. Hơn thế, 
bản chất vi nhựa trong các mẫu sinh vật biển cũng 
được xác định chủ yếu gồm hai loại nhựa là nhựa 
polypropylene (nhựa PP - chiếm 68%) và nhựa 
Polyester (chiếm 21%). Đây là hai loại nhựa được 
sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam: nếu nhựa PP có 
nguồn gốc từ các sản phẩm nhựa dùng một lần như 
bao bì, cốc uống..., thì nhựa polyester có nguồn 
gốc từ sợi vải tổng hợp. Các loại nhựa này khi đi 
vào môi trường nước, với đặc tính bền và trọng 
lượng nhẹ nên chúng lơ lửng trong nước trong thời 
gian dài sẽ làm cho các sinh vật lầm tưởng là thức 
ăn và vô tình ăn phải.

Hình 2: Minh họa về ô nhiễm vi nhựa trong chuỗi thức ăn 

Những kết quả thu được cho thấy mức độ ô 
nhiễm vi nhựa trong một số loài sinh vật biển tại 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tương đương so với một 
số vùng khác tại Việt Nam nhưng cao hơn nhiều 
so  với thế giới. Ví dụ mật độ vi nhựa trong loài 
vẹm xanh thu thập ở Thanh Hóa là 2.6 vi nhựa/cá 
thể vẹm, cá đối là 9 vi nhựa/ cá thể cá. Nhưng tại 
châu Âu, mật độ vi nhựa chỉ khoảng 1.2 vi nhựa/
cá thể, 1.8 vi nhựa/cá thể vẹm, 2.5 vi nhựa/cá thể 
cá. Tuy nhiên đặc điểm chung của vi nhựa phân 
tích được cũng cho thấy vi nhựa dạng sợi với bản 
chất nhựa PP là loại chủ yếu tích tụ trong các sinh 
vật biển [9,10].

Điều cần lưu ý là hàu, vẹm xanh hay các loài 
tôm cá có kích thước nhỏ thường được người dân 
tiêu thụ dang nguyên con mà không loại bỏ các 
cơ quan tiêu hóa trước khi chế biến thức ăn. Như 
vậy rõ ràng rằng khi chúng ta tiêu thụ các loài này 
trong bữa ăn hàng ngày sẽ đưa trực tiếp vi nhựa 
vào cơ thể, từ đó sẽ có các nguy cơ về sức khỏe do 
vi nhựa và các hợp chất ô nhiễm khác hấp phụ trên 
bề mặt vi nhựa.

4. Kết luận
Mặc dù các mẫu thu thập được còn ít, chưa mang 

tính đại diện cao, nhưng các kết quả đã chỉ ra sự 
hiện diện của vi nhựa trong 100% các mẫu sinh vật 
biển. Mật độ vi nhựa tích tụ trong cơ thể sinh vật, 
đặc biệt là trong các cơ quan tiêu hóa của chúng, 
liên quan mật thiết với sự tồn tại lâu dài của vi 
nhựa trong môi trường sống của chúng, làm cho 
chúng lầm tưởng thức ăn và ăn phải, từ đó làm 
giảm chất lượng dinh dưỡng của chúng cũng như 
là nguy cơ đối với sức khỏe của con người.

Để góp phần vào công tác đảm bảo an toàn thực 
phẩm và sức khỏe cộng đồng, cũng như nâng cao 
chất lượng thủy hải sản, cần có một chương trình 
quan trắc mức độ ô nhiễm vi nhựa trong các loài 
thủy hải sản được nuôi trồng ở quy mô lớn (cấp 
tỉnh, quốc gia), nhằm cung cấp các bằng chứng 
khoa học phục vụ cho việc ban hành và thực thi 
các chính sách về việc giảm thiểu sử dụng các sản 
phẩm từ nhựa, cũng như nâng cao nhận thức của 
người dân về ô nhiễm rác thải nhựa.
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TÓM TẮT
Theo thống kê của Bộ Y tế, bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm hiện nay ở nước 

ta chiếm tỉ lệ khá cao, chiếm đến 30% dân số mắc phải căn bệnh này hiện đang có xu hướng trẻ hóa, đối 
tượng thường gặp ở lứa tuổi từ 20-55 tuổi. Cạnh đó, nhiều người thường phát hiện bệnh đã muộn và điều 
trị không đúng cách nên có thể tái phát nhiều lần và ngày càng trở nên nặng hơn, dẫn đến mất khả năng 
vận động. Vì vậy, người bệnh cần phải nhận biết và điều trị sớm và kịp thời, nhằm tránh để bệnh ngày càng 
nặng và gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến khả năng vận động, làm giảm chất lượng cuộc sống.

Một số nguyên nhân do sự lão hóa của tuổi tác, thiếu chất dinh dưỡng, tư thế lao động sai, thường xuyên 
mang vác những vật nặng trên vai, lưng.

Do đó, để phòng ngừa bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hiệu quả, cần nên chủ động bổ sung các 
dưỡng chất chuyên biệt dành cho xương khớp để nuôi dưỡng, tái tạo sụn và xương dưới sụn giúp làm chậm 
quá trình thoái hóa tự nhiên. Thay đổi thói quen xấu trong sinh hoạt, lao động, có chế độ ăn uống khoa học, 
tăng cường hoạt động thể dục thể thao vừa sức… cũng rất có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa 
bệnh thoái hóa cột sống, bảo vệ sức khỏe và chức năng vận động của hệ xương khớp.

Từ khóa: thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống thắt lưng, ứng dụng trọng lượng nước trong điều trị bệnh 
cột sống thắt lưng.
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I. Đặt vấn đề
Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước thì việc áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật 
vào cuộc sống rất thiết thực. Thực tế trong y học 
hiện nay đã có rất nhiều các loại máy điện tử hiện 
đại nhằm giúp y, bác sĩ chuẩn đoán và điều trị bệnh 
chính xác nhanh gọn, hiệu quả nhưng giá thành 
cao đòi hỏi cơ sở điều trị phải có điều kiện kinh tế. 
Trong điều trị bệnh cột sống thắt lưng cụ thể bệnh 
lý thoát vị đĩa đệm thì máy kéo giãn cột sống cũng 
là một giải pháp hữu ích.
II. Nội dung
1. Ý tưởng:

Nhóm tác giả đã thiết kế ra sản phẩm nhằm đáp 
ứng được các yêu cầu về điều trị bệnh cột sống thắt 
lưng (thoát vị đĩa đệm có chèn ép bao rễ) hiệu quả 
và chính xác.

- Công tác điều trị sản phẩm trên giải quyết được 
các vấn đề như sau:

+ Giúp cho bác sỹ làm quen với hệ thống tự 
động không mất thời gian cân đo trọng lượng kéo, 
hướng kéo, thời gian kéo đạt chuẩn.

+ Sản phẩm được cải tiến trên máy kéo giãn cột 
sống thắt lưng sử dụng trọng lượng kéo bằng cách 
đặt từng quả tạ lên giá kéo để làm tăng trọng lượng 
kéo và lấy tạ từ giá kéo ra để làm giảm trọng lượng 
kéo. Mất nhiều thời gian cho một lần điều trị kéo 
giãn cột sống thắt lưng.

+ Giá thành cao.

ABSTRACT
According to statistics of the Ministry of Health, lumbar disc herniation, disc herniation in our country 

currently accounts for a relatively high rate, accounting for 30% of the population suffering from this 
disease, currently tends to be young. The target population is usually between the ages of 20 and 55 
years old. Besides, many people often detect the disease too late and improperly treated, so it can recur 
many times and become more and more severe, leading to loss of mobility. Therefore, patients need to be 
recognized and treated early and promptly, in order to prevent the disease from getting worse and causing 
complications that affect mobility and reduce quality of life.

Some causes: aging, lack of nutrients, wrong working posture, often carrying heavy objects on the 
shoulders and back.

Therefore, in order to effectively prevent degenerative diseases of the spine and disc herniation, it is 
necessary to actively supplement specialized nutrients for bones and joints to nourish and regenerate 
cartilage and subchondral bone to help slow down the process. Natural degeneration. Changing bad 
habits in living and working, having a scientific diet, increasing physical and sports activities... are also very 
important in preventing degenerative diseases of the spine, protecting the spine. Health and function of 
the musculoskeletal system.

Keywords:  Disc herniation, lumbar spinal degeneration, water weight application in the treatment of 
lumbar spinal disease

2. Mục đích:
- Để khắc phục được tình trạng trên, nhóm tác 

giả đã chế tạo thiết bị hỗ trợ y bác sĩ trong công 
tác điều trị kéo giãn cột sống thắt lưng nhằm mục 
đích:

+ Tăng tính tự động hóa trong quá trình điều trị 
cho bệnh nhân.

+ Người thầy thuốc không phải ngồi túc trực bên 
giường bệnh, thời gian linh hoạt.

+ Thiết bị kéo giãn cột sống thắt lưng trọng lượng 
nước đưa nước vào từ từ và tăng trọng lượng dần 
dần không gây tăng trọng lượng đột ngột cho bệnh 
nhân.

+ Đảm bảo được chức năng của thiết bị trong 
điều trị bệnh nhân, giá thành rẻ, dễ vận hành sử 
dụng.

+ Giảm kinh phí đầu tư trang thiết bị cho bệnh 
xá.
3. Cấu tạo và thông số thiết bị:

3.1. Phần điều khiển:
- Thiết bị sử dụng 1 bộ nguồn điện 1 pha 220V 

và 1 bộ nguồn điện 1 chiều 24V. Khối nguồn gồm 
có một CB 1 pha để cung cấp nguồn điện 1 pha 
cho tủ điều khiển và nguồn điện 1 chiều 24V để 
cấp nguồn cho công tắc hành trình.

- Khối nút nhấn: điều khiển quá trình khởi động 
và dừng của tủ điều khiển.

- Khối rơ le trung gian: điều khiển quá trình 
khống chế giữa các chế độ tự động, chế độ tay. 
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Đặc biệt điều khiển trung gian cho các máy bơm.
- Khối rơ le thời gian: đóng ngắt thời gian chỉnh 

định cho tủ điều khiển.
- Khối hiển thị: đèn báo được hiển thị quá trình 

hoạt động của máy bơm.
Khối điều khiển và hiển thị:
Các thiết bị được gá lắp trên bề mặt tủ điều khiển, 

nhằm giúp cho y bác sĩ dễ dàng thao tác. Cùng hệ 
thống đèn báo, chuông điện tương ứng khi máy 
đang hoạt động hoặc hết thời gian sử dụng.

Hình 1: Khối điều khiển – hiển thị
3.2. Phần động lực:
Thiết bị sử dụng 2 máy bơm nước dùng trọng 

lượng nước, kết hợp với tạ, giường bệnh, đai cố 
định vị trí, đèn hồng ngoại nhằm mục đích điều trị 
cột sống thắt lưng. 

Nguyên lý của giải pháp:
+ Sử dụng 2 máy bơm nước loại bơm hồ cá đặt 

trong thùng chứa nước 1 cái máy bơm và 1 cái đặt 
bên hồ kéo.

+ Đưa công tắc về chế độ tự động máy bơm bên 
hồ chứa nước có nhiệm vụ bơm nước qua thùng 
kéo để làm tăng trọng lượng kéo máy bơm sẽ bơm 
1 khoảng thời gian chỉnh định. Nước trong thùng 
kéo sẽ hoạt động từ bên thùng chứa nước, máy 
bơm tự động bơm qua thùng kéo để tăng trọng 
lượng kéo theo trọng lượng của kg người bệnh. Và 
lực kéo sẽ giảm dần từ máy bơm bên thùng kéo sẽ 
bơm về bên chứa nước và bên thùng kéo có nhiệm 
vụ trao đổi nước tại công tắc khi phao nhấn chìm 
công tắc hành trình và máy bơm bên thùng chứa 
nước sẽ hoạt động bơm nước qua lại thùng kéo 
như ban đầu. Khi kéo cột sống sẽ giãn ra làm cho 
đĩa điệm tự phục hồi về vị trí ban đầu.

Hình 2: Tủ điện điều khiển

Hình 3: Giường bệnh
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III. Kết quả:
Thiết bị đang được điều trị bệnh nhân tại bệnh 

xá Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT được Hội đồng 
khoa học thẩm định và nghiệm thu. Thiết bị đã đạt 
giải 3 sáng kiến cấp Quân khu 7 năm 2019 và giải 
3 cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh BR-VT 
năm 2021.

Thiết bị sau khi đã chế tạo đạt được mục đích:
* Đối với y bác sĩ: 
- Thiết bị đáp ứng được quá trình điều trị cột 

sống thắt lưng, nhất là thoát vị đĩa đệm.
- Dễ thao tác, vận hành.
- Thiết bị hoạt động tự động thay thế cho các y 

bác sĩ không cần túc trực ở giường bệnh.

Hình 4: Hình ảnh bệnh nhân đang điều trị tại bệnh xá
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- Y, bác sĩ sử dụng thời gian linh hoạt để điều trị 
cho các bệnh nhân khác.

* Đối với bệnh nhân: 
- Giảm đau, giãn cơ, giảm áp lực lên nội đĩa đệm, 

làm tăng và bổ sung nhằm tăng cường nuôi dưỡng 
đĩa đệm, giải phóng về chèn ép rễ thần kinh, tăng 
phát triển và nuôi dưỡng cục bộ. 

- Tăng tầm vận động của đoạn cột sống bị hạn 
chế, khôi phục lại hình dáng giải phẫu bình thường 
của cột sống.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho đĩa đệm mới bị 
thoát ở mức độ nhẹ và vừa có thể trở lại vị trí cũ.
IV. Kết luận:

1. Tính mới:
- Thay thế các quả tạ phải tự tay đặt vào giá, 

bằng hệ thống kéo tự động sử dụng trọng lượng 
nước.

- Sử dụng và cài đặt thời gian hoạt động đúng 
yêu cầu chỉ định điều trị.

- Vận hành đơn giản, bệnh nhân nằm lên giường 
kéo, ràng đai trên và đai dưới vị trí kéo. Bật nguồn 
điện, đưa về chế độ tự động, máy sẽ làm việc theo 
chu trình.

2. Tính sáng tạo: 
- Giảm đau, giãn cơ, tăng nuôi dưỡng cục bộ.
- Máy hoạt động theo nhiều chế độ, các thiết bị 

dễ mua, giá thành rẻ, lắp đặt đơn giản, dễ thay thế.
- Điểm khác biệt giữa giải pháp cũ và giải pháp 

mới được cải tiến rõ rệt. Giải pháp cũ thì y bác 
sĩ phải túc trực tại giường bệnh nhân, phải đặt tạ 
vào và lấy tạ ra theo quá trình điều trị cho từng 
bệnh nhân. Khi thay đổi trọng lượng tạ đột ngột 
sẽ gây nên cảm giác đau thắt ở bệnh nhân. Giải 
pháp mới được hoạt động một cách tự động, y bác 
sĩ không cần phải túc trực tại giường bệnh, chỉ cần 
chuyển các chế độ vận hành thì máy sẽ hoạt động. 
Quá trình được lặp đi lặp lại, sau khoảng thời gian 
chỉnh định, máy sẽ ngừng đèn báo và kết thúc quá 
trình điều trị.

3. Hiệu quả:
- Kỹ thuật: Đáp ứng được các yêu cầu hỗ trợ 

bệnh nhân, có tính linh hoạt cao. Đem lại hiệu quả 

rất tốt cho bệnh nhân, giúp cho bác sỹ thao tác đơn 
giản mất ít thời gian thao tác. Các thiết bị dễ dàng 
lắp đặt, thay thế. Có thể sản xuất hàng loạt trong 
thời gian ngắn.

- Kinh tế: Thiết bị đươc thiết kế bởi các linh 
kiện đơn giản và thay thế. Giá thành chế tạo thiết 
bị thấp hơn nhiều so với các thiết bị khác được 
nhập khẩu ở nước ngoài. Thời gian chế tạo ngắn, 
giá thành của thiết bị trong khoảng 10 triệu đồng. 
Hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho người bệnh, 
tuổi thọ thiết bị cao.

- Xã hội: Sản phẩm rất có ý nghĩa quan trọng 
trong quá trình điều trị bệnh cột sống thắt lưng. 
Giúp cho bệnh nhân phục hồi được cuộc sống lao 
động hằng ngày, tăng năng suất lao động.

H.Q.T, H.T.N
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bennett, S. (1979). A History of Control Engineering 
1800-1930. London: Peter Peregrinus Ltd. tr. 47, 266. 
2. Constable, George; Somerville, Bob (1964).  A 
Century of Innovation: Twenty Engineering 
Achievements That Transformed Our Lives. Joseph 
Henry Press.



TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

38 > TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ MỚI CHO PHÉP PHÁT 
HIỆN VI NHỰA, PHÁT TRIỂN NHỮNG 
CHIẾC LỐP BỀN VỮNG 

Nghiên cứu mới cho thấy một dạng nhíp quang 
học có thể được sử dụng để phát hiện các 

vi nhựa nhỏ từ lốp xe và vết mòn trên đường mà 
trước đây chúng quá nhỏ để phát hiện. Kết quả có 
thể được sử dụng để phát triển các loại lốp bền 
vững và ít gây ô nhiễm hơn.

Các hạt mài mòn của lốp và đường là những hạt 
vi nhựa rất nhỏ được tạo ra bởi phương tiện giao 
thông đường bộ trong quá trình mài mòn cơ học 
của lốp, phanh và đường. Các hạt này tích tụ trên 
lề đường sau đó chảy vào nguồn nước, nơi chúng 
gây ô nhiễm hệ sinh thái nước. Mặc dù lượng ô 
nhiễm từ các hạt vi nhựa lớn hơn đã được biết đến 
nhưng đã có một lỗ hổng công nghệ trong việc 
phát hiện và phân tích phần nhỏ của các hạt nhỏ 
hơn này.

Trong nghiên cứu, bằng cách sử dụng kết hợp 
nhíp quang học và quang phổ Raman được gọi là 
nhíp Raman, các nhà nghiên cứu lần đầu tiên có 
thể phát hiện, kiểm tra hạt từ lốp xe và đường có 
kích thước nhỏ hơn 5 micromet.Với nhíp Raman, 
các nhà nghiên cứu có thể bẫy và phân tích hóa 
học các hạt riêng lẻ trong môi trường lỏng.

“Nghiên cứu cho thấy chúng ta có thể sử dụng sự 
kết hợp giữa nhíp quang học và quang phổ Raman 
để mô tả đặc điểm của các hạt cực nhỏ được tạo ra 
do sự mài mòn của lốp xe trên đường và thường 
kết thúc ở biển. Điều này thu hẹp khoảng cách 
giữa các kỹ thuật hiện có khác về kích thước”, 
Giovanni Volpe, giáo sư tại Khoa Vật lý cho biết.

Dự án là sự hợp tác quốc tế do Pietro Gucciardi 
từ Viện CNR về quá trình hóa học và vật lý ở 
Messina, Ý thực hiện. Nghiên cứu đã được công 

bố trên tạp chí Khoa học Môi trường: Nano. Tiềm 
năng của nhíp Raman trong phân tích ô nhiễm 
môi trường góp phần lấp đầy khoảng trống công 
nghệ phát hiện và xác định nhựa nano. Công nghệ 
này có thể sử dụng để tạo ra những chiếc lốp bền 
vững hơn mà không tạo ra hạt ô nhiễm.

Nguồn: vietQ.vn

PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG LOẠI VẢI 
KHÔNG DỆT KHÁNG KHUẨN 

Một nhóm nhà khoa học Nga vừa tạo ra công 
nghệ mới để truyền đặc tính kháng khuẩn 

cho vải không dệt. Loại vải này được kỳ vọng 
sẽ là mấu chốt cho việc tạo ra những bộ quần áo 
phòng dịch.

Công nghệ kể trên sử dụng plasma tần số vô 
tuyến được phóng điện ở áp suất thấp để biến đổi 
vật liệu. Theo các tác giả, phương pháp mới sẽ 
được ứng dụng rộng rãi trong y học. Nghiên cứu 
cũng nhằm mục đích truyền các đặc tính kháng 
khuẩn cho vải không dệt đã bắt đầu ngay sau khi 
bùng phát đại dịch COVID-19.

Các bệnh nhân COVID-19 nặng thường bị rối 
loạn suy giảm miễn dịch, do đó ở họ có thể mắc 
các bệnh nhiễm trùng thứ cấp. Vì vậy, nhóm nhà 
khoa học Nga muốn tạo ra loại vật liệu kháng 
khuẩn để sản xuất quần áo phòng dịch dùng một 
lần hoặc khăn trải giường, tã lót và các sản phẩm 
khác. Những sản phẩm này sẽ giúp ngăn chặn vi 
khuẩn gây bệnh lây lan trong môi trường bệnh 
viện.

Sản phẩm vải kháng khuẩn của các nhà khoa học Nga. 
Ảnh: NUST MISiS

Ông Ilya Larin, một trong tác giả của nghiên 
cứu giải thích: “Để truyền các đặc tính kháng 
khuẩn cho vải không dệt, vật liệu phải được đặt 
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giữa hai điện cực trong thùng kín. Chúng tôi hút 
sạch không khí khỏi đó để tạo ra môi trường chân 
không hoặc gần như chân không, đồng thời bơm 
nguyên tố argon vào hệ thống này.

Để tạo ra trường điện từ, argon được tăng tốc từ 
cực âm đến cực dương và ‘bắn phá’ vải để phá vỡ 
các liên kết phân tử của thành phần polyme”.

Sau đó, vật liệu có đặc tính kháng khuẩn sẽ được 
xử lý bằng hỗn hợp metan-argon. Metan tham gia 
quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) trong các 
loại polyme và đang được sử dụng để làm khối 
xây dựng trên bề mặt của vải không dệt, liên kết 
các chất kháng khuẩn với bề mặt. Sau đó, các sản 
phẩm được khử trùng trong nồi hấp.

Các nhà khoa học lên kế hoạch sử dụng plasma 
phóng điện tần số vô tuyến để sản xuất vật liệu 
composite, cải thiện các đặc tính vật lý, cơ học và 
vận hành của chúng.

Nguồn: vietQ.vn

PHÁT TRIỂN LOẠI VẬT LIỆU CHỐNG 
SỐC SIÊU NHẸ VÀ CỨNG NHƯ KIM LOẠI 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins 
đã phát triển loại vật liệu hấp thụ va chạm 

mới siêu nhẹ nhưng vẫn cung cấp khả năng bảo 
vệ kim loại. Những thứ này có thể làm cho mũ 
bảo hiểm, áo giáp và các bộ phận của xe nhẹ hơn, 
mạnh hơn và quan trọng là có thể tái sử dụng.

Vật liệu mới cấu tạo chủ yếu từ hạt elastomer 
(LCE) tinh thể lỏng, giúp sản xuất mũ bảo hiểm, 
áo giáp và bộ phận xe nhẹ, bền hơn, và có thể tái 
sử dụng. LCE là mạng lưới polymer ở pha tinh thể 
lỏng, kết hợp đặc tính co giãn và độ ổn định. LCE 
thường được sử dụng để làm cơ cấu chấp hành và 
cơ bắp nhân tạo cho robot. Nhưng trong nghiên 
cứu mới công bố trên tạp chí Advanced Materials, 
các nhà khoa học tìm hiểu khả năng hấp thụ năng 
lượng của vật liệu.

Nhóm nghiên cứu tạo ra các vật liệu bao gồm 
nhiều chùm LCE nghiêng, nằm kẹp giữa những 
cấu trúc đỡ dạng cứng. Khối đơn vị cơ bản này lặp 
lại dưới dạng nhiều lớp để oằn xuống ở nhiều mức 
độ khác nhau khi va chạm, phân tán năng lượng 
một cách hiệu quả.

Trong hàng loạt thí nghiệm, các nhà khoa học 
kiểm tra vật liệu mới có thể chịu tác động từ khối 
lượng khác nhau ở tốc độ khác nhau tốt tới mức 

nào. Họ cho các vật thể nặng 1,8 - 4,5 kg va đập 
với vật liệu ở tốc độ lên tới 35,4 km/h.

Một vật liệu mới làm từ chất đàn hồi tinh thể lỏng có thể hấp 
thụ năng lượng từ các tác động một cách hiệu quả.

Vật liệu hoạt động tốt hơn với nhiều lớp hơn. 
Ví dụ, một cấu trúc 4 lớp có mật độ hấp thụ năng 
lượng nhiều hơn gần gấp đôi cấu trúc một lớp. Dù 
tính đến nay vật liệu mới được thử nghiệm với 
lực tác động ở 35,4 km/h, nhóm nghiên cứu cho 
biết sản phẩm có thể chịu tác động ở tốc độ cao 
hơn. Vật liệu này có thể cải thiện độ an toàn của 
mũ bảo hiểm, áo chống đạn, thanh cản trước của 
xe hơi.

“Chúng tôi rất hào hứng với khả năng hấp thụ 
năng lượng cực tốt của vật liệu mới”, nhà nghiên 
cứu Sung Hoon Kang, trợ lý giáo sư ngành kỹ 
thuật cơ khí cho biết.

“Vật liệu cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn 
trước va chạm, nhưng lại đủ nhẹ để giảm mức tiêu 
thụ nhiên liệu, tác động tới môi trường và mang 
lại cảm giác thoải mái cho người mặc đồ bảo hộ”.

Trường hợp sử dụng đầu tiên sẽ là mũ bảo hiểm, 
vì nhóm hiện đang làm việc với một công ty để 
thiết kế và thử nghiệm loại đồ bảo hộ này cho các 
vận động viên và quân đội.

Nguồn: vietQ.vn
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KHỞI ĐỘNG NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA 2022

Ngày 22/3/2022, TECHFEST Việt Nam năm 
thứ 8 chính thức được khởi động như một nền 

tảng kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, kết 
nối các hoạt động triển khai xuyên suốt trong cả 
năm với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng 
tạo, đặc biệt từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo. TECHFEST Việt Nam 2022 được tổ chức bởi 
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ (NATEC), Ủy ban Nhà nước về 
người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban Nhà nước 
về NVNONN), Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp 
Khoa học Công nghệ Việt Nam (SVF), Văn phòng 
Đề án 844 (ISEV), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp 
sáng tạo Quốc gia (NSSC) và các đối tác đồng 
hành, hứa hẹn quy tụ hàng ngàn doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo, các đơn vị hỗ trợ, chuyên 
gia, nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực công nghệ, 
các khía cạnh liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo 
trong nước cũng như quốc tế.

Tạo lập làn sóng đổi mới sáng tạo mới
Đổi mới sáng tạo cần bám sát chủ trương của Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra, góp phần 
làm cho mọi người dân ấm no, hạnh phúc, bảo vệ 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chứng minh trí 
tuệ, sức sáng tạo của con người Việt Nam. Chỉ 
đạo sâu sắc đó của đồng chí Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính trong TECHFEST 2021 đã dẫn 
dắt và kiến tạo nền tảng tư tưởng trong thiết kế 
và xây dựng hệ sinh thái, đồng thời, đã được tiếp 
nối và cụ thể hóa trong chuỗi các hoạt động của 
TECHFEST 2022, nhấn mạnh vai trò quan trọng 

của đổi mới sáng tạo, của ứng dụng khoa học công 
nghệ cùng triết lý “của dân, do dân và vì dân”, góp 
phần khôi phục và phát triển kinh tế hậu đại dịch.

 Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh: tìm kiếm 
nhanh tại Google cho thấy, từ khóa TECHFEST 
đã trả về khoảng 1,75 triệu kết quả. Đây tuy chưa 
phải là con số quá lớn, cũng không phải là thước đo 
cho sự thành công của TECHFEST. Nhưng cũng 
cho thấy sự lan tỏa và quan tâm của cộng đồng 
đối với hoạt động này. TECHFEST Việt Nam, đã 
đi từ Ngày hội được tổ chức trong ngày, tới những 
chuỗi hoạt động ở cả cấp độ địa phương, vùng, 
quốc gia và quốc tế. Thứ trưởng Trần Văn Tùng 
bày tỏ mong muốn: các doanh nghiệp, các tổ chức 
chính trị - xã hội, cơ quan chính quyền hãy cùng 
vào cuộc, đặt ra những bài toán thiết thực để đồng 
hành với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc 
gia, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của từng 
người dân, của từng doanh nghiệp.

Trong hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã và 
đang tác động toàn diện và sâu rộng tới mọi mặt 
của kinh tế, xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát 
triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, mà trực tiếp là các doanh nghiệp, vì vậy đòi 
hỏi hơn bao giờ hết sự quyết tâm, đồng lòng và 
tập trung nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó 
khăn này. Đại dịch còn hạn chế khả năng tiếp cận 
nguồn lực từ quốc tế, hạn chế sự tương tác, gặp 
gỡ, trao đổi kinh doanh, ... tuy nhiên cũng là động 
lực cho sự đổi mới, sáng tạo, là cơ hội cho ứng 
dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
Tuy vậy, ngay giữa tâm bão đại dịch năm 2021, 
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã thu 
hút được số lượng vốn đầu tư cao nhất từ trước 
tới nay, hơn 1,5 tỷ đô-la Mỹ. Đó là minh chứng 
rõ ràng nhất, chắc chắn nhất cho tiềm lực và năng 
lực của trí tuệ Việt Nam. Hơn bao giờ hết, động 
lực này cần được tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ để 
phát triển, để tạo lập làn sóng đổi mới sáng tạo 
mới, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế trong 
thời kỳ hậu Covid.

Thích ứng với bối cảnh bình thường mới
Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh, TECHFEST 

Việt Nam 2021 vẫn được tổ chức và diễn ra thành 
công theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, 
đã thu hút hơn 2,5 triệu người tham gia trong hơn 
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90 sự kiện. Chương trình Dấu ấn có sự tham dự 
của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại 
diện các Bộ, Ban, Ngành liên quan, hơn 100 nhà 
đầu tư và gần 500 diễn giả trong nước và quốc tế. 
Chương trình Dấu ấn TECHFEST 2021 thu hút 
cam kết đầu tư hơn 15,1 triệu đô-la Mỹ trong 03 
ngày, góp phần vào tổng lượng đầu tư cho đổi mới 
sáng tạo ở Việt Nam năm 2021 lên mức 1,5 tỷ 
đô-la Mỹ.

Tiếp nối những kết quả đạt được từ 2021, bên 
cạnh các hoạt động trọng tâm thường niên tại các 
kỳ TECHFEST như diễn đàn đối thoại chính sách 
cấp cao, cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia, hoạt động kết nối đầu 
tư, triển lãm giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo 
và hoạt động của các Làng công nghệ trong các 
lĩnh vực, chuỗi hoạt động tiếp tục được phát triển 
với tư duy mở, hình thành cầu nối với các thiết 
chế khoa học và công nghệ đã và đang hoạt động 
có hiệu quả như: hoạt động chuyển giao công 
nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu 
trí tuệ, thị trường công nghệ, tạo nên mối liên kết 
chặt chẽ trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. 
Từ đó, phục vụ hiệu quả hơn các nhu cầu từ phía 
chính quyền, doanh nghiệp và xã hội theo mô hình 
đổi mới sáng tạo mở: đặt đề bài các thách thức 
để khơi mở những giải pháp đổi mới sáng tạo từ 
người dân, phục vụ người dân, khai thác hiệu quả 
hơn tiềm năng trí tuệ con người Việt Nam và góp 
phần hiện thực hóa tầm hình và khát vọng về một 
Việt Nam hùng cường.

Thích ứng với bối cảnh bình thường mới, mở 
rộng cơ hội tiếp cận tri thức và kết nối toàn cầu, 
TECHFEST Việt Nam 2022 là chuỗi các hoạt 
động trực tiếp kết hợp trực tuyến, ứng dụng những 
công nghệ tiên tiến như triển lãm ảo 2D và 3D, 
phòng họp thực tế ảo,... cho các hoạt động hội 
thảo, hội nghị chuyên môn, cuộc thi, kết nối đầu 
tư,... trên một nền tảng thống nhất. TECHFEST 
Việt Nam 2022 hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm 
mới, cơ hội mới cho người tham dự, cho dù là 
nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, chuyên 
gia, cố vấn, huấn luyện viên hay các nhà sáng 
lập, nhóm nghiên cứu, dù ở Việt Nam hay trên 
thế giới. TECHFEST 2022 cũng xuất hiện những 
làng công nghệ mới nhằm giới thiệu và trao đổi 
những công nghệ hiện đang được đặc biệt quan 

tâm như công nghệ chuỗi khối, công nghệ dược 
liệu, metaverse, chuyển đổi số… Đặc biệt, hoạt 
động kết nối đầu tư được triển khai bài bản với 
những dịch vụ hỗ trợ pháp lý giúp đẩy mạnh việc 
thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo. 

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục 
Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ (Bộ KH&CN), bên cạnh những 
tiềm năng đáng ghi nhận, các doanh nghiệp khởi 
nghiệp Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó 
khăn như thiếu vốn, nhân sự, kinh nghiệm quản 
trị doanh nghiệp..., cần nhận được sự hỗ trợ mạnh 
mẽ, đặc biệt từ những doanh nghiệp, nhà khởi 
nghiệp thành công đi trước để tiếp tục tăng tốc, 
bứt phá hơn nữa.

TECHFEST Việt Nam 2022 được chỉ đạo tổ 
chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại 
Giao và một số cơ quan, đơn vị liên quan hướng 
tới thúc đẩy môi trường thuận lợi cho sự hình 
thành và phát triển của loại hình doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo. TECHFEST Việt Nam 
2022 mong muốn truyền cảm hứng, động lực đổi 
mới sáng tạo tới từng người dân theo những định 
hướng từ đồng chí Thủ tướng Chính phủ, thể hiện 
khát khao lớn lao về một tương lai tốt đẹp và văn 
minh hơn. Các hoạt động của TECHFEST Việt 
Nam 2022 sẽ liên tục được cập nhật trên website 
và Fanpage.

Nguồn: most.gov.vn

PHÁT ĐỘNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI 
TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2022

Ngày 11/3, Bộ Công Thương và UBND TP 
Hà Nội phối hợp với UBND các tỉnh Thái 

Bình, Nghệ An và Bình Dương tổ chức Lễ phát 
động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 
(15/3/2022) với chủ đề "Tiêu dùng an toàn trong 
thời kỳ bình thường mới".

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, với sự 
vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính 
trị, sự đoàn kết, nỗ lực của cộng đồng doanh 
nghiệp, người tiêu dùng và sự hỗ trợ hiệu quả 
của cộng đồng quốc tế, công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng của Việt Nam trong năm 2021 
đã từng bước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
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cho người tiêu dùng; đồng thời, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, tạo động lực phát triển cho các doanh 
nghiệp chân chính.

Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm 
vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND 
các tỉnh, thành phố thực hiện dự án Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), dự kiến sẽ 
được đưa ra trình Quốc hội xem xét thảo luận tại 
Phiên họp tháng 10/2022.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 
2022 có chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ 
bình thường mới”. “Chủ đề này là sự khẳng định 
ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn 
cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị 
trường. Cùng đó, kêu gọi các cấp, ngành, các cơ 
quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã 
hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay 
thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, 
một chính phủ kiến tạo, một môi trường kinh 
doanh -tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững 
trong thời kỳ bình thường mới”, ông Nguyễn Sinh 
Nhật Tân nhấn mạnh.

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành 
phố Hà Nội cho biết, những năm qua việc đẩy 
mạnh triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng trên địa bàn TP Hà Nội đã tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành 
pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. Để tạo dựng niềm tin cho người tiêu 
dùng yên tâm giao dịch, mua sắm, TP Hà Nội sẽ 
tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ, giải đáp cho người 
tiêu dùng về Luật Bảo vệ người tiêu dùng với nội 
dung, hình thức phong phú, đa dạng; nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh 
nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành 
mạnh; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhất là kinh 
doanh trên môi trường mạng; tổ chức các sự kiện 
xúc tiến thương mại tri ân người tiêu dùng…

Tại lễ phát động cũng diễn ra Lễ ký cam kết 
“Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường 
mới” giữa đại diện một số doanh nghiệp như 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, Tập đoàn TH, 
Công ty TNHH Shopee… với Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp cam kết nâng cao hiệu quả 
công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
Đồng thời, thực thi các quy định pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng tới sản 
xuất, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh các sản 
phẩm hàng hóa, dịch vụ an toàn, đảm bảo chất 
lượng; Tăng cường hiệu quả giải quyết các phản 
ánh, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng; 
Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà 
nước, các tổ chức về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng…

Về phía Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng, Bộ Công Thương cam kết đảm bảo duy trì 
môi trường kinh doanh lành mạnh, trách nhiệm, 
an toàn trong thời kỳ bình thường mới; Hướng 
dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm 
và hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng, đặc biệt trong thời kỳ bình 
thường mới, giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh của 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp….

Nguồn: baotintuc.vn

HỘI THẢO “CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP TÌM KIẾM CHUYỂN 
GIAO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ”

Sáng ngày 25/3/2022, Tại Tp.Hồ Chí Minh, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) phối 

hợp với trường Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 
(ĐHQG Tp HCM) và Ủy ban Nhà nước về người 
Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại Giao) tổ chức 
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Hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tìm 
kiếm chuyển giao và đổi mới công nghệ”.  

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp 
trực tuyến dưới sự chủ trì PGS.TS Huỳnh Thành 
Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN; PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Giám đốc ĐHQG Tp HCM. Tham dự 
Hội thảo với hơn 100 đại biểu dự trực tiếp và hơn 
300 đại biểu tham dự theo hình thức trực tuyến tại 
các điểm cầu trong nước và quốc tế là đại diện đến 
từ các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, ĐHQG Tp HCM, 
Đại học Quốc gia Hà Nội, Liên đoàn Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ 
Tp Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp Hàng Việt 
Nam chất lượng cao, Sở Khoa học và Công nghệ 
các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ 
quan phát thanh truyền hình- thông tấm báo chí 
trong nước, mạng lưới các Hội tri thức và doanh 
nhân kiều bào từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, 
doanh nghiệp các tỉnh phía Nam. 

Hội thảo nhằm phổ biến chủ trương, cơ chế, 
chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt 
động tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công 
nghệ, từ đó thu hút được sự tham gia của các nhà 
khoa học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và 
nước ngoài cùng triển khai các chương trình của 
Bộ KH&CN; nắm bắt nhu cầu chuyển giao, đổi 
mới công nghệ của doanh nghiệp và khả năng 
đáp ứng của các viện nghiên cứu, trường đại học, 
các tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài 
nước; lắng nghe, trao đổi, đề xuất hoàn thiện cơ 
chế chính sách, mô hình hợp tác hiệu quả trong 
chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm công nghệ 

đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh 
nghiệp; kết nối, khơi mở tiềm năng hợp tác với 
mạng lưới đổi mới sáng tạo của người Việt Nam 
tại nước ngoài; đồng thời giới thiệu một số sáng 
chế, kết quả nghiên cứu, sản phẩm công nghệ có 
khả năng thương mại hóa của các nhà khoa học, 
trường đại học, tổ chức nghiên cứu tới cộng đồng 
doanh nghiệp. 

Hội thảo với 4 bài tham luận chính của nhà quản 
lý, chuyên gia: Ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng 
Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ với tham 
luận “Cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động tìm 
kiếm, chuyển giao đổi mới công nghệ”; ông Lâm 
Quang Vinh - Trưởng ban Khoa học và Công nghệ 
- ĐHQG Tp HCM với tham luận “Kết nối, chuyển 
giao và ứng dụng kết quả từ khu vực nghiên cứu 
sang khu vực sản xuất tại ĐHQG Tp HCM”; ông 
Trương Vĩnh Thành- Phó tổng giám đốc Công ty 
CP Tập đoàn Sao Mai với tham luận “Thành công 
và kinh nghiệm tiếp nhận, chuyển giao, đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp”; ông Nguyễn Thanh 
Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Mỹ 
Lan với tham luận “Kinh nghiệm hợp tác thành 
công giữa doanh nghiệp và trường đại học”.

Sau phần tham luận là phần trao đổi, thảo luận 
những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong triển 
khai các cơ chế, chính sách, đề xuất mô hình hợp 
tác giữa các nhà khoa học, tổ chức trong nước, 
quốc tế và doanh nghiệp; đồng thời tìm kiếm các 
giải pháp phát triển mạng lưới đơn vị trung gian 
về tư vấn tìm kiếm, chuyển giao công nghệ và đưa 
ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, 
tiếp nhận làm chủ công nghệ. 

Hội thảo là sự kiện khoa học và công nghệ quan 
trọng không chỉ đối với nhà quản lý mà còn là cơ 
hội để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp 
cận chính sách, chương trình hỗ trợ của nhà nước, 
là nơi để gặp gỡ trao đổi xây dựng mối liên kết 
về chuyển giao và đổi mới công nghệ giữa doanh 
nghiệp với nhà khoa học, tổ chức, mạng lưới về 
khoa học và công nghệ ở trong nước và quốc tế. 
Qua đó tạo động lực nhằm đẩy mạnh hoạt động 
tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên 
cả nước trong thời gian tới. 

Nguồn: Sở KH&CN
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SỐ HÓA THÔNG TIN BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
TRÊN ATLAS ĐIỆN TỬ 

Sau 3 năm xây dựng và hoàn thiện, Sở TN-MT 
vừa chính thức đưa vào vận hành ứng dụng Atlas 
điện tử tỉnh BR-VT. Đây là một sản phẩm khoa 
học được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ 
thông tin địa lý hay còn gọi là công nghệ GIS, 
mang lại nhiều tiện ích cho người dân, DN và 
chính quyền địa phương.

Nguồn thông tin tin cậy
Trước đây, khi muốn biết thông tin về tỉnh BR-

VT, người dân phải tìm hiểu từ sách báo, các trang 
mạng… Với các nguồn này, độ cập nhật thông tin 
chưa đồng bộ, kịp thời. Nhưng với Atlas điện tử, 
người dùng có máy tính, hoặc điện thoại thông 
minh và có kết nối mạng Internet thì ở bất cứ nơi 
nào cũng có thể có được nguồn thông tin nhanh, 
chính xác.

Chẳng hạn, một DN muốn đầu tư vào khu đất 
nào đó, thay vì trước đây họ phải đi khảo sát thực 
tế mới biết được địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu và 
các khu vực lân cận như thế nào thì nay chỉ bằng 
một vài nhấp chuột trên bản đồ Atlas điện tử, toàn 
bộ thông tin như diện tích, số tờ, số thửa, loại đất 
quy hoạch… đến hình ảnh nhìn từ vệ tinh của khu 
đất đều được hiển thị.

Anh Phạm Minh Đức, sinh viên trường Đại học 
Khoa học - Xã hội nhân văn TP. Hồ Chí Minh 
cho biết: Tôi đang làm đề tài nghiên cứu khoa học 
trong đó cần những thông tin liên quan đến các di 
tích lịch sử của BR-VT. Nhờ có Atlas điện tử tỉnh 
BR-VT, việc tìm kiếm thông tin trở nên đơn giản 
hơn, không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm và 
trích dẫn. Đặc biệt, các thông tin từ Atlas điện tử 
tỉnh là nguồn tin chính thống, tin cậy.

Atlas điện tử tỉnh là một hệ thống có ích cho 
việc nghiên cứu, tìm hiểu thông tin lịch sử trên địa 
bàn tỉnh. Atlas điện tử thể hiện đầy đủ toàn diện 
các thông tin về điều kiện tự nhiên, con người, kết 
quả các hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh, các di 
tích, danh thắng dưới dạng bản đồ, biểu đồ, chữ 
viết, hình ảnh...

Do đó, khi sử dụng Atlas điện tử người dân dễ 
dàng tìm kiếm được các thông tin như tình hình 
kinh tế chung của BR-VT; địa hình, độ cao, độ dốc 
các khu vực; tìm kiếm các thông tin liên quan đến 
khoáng sản, thổ nhưỡng, môi trường, tài nguyên 

nước, hiện trạng sử dụng đất; các thông tin về du 
lịch, văn hóa, lịch sử…

Ứng dụng này được xây dựng và đưa vào sử 
dụng nhằm chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, phục 
vụ nghiên cứu tổng thể, lập kế hoạch, định hướng 
phát triển và tham khảo các lĩnh vực chuyên môn 
trên địa bàn tỉnh.

Dữ liệu được cập nhật sát thực tế
Theo ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Giám đốc 

Trung tâm CNTT (Sở TN-MT), trong gần 3 năm 
triển khai thực hiện Atlas điện tử, Sở TN-MT và 
đơn vị tư vấn đã gặp nhiều khó khăn bởi hầu hết 
các bản đồ, hồ sơ, tài liệu trước đây đều là những 
văn bản giấy, hồ sơ giấy.

“Khi thực hiện, chúng tôi phải số hóa hết toàn 
bộ, từ đó biên tập bản đồ, dữ liệu, làm phần 
mềm… Sau khi hoàn thiện, Atlas điện tử tỉnh BR-
VT được nhiều sở, ngành, hội, các đơn vị chuyên 
môn, hội đồng khoa học góp ý, phản biện. Khi 
chỉnh sửa hoàn thiện, Atlas điện tử BR-VT phải 
được Nhà xuất bản đo đạc bản đồ cấp phép mới 
chính thức đưa vào vận hành cuối năm 2021”, ông 
Hiếu thông tin thêm.

Do thông tin, dữ liệu cập nhật trên Atlas điện 
tử tỉnh BR-VT phải đáp ứng được các yêu cầu về 
chuẩn thông tin dữ liệu theo quy định của Bộ TN-
MT, Bộ KH-CN, Bộ TT-TT… nên khi thực hiện 
đơn vị tư vấn phải sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ 
thống phần mềm được thiết kế quản lý tập trung 
và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.

Theo Sở TN-MT, Atlas điện tử tỉnh BR-VT được 
cấu trúc thành 6 phần với 18 chủ đề, trong đó có 
1 chủ đề giới thiệu chung; 5 chủ đề tự nhiên; 7 
chủ đề kinh tế; 4 chủ đề về văn hóa - xã hội. Atlas 
điện tử thể hiện đa ngành, đa lĩnh vực, không gian 
địa lý từ cấp tỉnh tới cấp xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh. Nội dung của Atlas thể hiện từ tổng 
quát đến chi tiết, phản ánh hầu hết các lĩnh vực tự 
nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội… thông tin gắn với 
không gian và thời gian rõ ràng.

Ngoài ra, để đạt được tính ứng dụng cao, đơn vị 
thực hiện phải sử dụng nhiều nền tảng ứng dụng 
hiện đại như: công nghệ GIS, công nghệ quản lý 
dữ liệu đồ họa; Google map, Vietbando, bản đồ 
mẫu của Esri… Đặc biệt, đơn vị thực hiện phải sử 
dụng ảnh vệ tinh từ Google map để cập nhật các 
nội dung mới phát sinh. Chẳng hạn thêm một trạm 
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y tế mới, một tuyến đường mới… nếu trên Atlas 
giấy không thể hiện được ngay nhưng trên Atlas 
điện tử tất cả đều được cập nhật kịp thời.

Việc đưa vào hoạt động Atlas điện tử tỉnh BR-
VT là một trong những bước quan trọng trong 
công tác hiện đại hóa nền hành chính công. Bên 
cạnh đó, việc xây dựng Atlas điện tử cũng giúp 
cho hệ thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực kinh 
tế, xã hội được đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu 
quả và hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước trên 
địa bàn tỉnh.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 25/3, Sở TT-TT tổ chức hội nghị “Chia 
sẻ, cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho 

DNNVV trên địa bàn tỉnh”. Hội nghị được tổ 
chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia 
của các sở, ngành, các DNNVV.

Chuyển đổi số là yêu cầu thiết yếu giúp các DNVVN phát triển 
trong thời đại số. Trong ảnh: Nhân viên Công ty CP Cấp nước 

BR-VT kiểm tra các hoạt động sản xuất trên hệ điều hành 
điện toán đám mây.

Theo Sở KH-ĐT, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 
14.000 DNNVV đang hoạt động, chiếm 98% tổng 
số DN trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các DNNVV vẫn 
đang quản lý, hoạt động theo phương thức truyền 
thống, việc chuyển đổi số đối với các DNNVV 
chưa phổ biến và hiệu quả.

Do đó, hội nghị này được tổ chức nhằm triển 
khai đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển 
đổi số đối với DN và hỗ trợ thúc đẩy DN trong 
việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số…

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT cho 

rằng, chuyển đổi số là vấn đề cấp thiết cho tất cả 
các DN ở mọi quy mô. Ông cho rằng: “Đừng nghĩ 
DNNVV thì không cần chuyển đổi số. Mà chuyển 
đổi số mới giúp các DN nâng cao hiệu quả hoạt 
động, trải nghiệm khách hàng và đặc biệt là khả 
năng cạnh tranh trên thị trường”.

Cũng theo ông Lê Văn Tuấn, đối với những 
DNNVV với số vốn ít và khả năng đầu tư vào 
công nghệ còn hạn chế, thì DN nên lựa chọn các 
mô hình, ứng dụng phù hợp. Hay nói một cách 
dễ hiểu, chuyển đổi số DN là việc tích hợp công 
nghệ số vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ 
chức, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận 
hành, nâng cao trải nghiệm, làm hài lòng khách 
hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh 
trên thị trường.

Chuyển đổi số trong DN có thể thực hiện thông 
qua việc tư duy lại hướng kinh doanh, đánh giá 
lại chuỗi giá trị, kết nối lại với khách hàng và cấu 
trúc lại DN, giúp các DN hoạt động hiệu quả hơn 
trong thời đại số…

Thông tin thêm về chương trình hỗ trợ DNNVV 
chuyển đổi số (SMEdx) 2022 do Bộ TT-TT triển 
khai, ông Lê Văn Tuấn cho biết, để hỗ trợ DNNVV 
chuyển đổi số, trong năm 2022, Bộ TT-TT sẽ phấn 
đấu cùng 63/63 địa phương vào cuộc triển khai 
chương trình thúc đẩy DNNVV chuyển đổi số. 
Điểm mới của SMEdx năm 2022 chính là bộ công 
cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số của DN (DBI).

Bộ chỉ số này có 6 trụ cột, gồm trải nghiệm số 
cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ 
số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa DN, dữ liệu 
và tài sản thông tin. Trong mỗi trụ cột có các chỉ 
số thành phần và trong mỗi chỉ số thành phần có 
các tiêu chí. Đây được coi là bộ công cụ, thước 
đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ chuyển đổi 
số của các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh dùng 
chung trên cả nước. DN có thể chủ động dựa vào 
hiện trạng, đối chiếu với các tiêu chí trong bộ chỉ 
số này, từ đó xác định tình hình chuyển đổi số nội 
tại.

Tại BR-VT, mục tiêu của tỉnh là trong năm 2022 
đạt được chỉ tiêu như Chính phủ giao là thực hiện 
chuyển đổi số đạt 30% trong tổng số các DNNVV 
trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu này thì phải thúc đẩy các 
DNNVV có nhu cầu sử dụng và nhà cung cấp dịch 
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vụ chuyển đổi số để 2 bên cùng kết nối. Ngoài 
ra, các DN sẽ nhận được nguồn hỗ trợ kinh phí 
chuyển đổi số từ ngân sách.

Cụ thể, theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP về quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của luật hỗ trợ DNNVV, DN sẽ được hỗ trợ 50% 
nếu thuê, mua các nền tảng, giải pháp chuyển đổi 
số do Bộ TT-TT chứng nhận, công bố.

Theo ông Bùi Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội 
DNNVV cho rằng, để việc thực hiện chuyển đổi 
số thành công đối với nhóm DNNVV thì Sở TT-
TT và các nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số 
cần phối hợp với Hội, VCCI chi nhánh Vũng Tàu 
tham gia khảo sát thực tế chuyển đổi số tại các 
DN. Việc này cũng giống như “khám bệnh” cho 
DN để DN nào yếu chỗ nào để bổ sung, hỗ trợ… 
nhằm chuyển đổi số thành công và hiệu quả.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

HỘI THẢO KHOA HỌC  “TIẾNG NÓI TỪ 
CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC CHÂU RO VÀ 
CÁC DÂN NHÀ NGHIÊN CỨU”

Sáng ngày 25/3/2022, Tại Trung tâm Văn hóa 
Nghệ thuật tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội thảo 

khoa học  – lần thứ I, năm 2022 với chủ đề “Tiếng 
nói từ cộng đồng dân tộc Châu Ro và các dân nhà 
nghiên cứu”. Tham dự hội thảo, có các đại biểu là 
đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, BTC Hội thảo, 
lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Bảo 
tàng tỉnh, Ban Âm nhạc –Hội Văn hóa Nghệ thuật 
tỉnh, Trường PTDTNT tỉnh, lãnh đạo các phòng 
VHTT, Phòng Dân tộc, Trung tâm VHTT&TT TP. 
Bà Rịa, Thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, Đất Đỏ, 
Xuyên Mộc, Long Điền, cùng đại diện là đồng 
bào dân tộc Châu Ro đến từ các địa phương trong 
tỉnh.

Hội thảo nhằm tạo lập cơ sở lý luận và thực tiễn; 
kiểm định, đánh giá trong việc nghiên cứu, phục 
dựng các chương trình nghệ thuật diễn xướng dân 
gian và một lễ hội dân gian Châu Ro. Đồng thời, 
với mong muốn có nhiều thành phần xã hội tham 
gia, nhất là cộng đồng dân tộc Châu Ro, làm cơ sở 
để đối chiếu, so sánh việc sử dụng tư liệu nghiên 
cứu; đặc biệt là đóng góp những ý kiến của các 
nhà khoa học, nghệ nhân dân gian Châu Ro, để 
vận dụng trong quá trình tổ chức phục dựng các 
chương trình nghệ thuật diễn xướng dân gian 

Châu Ro và Lễ hội Ốp Yang Va (Cúng Thần Lúa).

Toàn cảnh Hội thảo
Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, ông Phạm Diêm – 

GĐ Trung tâm VHNT tỉnh, chủ nhiệm đề tài cho 
biết, đề tài có 02 nhiệm vụ quan trọng: Tìm hiểu 
và làm rõ thực trạng thực hành diễn xướng dân 
gian trong cộng đồng dân tộc Châu Ro và Nhận 
diện đặc điểm nghệ thuật diễn xướng dân gian 
Châu Ro để từ đó xác định nội dung nghiên cứu, 
phục dựng và đề xuất các giải pháp bảo tồn và 
phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu 
Ro. Ông cũng nhấn mạnh, bản chất của nghệ 
thuật diễn xướng dân gian Châu Ro là hiền hòa, 
hiếu khách, dễ kết nối cộng đồng. Là dân tộc tại 
chỗ, còn lưu giữ được vốn nghệ thuật dân gian 
nói chung và nghệ thuật diễn xướng dân gian nói 
riêng khá đầy đủ. 

Tại Hội thảo, Ban tổ chức cũng ghi nhận ý kiến 
đóng góp từ các đại biểu, đại diện cộng đồng dân 
tộc Châu Ro với hi vọng, những vấn đề nghiên 
cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn 
xướng dân gian Châu Ro, tỉnh BR-VT, sẽ được 
nghiên cứu, phát triển và bảo tồn, gìn giữ và lưu 
truyền các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc Châu Ro.

Nguồn: Sở KH&CN

TỔ CHỨC THI TUYỂN CHỨC DANH CHI 
CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Ngày 30/03, Sở Khoa học và Công nghệ đã 
tổ chức thi tuyển chức danh Chi Cục trưởng 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Dự Lễ 
khai mạc có ông Nguyễn Công Danh – Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN làm 
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chủ tịch hội đồng; ông Lê Văn Minh – Tỉnh ủy 
viên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng 
chí thành viên Hội đồng thi tuyển.

Phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển, ông Nguyễn 
Công Danh - Giám đốc Sở KH&CN cho biết: 
“Thông qua kỳ thi này, tập thể lãnh đạo Sở cũng 
như Đảng ủy Sở mong muốn tìm kiếm, lựa chọn 
được cán bộ tốt nhất, có phẩm chất, năng lực tốt 
để giữ vai trò đứng đầu một cơ quan hành chính 
có thể nói đây là lĩnh vực quan trọng đối với 
ngành KH&CN. Đồng thời, đây cũng là dịp để tạo 
môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần đổi 
mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác 
quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 
các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, tạo ra tính 
đột phá trong công tác cán bộ, là cơ hội để các ứng 
viên thể hiện năng lực, phát huy sở trường công 
tác, từ đó tăng cường, nâng cao kết quả quản lý 
trong từng lĩnh vực công tác”.

Hội đồng thi tuyển chức danh Chi Cục trưởng  
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tại Lễ khai mạc, Thư ký Hội đồng đã thông qua 
các Quyết định về phê duyệt vị trí thi tuyển chọn, 
thành lập Hội đồng thi, Ban coi thi và thông qua 
nội quy, quy chế kỳ thi. Thành viên Hội đồng và 
Ban coi thi tiến hành giao nhận đề thi theo đúng 
quy định. Kỳ thi có 03 ứng viên đủ các điều kiện 
tiêu chuẩn để thi tuyển vào chức danh Chi Cục 
trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quá trình chuẩn bị thi tuyển đã được Văn phòng 
Sở, Hội đồng thi tuyển chuẩn bị rất kỹ càng, chặt 
chẽ, xem xét nhiều mặt, cân nhắc kỹ lưỡng, đảm 
bảo công tâm, khách quan, trung thực, đúng các 
quy định được ban hành.

Nguồn: Sở KH&CN

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI 
SỐ TRONG KHU VỰC CÔNG

Ngày 2/4, Sở TT-TT đã tổ chức khóa học đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) trong 

khu vực công. Tham gia khóa học có gần 100 
học viên là lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp 
huyện, cấp xã. Chương trình đào tạo do giảng viên 
Trường Kinh tế, Luật và quản lý nhà nước (viện 
Chính sách) trực tiếp giảng dạy.

Tham gia khóa học, các học viên được tìm hiểu 
4 học phần: Tổng quan về CĐS; Hoạch định và 
quản trị chiến lược; Lãnh đạo quản lý triển khai 
chiến lược CĐS kiến tạo và thúc đẩy môi trường 
đổi mới sáng tạo; Thích ứng chiến lược. Theo đó, 
thông qua các học phần này, các học viên đã được 
tìm hiểu sâu các nội dung như: CĐS và vai trò của 
CĐS trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh địa 
phương; CĐS và phát triển thành phố thông minh; 
hoạch định chiến lược CĐS trong khu vực công; 
quản trị chiến lược CĐS trong khu vực công; 
lãnh đạo và quản lý triển khai chiến lược CĐS 
trong khu vực công; nâng cao năng lực lãnh đạo 
và chiến lược CĐS nhằm thúc đẩy năng lực cạnh 
tranh và phát triển bền vững của địa phương.

Lớp học được tổ chức trong 2 ngày 2 và 3/4 
nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo các 
cấp, các ngành về CĐS trong khu vực công, từ đó 
đẩy nhanh tiến độ CĐS.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

HỘI ĐỒNG TRỰC TUYẾN TƯ VẤN XÁC 
ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN LĨNH VỰC 
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 
- NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 
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Sáng ngày 09/12/2021, Sở KH&CN đã tổ chức 
họp trực tuyến Hội đồng tư vấn xác định 

nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực Khoa học kỹ thuật 
và công nghệ - Ngành Kỹ thuật môi trường năm 
2022. Ông Trần Duy Tâm Thanh – Phó Giám đốc 
Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Thông báo số 04/TB-SKHCN ngày 
25/01/2021 về việc “Đề xuất, đặt hàng đề tài 
nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản 
xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022 của tỉnh BR-
VT”, thời gian qua Sở KH&CN đã nhận được 01 
đề xuất, đặt hàng về lĩnh vực Khoa học kỹ thuật 
và công nghệ - Ngành Kỹ thuật môi trường thực 
hiện trong năm 2022 của Sở Xây dựng với đề tài 
“Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật chất nạo vét từ 
các cửa sông, cảng biển làm vật liệu san lấp công 
trình trên địa bàn tỉnh BR-VT”.

Để tư vấn cho UBND tỉnh chọn lựa các nhiệm 
vụ có nội dung thiết thực, phù hợp với chiến lược, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành 
và địa phương, Hội đồng đã tiến hành họp, cho 
ý kiến đối với các đề xuất để xem xét, lựa chọn 
cho kế hoạch nghiên cứu và triển khai năm 2022. 
Thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, trình 
bày ý kiến nhận xét, đánh giá về tính cấp thiết, 
mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến và tính khả 
thi trong việc ứng dụng trong thực tế sau này đối 
với từng đề xuất, đặt hàng. Các thành viên Hội 
đồng cũng đưa ra những kiến nghị về việc chỉnh 
sửa bổ sung và hoàn thiện tên nhiệm vụ, mục tiêu 
nghiên cứu và sản phẩm dự kiến đối với các đề 
xuất, đặt hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Toàn cảnh Hội đồng tại phòng họp Sở KH&CN
Qua các đánh giá tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn 

đã thống nhất chọn đề xuất nhiệm vụ của Sở Xây 
dựng để đưa vào danh mục đề xuất trình UBND 

tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian tới./.
Nguồn: Sở KH&CN

HỘI ĐỒNG TRỰC TUYẾN NGHIỆM THU 
DỰ ÁN “NÂNG CẤP VÀ HOÀN THIỆN 
HỆ THỐNG CÁC TRẠM NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI TẠI CÁC TRẠM KIỂM LÂM 
THUỘC VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO” 

Ngày 03/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ 
chức Hội đồng trực tuyến tư vấn đánh giá, 

nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Nâng cấp và 
hoàn thiện hệ thống các trạm năng lượng mặt trời 
tại các Trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia Côn 
Đảo (các hòn thuộc Côn Đảo)”. Chủ tịch hội đồng 
là ông – Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở 
KH&CN. Đề tài do ThS. Đỗ Hữu Hiền làm chủ 
nhiệm, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa 
học và công nghệ là cơ quan chủ trì.

Dự án với mục tiêu cụ thể:
+ Khảo sát nhu cầu và đánh giá hiện trạng phục 

vụ xây dựng phương án đề xuất công nghệ và 
trang thiết bị bảo trì, nâng cấp và sửa chữa, tích 
hợp đấu nối với hệ thống trang thiết bị hiện có 
nhằm đảm bảo vận hành và sử dụng hệ thống tối 
ưu nhất;

+ Thiết kế hoàn chỉnh mô hình ứng dụng công 
nghệ năng lượng mặt trời tạo ra dòng điện phục vụ 
sinh hoạt, công tác và thông tin liên lạc;

+ Mua sắm trang thiết bị, thi công lắp đặt nâng 
cấp, sửa chữa và đấu nối hệ thống điện năng lượng 
mặt trời và đưa vào vận hành tại 8 Trạm kiểm lâm 
thuộc BQL Vườn quốc Gia Côn Đảo.

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện, thư ký dự án 
đã báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và các kết 
quả đạt được của Dự án, cụ thể:

Sau hơn một năm triển khai dự án, đã nâng cấp 
được 08 trạm điện năng lượng mặt trời với tổng 
số công suất 18.880Wp, trong đó lắp đặt mới 
4.680Wp, các pin mặt trời cũ 14.200Wp. Đồng 
thời, dự án cũng đã tập huấn chuyển giao vận hành 
và bảo trì các trạm điện mặt trời cho cán bộ, chiến 
sỹ của 8 trạm tạo ra dòng điện phục vụ cho việc 
sinh hoạt, chiếu sáng và thông tin liên lạc, góp 
phần bảo vệ an ninh quốc phòng vùng hải đảo.

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

Nguồn: Sở KH&CN


