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 BÀ RỊA - VŨNG TÀU: THIẾT THỰC TỔ CHỨC 
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5

  || CN. Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VTCách đây 59 năm, tại Đại hội Đại 

biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ 
thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ 

nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng 
và Chính phủ đến dự và chúc mừng. Tại sự 
kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát 
biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng 
nhất về phát triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN).

Người khẳng định: “Chúng ta đều biết 
rằng trình độ KH&CN của ta hiện nay 
còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải 
tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn 
nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp... 
Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến 
những cái đó... Khoa học phải tự sản xuất 
mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, 
phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng 
suất lao động và không ngừng cải thiện đời 
sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa 
xã hội thắng lợi... Các cô, các chú phải ra 
sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của 
mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao 
động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, 
nhanh, tốt, rẻ...”.

Đến ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, 
Quốc hội khóa XIII, Luật KH&CN được 
thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 
hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Đây 
là ngày hội tôn vinh những người làm khoa 
học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng 

dụng KH&CN vào sản xuất.
Trong những ngày này, nhiều hoạt động 

được Ngành Khoa học tổ chức, là dịp để 
nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự 
hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê 
lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong 
xây dựng, phát triển đất nước.

Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN 
Việt Nam 18/5 đã trở thành ngày truyền 
thống, ngày hội quan trọng của những 
người làm công tác nghiên cứu khoa học, 
quản lý khoa học, của các doanh nghiệp 
có tinh thần đổi mới sáng tạo. Sự kiện này 
cũng là điểm hẹn thường niên để cộng đồng 
KH&CN cả nước tổ chức các sự kiện có ý 

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ I Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam ngày 18/5/1963.  

Ảnh tư liệu: most.gov.vn
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nghĩa thiết thực vừa để ghi nhận những nỗ 
lực, thành công của ngành KH&CN đóng 
góp cho kho tàng tri thức cũng như phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa để thảo 
luận, định hướng hoạt động nhằm hướng 
đích các mục tiêu của ngành khoa học công 
nghệ nói riêng, của đất nước nói chung.

Tiếp nối truyền thống đó, năm 2022 Bộ 
KH&CN đã phát động chuỗi hoạt động 
chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam. Với 
chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, 
phát triển kinh tế, xã hội”, đây là dịp để 
biểu dương và tôn vinh những nhà khoa 
học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, 
phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả 
hoạt động đổi mới sáng tạo (KH&CN và 
đổi mới sáng tạo); thu hút các chuyên gia 
nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam 
ở nước ngoài có trình độ và năng lực sáng 
tạo, tích cực tham gia hoạt động khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; 
khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, 
tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên 
cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, 
đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây 
dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học 
trong tương lai.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng năm cũng 
triển khai các sự kiện chào mừng Ngày 
KH&CN với nhiều hoạt động thiết thực, 
như tổ chức hoạt động thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN; 
thành tựu, kết quả hoạt động đổi mới 
sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong 
các lĩnh vực đời sống xã hội và doanh 
nghiệp. Việc thông tin tuyên truyền nâng 
cao nhận thức người dân về vai trò của 
KH&CN thông qua các hoạt động như: Tổ 

chức Họp mặt thường niên kỷ niệm Ngày 
KH&CN Việt Nam; Hội thảo tọa đàm, báo 
cáo chuyên đề về chuyển đổi số kết hợp 
với khu Trưng bày - Triển lãm được tổ 
chức hàng năm... Các hình thức viết tin, 
bài tuyên truyền trên các ấn phẩm thông 
tin, trang thông tin điện tử… của Sở, trong 
đó có chuyên trang KH&CN chủ đề chào 
mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5; 
đăng tải các tin, bài phóng sự, chuyên mục 
KH&CN trên các phương tiện thông tin 
đại chúng trong và ngoài tỉnh. 

Năm 2022, các hoạt động chính hưởng 
ứng Ngày KH&CN Việt Nam được Sở 
KH&CN tổ chức triển khai, diễn ra trong 
02 ngày 17-18/5/2022 với nhiều sự kiện 
lớn như: Họp mặt Kỷ niệm Ngày KH&CN 
Việt Nam; Hội thảo “Chuyển đổi số cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; 
Báo cáo chuyên đề “Nâng cao nhận thức 
về chuyển đổi số ứng dụng trong sản xuất 
và đời sống cho đoàn viên thanh niên”; 
Khu Trưng bày - Triển lãm sản phẩm, thiết 
bị công nghệ và Phối hợp Triển lãm trực 
tuyến Chợ công nghệ và thiết bị Hải Phòng 
năm 2022 (Techmart Haiphong 2022).

Ông Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh BR-VT 
phát biểu tại hội thảo
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Hoạt động trưng bày - triển lãm với 25 
gian hàng của các đơn vị trong và ngoài 
tỉnh với các công nghệ, thiết bị, dịch vụ 
liên quan đến công nghệ số, công nghệ 4.0, 
công nghệ tiên tiến và các sản phẩm tiêu 
biểu từ nghiên cứu - ứng dụng khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo… Phần kết 
nối trực tuyến Chợ công nghệ và thiết bị 
Hải Phòng năm 2022 (Techmart Haiphong 
2022), kết nối dự trực tuyến với 300 gian 
hàng 2D, 3D tại địa chỉ Techmarthaiphong.
isc1.vn, hội thảo trực tuyến của sự kiện 
Techmart Haiphong 2022.

Các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN 
Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh được 
tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và 
hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ 

Các đại biểu tham quan triển lãm tại sự kiện

thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động 
chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 
2022 trong phạm vi toàn tỉnh. Bám sát 
các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, 
nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 
2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021 - 2025 để xây dựng và triển khai 
kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả./.

M.H.Y
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15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW 
CỦA BAN CHẤP HÀNH  TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ 

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ 
ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 

ĐẤT NƯỚC
|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh BR-VTNgày 6/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (Khoá X) ban hành Nghị quyết số 
27-NQ/TW “về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước”. Trải qua 15 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết, đội ngũ trí thức và Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(Liên hiệp Hội) (BR-VT) có bước phát triển mạnh 
mẽ.                      

    

Sau khi có Nghị quyết 27-NQ/TW, Đảng đoàn 
Liên hiệp Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 73-
KH/TU ngày 12/6/2009 “về xây dựng đội ngũ 
trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất  
nước”. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 
định số 358/QĐ-UBND ngày 3/1/2012 phê duyệt 
quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2011 - 2020. Sau khi có Chỉ thị 42-CT/
TW ngày 16/10/2010 của Bộ Chính trị Khóa X về 
việc“tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ 
thuật Việt Nam  trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH 
đất nước”; Đảng đoàn Liên hiệp Hội phối hợp với 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban 
hành Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 5/4/2012 “về 
tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất 
nước”.

Liên hiệp Hội, các Hội thành viên và các đơn 
vị trực thuộc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị 
quyết 27-NQ/TW bằng nhiều hình thức. Như tổ 
chức họp triển khai Nghị quyết đến Ban Chấp 
hành, lãnh đạo các hội và đơn vị trực thuộc. Các 
hội thành viên tổ chức giới thiệu và triển khai đến 
các hội viên.

Với chức năng là cầu nối, nơi tập hợp, đoàn kết 
đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhằm thực hiện 
các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước; Liên hiệp Hội 
đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN 
tỉnh và phối hợp với các ban ngành hữu quan và 
các hội thành viên tổ chức nhiều hoạt động. Xin 
nêu một vài hoạt động:

Từ năm 2012 đến 2017, hàng năm đều tổ chức 
họp mặt đầu xuân giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu 
trí thức và tôn vinh trí thức tiêu biểu. Từ năm 
2018, Liên hiệp Hội đã đổi mới bằng tổ chức các 
buổi tọa đàm các chủ đề về kinh tế, kỹ thuật, khoa 
học công nghệ nhằm hiến kế phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh (năm 2018); tham mưu và được 
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp để nghe Liên 
hiệp Hội báo cáo về Đề án “Quản lý và sử dụng 
đội ngũ trí thức tỉnh BR-VT trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” 
và tọa đàm định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với đại diện 
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trí thức, chuyên gia khoa học công nghệ do Liên 
hiệp Hội mời; Năm 2019, Liên hiệp Hội chủ trì 
phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức buổi tọa 
đàm, hội thảo và mời chuyên gia khoa học công 
nghệ về báo cáo chuyên đề:“Xây dựng mô hình du 
lịch nông nghiệp, nông thôn kết hợp với sản phẩm 
nông nghiệp đặc sắc của tỉnh BR-VT theo chương 
trình OCOP và nông thôn mới”; Năm 2021, tham 
mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh 
tổ chức Họp mặt đại biểu trí thức đầu năm với chủ 
đề: “Trí thức BR-VT với phát triển kinh tế - xã hội 
và hội nhập quốc tế”… Qua các buổi tọa đàm, hội 
thảo này đã có nhiều ý kiến chuyên gia, nhà khoa 
học trong và ngoài tỉnh đóng góp thiết thực cho 
việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tập hợp trí thức thông qua công tác tư vấn, phản 
biện xã hội: Năm 2013, Liên hiệp Hội phối hợp 
với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND “về 
hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 
của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh BR-
VT”. Năm 2014, Liên hiệp Hội đề xuất và đã được 
UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Hội tư vấn, phản 
biện dự án “Khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão 
ở Cửa Lấp tỉnh BR-VT”; Năm 2015, Liên hiệp 
Hội được UBND tỉnh giao phản biện dự án “Khu 
neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão ở Lộc An”. Đây 
là các dự án lớn và có ảnh hưởng trực tiếp đến 
dải ven bờ của tỉnh BR-VT. Năm 2012, Liên hiệp 
Hội đã cử chuyên gia tham gia Hội đồng của tỉnh 
có văn bản góp ý tư vấn, phản biện đối với quy 
hoạch Núi Lớn, Núi Nhỏ và Gò Găng của thành 
phố Vũng Tàu; tư vấn, phản biện dự án Trung tâm 
nghề cá dự kiến xây dựng ở Đảo Gò Găng thuộc 
thành phố Vũng Tàu. Năm 2013, theo đề nghị của 
Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động 
lực học biển thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt 
Nam, Liên hiệp Hội đã chủ trì mời các sở ngành 
liên quan, UBND các Huyện, TP Vũng Tàu tham 
gia hội nghị đáng giá, góp ý đề tài cấp nhà nước: 
“Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế diễn biến hình 
thái và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ 
nhằm ổn định vùng cửa biển Lộc An, Cửa Lấp tỉnh 
BR-VT”. Báo cáo đã được gửi cho Viện Khoa học 
Thủy lợi và Bộ KH&CN.   

Tập hợp trí thức thông qua thành lập và hoạt 
động của Câu lạc bộ Trí thức và Doanh nhân. Câu  

lạc bộ Trí thức thành lập năm 2013 và đến năm 
2019 đổi tên là Câu lạc bộ Trí thức và Doanh nhân. 
Hiện nay có đại diện của 11 doanh nghiệp, tổ chức 
và hàng trăm cán bộ, trí thức tham gia Câu lạc bộ.

Tập hợp trí thức thông qua thành lập và hoạt 
động của Hội đồng khoa học. Liên hiệp hội đã 
thành lập Hội đồng khoa học (năm 2013) và kiện 
toàn Hội đồng khoa học (năm 2018). Hội đồng 
tập hợp chuyên gia của các đơn vị thành viên. Và 
cử các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia các 
Hội đồng khoa học chuyên ngành của tỉnh, của 
Sở KH&CN, của UBMTTQ tỉnh. Nhiều đồng chí 
trong Ban chấp hành Liên hiệp Hội và các Hội 
thành viên tham gia các Hội đồng xét duyệt cũng 
như nghiệm thu các đề tài khoa học cấp tỉnh và cả 
cấp nhà nước.

Tập hợp trí thức thông qua xuất bản Bản tin “Tri 
thức mới” (Bản tin ra đời năm 2013). Đến nay ra 
được 39 số (mỗi quý 01 số với số lượng 700 bản/
số). Tri thức mới là tiếng nói của trí thức BR-VT, 
cung cấp thông tin khoa học, các bài nghiên cứu, 
trao đổi, các công trình sáng tạo KH&CN.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Liên hiệp hội 
luôn quan tâm đến xây dựng và phát triển tổ chức: 
trước khi có Nghị quyết 27-NQ/TW, Liên hiệp Hội 
có 19 Hội thành viên với gần 17.500 Hội viên. Đến 
nay, sau 15 năm, Liên hiệp hội tỉnh có  30 đơn vị 
thành viên và đơn vị trực thuộc, trong đó có: 19 
Hội và 04 Chi hội thành viên; 03 Hội viên tập thể; 
02 Trung tâm và 02 Câu lạc bộ trực thuộc với trên 
20.600 hội viên. Trong đó có trên 10.000 hội viên 
là trí thức khoa học công nghệ. Đó là một bước 
phát triển đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, cũng còn có những hạn chế, bất cập. 
Đó là, đội ngũ trí thức của tỉnh với số lượng khá 
đông nhưng chuyên gia không nhiều, một số ngành 
không có. Cơ cấu đội ngũ trí thức còn những mặt 
bất hợp lý về ngành nghề, độ tuổi, giới tính. Một số 
trí thức còn thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, thiếu tự 
tin, giảm sút đạo đức nghề nghiệp, không thường 
xuyên học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, 
ngại đổi mới trong tư duy, tìm tòi, sáng tạo. Trí 
thức có công trình, đề tài nghiên cứu được áp dụng 
vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mang lại 
hiệu quả kinh tế còn ít, một số công trình, đề tài 
sau nghiệm thu chưa được áp dụng và phát huy 
hiệu quả, gây lãng phí.
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Sự phối hợp cộng tác giữa Liên hiệp Hội và các 
Hội thành viên có lúc thiếu chặt chẽ, chưa có sự 
ràng buộc và gắn kết với nhau.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 
và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của 
Liên hiệp Hội và các Hội thành viên còn nhiều hạn 
chế, chưa thực sự tương xứng với tiềm lực của đội 
ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh.

Những nguyên nhân của hạn chế, bất cập cần 
được quan tâm, khắc phục: 

Về khách quan:  Một số cấp uỷ và chính quyền 
chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của đội 
ngũ trí thức; đánh giá, sử dụng bố trí chưa phù 
hợp năng lực, sở trường. Chưa quan tâm đúng mức 
việc xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ 
cho đội ngũ trí thức gắn với nhu cầu sử dụng phù 
hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm 
đầy đủ đến hoạt động KH&CN. Bố trí nhân lực 
khoa học công nghệ đôi lúc chưa phù hợp. Chưa 
chủ động đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu 
ứng dụng hay tư vấn phản biện phục vụ thiết thực 
cho sự phát triển của ngành, đơn vị mình. Cơ sở 
vật chất, trang thiết bị KH&CN thời gian gần đây 
tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng còn chậm, có 
mặt chưa đồng bộ. Các tổ chức KH&CN của tỉnh 
chưa mạnh, số lượng doanh nghiệp KH&CN trên 
địa bàn tỉnh còn ít và hoạt động kém hiệu quả. 

Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức 
đến nhu cầu đầu tư cho KH&CN để hiện đại hóa 
quy trình sản xuất của các doanh nghiệp; cũng như 
không đủ tiềm lực về tài chính cũng như con người 
để đầu tư cho phát triển KH&CN.

Tiềm lực KH&CN tuy được tăng cường một 
bước, song còn hạn chế: thiếu nguồn nhân lực 
có chất lượng cao, trình độ công nghệ của nhiều 
doanh nghiệp địa phương yếu kém, phần lớn doanh 
nghiệp thiếu thông tin, thiếu vốn và năng lực nội 
sinh để đổi mới công nghệ và thu hút nhân tài. 

Thiếu những cơ chế chính sách thiết thực bằng 
vật chất xứng đáng với công trình sáng tạo có hiệu 
quả của trí thức để thu hút nhân tài, động viên, 
khuyến khích cho trí thức chuyên tâm cống hiến 
làm việc. Việc thu hút nhân lực KH&CN chất 
lượng cao còn khó khăn, chưa có chính sách đủ 
mạnh và hợp lý. Công tác khen thưởng chưa kịp 
thời, xứng đáng kết quả hoạt động chuyên môn, 

nghề nghiệp; thiếu cơ chế thích hợp để phát hiện, 
tuyển chọn và bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài.

Mặc dù các cấp lãnh đạo đã quan tâm và tạo điều 
kiện cho đội ngũ trí thức hoạt động, cống hiến. 
Song chưa đủ mạnh. Các tổ chức có chức năng tập 
hợp, thu hút đội ngũ trí thức (như Liên hiệp Hội, 
các hội nghề nghiệp...) chưa được quan tâm, tạo 
điều kiện làm việc tốt nhất.  

Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết mới dừng 
ở việc tổ chức học tập, quán triệt. Việc quán triệt 
Nghị quyết đến các chi bộ đảng ở cơ sở, đến cán 
bộ, đảng viên và nhân dân còn nhiều hạn chế. Sau 
việc quán triệt Nghị quyết cần xây dựng Kế hoạch, 
Chương trình hành động và sơ kết, tổng kết. Tuy 
nhiên, nhiều đơn vị chưa làm, hoặc có xây dựng 
Kế hoạch, Chương trình hành động song việc triển 
khai thực hiện còn yếu, thiếu kiểm tra, đôn đốc, 
đánh giá. 

Về chủ quan: Bộ máy tổ chức của Liên hiệp Hội 
và một số Hội thành viên còn thiếu và hạn chế. 
Một số Hội thành viên còn bị ảnh hưởng bởi tư 
tưởng bao cấp, ỷ lại, chưa phát huy tính độc lập, 
tự chủ, tự thích nghi với điều kiện hoạt động của 
hội và nền kinh tế thị trường. Cơ sở vật chất, điều 
kiện làm việc của Liên hiệp Hội và các hội thành 
viên còn thiếu.

Đội ngũ trí thức của tỉnh số đông đang hoạt động 
trong các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các 
cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị, 
chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp nên không có 
hoặc có ít thời gian, hoặc khó phát huy sức sáng 
tạo phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Khả năng 
tự vươn lên nâng cao kiến thức, hiểu biết chuyên 
môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin của đội ngũ 
trí thức nói chung còn hạn chế, còn có tư tưởng ỷ 
lại, cầm chừng.

Đội ngũ trí thức được đào tạo chưa thực sự có 
chất lượng cao, có nhiều thạc sỹ, tiến sỹ không 
có công trình khoa học sáng tạo nào có hiệu quả 
phục vụ cho tỉnh và cho đất nước. Rất nhiều trí 
thức chưa thực sự quan tâm đến nghiên cứu khoa 
học, có bằng cấp chỉ để được sắp xếp vào vị trí 
có chức có quyền. Số đông người có trình độ đại 
học, trên đại học làm việc ở các cơ quan quản lý 
thường được đào tạo tại chỗ, chắp vá và sức ỳ lớn. 
Tư tưởng trung bình chủ nghĩa ảnh hưởng rất lớn 
đến hiệu quả và tính sáng tạo của lực lượng này.
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Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 
27-NQ/TW và Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính 
trị; Kế hoạch số 73-KH/TU của Tỉnh ủy; Quyết 
định số 358/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
BR-VT; Để phát huy những ưu điểm và khắc phục 
những thiếu sót, Liên hiệp Hội sẽ tập trung vào 
những nhiệm vụ chính sau đây:

-  Phấn đấu để Liên hiệp Hội trở thành một tổ 
chức chính trị - xã hội vững mạnh, thật sự đóng 
vai trò nòng cốt trong tập hợp đội ngũ trí thức 
KH&CN, khuyến khích và động viên lao động 
sáng tạo tạo được nhiều sản phẩm công nghệ, đóng 
góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh 
và Nhà nước.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, trong đó triển 
khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội, nghiên cứu và ứng dụng 
KH&CN. Tăng cường hoạt động phối hợp với Sở 
KH&CN và các Sở ngành có liên quan. Nâng cao 
năng lực và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, 
nghề nghiệp của các hội thành viên và đơn vị trực 
thuộc.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến và phát triển KH&CN, đặc biệt là cách mạng 
công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số để góp phần đưa 
tỉnh BR-VT trở thành một trong những tỉnh đi đầu 
trong áp dụng công nghệ số trong điều hành, sản 
xuất, trong việc phát triển một nền kinh tế tuần 
hoàn và bền vững. 

-  Hợp tác, phối hợp giữa Liên hiệp Hội và các 
Hội thành viên mang tính tự nguyện đa ngành, liên 
ngành, giống như một tổ chức mặt trận thu hẹp. 
Vì vậy phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội 
không thể rập khuôn theo một mô hình có sẵn, mà 
phải linh hoạt, sáng tạo. Liên hiệp Hội phải thực 
sự là cầu nối, luôn đổi mới, sáng tạo trong phương 
thức tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí 
thức.

- Hoạt động của Liên hiệp Hội phải hướng về cơ 
sở sản xuất và đời sống nhằm nắm bắt được những 
bức xúc xã hội của tỉnh và tham gia góp phần giải 
quyết thông qua việc tập hợp đội ngũ chuyên gia, 
trí thức KH&CN cho việc giải quyết những vấn đề 
quan trọng của địa phương.                                   

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Liên hiệp 
hội kính đề nghị Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt 
và triển khai các sở, ban, ngành và các địa phương 
Đề án “Quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh 
BR-VT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa” thực hiện trong giai đoạn 2021- 2025 đến 
năm 2030. Mặt khác, là tổ chức đại diện cho đội 
ngũ trí thức KH&CN, chúng tôi mong muốn được 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc 
giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, trong việc kết 
nối các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ 
địa phương.

N.N.N                                                             

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: NHỮNG BƯỚC TIẾN 
VỮNG CHẮC XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI  

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO!
|| CN. Nguyễn Thị Hoa Mai
VP Thúc đẩy Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh BR-VTBà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh ven biển 

thuộc vùng Đông Nam bộ. Nằm trong vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam, ở vị trí cửa 

ngõ ra biển Đông của các tỉnh trong khu vực Đông 
Nam bộ, có tiềm năng để phát triển các hoạt động 
khởi nghiệp trong các lĩnh vực như: kinh tế biển, 
du lịch, công nghiệp, cảng biển, nông nghiệp công 
nghệ cao; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ số…

Trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
(BR-VT) đã tích cực triển khai nhiều chương 
trình, chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo như: Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai 
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đoạn 2019-2025; Nghị quyết số 06/2020/NQ-
HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh Quy định 
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; chương trình 
khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; thành 
lập Trung tâm Việc làm và Khởi nghiệp - Đại học 
BR-VT, Câu lạc bộ Hỗ trợ khởi nghiệp Đại học 
BR-VT, Vườn ươm Khởi nghiệp Thanh niên Bà 
Rịa, Không gian khởi nghiệp thực nghiệp Bà Rịa, 
Không gian làm việc chung V-Office; thành lập 
Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh BR-VT... Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có 
liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sớm 
gia nhập thị trường với thời gian và chi phí thấp 
nhất. Đồng thời, thiết lập mạng lưới liên kết, mạng 
lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp, tìm kiếm và 
giới thiệu, kết nối đối tác kinh doanh, nhà đầu tư 
cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, 
các hoạt động khởi nghiệp trong tỉnh trong thời 
gian qua vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa 
thật sự hiệu quả. Số lượng doanh nghiệp vừa và 
nhỏ khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô 
hình kinh doanh mới còn ít và gặp nhiều khó khăn 
như: ý tưởng khởi nghiệp còn hạn chế, nguồn lực 
đầu tư không có, thiếu tính đổi mới sáng tạo, thiếu 
các dịch vụ hỗ trợ về tiếp cận tài chính, các dịch vụ 
tư vấn hỗ trợ để có thể thương mại hóa sản phẩm, 
phát triển doanh nghiệp thành công.

Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách 
hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 
18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã tham mưu Uỷ 
ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3380/
QĐ-UBND ngày 28/11/2016 về việc phê duyệt 
Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định 
số 1313/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 về việc phê 
duyệt Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo của tỉnh BR-VT giai đoạn 2021 - 2025.

Đến nay, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo của tỉnh đã dần được hình thành, thúc đẩy sự 
phát triển cộng đồng doanh nghiệp với các dự án 
khởi nghiệp sáng tạo, có ứng dụng khoa học và 
công nghệ, khai thác được tài sản trí tuệ, cũng 
như các mô hình kinh doanh mới. Các phong trào 
khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều 
chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đã có sự liên kết, 
kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái 
khởi nghiệp (cơ quan quản lý nhà nước, các doanh 
nghiệp khởi nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, hội, 
hiệp hội, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các 
trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh) đặc biệt 
là các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo.

Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp tại tỉnh hiện 
tại có khoảng 70 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, gần 200 dự án, ý tưởng khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo được phát hiện, hỗ trợ qua các 
Cuộc thi, các sự kiện, lớp đào tạo, tập huấn.

Tính đến năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ 
đã tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh xét hỗ 
trợ cho 17 doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 
468,4 triệu đồng theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2019 - 2025 và 03 doanh nghiệp với tổng 
kính phí hỗ trợ 160 triệu đồng theo Nghị quyết 
số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội 
đồng Nhân dân tỉnh Quy định 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.

Thông tin tuyên truyền và các hoạt động thúc 
đẩy phong trào khởi nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và đưa 
vào hoạt động chuyên trang khởi nghiệp sáng tạo 
tỉnh, các chuyên mục khởi nghiệp trên Đài truyền 
hình, đã phổ biến, tuyên truyền và cập nhật liên tục 
thông tin về các hoạt động về khởi nghiệp trên địa 
bàn tỉnh đến cộng đồng khởi nghiệp. 

Phối hợp với Tỉnh Đoàn, các Trường đại học, 
cao đẳng, Hội Liên hiệp Phụ nữ, VCCI Vũng Tàu, 
các Hội, Hiệp hội... tổ chức các sự kiện, diễn đàn 
chia sẻ và kết nối hoạt động khởi nghiệp của tỉnh, 
các Cuộc thi... Trong đó, tham mưu Ủy ban Nhân 
dân tỉnh tổ chức: 02 Cuộc thi Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh BR-VT có 151 ý tưởng, dự án 
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tham gia (trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, 
công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục, thương 
mại, nông nghiệp, thủy sản…); cuộc thi phát triển 
ý tưởng khởi nghiệp (Hackathon) các năm 2017, 
2018, 2019; cuộc thi Đổi mới sáng tạo lĩnh vực 
ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh BR-VT 
năm 2020, 2021 có 39 dự án tham gia. Cùng với 
việc tìm kiếm và phát hiện được các doanh nghiệp 
khởi nghiệp tiềm năng, các Cuộc thi được tổ chức 
với nhiều hoạt động hỗ trợ. 

Sau cuộc thi, các dự án, doanh nghiệp khởi 
nghiệp tiếp tục được hỗ trợ đào tạo, ươm tạo và 
kết nối các hỗ trợ khác để phát triển (một số doanh 
nghiệp điển hình có các bước phát triển đột phá 
quá trình đào tạo, ươm tạo: Dự án đèn LED cho 
khai thác hải sản của ông Trần Thái Sơn tiếp tục 
mở rộng phát triển nhiều sản phẩm, doanh nghiệp 
mới như máy lọc nước biển thành nước ngọt, hiện 
đang là nhà cung cấp thiết bị chính cho việc phát 
triển hạ tầng viễn thông trên biển và đang tích cực 
tham gia xây dựng hệ sinh thái công nghệ số phục 
vụ nghề cá; Công ty CP Nông nghiệp thương mại 
du lịch Bầu Mây, Công ty Cổ phần Công nghệ 
Vutatech phát triển vượt bậc về doanh thu và thị 
trường).

Workshop về lập trình máy in 3D tại Văn phòng thúc đẩy khởi 
nghiệp ĐMST tỉnh

Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT trực thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ (thành lập theo Quyết định số 1018/
QĐ-UBND ngày 24/4/2018) đi vào hoạt động từ 
tháng 08/2019 với chức năng giúp việc cho Ban 
Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, 
triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo và các hoạt động thúc đẩy phong 
trào khởi nghiệp. Hiện tại, Văn phòng Thúc đẩy 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT đang hỗ 
trợ cho 20 doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp tham 
gia không gian ươm tạo (08 doanh nghiệp/dự án 
tham gia không gian ươm tạo lĩnh vực: Giáo dục, 
Marketing/truyền thông, tư vấn và đào tạo; Hỗ trợ 
tư vấn về chính sách, không gian ươm tạo cho trên 
380 lượt doanh nghiệp).

Các chương trình đào tạo, tập huấn, sự kiện 
cho cộng đồng khởi nghiệp

Từ năm 2017 đến 2021 Sở Khoa học và Công 
nghệ đã chủ trì, phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh, Hội, Hiệp hội, các trường Đại học, 
Cao đẳng… tổ chức các hoạt động để thúc đẩy 
sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái khởi 
nghiệp của tỉnh, bao gồm: 

Tổ chức 48 lớp đào tạo, tập huấn về kiến thức, 
kỹ năng khởi nghiệp, chương trình ươm tạo khởi 
nghiệp, chương trình ươm tạo tăng tốc khởi nghiệp, 
khởi nghiệp tinh gọn, mô hình kinh doanh, đổi mới 
sáng tạo trong doanh nghiệp, kỹ năng thuyết trình 
dự án, tư duy thiết kế trong phát triển sản phẩm, 
pháp lý khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, tài chính, 
marketing, gọi vốn, xây dựng đội ngũ, tâm thái 
khởi nghiệp, các chương trình Hackathon để phát 
triển ý tưởng khởi nghiệp; Lớp kiến thức cần thiết 
cho cố vấn khởi nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, lớp 
tập huấn dành cho giảng viên khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo... thu hút 2.431 lượt người tham dự.

Tổ chức 82 sự kiện khởi nghiệp về cuộc thi khởi 
nghiệp, các hội nghị phát động tuyên truyền, triển 
khai chương trình, chính sách, phổ biến các kiến 
thức kỹ năng khởi nghiệp, kiến thức cần thiết cho 
doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm về thất bại 
trong khởi nghiệp và kinh doanh, các Hội nghị kết 
nối cố vấn, đầu tư… thu hút 8.200 lượt người tham 
dự.

Bên cạnh các hoạt động do Sở Khoa học và Công 
nghệ tổ chức, các đơn vị như Tỉnh đoàn, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt 
động liên quan về khởi nghiệp nổi bật: Tỉnh đoàn 
tổ chức chuỗi hoạt động “Kết nối ý tưởng sáng tạo 
khởi nghiệp”, Cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp 
trong thanh niên tỉnh BR-VT năm 2021 do Tỉnh 
đoàn BR-VT tổ chức thu hút 35 dự án tham gia, 
trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 05 giải 



>> TRAO ĐỔI KH&CN

10 > TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

khuyến khích, với tổng giải thưởng 17 triệu đồng; 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Cuộc thi viết về 
“Tấm gương cán bộ Hội làm công tác khởi nghiệp 
và gương hội viên, phụ nữ khởi nghiệp thành 
công” trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2021 do Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh BR-VT tổ chức thu hút 180 
bài dự thi, trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 3 giải 
Ba, 05 giải Khuyến khích và 01 giải cho đơn vị 
có nhiều tác giả tham gia nhất, với tổng giá trị giải 
thưởng 11,5 triệu đồng.

Qua các chương trình tập huấn, ươm tạo, các sự 
kiện hội nghị các startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
có các thay đổi về chiến lược, hoạt động, sản phẩm 
sau chương trình, một số startup chuyển đổi mô 
hình kinh doanh mới phù hợp hơn. Một số đơn vị 
mặc dù ngừng hoạt động nhưng nhà sáng lập tiếp 
tục phát triển dự án khởi nghiệp mới trên nền tảng 
kiến thức và kinh nghiệm đã có. Thông qua các sự 
kiện, nhiều startup được kết nối với các nguồn lực 
cần thiết: cố vấn, nhà đầu tư, kết nối thị trường, và 
giữa các startup với nhau, các sự kiện, trưng bày 
quy mô lớn cũng đưa các startup đến gần hơn với 
khách hàng, nhà đầu tư, được phổ biến trên các 
phương tiện truyền thông.

Về định hướng phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh trong thời gian 
tới, trước hết đó là cần phải tập trung để phát triển 
được những tiềm năng đã đạt được trong thời gian 
qua, đồng thời tiếp tục có những định hướng để 
hình thành và phát triển một hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong tương lai, trong đó 
cần thiết phải xây dựng một kế hoạch theo lộ trình 
với mục tiêu cụ thể và trước hết cần phải ưu tiên 
giải quyết những vấn đề sau:

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1313/
QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về Kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai 
đoạn 2021-2025; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, 
hoạt động đào tạo về khởi nghiệp. Trong đó, rất 
cần có sự phối hợp, chủ động từ các sở, ngành, tổ 
chức chính trị - xã hội, địa phương để triển khai có 
hệ thống và hiệu quả cho hoạt động khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực thế 
mạnh của tỉnh. 

- Đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cho 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại 

học, cao đẳng; triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ 
học sinh và sinh viên khởi nghiệp (Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Sở LĐ-TB&XH). 

- Thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh tại Trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT và có sự đầu 
tư, hỗ trợ phù hợp để Trung tâm trở thành tổ chức 
ươm tạo khởi nghiệp công nghệ hoạt động hiệu 
quả; là tổ chức trung gian khoa học và công nghệ 
nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, ươm tạo, đặt 
hàng về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kết nối 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và 
đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

- Tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các sở, 
ngành chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội để 
tổ chức các chương trình đào tạo, ươm tạo doanh 
nghiệp riêng đối với các lĩnh vực có thế mạnh của 
tỉnh cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: công 
nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công 
nghệ cao.

- Thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào 
để hỗ trợ khởi nghiệp dưới các hình thức: Doanh 
nhân tham gia cố vấn, nhà đầu tư, chia sẻ kinh 
nghiệm, kết nối startup với các nguồn lực; thành 
lập các không gian, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp 
và nâng cao năng lực các tổ chức, cá nhân thực 
hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; có hình 
thức tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có 
đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh.

- Thu hút đầu tư từ các công ty, tập đoàn công 
nghệ, đặc biệt về công nghệ thông tin, công nghệ 
4.0 để có nền tảng ban đầu thu hút nguồn nhân lực 
công nghệ, chuyên gia về công nghệ cho tỉnh và hỗ 
trợ để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của tỉnh.

Với những tiềm năng hiện có, nguồn nhân lực 
dồi dào và có những cơ chế, chính sách định hướng 
cụ thể để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh, hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT sẽ phát triển nhanh 
chóng và trở thành một điểm sáng về khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong khu vực phía Nam nói riêng 
và cả nước nói chung./.

N.T.H.M
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

|| TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ
Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 305 km bờ biển, là địa 
phương có lợi thế về cảng nước sâu với nguồn tài  
nguyên thiên nhiên phong phú. Với tiềm năng đó, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có rất nhiều lợi thế để phát triển 
kinh tế biển (khai thác dầu khí, cảng biển...). 

Khẳng định tiềm năng kinh tế biển
Ngày 22/10/2018 Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã 

triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng về Chiến lược Phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 với tinh thần xuyên suốt 
là “Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng 
tăng trưởng xanh”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu qua các nhiệm kỳ cũng xác định mục tiêu tăng 
trưởng của địa phương gắn liền với việc khai thác 
hiệu quả các lợi thế, tiềm năng kinh tế biển, trở 
thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch 
vụ hậu cần cảng và du lịch.

Cụ thể, ngay từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I 
(4/1992) Đảng bộ tỉnh đã sớm biết dựa vào biển: 
“Khai thác có hiệu quả các lợi thế của địa phương, 
đặc biệt là lợi thế về dầu khí, cảng biển, du lịch, 
đáp ứng nhu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh 
tế”. Trong đó: “Phải làm tốt các dịch vụ dầu khí”, 
“Kinh tế dịch vụ dầu khí là nhiệm vụ quan trọng 
của tỉnh”. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II (5/1996) 
đã khẳng định thêm thế mạnh mới: “Quy hoạch, 
đầu tư phát triển mạnh ngành du lịch thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của kinh tế địa phương”. Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ III (1/2001) ghi dấu ấn tư duy 
đột phá, hé mở tầm nhìn về lợi thế so sánh mới: 
Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu “Cơ bản trở thành 
thương cảng quốc gia và quốc tế”, “Tăng cường 
khai thác các cảng biển” và “hoàn chỉnh dần hệ 
thống cảng biển”. Tư duy này đã đặt nền móng 
cho Đại hội IV, V, VI, VII của Đảng bộ tỉnh tập 
trung phát triển, cụ thể hóa để khai thác tiềm năng 
to lớn mà thiên nhiên ban tặng, đó là khai thác thế 
mạnh kinh tế biển.

Những năm qua, tỉnh đã khai thác hiệu quả tiềm 
năng tài nguyên biển để phát triển nền kinh tế biển 

mạnh và bền vững. Bám sát tình hình thực tiễn, 
phát huy và tận dụng có hiệu quả những thế mạnh 
vượt trội của địa phương, Bà Rịa - Vũng Tàu tranh 
thủ tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong 
và ngoài nước để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông kết nối hệ 
thống cảng biển với các quốc lộ, nhanh chóng đưa 
Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm cảng biển 
lớn của khu vực và quốc tế.

Từ chỗ chỉ có một vài cảng chuyên dùng phục 
vụ cho ngành dầu khí và đánh bắt hải sản, đến nay, 
dọc tuyến sông trước đây vốn là vùng đất sình 
lầy, ngập mặn, không có hệ thống giao thông kết 
nối…, đã hình thành hệ thống cảng biển tổng hợp 
được quy hoạch là cảng loại đặc biệt cấp quốc gia. 
Riêng cảng Cái Mép - Thị Vải đã có 22 dự án đi 
vào hoạt động, với tổng chiều dài cầu bến khu vực 
Cái Mép - Thị Vải đạt 9.947m. Tính đến hết tháng 
12/2020, Cái Mép - Thị Vải đã có 7 dự án cảng 
container đi vào hoạt động, công suất thiết kế đạt 
6,8 triệu TEU/năm.

Tổng sản lượng hàng tàu biển thông qua hệ thống 
cảng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 
- 2020 tăng bình quân 10%/năm. Với lượng hàng 
tăng trưởng liên tục, Cái Mép - Thị Vải là cụm 
cảng duy nhất ở Việt Nam có các chuyến tàu mẹ 
trực tiếp đi Châu Âu, Châu Mỹ và có tần suất đi 
Mỹ cao nhất Đông Nam Á, đã vào nhóm 50 cảng 
biển có sản lượng khai thác container cao nhất thế 
giới từ năm 2019.

Cùng với cảng biển, dịch vụ logistics cũng 
từng bước phát triển mạnh, ngoài hệ thống cảng 
bến thủy nội địa, đến nay đã có 20 dự án kho bãi 
logistics đi vào hoạt động với tổng diện tích chiếm 
đất khoảng 224 ha. Công tác quy hoạch phân khu 
xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm logistics Cái Mép 
Hạ đã hoàn thành sẽ là cơ sở pháp lý để lựa chọn 
nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư xây dựng, 
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kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu.

Sự phát triển cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu nói 
chung và Cái Mép - Thị Vải nói riêng đã đóng góp 
quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
và đất nước; đồng thời bảo đảm quốc phòng an 
ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, nâng cao năng 
lực, vị thế quốc gia trong quá trình hội nhập quốc 
tế.

Đồng thời, để tận dụng hệ thống cảng biển, tỉnh 
quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu công 
nghiệp gắn với cảng biển. Đến nay, Bà Rịa - Vũng 
Tàu có 15 Khu công nghiệp, với tổng diện tích 
khoảng 8.510 ha. 

Đối với hoạt động dịch vụ du lịch, doanh thu từ 
dịch vụ du lịch lữ hành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ước tăng 12,22%/năm; doanh thu dịch vụ lưu trú 
ước tăng 6,9%/năm. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển giai 
đoạn 2021 – 2026, ngành du lịch và cảng biển 
là 2/5 ngành kinh tế được xác định là ngành mũi 
nhọn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, những năm qua, các ngành khai 
thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và dịch vụ hậu 
cần nghề cá đã góp phần đáng kể vào chuyển đổi 
mạnh trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Bà Rịa -  Vũng 
Tàu. Du lịch biển hiện đang được coi là một trong 
những thế mạnh của tỉnh, mỗi năm đã thu hút hàng 
triệu lượt khách trong nước và quốc tế.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định phát triển 
kinh tế biển phải theo hướng bền vững, trên cơ sở 
tài nguyên biển và hải đảo được quản lý, bảo vệ, 
khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh. 

Một số giải pháp thúc đẩy thúc đẩy kinh tế 
biển

Bà Rịa - Vũng Tàu đang trên đà phát triển để 
trở thành một trong các trung tâm kinh tế biển 
mạnh của cả nước, là một trong những động lực 
phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Về 
lâu dài, để phát triển kinh tế biển theo hướng bền 
vững, Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải tính đến giải 
pháp toàn diện hơn. 

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

về phát triển biển bền vững. Tiếp tục bám sát, tổ 
chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định 
của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 
Tập trung hoàn thành Dự án Lập hồ sơ tài nguyên 
hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bảo đảm tiến độ 
đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt. 
Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối 
hợp chặt chẽ với Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt 
Nam triển khai Dự án “Thiết lập nền tảng cho quản 
lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt 
Nam”. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ hoàn thành lập 
báo cáo về hiện trạng môi trường biển và hải đảo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021; thường xuyên 
đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi 
trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, chú trọng ưu tiên đào tạo nguồn nhân 
lực biển. Đặc biệt hợp tác phát triển nguồn nhân 
lực với các tập đoàn lớn về lĩnh vực dịch vụ 
Logistics và lĩnh vực du lịch vì đây là nhân tố 
quyết định thành công trong cạnh tranh, hội nhập 
và phát triển. Tiếp thu những kinh nghiệm trong 
quản lý, điều hành cũng như tính chuyên nghiệp 
trong phục vụ du khách. Khai thác thế mạnh về 
nguồn nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở đào 
tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, đẩy mạnh tập trung nghiên cứu, ứng 
dụng một số thành tựu và công nghệ mới trong 
giám sát, điều tra tài nguyên, môi trường biển, 
phòng tránh thiên tai và phát triển các ngành kinh 
tế biển quan trọng như: du lịch biển, chế biến hải 
sản, dịch vụ biển.

Thứ tư, nhận thức đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc hơn 
vai trò của hệ thống cảng biển đối với phát triển 
kinh tế biển bền vững.

Thời gian qua, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quan 
tâm đầu tư hạ tầng để phát huy hệ thống cảng biển 
đồng thời tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả mọi 
nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao 
thông kết nối hệ thống cảng biển với các quốc lộ, 
đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm cảng 
biển lớn của khu vực và quốc tế. Tỉnh đã huy động 
vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nối liền 
các cảng nước sâu, kết nối giao thông đường bộ, 
đường biển với các tỉnh trong vùng trọng điểm 
phía Nam. Đồng thời, để tận dụng hệ thống cảng 
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biển, tỉnh quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu 
công nghiệp gắn với cảng biển. Đến nay, Bà Rịa - 
Vũng Tàu có nhiều dự án lớn đã, đang triển khai 
như: Nhà máy Sản xuất PPP và kho ngầm chứa 
LPG của Tập đoàn Hyosung với vốn đầu tư 1,2 
tỷ USD; Tổ hợp Hóa dầu miền Nam 5,4 tỷ USD; 
Trung tâm Điện lực Long Sơn 4,5 tỷ USD… Như 
vậy nhìn lại chặng đường phát triển hệ thống cảng 
biển Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua, hạ tầng cảng 
biển đã được nâng lên về nhiều mặt. Tuy nhiên, để 
các cảng hoạt động hiệu quả hơn thời gian tới cần 
đầu tư công nghệ hiện đại để nghiên cứu, giám sát 
nơi đặt trụ sở của hệ thống các đại lý vận tải biển, 
các nhà khai thác tàu trung chuyển, các đại lý, 
môi giới, bảo hiểm hay các dịch vụ tài chính ngân 
hàng, tạo nền tảng kết nối của cảng với mạng lưới 
cảng toàn cầu trong chuỗi cung ứng vận tải biển. 
Vì trong quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển 
Việt Nam đã xác định Cảng biển Bà Rịa - Vũng 
Tàu là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế 
(loại IA), đảm nhận vai trò là cảng trung chuyển 
quốc tế. 

Theo đó, xác định các điều kiện “cần” và “đủ” 
để khu vực cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển phát 
huy hết tiềm năng, lợi thế; trong đó hội tụ được các 
điều kiện “cần” đã có (tự nhiên - địa lý) như: gần 
tuyến hàng hải quốc tế; điều kiện nước sâu đủ khả 
năng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn, không bị ảnh 
hưởng bởi sóng gió, khai thác được quanh năm, 
không sa bồi, gần các trung tâm hàng hóa xuất 
nhập khẩu lớn và các điều kiện “đủ” cần phải thực 
hiện được là: có hệ thống hạ tầng giao thông kết 
nối liên vùng thuận tiện (5 lĩnh vực giao thông); có 
trung tâm Logistic hiện đại chuyên nghiệp; có hệ 
thống ngân hàng, tài chính, bảo hiểm phù hợp; thủ 
tục hải quan, xuất nhập khẩu thuận tiện; có đội tàu 
đủ mạnh để giải tỏa hàng hóa nhanh…

Thứ năm, bên cạnh đó cần nâng cấp các tuyến 
đường thủy nội địa kết nối Cái Mép với Đồng bằng 
sông Cửu Long; quy hoạch hệ thống bến bãi gom 
hàng (cảng cạn/ICD) thực hiện dịch vụ Logistics 
trên các tuyến hành lang đường thủy nội địa kết nối 
Đồng bằng sông Cửu Long - Cái Mép và các tuyến 
hành lang đường thủy nội địa kết nối các khu vực 
Tây Ninh, Bình Dương với Cái Mép; nhanh chóng 
triển khai đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cần 
hoàn thành xây dựng cầu Phước An (đây là 2 hạ 

tầng kết nối liên vùng, liên khu vực) tạo thuận lợi 
cho vận chuyển hàng hóa từ vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long, Đông Nam Bộ đến Cái Mép - Thị Vải; 
tiếp tục nghiên cứu đoạn đường sắt Biên Hòa - Cái 
Mép như là một phần nối dài của tuyến đường sắt 
Bắc - Nam để vận chuyển hàng hóa từ các vùng 
miền đến Cái Mép - Thị Vải. Bên cạnh đó, cần 
định hướng phát triển khu vực Cái Mép - Thị Vải 
trở thành một mắt xích trong mạng lưới kết nối 
toàn cầu của các hãng tàu, các nhà khai thác cảng 
trung chuyển, các đại lý, môi giới, bảo hiểm hay 
các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Thứ sáu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, 
bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, 
huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần 
kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển. Đây 
chính là lợi thế để phát huy được lợi thế và tiềm 
năng về biển. Chủ động thu hút các nhà đầu tư 
lớn hướng tới chọn lọc ưu tiên những nhà đầu tư 
những tập đoàn kinh tế biển từ các nước phát triển 
đảm bảo phát triển kinh tế biển phải theo hướng 
bền vững, trên cơ sở tài nguyên biển và hải đảo 
được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, 
hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 
chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tóm lại, để phát triển kinh tế biển nhanh gắn với 
bền vững trong thời gian tới tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu cần phải thúc đẩy nhanh nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực xác định rõ nguồn lực trọng tâm 
nhằm có cơ chế huy động nguồn lực, các chính 
sách thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
cho các công trình hạ tầng phát triển kinh tế biển. 

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà 
nước về tăng cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang đẩy mạnh tuyên 
truyền an ninh biển cho toàn dân, đặc biệt coi 
trọng bồi dưỡng các lực lượng trực tiếp hoạt động 
trên biển. Sự phối hợp giữa các lực lượng được 
tăng cường, tạo dựng thế trận lòng dân, vừa là cơ 
sở để tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai thác có hiệu 
quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên biển, 
vừa thực hiện hiệu quả chiến lược quốc phòng - an 
ninh trên biển và hải đảo.

N.T.H.H
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HỘI THẢO GÓP Ý HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN  
“NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ 
TUẦN HOÀN, PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  
GIAI ĐOẠN 2022 - 2026”

|| CN. Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VTSáng ngày 19/4/2022, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) phối 
hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế 

tuần hoàn (KTTH) - Đại học Quốc gia TP HCM 
tổ chức Hội thảo Khoa học góp ý hoàn thiện đề án 
“Nghiên cứu và Ứng dụng mô hình KTTH, phục 
vụ phát triển bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026”.

Ông Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng Viện NC PT KTTH, 
ĐHQG-HCM; Ông Nguyễn Công Danh – GĐ Sở KH&CN tỉnh 
BR-VT; Ông Phạm Phú Trường – Phó Viện trưởng Viện NC PT 

KTTH, ĐHQG-HCM (hình từ trái sang phải)
Tham dự Hội thảo, về phía Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh BR-VT có ông Nguyễn Công 
Danh – Giám đốc Sở; về phía Lãnh đạo UBND 
huyện Côn Đảo, ông Huỳnh Trung Sơn – Phó Chủ 
tịch UBND huyện Côn Đảo; Phía Viện Nghiên 
cứu phát triển KTTH có PGS. TS Nguyễn Hồng 
Quân – Viện trưởng. Cùng với sự tham dự của 
quý vị đại biểu đại diện cho Lãnh đạo các Sở, ban, 
ngành; Lãnh đạo huyện Côn Đảo; các nhà khoa 
học, Viện nghiên cứu, các Trường Đại học; các 
doanh nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh; các cơ quan truyền thông và báo chí.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Nguyễn 

Công Danh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh cho biết: Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương có 
nhiều tiềm năng để áp dụng mô hình KTTH; có vị 
trí trọng yếu kết nối kinh tế - xã hội, quốc phòng 
và an ninh vùng Đông Nam Bộ, đồng thời là địa 
phương có nhiều giá trị văn hóa lịch sử cách mạng 
rất quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước dành 
nhiều sự quan tâm, chỉ đạo trong bảo tồn, khai 
thác và phát triển kinh tế - xã hội. Để phát triển 
tương xứng với những thế mạnh hiện có, tận dụng 
có hiệu quả những thành tựu của cuộc Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ 4, cùng với sự chuyển đổi 
thường xuyên của nền kinh tế số, Bà Rịa - Vũng 
Tàu cần phải có những bước chuyển hóa mạnh mẽ 
hơn nữa trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội 
tại địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người dân, giảm thiểu phát thải, bảo vệ môi trường 
vì mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn 
mạnh, Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình 
KTTH phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 
2022 - 2026” hướng đến nghiên cứu phát triển và 
ứng dụng thành công mô hình KTTH phục vụ thúc 
đẩy kinh tế bền vững tại huyện Côn Đảo. Từ đó, 
tạo cơ sở và nền tảng nhằm đề xuất các định hướng 
chiến lược phát triển bền vững Côn Đảo tầm nhìn 
2050. Với mục tiêu cụ thể của đề án là: Đánh giá 
được hiện trạng và tiềm năng phát triển kinh tế - 
xã hội huyện Côn Đảo trên tư duy của mô hình 
KTTH; Xác định được tầm nhìn, định hướng chiến 
lược ứng dụng mô hình KTTH phục vụ phát triển 
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kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 
2022 - 2026, hoàn thiện được khung chính sách, 
đề xuất chiến lược, tạo tiền đề phát triển bền vững 
huyện Côn Đảo định hướng đến năm 2050. Bên 
cạnh đó, đề xuất được các giải pháp và nhiệm vụ 
chiến lược để ứng dụng KTTH nhằm giải quyết 
các thách thức mà Côn Đảo đang đối mặt, hỗ trợ 
Côn Đảo trở thành khu du lịch Quốc gia sinh thái, 
văn hóa lịch sử, lấy phát triển du lịch là trọng 
tâm, phục vụ xây dựng thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội bền vững; Xây dựng được kế hoạch 
hành động, lộ trình triển khai ứng dụng KTTH cho 
huyện Côn Đảo. 

Thông qua việc triển khai đề án áp dụng mô hình 
KTTH 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 (bao gồm 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 KTTH 
trong tỉnh và cả nước.

Tham luận tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng 
Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển 
KTTH cho biết, hiện nay điều kiện tự nhiên, xã 
hội và một số vấn đề trong phát triển kinh tế của 
huyện Côn Đảo là: Côn Đảo có nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và hệ sinh thái phong phú, đa dạng 
sinh học cao, có tiềm năng lớn trong khai thác dịch 
vụ sinh thái rừng. Tuy nhiên, Côn Đảo đang đối 
mặt với những thách thức từ các hoạt động của 
ngành du lịch dịch vụ. Bên cạnh đó, Côn Đảo đang 
gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nông 
nghiệp và công nghiệp, phụ thuộc nguồn cung ứng 
về nguyên vật liệu, thực phẩm, dịch vụ từ đất liền 
với chi phí vận chuyển cao; giá trị gia tăng mang 
lại cho nền kinh tế Côn Đảo từ việc di dân là không 
cao, trái lại tạo ra áp lực trong việc cung ứng nhu 
cầu thiết yếu và những thách thức trong duy trì sự 
phát triển bền vững của Côn Đảo.

Ngoài ra, một số vấn đề môi trường hiện nay của 
Côn Đảo đang gặp phải như: Côn Đảo đang đứng 
trước những thách thức trong vấn đề xử lý rác thải

thực trạng thiếu nước sinh hoạt đặc biệt trong mùa 
cao điểm du lịch đe dọa toàn diện cuộc sống của 
người dân và ảnh hưởng tới sự phát triển ngành 
dịch vụ - du lịch của Côn Đảo; hệ sinh thái của 
Côn Đảo đang có nguy cơ bị suy thoái do tác động 
của hoạt động kinh tế và biến đổi khí hậu… Với 
những lợi thế và thách thức mà Côn Đảo đang gặp 
phải việc tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu 
và hài hòa với hệ sinh thái đặc trưng là nhiệm vụ 
hàng đầu.

“Với kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nếu có sự 
quyết tâm của lãnh đạo địa phương, sự tham gia 
của các bên liên quan và người dân thì việc áp 
dụng KTTH sẽ tạo ra nhiều chuyển biến tích cực 
trong việc phục vụ thúc đẩy tăng trưởng bền vững 
của Côn Đảo”, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân nhấn 
mạnh.

Theo ThS. Trần Bảo Trân - Chuyên gia KTTH 
của Viện Nghiên cứu Phát triển KTTH, ngành du 
lịch Côn Đảo chiếm tỷ trọng cao nhất (89,95%) 
trong cơ cấu kinh tế của huyện nên du lịch đóng 
vai trò quan trọng trong việc cung cấp các giải 
pháp bền vững. Do hình thức du lịch truyền thống 
được cấu hình theo mô hình kinh tế tuyến tính 
tận thu nên hiện nay các điểm đến phải gánh chịu 
những hậu quả gây tổn hại đến môi trường. 

Để có những sản phẩm này, theo ThS. Trần Bảo 
Trân, Côn Đảo cần phải xây dựng và ban hành các 
chính sách nghiêm ngặt về môi trường không rác 
thải nhựa dùng một lần trong tất cả các hoạt động 
du lịch và sinh hoạt của người dân trên đảo; kêu 
gọi nhà đầu tư sản xuất các sản phẩm tái chế thay 
thế các sản phẩm nhựa; ban hành các chính sách 
bảo vệ sự sống dưới nước, trên đất liền và chương 
trình hành động về môi trường. Đồng thời, đề 
xuất Trung ương cho Côn Đảo một cơ chế đặc thù 
về việc thu phí và chi tiêu về môi trường từ hoạt 
động du lịch… Song song các nhóm giải pháp về 
chính sách, Côn Đảo cũng cần một nhóm giải pháp 
về nguồn nhân lực phục vụ du lịch được đào tạo 
nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn du lịch xanh.

Còn theo Tiến sĩ Lê Quang Dũng - Chuyên gia 
KTTH nhận định, Vườn Quốc gia Côn đảo là nền 
tảng thí điểm để huyện thực hiện các sản phẩm 
du lịch carbon thấp như: cân bằng sức chứa trong 
du lịch giữa “dấu chân carbon” (là lượng khí thải 
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gây hiệu ứng nhà kính) và “dấu chân sinh thái” (là 
thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả 
năng cho năng suất sinh học cần thiết...) cho từng 
du khách tại Vườn Quốc gia. Đồng thời, triển khai 
các hoạt động tái tạo nguồn lực thiên nhiên, vốn xã 
hội và vốn con người thông qua các sản phẩm du 
lịch nông nghiệp tuần hoàn, du lịch tâm linh lịch 
sử tuần hoàn, sản phẩm khách sạn tuần hòa…

“Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng mô hình 
KTTH đối với phát triển kinh tế, ứng dụng năng 
lượng tái tạo cũng đóng một vai trò quan trọng 
trong quá trình chuyển đổi theo mô hình KTTH 
tại Côn Đảo như: ứng dụng điện mặt trời trên biển, 
điện gió ngoài khơi, điện mặt trời nổi hồ An Hải, 
điện áp mái”, ông Dũng cho biết.

Trong khi đó, Thạc sĩ Thạch Phước Hùng - 
chuyên gia Viện Nghiên cứu Phát triển KTTH cho 
rằng, để tạo ra một địa điểm độc đáo về tiềm năng 
môi trường xanh cho Côn Đảo thì cùng với kinh tế, 
môi trường, xã hội và du lịch, giao thông xanh là 
một đòi hỏi thiết yếu để xây dựng KTTH. Theo đó, 
Côn Đảo có thể khuyến khích người dân sử dụng 
xe đạp, xe đạp điện và tiết giảm ô tô cá nhân; xây 
dựng nhiều tuyến đường dành cho người đi bộ; hỗ 
trợ giao thông công cộng…

Với những lợi thế và thách thức mà Côn Đảo 

đang gặp phải, các đại biểu đã gợi ý các chiến 
lược, giải pháp và kế hoạch hành động cho Côn 
Đảo như: Du lịch Côn Đảo (ngành đóng vai trò 
chủ chốt trong ứng dụng KTTH tại huyện) cần 
tiếp nhận một vai trò dựa trên đặc tính ngành, đảm 
bảo vừa tiếp cận thị trường thế giới để củng cố thị 
trường xuất khẩu tại chỗ. Mục tiêu kép này đòi 
hỏi tất cả nguồn lực của Côn Đảo bao gồm con 
người, vốn tự nhiên và vốn tài chính phải được vận 
hành hài hòa và thuận lợi. Hệ sinh thái bao trùm 
và không loại trừ của ngành du lịch không chỉ gói 
gọn trong việc vận hành lữ hành – lưu trú – vận 
tải – vui chơi – giải trí – mua sắm mà còn đặt trọng 
tâm vào phương diện chính sách đặc thù về KTTH 
của ngành du lịch và các ngành khác. Bên cạnh đó, 
nguồn nhân lực tại địa phương cần được nâng cao 
năng lực nhằm đáp ứng với mô hình kinh tế bền 
vững với các chỉ số được đo đếm cụ thể theo mô 
hình KTTH trong việc tái tạo vốn con người để 
đảm bảo cho việc bảo tồn thiên nhiên và xã hội… 
Đồng thời, Hội thảo cũng ghi nhận những nhận 
định, ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các Sở 
ban ngành, doanh nghiệp trong việc áp dụng mô 
hình KTTH tại Côn Đảo.

V.H.T
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BÀ RỊA – VŨNG TÀU: ĐẨY MẠNH 
PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM OCOP

|| KS. Nguyễn Văn Bình
Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VTThực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 

07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 1048/QĐ-
TTg ngày 21/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 
phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Quyết 
định 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết 
định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Với mục đích khuyến khích các tổ chức kinh tế 
(doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất 
kinh doanh...) tham gia Chương trình OCOP đổi 
mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm 
đảm bảo các quy định tại Bộ tiêu chí về đánh giá, 
phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP. Từng 
bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản 
phẩm tham gia Chương trình đảm bảo theo tiêu 
chuẩn trong nước và quốc tế; Thông qua đánh 
giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP sẽ 
khuyến khích, tạo động lực cho các tổ chức kinh 
tế khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cấp 
và hoàn thiện sản phẩm; Việc đánh giá, phân hạng 
và công nhận sản phẩm OCOP các cấp là công 
tác khẳng định chất lượng sản phẩm theo tiêu chí 
Chương trình OCOP, phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn.

Sản phẩm OCOP 4 sao của Công ty Cổ phần TM-DL Bầu Mây

Các sản phẩm tham gia đánh giá phân loại OCOP năm 2022
Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình 

OCOP, với sự vào cuộc quyết liệt của các Sở 
ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-
VT) đã mang lại những bước tiến đáng kể cả về 
quy mô và giá trị sản xuất hàng hóa, hiện nay toàn 
tỉnh hiện đã có 50 sản phẩm đặc trưng của các địa 
phương được gắn từ 3 - 4 sao và các sản phẩm 
có tiềm năng OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đã 
được UBND tỉnh công nhận, 29 sản phẩm đang 
được hội đồng đánh giá OCOP cấp tỉnh trình 
UBND tỉnh công nhận.

Để đạt được sản phẩm OCOP các sản phẩm tham 
dự phải trên cơ sở chấm điểm Hội độ̀ng OCOP cấp 
huyện trình, ngoài ra phải là sản phẩm đặc trưng 
trên địa bàn tỉnh đồng thời phải đáp ứng đầy đủ 
các tiêu chí đạt sản phẩm OCOP như: an toàn thực 
phẩm, truy suất nguồn gốc, tạo công ăn việc làm 
cho địa phương, bảo vệ môi trường, bao bì, nhãn 
mã, tiềm năng xuất khẩu, khả năng thương mại 
hóa, nguồn nguyên liệu lấy tại địa phương,...

Đối với các sản phẩm sau khi được “gắn sao” 
OCOP (có giá trị trong vòng 36 tháng), Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ phối hợp 
cùng các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động 
xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá tại các 



>> TRAO ĐỔI KH&CN

18 > TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

16 sản phẩm đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 4 sao và sản phẩm tiềm năng 5 
sao đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận năm 2021:

+ 5 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao bao gồm: tiêu không hạt; tiêu một nắng; tiêu sữa; tiêu tươi muối; tiêu 
xanh muối của Công ty CP Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây; 

+ 16 sản phẩm đạt hạng bốn 4 sao bao gồm: Củ hoài sơn của Công ty CP Nông nghiệp Thương mại Du lịch 
Bầu Mây; Mật ong nguyên chất, Mật ong hoa nhãn, Mật ong hoa cà phê, Mật ong hoa chôm chôm của Công 
ty TNHH Duy Anh Bee; Mật ong Thuần Dương, Tinh bột nghệ Thuần Dương của Công ty TNHH TMDV XNK 
Nông nghiệp Dược liệu Thuần Dương; Cohoney, Đông trùng Hạ Thảo Hòa Long Cordy’s, Rượu Dragon, Rượu 
Club của Công ty TNHH Nuôi trồng nấm Hoà Long; Cà phê phin giấy, Cà phê hòa tan 3 in 1, Cà phê hạt 100% 
Arabica, Cà phê hạt 100% Robusta, Cà phê nguyên chất 100% Abarica của Công ty TNHH SX và XNK Nón Lá.

29 sản phẩm vừa được hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 đánh giá, đề nghị Uỷ 
ban nhân dân tỉnh gắn từ 3-4 sao: 

+ 18 sản phẩm đạt 4 sao, gồm có: hạt điều mật ong, hạt điều rang muối vỏ lụa và hạt điều rang muối 
(Công ty TNHH SXTM Vinh Danh, huyện Châu Đức); nấm đông trùng hạ thảo khô Vinabiomush, trà túi lọc 
đông trùng hạ thảo Vinabiomush (Công ty TNHH Nấm sinh học Việt Nam, huyện Châu Đức); khô cá đù bạc 
thơm, khô cá chét thơm, khô cá đù vàng thơm, khô cá sóc trắng thơm, cá đù 1 nắng (DNTN Thuận Du, huyện 
Đất Đỏ); nhàu khô sấy lạnh, nước cốt nhàu (Công ty Nông nghiệp và Dược liệu Phong Thảo, huyện Xuyên 
Mộc); chocoLaria mikl 35, chocoLaria mikl 70 (Cơ sở sản xuất chocolate Laria, huyện Châu Đức); trà đông 
trùng hạ thảo, ngũ cốc đông trùng hạ thảo; Cordyceps BHA tửu (HTX Nông nghiệp Công nghệ cao BR-VT, 
huyện Châu Đức); hạt điều rang muối Nam Long (cơ sở sản xuất Nam Long, huyện Đất Đỏ); 

+ 11 sản phẩm đạt 3 sao, gồm có: đông trùng hạ thảo x3 ruby, x3 gold, x3 premium (Công ty TNHH Đông 
trùng hạ thảo Trung Nhân, TP. Bà Rịa); nhãn xuồng Lộc An (THT sản xuất nhãn xuồng Lộc An, huyện Đất Đỏ); 
rau xanh Diệp Châu (TLKSX rau xanh Diệp Châu Long Mỹ, huyện Đất Đỏ); chả cá tươi, chả cá chiên (hộ kinh 
doanh Trần Thị Mười, huyện Đất Đỏ); nước mắm nhĩ cá cơm (cơ sở Thiên Lộc); dưa lưới Long Tân (THT sản 
xuất dưa lưới Long Tân, huyện Đất Đỏ); mãng cầu ta Phước Thanh (THT mãng cầu ta Phước Thanh, huyện 
Đất Đỏ); khoai môn Láng dài (THT sản xuất khoai môn Láng Dài, huyện Đất Đỏ).

Hội nghị, Hội thảo, Hội chợ trong và ngoài tỉnh, 
đồng thời phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh để đưa lên các kênh bán hàng thương 
mại điện tử.

BR-VT là địa phương có nhiều sản phẩm đặc 
trưng nên tiềm năng xây dựng sản phẩm OCOP là 
rất lớn. Việc công nhận sản phẩm OCOP không chỉ 
khẳng định tiêu chuẩn, chất lượng và tính truyền 
thống của sản phẩm địa phương mà còn góp phần 
thay đổi tư duy, cách làm trong sản xuất, ứng dụng 
khoa học công nghệ cho đến xây dựng nhãn mác 
hàng hóa, thương hiệu sản phẩm của chính quyền, 
người nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Với quyết tâm đưa các sản phẩm đặc trưng, có 
thế mạnh của địa phương đến với Chương trình 
OCOP, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh BR-VT đã 
cụ thể hóa và triển khai nhiều chủ trương, chính 
sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp nông thôn, liên kết và tiêu thụ sản 
phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn. Chương 
trình OCOP nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực 
tiếp của cả hệ thống chính trị các cấp từ Trung 

ương đến địa phương.
Trong thời gian tới Ngành nông nghiệp tỉnh BR-

VT sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản 
xuất thực hiện các quy định liên quan đến an toàn 
thực phẩm, quy trình thực hiện các thủ tục đăng ký 
và công bố chất lượng sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ 
các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất xây dựng 
các mô hình sản xuất an toàn theo VietGAP, hữu 
cơ...; triển khai Bộ tiêu chí đánh giá OCOP đến 
các chủ thể đến địa phương, đồng thời triển khai 
thực hiện Dự án “Thực hiện lắp đặt chuỗi các điểm 
bán sản phẩm OCOP mang đặc thù địa phương 
tỉnh BR-VT tại tỉnh BR-VT và tại TP. HCM nhằm 
quảng bá, phát triển du lịch BR-VT phát triển kinh 
tế nông nghiệp theo chương trình mục tiêu quốc 
gia nông thôn mới”  nhằm góp phần tạo điều kiện 
thuận lợi cho các sản phẩm OCOP của tỉnh trong 
việc giao thương xúc tiến thương mại, liên kết, 
hợp tác kinh doanh, đầu tư, quảng bá thương hiệu, 
sản phẩm của tỉnh đến người tiêu dùng.

N.V.B
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BÀ RỊA – VŨNG TÀU: SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ THẾ HỆ TRẺ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
VÌ MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP HƠN

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

Ngày 21/4 được Liên Hợp Quốc chọn làm 
Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm 
nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo 

và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển 
con người. Cùng với đó, ngày 26/4 hằng năm được 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm 
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở 
hữu trí tuệ thế giới năm nay, WIPO đưa ra thông 
điệp “IP and Youth innovating for a Better Future” 
- “Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì 
một tương lai tốt đẹp hơn”. Ngày Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) thế giới năm 2022 ghi nhận tiềm năng to 
lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới 
và tốt hơn hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương 
lai tốt đẹp hơn một cách bền vững. Các hoạt động 
nâng cao nhận thức cộng đồng về SHTT như tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHTT, tư 
vấn, hướng dẫn việc đăng ký xác lập và bảo hộ 
quyền SHTT,… đã được chú trọng tổ chức ở Việt 
Nam nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng trong 
thời gian gần đây. Trong đó, việc tuyên truyền về 

SHTT cho các bạn trẻ đoàn viên thanh niên là rất 
cần thiết.

Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 
(21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) 
năm 2022, ngày 22/4/2022, Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng KH&CN – Sở KH&CN phối hợp 
với Tỉnh đoàn đã tổ chức lớp báo cáo chuyên đề 
“Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí 
tuệ, đổi mới sáng tạo cho đoàn viên thanh niên” 
nhằm góp phần nâng cao nhận thức về SHTT, xây 
dựng ý thức và trách nhiệm tôn trọng quyền sở 
hữu trí tuệ. Đồng thời, đã truyền đạt đến các bạn 
đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về những quy 
định của pháp luật cũng như các chính sách, chủ 
trương của tỉnh về hoạt động SHTT và tầm quan 
trọng của việc bảo hộ quyền SHTT đối với việc tạo 
ra các sản phẩm, sáng tạo trong lao động và học 
tập. Từ đó hỗ trợ kết nối, khai thác tài sản trí tuệ, 
thương mại hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có 
tính khả thi cao; góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.
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Tham dự, có ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám 
đốc Sở KH&CN, Luật sư Nguyễn Trọng Tú - 
Giảng viên chính - Phó Tổng giám đốc Công ty 
INVESTIP, cùng gần 200 đại biểu, khách mời là 
cán bộ đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên của các 
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Ông Đỗ Hữu Hiền – PGĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc
Tại buổi báo cáo chuyên đề, các bạn đoàn viên 

thanh niên cũng được nghe Luật sư Nguyễn Trọng 
Tú truyền đạt những kiến thức thực tiễn cũng như 
hướng dẫn các bước khi thực hiện quyền SHTT. 
Cụ thể: Tổng quan SHTT, vai trò của quyền SHTT 
trong việc khuyến khích đổi mới sáng tạo; Tầm 
quan trọng trong việc bảo hộ các quyền SHTT đối 
với việc tạo ra các sản phẩm, sáng tạo trong lao 
động và học tập,… Đồng thời, đoàn viên thanh 
niên cũng được lắng nghe những chia sẻ về tổng 
quan Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược 
SHTT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT do 
bà Trần Thị Kim Liên – Phó trưởng phòng Quản lý 
Khoa học – Sở KH&CN trình bày.

Trước đó, ngày 13 tháng 01 năm 2022, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế 
hoạch số 10/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến 
lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 
BR-VT.

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.

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 
05 năm 2022 - 2025, tổng kết thực hiện Kế hoạch 
đến năm 2030; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 
liên quan đến SHTT trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp; tăng cường công tác quản lý và thực thi 
quyền SHTT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

   N.T.T

Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13/01/2022 về việc triển khai thực 
hiện Chiến lược SHTT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT. Theo đó, mục tiêu của chiến lược là: 

a) Đáp ứng kịp thời yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong hướng dẫn xác lập quyền các đối tượng SHTT.
b) Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ 

cho các đối tượng: Quyền sở hữu công nghiệp; quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả; quyền đối với 
giống cây trồng.

c) Hiệu quả thực thi pháp luật SHTT trên địa bàn tỉnh được nâng cao.
d) Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động SHTT của các tổ chức, cá nhân; tăng số lượng và chất lượng tài sản trí 

tuệ của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
đ) Hỗ trợ đăng ký, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản 

phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh.
e) Tăng cường quản lý, phát triển các chỉ dẫn địa lý của tỉnh đã được bảo hộ quyền SHTT.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN PHÂN SẢN 
XUẤT NƯỚC UỐNG ION TẠI XÃ HÒA LONG, 

THÀNH PHỐ BÀ RỊA
|| ThS. Mai Xuân Giang; CN. Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VTNgày 25/4, ông Nguyễn Công Danh, Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu cùng lãnh đạo Phòng Quản 

lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ tiến hành 
kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ “Hỗ trợ ứng 
dụng công nghệ điện phân sản xuất nước uống Ion 
cho cơ sở sản xuất tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa” do 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN thuộc 
Sở KH&CN chủ trì thực hiện.

Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Công Danh, kiểm tra kết quả 
triển khai nhiệm vụ “Hỗ trợ ứng dụng công nghệ điện phân 
sản xuất nước uống Ion cho cơ sở sản xuất tại xã Hòa Long, 

TP Bà Rịa”
Cùng với sự phát triển của kinh tế, chất lượng 

cuộc sống ngày càng được nâng cao đòi hỏi nước 
uống, nước sinh hoạt cũng phải nâng cao chất 
lượng. Do đó, các kỹ thuật xử lý nước cũng ngày 
càng phải cải tiến để tăng hiệu quả, tăng công suất 
và tăng chất lượng nước sau xử lý. Việc ứng dụng 
công nghệ để sản xuất nước ion hóa đã và đang 
ngày càng được phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên 
các công nghệ này hiện nay chủ yếu là công nghệ 
nhập khẩu từ các nước tiên tiến với giá thành đắt 
đỏ dẫn tới các sản phẩm nước ion hóa đến tay 
người tiêu dùng có giá thành cao hơn rất nhiều so 
với nước đóng chai thông thường trên thị trường.

Theo số liệu các doanh nghiệp công bố chất 
lượng sản phẩm trên trang thông tin điện tử của 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu năm 2019: Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
có khoảng gần 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
nước uống tinh khiết cung cấp ra thị trường. Hầu 
hết các doanh nghiệp sử dụng công nghệ thẩm 
thấu ngược RO kết hợp UV sản xuất nước tinh 
khiết đóng chai, đóng bình. Hiện nay, chưa có đơn 
vị nào ứng dụng công nghệ từ trường, công nghệ 
điện phân để sản xuất nước Ion kiềm quy mô công 
nghiệp để cung cấp trên thị trường phục vụ người 
tiêu dùng.

Nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng khoa học 
và công nghệ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 
06/2020/NQ-HĐND ngày 4/8/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, kỳ họp 
thứ mười bảy, thúc đẩy tiềm năng phát triển khoa 
học và công nghệ của Tỉnh, nâng cao chất lượng 
sức khỏe và đời sống của người dân, khả năng 
cạnh tranh thị trường của doanh nghiệp. Trung tâm 
Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ đã 
phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ Cần Thơ nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ điện phân, từ trường - lọc thẩm thấu 
ngược có bổ sung khoáng vào xử lý nước uống 
ion hóa tại Bà Rịa-Vũng Tàu (xã Hòa Long, TP 
Bà Rịa) nhằm làm chủ công nghệ sản xuất nước 
ion hóa tại địa phương và tạo ra sản phẩm nước 
Ion hóa có giá thành rẻ hơn trên thị trường, thúc 
đẩy phát triển rộng rãi lĩnh vực sản xuất nước mới 
đang có nhiều tiềm năng hiện nay.

Theo đó, mục tiêu chung của nhiệm vụ là Ứng 
dụng công nghệ điện phân xây dựng mô hình sản 
xuất nước uống tinh khiết Ion cho cơ sở sản xuất 
tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa. Cụ thể như: Xây dựng 
mô hình sản xuất nước uống tinh khiết Ion bằng 
công nghệ điện phân, từ trường - lọc thẩm thấu 
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Áp dụng công nghệ mới lần đầu tiên triển khai tại tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn góp phần bảo vệ 

và hỗ trợ nâng cao sức khỏe người tiêu dùng.
ngược có bổ sung khoáng với quy mô 500 lít/giờ 
tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa; Xây dựng và hoàn 
thiện quy trình kỹ thuật hệ thống sản xuất nước 
uống Ion bằng công nghệ điện phân, từ trường - 
lọc thẩm thấu ngược có bổ sung khoáng vào xử lý 
nước uống; Sản xuất thử nghiệm 1000 bình 18,5 
lít.

Qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình hệ 
thống sản xuất nước tinh khiết Ion có quy mô 500 

lít/giờ tại cơ sở sản xuất nước thuộc xã Hòa Long, 
thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm 
các thiết bị đã được thi công lắp đặt và đưa vào vận 
hành, sử dụng.

Đây là mô hình áp dụng công nghệ mới lần đầu 
tiên triển khai tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đem lại 
những hiệu quả thiết thực như: Là một mô hình 
mẫu về việc ứng dụng công nghệ mới hỗ trợ cải 
tiến quy trình, kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng 
hàng hóa, sản phẩm. Tạo ra sản phẩm sạch, an 
toàn góp phần bảo vệ và hỗ trợ nâng cao sức khỏe 
người tiêu dùng. Khai thác và nâng cao giá trị tài 
nguyên thiên nhiên sẵn có của địa phương. Từng 
bước tạo công ăn việc làm, cải thiện và từng bước 
nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe người 
dân. Sản phẩm có khả năng cạnh tranh thị trường 
của doanh nghiệp địa phương với các sản phẩm 
của các thương hiệu khác trên thị trường.

Tại buổi kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ, 
các thành viên Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao chất 
lượng sản phẩm cũng như hình thức của sản phẩm. 
Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu đơn vị 
triển khai chỉnh sửa một số ý kiến theo đóng góp.

M.X.G, V.H.T

Nước ion giàu vị khoáng tự nhiên cho cơ thể
So với nước khoáng, nước suối hoặc nước đóng chai khác, nước ion sở hữu những đặc tính nổi bật của 

nước ion kiềm, nhất là tính kiềm tốt cho sức khỏe với độ pH phù hợp cơ thể từ khoảng 8.5 - 9.5. Nước ion đã 
phổ biến tại các quốc gia phát triển từ hơn 50 năm trước với tên gọi nước điện giải ion kiềm tuy nhiên tại 
Việt Nam, đây là loại nước mới được biết đến và đang dần chinh phục người tiêu dùng với những lợi ích sức 
khỏe mang lại như: cải thiện hệ tiêu hóa, thanh lọc, giải độc bằng cách tăng cường bài tiết tốt hơn; giàu vi 
khoáng tự nhiên (Ca, Na, K, Mg...). Chứa thành phần hydro hoạt tính giúp chống oxy hóa.

Trong nước điện giải có thể loại bỏ đại đa số chất có hại, trở thành loại nước sạch sẽ, giữ lại những nguyên 
tố có lợi cho cơ thể con người: sau khi qua điện giải, những khoáng chất có lợi cho sức khỏe được giữ lại như 
canxi, magie, kali, natri… bị ion hóa, có lợi hơn cho sự hấp thu của cơ thể. 

Nước ion hóa có khả năng chuyển đổi cấu trúc phân tử của nước thành các cụm nhỏ hơn, các cụm nước 
nhỏ này sẽ tự tăng cường sinh học có sẵn trong nước và thúc đẩy các chức năng sinh học phức tạp khác có 
trong cơ thể của người, động vật và thực vật đang sống trong vũ trụ từ trường không ổn định; Làm lành vết 
thương nhanh hơn bình thường, dùng để rửa vết thương giúp giảm đau và chuyển hóa tích cực các thuốc 
chữa bệnh cho vết thương; Giúp hấp thụ, chuyển hóa các chất dinh dưỡng, giải độc ở cấp độ cơ bản tạo 
điều kiện cho các chức năng khác hoạt động hiệu quả; Cải thiện chất lượng nước trong cơ thể của người, 
động vật và thực vật hỗ trợ cho hoạt động sinh học xâm nhập vào tế bào để Hydrat hóa các độc tố có trong 
tế bào cơ thể người, động vật và thực vật.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

|| Harvey Brooks - Đại học Harvard, Hoa Kỳ
|| Lược dịch: KS. Nguyễn Kim Trường - Hội Cơ khí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khoa học, công nghệ và đổi mới, mỗi ngành 
đại diện cho một loại hoạt động thành 
công lớn hơn hẳn, có tính đan xen lẫn 

nhau, nhưng khác biệt. Khoa học đóng góp vào 
công nghệ theo ít nhất sáu cách:

(1) Tri thức mới đóng vai trò là nguồn ý tưởng 
trực tiếp cho các khả năng công nghệ mới; 

(2) Nguồn công cụ và kỹ thuật để thiết kế kỹ 
thuật hiệu quả hơn và cơ sở tri thức để đánh giá 
tính khả thi của thiết kế;

(3) Thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật phòng thí 
nghiệm và phương pháp phân tích được sử dụng 
trong nghiên cứu mà cuối cùng tìm thấy cách thiết 
kế hoặc thực hành công nghiệp, thường thông qua 
các ngành trung gian; 

(4) Thực hành nghiên cứu như một nguồn để 
phát triển và đồng hóa các kỹ năng và năng lực 
mới của con người hữu ích cho công nghệ;

(5) Tạo ra một cơ sở tri thức ngày càng trở nên 
quan trọng trong việc đánh giá công nghệ về các 
tác động xã hội và môi trường rộng lớn hơn của 
nó; 

(6) Cơ sở tri thức cho phép các chiến lược hiệu 
quả hơn trong nghiên cứu ứng dụng, phát triển và 
cải tiến công nghệ mới.

Tác động ngược lại của công nghệ đối với khoa 
học ít nhất cũng có tầm quan trọng ngang nhau: 

(1) Thông qua việc cung cấp một nguồn phong 
phú các câu hỏi khoa học mới do đó giúp điều 
chỉnh việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để giải 
quyết những câu hỏi này một cách hiệu quả và kịp 
thời, mở rộng chương trình khoa học; 

(2) Là một nguồn cung cấp công cụ không có 
sẵn và các kỹ thuật cần thiết để giải quyết các câu 
hỏi khoa học mới và khó một cách hiệu quả hơn.

Các ví dụ cụ thể về từng tương tác hai chiều này 
sẽ được thảo luận. Do có nhiều mối liên hệ gián 
tiếp cũng như trực tiếp giữa khoa học và công 
nghệ, danh mục nghiên cứu về lợi ích xã hội tiềm 

năng sẽ rộng hơn và đa dạng hơn nhiều so với chỉ 
xem xét các mối liên hệ trực tiếp giữa khoa học và 
công nghệ. 

1. Giới thiệu
 Nhiều cuộc tranh luận công khai về chính sách 

khoa học và công nghệ (KH&CN) đã bị chi phối 
ngầm bởi một mô hình “pipeline” (đường ống) 
của quá trình đổi mới, trong đó các ý tưởng công 
nghệ mới xuất hiện do kết quả của những khám 
phá trong khoa học và chuyển qua một quá trình 
phát triển từ nghiên cứu ứng dụng, thiết kế, chế tạo 
thực tế và cuối cùng là thương mại hóa và tiếp thị. 
Mô hình này dường như tương ứng với một số câu 
chuyện thành công dễ thấy nhất trong Chiến tranh 
thế giới thứ hai, chẳng hạn như bom nguyên tử, 
radar và dường như còn xuất hiện bổ sung nhiều 
hơn nữa bởi những phát triển như bóng bán dẫn, 
tia laser, máy tính, và gần đây nhất là ngành công 
nghệ sinh học non trẻ ra đời từ việc khám phá các 
kỹ thuật DNA tái tổ hợp… Một hệ quả là sự nhầm 
lẫn đáng kể trong công chúng giữa khoa học và kỹ 
thuật, mối bận tâm quá mức đến tính nguyên bản 
kỹ thuật và tính nguyên thủy quan niệm không chỉ 
là điều kiện cần mà còn đủ để đổi mới công nghệ 
thành công, và trên thực tế là sự đánh đồng giữa 
nghiên cứu và phát triển có tổ chức (R&D) với 
chính quá trình đổi mới. Tỷ lệ chi tiêu cho R&D 
của quốc gia trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
thường trở thành một thước đo đại diện cho hiệu 
suất công nghệ quốc gia và nói chung là tiềm năng 
kinh tế quốc gia trong dài hạn. Dự án R&D được 
coi như một “hộp đen” mang lại những lợi ích gần 
như độc lập với những gì bên trong nó (Brooks, 
1993, trang 30-31). Thực sự các mối quan hệ giữa 
KH&CN rất phức tạp, mặc dù có tính tương tác và 
thường khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau 
và ở các giai đoạn khác nhau của “vòng đời” công 
nghệ. Nelson (1992) đã đưa ra một định nghĩa về 
công nghệ vừa là “…, thiết kế và thực hành cụ thể” 



>> TRAO ĐỔI KH&CN

24 > TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

và như “kiến thức chung ... cung cấp hiểu biết về 
cách [và tại sao] mọi thứ hoạt động ...”. Và những 
cách tiếp cận hứa hẹn nhất để đạt được những tiến 
bộ hơn nữa, bao gồm “... bản chất của các ràng 
buộc hiện tại”. Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý 
là sành công nghệ không chỉ là sự vật, mà còn thể 
hiện - tức là một mức độ hiểu biết chung chung, 
khiến nó có vẻ giống khoa học hơn, nhưng nó là sự 
hiểu biết liên quan đến một hiện vật cụ thể, phân 
biệt nó với khoa học thông thường, mặc dù có thể 
có một mối tương quan chặt chẽ về quan điểm. 

Tương tự, Nelson (1992, trang 349) định nghĩa 
đổi mới sang tạo là “... các quy trình mà các công 
ty nắm vững và đi vào thực tế các thiết kế sản phẩm 
mới đối với họ, cho dù chúng có mới đối với vũ 
trụ hay thậm chí đối với quốc gia hay không”. Mô 
hình đổi mới theo tinh thần hiện tại của Hoa Kỳ 
thường nhấn mạnh quá mức vào tính nguyên bản 
theo nghĩa mới đối với vũ trụ trái ngược với tính 
mới trong ngữ cảnh. Nhìn chung, các hoạt động và 
đầu tư liên quan đến “sự lãnh đạo của công nghệ” 
theo nghĩa gốc tuyệt đối khác nhau ít hơn nhiều 
so với giả định về mặt cơ bản so với những hoạt 
động liên quan đến việc đi đầu trong các thông lệ 
quốc gia hoặc thế giới tốt nhất. Tuy nhiên, R&D 
cũng cần thiết cho việc học về công nghệ ngay cả 
khi nó không phải là “mới đối với vũ trụ” mà chỉ 
trong bối cảnh cụ thể mà nó đang được sử dụng lần 
đầu tiên (Brooks, 1991, trang 20-25). Tuy nhiên, 
đổi mới bao gồm nhiều thứ hơn là R&D. Charpie 
(1967) đã đưa ra sự phân bổ đại diện cho nỗ lực 
đi vào giới thiệu sản phẩm mới, như sau: (a) khái 
niệm, chủ yếu là tổng quát kiến thức (nghiên cứu, 
phát triển nâng cao, chú ý cơ bản) 5 -10%; (b) thiết 
kế và kỹ thuật sản phẩm, 10-20%; cc> sẵn sàng 
cho sản xuất (bố trí, dụng cụ, thiết kế quy trình), 
40-60%; (d) sản xuất khởi động, sản xuất gỡ lỗi 
- tion , 5-15%; (e) khởi động tiếp thị, thăm dò thị 
trường, 10-20%. Do đó, R&D hoặc tạo tri thức chỉ 
chiếm 5-10% tổng số hoạt động tiên tiến vì nhiều 
dự án được bắt đầu không bao giờ vượt qua giai 
đoạn (a) và một tỷ lệ nhỏ hơn nữa là các dự án 
được thực hiện xuyên suốt giai đoạn (e). Ngoài 
ra, có một số lượng nghiên cứu cơ bản nhất định 
được thực hiện trên cơ sở nỗ lực mà không có bất 
kỳ sản phẩm cụ thể nào. Không có ước tính chính 
xác nào về việc bao nhiêu phần trăm hoạt động đổi 

mới của một công ty cụ thể sẽ được xếp vào loại 
(a) nếu các dự án không thành công hoặc nghiên 
cứu cơ bản được tính đến. Thực tế là tất cả năm 
giai đoạn đều liên quan đến một phần công việc 
kỹ thuật nhất định không được phân loại là R&D, 
và việc thu thập dữ liệu thống kê về phần này của 
hoạt động đổi mới ‘hạ nguồn’ ở trạng thái rất thô 
sơ so với phần R&D có tổ chức. Thật vậy, chỉ có 
khoảng 35% các nhà khoa học và kỹ sư ở Mỹ làm 
việc trong lĩnh vực R&D. 

Ở các công ty nhỏ, đặc biệt là “ngách” công 
nghệ 479 công ty có hoạt động kinh doanh dựa 
trên một nhóm các công nghệ chuyên biệt thường 
được thiết kế với sự cộng tác chặt chẽ với người 
dùng tiềm năng, có rất nhiều hoạt động kỹ thuật 
bởi những người được đào tạo chuyên sâu mà 
không bao giờ được phản ánh trong các thống kê 
R&D thông thường. 

Như vậy, khoa học, công nghệ và đổi mới đều 
đại diện cho một không gian liên tục lớn hơn của 
các hoạt động phụ thuộc lẫn nhau, tuy nhiên vẫn 
khác biệt với nhau. Ngay cả thành công tự thân 
trong công nghệ, chưa nói đến khoa học, cũng 
không đủ cơ sở để thành công trong toàn bộ quá 
trình đổi mới công nghệ. Trên thực tế, mối quan hệ 
giữa KH&CN được coi là hai luồng tri thức tích 
lũy song song, có nhiều mối quan hệ phụ thuộc lẫn 
nhau và mối quan hệ chéo, nhưng mối liên hệ bên 
trong của chúng mạnh hơn nhiều so với mối liên 
hệ chéo của chúng. Hãy hình dung hai chuỗi DNA 
có thể tồn tại độc lập, nhưng không thể thực sự 
hoạt động cho đến khi chúng được ghép nối.

2. Những đóng góp của khoa học đối với công 
nghệ

Mối quan hệ giữa KH&CN rất phức tạp và thay 
đổi đáng kể tùy theo lĩnh vực công nghệ cụ thể 
đang được thảo luận. Ví dụ, đối với công nghệ cơ 
khí, đóng góp của KH&CN là tương đối yếu, và 
người ta thường có thể tạo ra những phát minh khá 
quan trọng mà không thiếu kiến thức sâu về khoa 
học cơ bản. Ngược lại, công nghệ điện, hóa học và 
hạt nhân phụ thuộc rất nhiều vào khoa học, và hầu 
hết các phát minh chỉ được tạo ra bởi những người 
được đào tạo đáng kể về khoa học. 

Trong thảo luận sau đây chỉ ra nhiều cách khác 
nhau mà khoa học có thể đóng góp vào sự phát 
triển công nghệ. 
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2.1. Khoa học là nguồn trực tiếp của các ý 
tưởng công nghệ mới 

Trong trường hợp này, các cơ hội để đáp ứng 
các nhu cầu xã hội mới hoặc các nhu cầu xã hội 
đã được xác định trước đó theo những cách thức 
mới được coi là phần tiếp theo trực tiếp của một 
khám phá khoa học trong quá trình khám phá các 
hiện tượng tự nhiên được thực hiện mà không có 
khả năng ứng dụng tiềm tàng trong tâm trí. Sự 
phát hiện ra sự phân hạch của uranium dẫn đến 
khái niệm về phản ứng dây chuyền hạt nhân và 
bom nguyên tử và năng lượng hạt nhân, có lẽ là 
ví dụ rõ ràng nhất về điều này. Các ví dụ khác bao 
gồm laze và nhiều phương án và ứng dụng của 
nó, khám phá ra tia X và phóng xạ nhân tạo và 
các ứng dụng tiếp theo của chúng trong y học và 
công nghiệp, phát hiện ra cộng hưởng từ hạt nhân 
(NMR) và các ứng dụng đa dạng tiếp theo của nó 
trong phân tích hóa học, nghiên cứu y sinh, và cuối 
cùng là chẩn đoán y tế, bộ khuếch đại maser và các 
ứng dụng của chúng trong lĩnh vực nghiên cứu vô 
tuyến và truyền thông. Những điều này minh họa 
hầu hết các tính năng của mô hình đường ống đổi 
mới được mô tả ở trên. Tuy nhiên, chúng là trường 
hợp hiếm nhất, nhưng cũng là trường hợp kịch tính 
nhất, có thể giải thích cho sự tồn tại dai dẳng của 
mô hình đường ống trong các cuộc thảo luận công 
khai. Nó cũng phù hợp với mục đích của các nhà 
khoa học cơ bản tranh luận về sự hỗ trợ của chính 
phủ đối với nghiên cứu của họ trong một nền văn 
hóa hướng thực dụng.

Một ví dụ phổ biến hơn về mối quan hệ di truyền 
trực tiếp giữa KH&CN xảy ra khi việc khám phá 
một lĩnh vực khoa học mới được cố tình thực hiện 
với dự đoán chung rằng nó có nhiều khả năng dẫn 
đến các ứng dụng hữu ích, mặc dù không có sản 
phẩm cuối cùng cụ thể. Công việc tại Phòng thí 
nghiệm Điện thoại Bell và những nơi khác cuối 
cùng dẫn đến việc phát minh ra transitor (bóng bán 
dẫn) là một trong những ví dụ rõ ràng nhất về điều 
này. Nhóm nghiên cứu được thành lập tại Phòng 
thí nghiệm Điện thoại Bell đã khám phá tính chất 
vật lý của các chất bán dẫn Nhóm IV như germani 
rõ ràng được thúc đẩy bởi hy vọng tìm ra phương 
pháp chế tạo bộ khuếch đại trạng thái rắn để thay 
thế cho việc sử dụng các ống chân không trong bộ 
lặp để truyền tín hiệu điện thoại qua khoảng cách 

xa.
Như đã chỉ ra ở trên, rất nhiều cái gọi là nghiên 

cứu cơ bản do ngành công nghiệp thực hiện hoặc 
được hỗ trợ bởi các dịch vụ quân sự đã được thực 
hiện với khả năng ứng dụng tiềm năng không cụ 
thể như vậy, và thực sự nhiều nghiên cứu y sinh cơ 
bản có đặc điểm này. Việc lựa chọn các lĩnh vực 
cần nhấn mạnh là một quyết định “chiến lược”, 
trong khi “chiến thuật” thực tế hàng ngày của 
nghiên cứu được giao cho các “nhà khoa học dự 
bị”. Sự hỗ trợ rộng rãi của ngành công nghiệp và 
chính phủ đối với vật lý chất ngưng tụ và vật lý 
nguyên tử và phân tử kể từ Chiến tranh thế giới 
thứ hai đã được thúc đẩy bởi kỳ vọng có cơ sở 
là nó sẽ dẫn đến những ứng dụng mới trong điện 
tử, truyền thông và máy tính. Việc xác định mức 
độ nỗ lực thích hợp và tạo ra một môi trường tổ 
chức tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định sớm 
nhất có thể các cơ hội công nghệ mà không có quá 
nhiều ràng buộc đối với chương trình nghiên cứu 
là một thách thức liên tục đối với việc lập kế hoạch 
nghiên cứu liên quan đến cơ chế tương tác khoa 
học - công nghệ cụ thể này.

2.2. Khoa học như một nguồn cung cấp các 
công cụ thiết kế và kỹ thuật 

Trong khi quá trình thiết kế khá khác biệt với 
quá trình phát triển tri thức mới về các hiện tượng 
tự nhiên, hai quá trình này có quan hệ mật thiết 
với nhau. Mối quan hệ này ngày càng trở nên quan 
trọng hơn khi chi phí của việc kiểm tra thực nghiệm 
và đánh giá các hệ thống công nghệ nguyên mẫu 
phức tạp đã tăng lên. Dự đoán lý thuyết, mô hình 
hóa và mô phỏng các hệ thống lớn, thường đi kèm 
với đo lường và kiểm tra thực nghiệm các hệ thống 
con và thành phần, ngày càng thay thế cho kiểm tra 
thực nghiệm quy mô đầy đủ đối với các hệ thống 
hoàn chỉnh, và điều này đòi hỏi các công cụ thiết 
kế và phương pháp phân tích dựa trên sự hiểu biết 
hiện tượng logic. Điều này đặc biệt quan trọng đối 
với việc dự đoán các chế độ hỏng hóc trong các 
điều kiện khắc nghiệt nhưng có thể hình dung được 
khi làm việc với các hệ thống công nghệ phức tạp. 
Phần lớn kiến thức kỹ thuật được sử dụng trong 
thiết kế và đánh giá phân tích so sánh của các thiết 
kế thay thế thực sự được các kỹ sư phát triển như 
là “khoa học kỹ thuật” và trên thực tế hoạt động 
chính bao gồm nghiên cứu kỹ thuật trong các khoa 
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kỹ thuật hàn lâm. Nghiên cứu này rất giống với 
phong cách nghiên cứu cơ bản khác trong các 
ngành khoa học “thuần túy” và được hỗ trợ theo 
cách tương tự bởi Bộ phận Kỹ thuật của Quỹ Khoa 
học Quốc gia Mỹ (Engineering Division of the 
National Science Foundation), tức là nghiên cứu 
dự án bắt nguồn từ người điều tra thu thập. Mặc dù 
nó thường được dán nhãn là “kỹ thuật” chứ không 
phải là “khoa học”, nghiên cứu như vậy thực sự là 
một ví dụ khác về nghiên cứu cơ bản mà chương 
trình thực hiện của nó được thúc đẩy chủ yếu bởi 
các ứng dụng tiềm năng trong thiết kế “hạ nguồn” 
mặc dù phương diện lý thuyết và tính toán toán 
học của nó có thể so sánh với khoa học thuần túy. 

2.3. Thiết bị, kỹ thuật thí nghiệm và phương 
pháp phân tích

Các kỹ thuật phòng thí nghiệm hoặc phương 
pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu cơ 
bản, đặc biệt là trong vật lý, thường tìm ra cách 
thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các lĩnh 
vực khác, đi vào các quy trình công nghiệp và 
kiểm soát quy trình phần lớn không liên quan đến 
mục đích sử dụng ban đầu hoặc các khái niệm và 
kết quả của nghiên cứu mà chúng được đưa ra ban 
đầu. Theo Rosenberg (1991), “điều này liên quan 
đến sự chuyển động của các thiết bị công nghệ đo 
đạc mới ... từ trạng thái của một công cụ nghiên 
cứu cơ bản, thường là trong các trường đại học, 
sang trạng thái của một công cụ sản xuất, hay vốn 
hàng hóa trong công nghiệp tư nhân”. Ví dụ rất 
nhiều, bao gồm nhiễu xạ điện tử, kính hiển vi điện 
tử quét (SEM), cấy ion, nguồn bức xạ đồng bộ, kỹ 
thuật in thạch bản chuyển pha, công nghệ cao chân 
không, công nghiệp kỹ thuật lạnh, nam châm siêu 
dẫn (ban đầu được phát triển để quan sát buồng 
mây trong vật lý hạt, sau đó được thương mại hóa 
để “chụp cộng hưởng từ” (MRI) trong y học). Theo 
cách nói của Rosenberg, “mẫu số chung xuyên suốt 
và kết nối tất cả những trải nghiệm này là thiết bị 
đo đạc được phát triển nhằm mục đích theo đuổi 
tri thức khoa học cuối cùng đã có các ứng dụng 
trực tiếp như một phần của quy trình sản xuất”. 
Ngoài ra, khi xem xét các lợi ích kinh tế tiềm tàng 
của khoa học, như Rosenberg nói, “không có lý do 
rõ ràng nào để không kiểm tra hệ quả phần cứng 
của ngay cả những nghiên cứu khoa học cơ bản 
nhất”. Người ta cũng có thể hình dung ra các ứng 

dụng quy trình công nghiệp tối hậu từ nhiều kỹ 
thuật khác hiện được giới hạn trong phòng nghiên 
cứu thí nghiệm. Một ví dụ có thể là các kỹ thuật 
tạo phản ứng hóa học chọn lọc bằng cách sử dụng 
chùm phân tử.

2.4. Phát triển kỹ năng con người
Một chức năng quan trọng của nghiên cứu hàn 

lâm thường bị bỏ quên trong việc ước tính lợi ích 
kinh tế của nó là truyền đạt các kỹ năng nghiên 
cứu cho sinh viên sau đại học và các thực tập sinh 
nâng cao khác, nhiều người trong số họ tiếp tục 
làm việc trong các hoạt động ứng dụng và mang 
theo không chỉ kiến thức thu được từ nghiên cứu 
của họ, mà còn là các kỹ năng, phương pháp, và 
một mạng lưới các địa chỉ chuyên nghiệp sẽ giúp 
giải quyết các vấn đề công nghệ mà họ gặp phải 
sau này. Điều này đặc biệt quan trọng vì thực tế là 
các thiết bị nghiên cứu cơ bản về sau thường được 
ứng dụng không chỉ trong kỹ thuật và các ngành 
ứng dụng khác như y học lâm sàng, mà còn trong 
các quy trình và hoạt động công nghiệp thông 
thường, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 
giám sát môi trường. Một nghiên cứu dựa trên xếp 
hạng của 650 giám đốc điều hành nghiên cứu công 
nghiệp trong 130 ngành công nghiệp về mức độ 
liên quan của một số ngành khoa học hàn lâm với 
công nghệ trong ngành của họ, thứ nhất, dựa trên 
cơ sở kỹ năng của họ và thứ hai, trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu của họ, cho thấy xếp hạng về kỹ năng 
cơ sở từ hầu hết các ngành cao hơn đáng kể so với 
kết quả nghiên cứu thực tế…

Hai thập kỷ qua đã chứng kiến sự gia tăng đáng 
kể về mối quan tâm đến việc dự đoán và kiểm soát 
tác động xã hội của công nghệ, cả dự đoán các công 
nghệ mới cùng các tác động xã hội và môi trường 
của chúng cũng như hệ quả của việc ngày càng gia 
tăng quy mô ứng dụng các công nghệ cũ (Brooks, 
1973). Nói chung, việc đánh giá công nghệ, cho dù 
để đánh giá tính khả thi của nó để đánh giá rủi ro 
kinh doanh, hay để lường trước những tác động xã 
hội của nó, đòi hỏi sự hiểu biết khoa học sâu sắc 
và cơ bản hơn về cơ sở của công nghệ hơn là sự 
sáng tạo ban đầu của nó, vốn thường có thể được 
thực hiện bằng phương pháp thử-và-sai theo kinh 
nghiệm. Hơn nữa, sự hiểu biết như vậy thường đòi 
hỏi kiến thức khoa học cơ bản nằm ngoài phạm 
vi của những gì rõ ràng có liên quan đến sự phát 
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triển của công nghệ. Ví dụ, việc sản xuất một hóa 
chất mới có thể liên quan đến việc xử lý chất thải 
đòi hỏi kiến thức về thủy văn nước ngầm của nơi 
sản xuất. Do đó, khi việc triển khai công nghệ trở 
nên rộng rãi hơn và bản thân công nghệ trở nên 
phức tạp hơn, người ta có thể đoán trước được nhu 
cầu cần nhiều kiến thức nghiên cứu cơ bản hơn so 
với kiến thức kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển 
ban đầu. Điều này đôi khi được gọi là “nghiên cứu 
phòng thủ” và, có thể thấy rằng, theo thời gian, 
khối lượng nghiên cứu có thể được mô tả là phòng 
thủ đã tăng đều đặn so với nghiên cứu có thể được 
mô tả là “tấn công” - tức là nhằm mục đích xoay 
chuyển các cơ hội đưa ra công nghệ mới. Điều này 
đã khiến tôi gọi khoa học là “lương tâm” của công 
nghệ. Tương tự như trường hợp đánh giá công 
nghệ, việc hoạch định chiến lược phát triển công 
nghệ hiệu quả nhất, một khi các mục tiêu tổng quát 
đã được đề ra, thường phụ thuộc khá nhiều vào 
khoa học từ nhiều lĩnh vực. Kho kiến thức khoa 
học (và công nghệ) hiện có được tích lũy này giúp 
tránh được những ngõ ngách mù mịt và do đó gây 
ra những khoản chi tiêu lãng phí. Tất nhiên, phần 
lớn trong số này là kiến thức cũ, không phải là 
kết quả nghiên cứu mới nhất, nhưng nó vẫn quan 
trọng và cần những người hiểu biết về lĩnh vực 
khoa học cơ bản có liên quan. Một bằng chứng về 
điều này là nhận xét rằng các kỹ sư và nhà phát 
minh rất sáng tạo có xu hướng đọc rất rộng rãi và 
chiết trung cả về lịch sử KH&CN cũng như về sự 
phát triển khoa học đương đại. 

3. Đóng góp của công nghệ cho khoa học
Mặc dù những đóng góp của khoa học đối với 

công nghệ được cả công chúng và các nhà khoa 
học, kỹ sư hiểu và thừa nhận, nhưng sự phụ thuộc 
qua lại của KH&CN cả về chương trình thực hiện 
và các công cụ của nó đều không được đánh giá 
cao hơn. Sự phụ thuộc này rõ ràng trong mô hình 
lặp lại “liên kết chuỗi” của Kline và Rosenberg 
(1986) hơn là trong mô hình tuần tự tuyến tính 
phổ biến cho đến gần đây trong các cuộc thảo luận 
công khai về đổi mới công nghệ và chính sách 
công nghệ. Các mối quan hệ ở đây cũng tinh tế và 
cần nhiều lời giải thích.

3.1. Công nghệ là nguồn cung cấp nền tảng 
khoa học mới

Các vấn đề nảy sinh trong phát triển công nghiệp 

thường là một nguồn phong phú của các vấn đề 
khoa học cơ bản đầy thách thức mà trước tiên 
được đưa ra với một bài toán công nghệ cụ thể, 
nhưng sau đó được theo đuổi bởi một cộng đồng 
nghiên cứu cơ bản có liên quan vượt xa các yêu 
cầu tức thời của ứng dụng công nghệ ban đầu đã 
thúc đẩy họ (Rosenberg, 1991). Sau đó, nghiên 
cứu này tiếp tục tạo ra những hiểu biết sâu sắc và ý 
tưởng công nghệ mới mà không lường trước được 
công nghệ mới khởi nguồn từ đó. Quá trình này 
đặc biệt hiệu quả trong các lĩnh vực khoa học vật 
liệu và cô đặc. Trên thực tế, khoa học vật liệu được 
tạo ra như một lĩnh vực nghiên cứu học thuật liên 
ngành mới, ban đầu là sự phát triển vượt bậc của 
nỗ lực tìm hiểu một số quy trình và đặc tính vật 
liệu quan trọng để cải thiện chất lượng và hiệu suất 
của các thiết bị bán dẫn. Một trong những ví dụ ấn 
tượng nhất về việc tạo ra sự kích thích đối với một 
lĩnh vực nghiên cứu cơ bản mới bởi một khám phá 
được thực hiện trong quá trình Điều tra dựa trên 
công nghệ là sự phát hiện và đo lường định lượng 
của một nhóm ở Phòng thí nghiệm Bell vào năm 
1965 về bức xạ vi sóng phông nền trong không 
gian còn sót lại từ “vụ nổ lớn” ban đầu, mà Penzias 
và cộng sự cuối cùng đã nhận được giải thưởng 
Nobel. Tóm lược về sự phát triển của lĩnh vực vũ 
trụ học này được đưa ra trong Ủy ban Khảo sát 
Vật lý (Physics Survey Committee,1972b). Các 
ví dụ khác là kênh tunneling trong chất bán dẫn 
(Suits và Bueche, 1967, trang 304-3061), việc theo 
đuổi nó như một khoa học cơ bản vượt ra ngoài 
nhu cầu thực tế đã dẫn đến việc phát hiện ra hiệu 
ứng Josephson trong chất siêu dẫn và phát minh 
ra mối nối Josephson. Sự phát triển và ứng dụng 
của các mối nối siêu dẫn được tóm tắt ngắn gọn 
trong Physics Survey Committee (1972a, trang 
490-492). (còn tiếp)

N.K.T (lược dịch)
Nguồn:https://www.belfercenter.org/publication/

relationship-between-science-and-technology#
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NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ DẪN 
ĐƯỜNG CHI PHÍ THẤP CHO TÀU CÁ ĐÁNH 
BẮT XA BỜ TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TS. Lê Ngọc Trân
Đại học Công nghiệp Tp. HCM

TÓM TẮT 
Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian gần đây do việc đánh bắt tận diệt đã làm cạn kiệt nguồn hải sản gần 

bờ, việc triển khai đánh bắt xa bờ giúp khai thác tốt nguồn lợi thủy sản và bảo vệ an ninh, khẳng định chủ 
quyền biển đảo được lãnh đạo tỉnh khuyến khích. Tuy nhiên với các thiết bị định vị hiện có trên tàu cá rất 
khó để xác định vị trí biên giới biển và kết quả là nhiều tàu ngư dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã băng qua 
biên giới nước bạn và bị cảnh sát biển nước bạn bắt giữ. Hơn nữa, trong trường hợp có thiên tai sắp xảy ra, 
việc không thông báo hoặc thông báo chậm trễ cho các tàu cá để sơ tán sẽ dẫn đến thiệt hại về nhân mạng 
và tài sản. Bài báo này trình bày phương án xây dựng một Hải đồ điện tử chi phí thấp sử dụng phần mềm 
OpenCPN kết nối với thiết bị GPS và máy tính nhúng Raspberry Pi 3 nhằm tối ưu hóa việc xác định phương 
vị và khoảng cách của tàu cá trên Hải đồ. Dựa vào Hải đồ điện tử này ngư dân có thể vạch các tuyến hành 
trình trên tàu, xem thông tin thủy triều và thu thập dữ liệu vị trí của tàu. Hơn nữa, thông qua Hải đồ điện tử, 
cơ quan quản lý nghề cá có thể xác định vị trí của tàu cá đang hoạt động, đảm bảo an toàn và an ninh cho 
ngư dân giúp họ an tâm đánh bắt và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Từ khóa: Hải đồ điện tử, thiết bị GPS, máy tính nhúng Raspberry Pi 3, phần mềm OpenCPN 
ABSTRACT 
Recent times in Baria-VungTau province, due to the fishing eradication was depleted sublittoral fishery 

resources, the deployment of offshore fishing aiming to effectively exploit fishery resources to defend and 
claim national sovereignty sea and island encouraged by the state of Baria-Vung Tau government. However, 
with the existing devices on the fishing vessel, it is difficult to locate the sea border and as a result, many 
Baria-Vungtau fishing boats have crossed the border of neighboring countries and were arrested by the 
police of these countries. Furthermore, in the case of natural disasters happening, non-announcement 
or delay announcements of the weather information to a fishing vessel for evacuation will result in loss 
of life and property of the people. This paper introduces a low-cost electronic marine navigation system 
using OpenCPN software connected to a GPS device and a computer-embedded Rasp-berry pi 3 for the 
determination of the position and distance of a fishing vessel on the navigational chart. Based on this 
electronic chart, fishermen can map cruise routes, view tidal information and collect data on the ship's 
location. Furthermore, through this electronic chart, fisheries authorities can locate the fish-ing vessel in 
operation to ensure fishermen's safety and security and help them catch and protect national sovereignty.

Key words: Marine navigation system, GPS device, Raspberry Pi 3, OpenCPN software

I. GIỚI THIỆU
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với chiều dài bờ biển 

lên tới 156 km, diện tích vùng đặc quyền kinh 
tế biển của tỉnh khoảng 297.000 km2, nằm trong 
ngư trường được thiên nhiên ưu đãi, thời tiết ôn 
hòa, ít khi xảy ra gió bão mạnh nên rất thuận lợi 
cho hoạt động khai thác hải sản. Đặc biệt tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu là một trong 5 địa phương được 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương triển khai 

thực hiện các công việc chuẩn bị để hình thành 
trung tâm nghề cá lớn, gắn kết với các ngư trường 
trọng điểm tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 
16/8/2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể 
phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 [1]. Trong một thời gian dài, ngư dân Bà 
Rịa - Vũng Tàu chủ yếu đánh bắt gần bờ, không 
coi trọng đánh bắt xa bờ dù sở hữu vùng kinh tế 
lớn, do nguồn lợi hải sản gần bờ ngày càng cạn 
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kiệt trong những năm gần đây, ngư dân buộc phải 
vươn khơi xa hơn và thường xuyên đi ra biên giới 
biển quốc tế để đánh bắt dẫn đến xâm phạm lãnh 
hải của các nước láng giềng. Gần đây trên các 
phương tiện truyền thông, chúng ta nghe nói nhiều 
đến vụ ngư dân Việt Nam bị lực lượng tuần duyên 
của các nước láng giềng bắt giữ vì xâm phạm vùng 
biển lãnh thổ của họ. Do tàu cá Việt Nam chỉ trang 
bị các thiết bị lạc hậu nên khó xác định ranh giới 
biển giữa các nước, khó khăn trong việc trao đổi 
thông tin đánh bắt với các tàu cá khác cũng như 
ứng cứu khi có bão. Để đánh bắt xa bờ, tàu cá ngư 
dân Bà Rịa - Vũng Tàu buộc phải đầu tư tàu lớn 
hơn, máy móc thiết bị công suất lớn, trên tàu phải 
được trang bị thiết bị hiện đại hơn để có thể làm 
việc dài ngày trên biển, chịu được sóng lớn, và 
đặc biệt là phải có thiết bị định vị và nhận dạng 
để đánh bắt cá hoặc cứu hộ khi tàu bị sự cố. Tuy 
nhiên, việc đầu tư đầy đủ trang thiết bị hàng hải 
hiện đại khi chuyển từ đánh bắt gần bờ sang đánh 
bắt xa bờ trong thời gian ngắn là rất khó thực hiện. 
Hiện nay, hệ thống thông tin liên lạc giữa tàu cá 
với đất liền là nhờ hệ thống radar, vệ tinh và hệ 
thống nhận dạng tự động như hình 1 [2].

Hình 1. Kiến trúc hệ thống định vị và giám sát tàu cá Việt Nam 
[2]

Hệ thống nhận dạng tự động (AIS: Automation 
Identification System) là hệ thống nhận dạng tự 
động cho tàu hàng hải hoặc tàu cá dựa trên tần 
số rất cao (VHF: Very High Frequency), thiết bị 
này phải được lắp đặt theo quy định của Tổ chức 
Hàng hải Quốc tế (IMO - International Maritime 
Organization). Để giúp Ngư dân xác định vị trí của 
mình trên bản đồ biển và quản lý hoạt động đánh 
bắt, một số nhà nghiên cứu tập trung phát triển hệ 
thống định vị [3-6]. Bằng cách sử dụng trạm AIS 
(bộ phát đáp không dây) được lắp đặt trong cabin 

của tàu đánh cá hoặc các trạm trên đất liền để các 
cơ quan chức năng trên bờ có thể biết thông tin 
kịp thời về hướng đi, thời gian và các thông tin 
khác của thuyền. Các thông tin tĩnh trên tàu cá như 
tên, mã, chiều dài, chiều rộng, mớn nước và thông 
tin động như tốc độ, vị trí hiện tại, hướng, vị trí 
đến, thời gian đến [5]. Ngoài ra, hệ thống AIS còn 
có chức năng quan sát các tàu thuyền khác xung 
quanh nó, có thể nhận thông tin từ các tàu thuyền 
khác và gửi thông tin của mình trong phạm vi 20-
30 hải lý. Vì vậy, tàu cá được trang bị hệ thống 
AIS có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng 
hệ thống chống va chạm trên biển, phòng ngừa tai 
nạn, giúp tàu cá cập nhật vị trí trên biển, nhận biết 
tàu lạ, đánh bắt cá. Đánh dấu thủy sản, đánh dấu 
các tuyến đường trên biển giúp khai thác thủy sản 
và đảm bảo an toàn hàng hải. Sản phẩm của AIS có 
nhiều loại, tùy theo sản phẩm được lựa chọn là của 
Hàn Quốc hay Nhật Bản mà giá của thiết bị AIS 
dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng [7].

Hiện nay, do chi phí đầu tư ban đầu lớn, khó 
vận hành nên hầu hết tàu cá Việt Nam không 
được trang bị AIS mà chủ yếu đánh bắt theo kinh 
nghiệm, dẫn đến nhiều sự cố nghiêm trọng khi 
đánh bắt trên biển. Để giải quyết vấn đề này, giúp 
ngư dân đánh bắt trên biển thuận lợi cũng như bảo 
vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, bài báo này đề 
xuất phương án xây dựng Hải đồ điện tử giá rẻ cho 
tàu cá. Phương pháp này là sự kết hợp của máy 
tính nhúng Raspberry Pi, màn hình LCD, thiết bị 
GPS và phần mềm điều hướng OpenCPN. Nó cho 
phép hiển thị và cập nhật thông tin vệ tinh, dựa 
trên hải đồ điện tử này, ngư dân có thể theo dõi 
vị trí của mình, định tuyến đánh bắt, xác định vị 
trí neo đậu, vị trí luồng cá, giúp ngư dân đánh bắt 
hiệu quả hơn.

II. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG CHO HỆ 
THỐNG ĐỊNH VỊ TÀU CÁ

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công 
nghệ thông tin điện tử, nghiên cứu này đề xuất 
giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin điện tử 
để xây dựng hệ thống Hải đồ điện tử giá rẻ cho tàu 
đánh cá của ngư dân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
bằng cách sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 3 
kết hợp với màn hình cảm ứng 7 inch. Phần mềm 
sử dụng là OpenCPN là phần mềm mã nguồn mở 
được tích hợp với mô-đun GPS chuyên dụng để 
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hiển thị vị trí hiện tại và tốc độ của tàu trên Hải 
đồ điện tử. Raspberry Pi 3 sẽ được sử dụng như 
một máy chủ có chức năng như một Hải đồ điện 
tử, chứa phần mềm lập bản đồ biên giới biển Việt 
Nam, lưu trữ cơ sở dữ liệu về vị trí tọa độ, tốc 
độ, chỉ số của tàu, bằng cách kết nối với thiết bị 
GPS gắn trên tàu. Cùng với sự phát triển của các 
chương trình ứng dụng trên nền Windows 10 chạy 
trên Raspberry Pi, cho phép người điều khiển tàu 
thiết lập tuyến đánh bắt và cập nhật vị trí chính xác 
của hoạt động đánh bắt trong lãnh hải Việt Nam. 
Hình 2 trình bày kiến trúc tổng thể của Hải đồ điện 
tử chi phí thấp cho tàu đánh cá đánh bắt xa bờ của 
ngư dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Hình 2: Kiến trúc đề xuất cho Hải đồ điện tử chi phí thấp
2.1. Các thiết bị phần cứng của hệ thống Hải 

đồ điện tử 
Phần cứng của Hải đồ điện tử chi phí thấp được 

lắp đặt trên bàn điều khiển của tàu, bao gồm một 
máy tính nhúng (Raspberry Pi 3), màn hình LCD 
7 inch, mô-đun GPS, nguồn điện cho máy tính và 
chuột USB để thao tác trên máy tính. Phần cứng đề 
xuất của hệ thống Hải đồ điện tử cho tàu cá được 
thể hiện trong Hình 3.

Hình 3: Thành phần phần cứng của Hải đồ điện tử chi phí thấp

2.2. Máy tính nhúng Raspberry Pi 3
Raspberry Pi là một máy tính mini, được phát 

triển bởi Raspberry Pi Foundation ở Vương quốc 
Anh. Thiết bị này được tạo ra bởi một kiến trúc sư 
phần cứng của Broadcom tên là Eben Upton. Thiết 
bị này được tạo ra với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ 
việc giảng dạy Cơ bản về Máy tính trong trường 
học ở các nước đang phát triển [8]. Mặc dù kích 
thước nhỏ, Raspberry Pi có thể được sử dụng để 
làm nhiều việc như một computer cá nhân, chẳng 
hạn như gửi và đọc email, tạo bảng tính và tài liệu 
điện tử, duyệt internet, chơi đa phương tiện tiện lợi 
với chất lượng video cao. Nghiên cứu này sử dụng 
Raspberry Pi 3 Model B được trang bị vi xử lý 
Broadcom BCM2837 ARM Cortex A53 SoC 64-
bit với bốn nhân tốc độ 1.2 GHz, giúp tăng hiệu 
suất lên 50% so với Pi 2 và chip WiFi và Bluetooth 
tiêu thụ ít điện năng hơn. 

Raspberry pi 3 sử dụng hệ điều hành mã nguồn 
mở Linux ổn định nhất. Hệ điều hành miễn phí 
Raspbian dựa trên Debian thích hợp để sử dụng 
trong các dự án IoT. Raspbian hiện có 35.000 gói 
phần mềm dễ cài đặt và sự hỗ trợ của một cộng 
đồng tích cực để cải thiện tính ổn định và hiệu suất 
của mỗi gói [9]. Trong nghiên cứu này, Raspberry 
Pi 3 Model B sẽ được sử dụng như một máy chủ 
có chức năng như một Hải đồ điện tử, chứa phần 
mềm thiết lập bản đồ biên giới biển Việt Nam, 
chứa cơ sở dữ liệu về các vị trí tọa độ trên bản đồ 
biển, tốc độ di chuyển của tàu và hướng đi, bằng 
cách kết nối với một thiết bị GPS gắn trên tàu đánh 
cá. Việc phát triển các chương trình ứng dụng trên 
nền Windows 10 chạy trên Raspberry Pi, cho phép 
người điều khiển tàu thao tác và cập nhật chính 
xác vị trí hoạt động đánh bắt trong lãnh hải Việt 
Nam.

2.3. Mô đun GPS NEO-6M
Mô-đun GPS NEO-6M là một mô-đun định vị 

toàn cầu sử dụng hệ thống vệ tinh GPS của Hoa 
Kỳ. Mô-đun GPS kết nối bo mạch điều khiển của 
một công ty U-BLOX từ Switzerland, đơn vị có 
nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất 
mô-đun định vị toàn cầu. Thiết bị GPS này cung 
cấp tốc độ định vị nhanh và chính xác, hiệu suất 
cao, tiêu tốn ít năng lượng phù hợp với các ứng 
dụng sử dụng pin. Nó cho phép xác định tọa độ 
hiện tại (kinh độ, vĩ độ) của mô-đun trên bề mặt 



TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 31 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG <<

trái đất với sai số nhỏ nhất <1m. Chỉ có 3 vệ tinh 
có thể xác định tọa độ, chỉ 4 vệ tinh có thể xác 
định độ cao hiện tại trên mực nước biển. Có thể 
tính toán tốc độ và hướng di chuyển của vật thể 
gắn với mô-đun GPS, tính khoảng cách giữa hai 
điểm bất kỳ, tính diện tích trong một không gian 
cực kỳ rộng lớn. Mô-đun cho phép xác định thời 
gian hiện tại tại nơi gắn thiết bị theo quy tắc trừ 
múi giờ bằng cách xác định giờ phổ thông do đồng 
hồ nguyên tử trên vệ tinh gửi về, không cần đến 
mô-đun RTC.

2.4. Màn hình cảm ứng 7 inch
Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch của 

Raspberry Pi cho phép người dùng tạo các thiết 
bị hỗ trợ tích hợp như máy tính bảng, hệ thống 
thông tin giải trí và các dự án nhúng. Màn hình 
800 x 480 kết nối thông qua một mạch điều khiển. 
Hai kết nối với Pi là bắt buộc; nguồn cấp cho cổng 
GPIO và cáp tới cổng Display trên Raspberry Pi. 
Màn hình có thể chạm 10 ngón tay cùng lúc và 
bàn phím trên màn hình sẽ được tích hợp vào hệ 
điều hành Raspbian mới nhất để có đầy đủ chức 
năng mà không cần bàn phím hoặc chuột vật lý. 
Ngoài chức năng tùy chọn sử dụng chuột hoặc 
key-board, mạch chuyển đổi còn hỗ trợ thêm cổng 
USB để tiện sử dụng.

III. THIẾT KẾ PHẦN MỀM CHO HẢI ĐỒ 
ĐIỆN TỬ

Kiến trúc phần mềm được đề xuất cho hệ thống 
định vị tàu đánh cá chi phí thấp được mô tả trong 
Hình 2. Các thành phần của phần mềm bao gồm hệ 
điều hành Windows 10 chạy trên máy tính nhúng 
Raspberry pi 3, phần mềm biểu đồ điện tử nguồn 
mở OpenCPN (Open Chart Plotter Navigator) 
[10-11], phần mềm Google Earth được sử dụng để 
định vị vệ tinh và phần mềm Openseamap [12] cho 
phép thiết kế bản đồ vùng biển Việt Nam.

3.1. Phần mềm vẽ hải đồ mã nguồn mở (Open 
Chart Plotter Navigator - OpenCPN)

Phần mềm OpenCPN là phần mềm điều hướng 
miễn phí được sử dụng để thiết lập và chỉnh sửa 
bản đồ hàng hải, lập kế hoạch tuyến đường đi của 
tàu và xem vị trí thời gian thực của tàu trên bản đồ 
khi tàu được kết hợp với mô đun GPS. Phần mềm 
OpenCPN sử dụng GPS để xác định vị trí của tàu 
và dữ liệu từ thiết bị AIS (Hệ thống nhận dạng 
tự động) để theo dõi vị trí của tàu cá trong vùng 

lân cận. Các chức năng của phần mềm OpenCPN 
gồm:

- Thiết lập bản đồ hàng hải ven biển ở các nước
- Kết nối với thiết bị GPS để xác định vị trí của 

tàu trong thời gian thực trên bản đồ sử dụng các 
chức năng vẽ

- Dễ dàng vẽ các điểm tham chiếu và tạo các 
tuyến đường biển

- Tự động lập biểu đồ, phóng to, cuộn và di 
chuyển hoặc phóng to và thu nhỏ các biểu đồ khác 
nhau

- Quan sát mực nước thủy triều, dòng chảy, thời 
tiết, hiển thị dữ liệu gió GRIB

- Thiết lập các điểm đánh dấu, neo đậu tàu, điểm 
đánh cá, khoảng cách, v.v.

- Thay đổi chế độ màu/độ sáng cho điều kiện 
ngày/đêm

- Nhập và xuất các điểm tham chiếu, tuyến đường 
và thông tin khác từ các thiết bị và máy chủ khác

- Khi được kết nối với bộ thu AIS, đánh dấu vị 
trí của các tàu lớn cần thiết để báo hiệu Hệ thống 
nhận dạng tự động - với cảnh báo va chạm và cảnh 
báo

- Có sẵn cho các hệ điều hành Windows, Mac, 
Linux và Android

- Đặt tín hiệu đầu ra cho chế độ lái tự động.
3.2. Phần mềm tạo biểu đồ trên Google Earth
Paul Higgins và Whitey là tác giả của phần mềm 

GE2KAP, là phần mềm miễn phí cho phép lập 
biểu đồ với lớp phủ Google Earth. Kết quả là sự 
kết hợp tuyệt vời giữa các chi tiết ảnh thực tế trên 
đất liền và ảnh nước tạo thành hải đồ cho tàu cá 
trên biển. Phần mềm GE2KAP không phải là một 
plugin OpenCPN. Đây là một chương trình độc lập 
cho phép tạo các biểu đồ duy nhất có thể được sử 
dụng với OpenCPN.

3.3. Phần mềm tạo bản đồ biển (OpenSeaMap)
OpenSeaMap là một dự án phần mềm thu thập 

thông tin hàng hải có thể sử dụng miễn phí và dữ 
liệu không gian địa lý để tạo ra một biểu đồ hàng 
hải trên toàn thế giới. Biểu đồ này có sẵn trên trang 
web OpenSeaMap và cũng có thể được tải xuống 
để sử dụng làm biểu đồ điện tử cho các ứng dụng 
ngoại tuyến [12]. OpenSeaMap cũng cho phép 
chuyển đổi dữ liệu thành các tệp định dạng trong 
bất kỳ khu vực nào bằng các công cụ chuyên dụng 
mà không cần phải số hóa.
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IV. CẤU HÌNH HỆ THỐNG VÀ THỰC 
NGHIỆM

4.1. Trình tự các bước xây dựng Hải đồ điện 
tử chi phí thấp cho tàu cá

Quy trình các bước để xây dựng một hệ thống 
Hải đồ điện tử chi phí thấp cho tàu cá đánh bắt xa 
bờ được đề xuất như trong Hình 5.
Hình 5. Quy trình xây dựng Hải đồ điện tử chi phí thấp cho tàu 

cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4.2. Thực nghiệm và đánh giá Hải đồ điện tử 
chi phí thấp trên tàu thật

Để kiểm chứng hoạt động của hệ thống Hải 
đồ điện tử chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 
một tàu cao tốc chạy dọc theo bờ biển Vũng Tàu 
từ Bãi Trước (Vĩ độ: 10.33871487, Kinh độ: 
107.06995597) đến Mũi Nghinh Phong (Vĩ độ: 
10.3211725707, Kinh độ: 107.08291641) khoảng 
5km. Quá trình chạy thực nghiệm nhằm xác định 
sai số vị trí tàu so với tọa độ trên bản đồ thực tế 
trong nhiều trường hợp thay đổi tốc độ tàu khác 
nhau, và thời gian đáp ứng thực tế của tàu so với 
thời gian phản hồi trên màn hình Hải đồ.

Bảng 1 cho thấy kết quả thử nghiệm trong các 
trường hợp với tốc độ tàu thay đổi. Dựa trên kết 
quả đạt được, chúng ta có thể nhận ra rằng sai số vị 
trí của tàu trên Hải đồ so với vị trí thực trên bản đồ 
tăng lên khi tốc độ tàu tăng và giảm khi tốc độ tàu 
giảm, thời gian đáp ứng của tàu so với vị trí thực 
tế trên bản đồ cũng tăng lên.

Tuy nhiên, khi so sánh với các thiết bị AIS được 
trang bị trên các tàu đánh cá hiện đại, sai số vị trí 
đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Bảng 1. So sánh sai số vị trí và thời gian đáp ứng của tàu trên 
Hải đồ và giá trị thực tế

Hình 7. Lắp đặt Hải đồ điện tử trên tàu và chạy thử nghiệm
V. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN
Bảng 2. So sánh giá giữa Hải đồ điện tử với các thiết bị AIS 

trên thị trường

Nghiên cứu này trình bày một hệ thống Hải đồ 
điện tử chi phí thấp được đề xuất cho tàu đánh cá 
ngư dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng phần 
mềm mã nguồn mở OpenCPN miễn phí được kết 
nối với máy tính định vị GPS và máy tính nhúng 
Raspberry pi 3 để tạo Hải đồ điện tử gắn trên tàu. 
Thiết bị này có thể giúp ngư dân xác định vị trí 
tàu của mình trên bản đồ biển, hoạch định lộ trình, 
xác định vị trí neo đậu, ngư trường, đồng thời kết 
hợp với các thiết bị khác để xác định các tàu xung 
quanh. Kết quả thử nghiệm hoạt động trên tàu thật 
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cho thấy thiết bị đề xuất có thể được triển khai cho 
tàu cá ngư dân khi đáp ứng các tiêu chí sau:
•	 Giá Hải đồ nghiên cứu rẻ hơn so với thiết bị 

AIS nhập khẩu từ nước ngoài (Bảng 2).
•	 Giao diện sử dụng tiếng Việt phù hợp với 

ngư dân Việt Nam trong việc vận hành, sử 
dụng và bảo trì.

•	 Giúp xác định vị trí tàu đánh cá trên bản đồ 
biển với độ chính xác cao, định vị biên giới 
ven biển Việt Nam.

•	 Tạo tuyến đánh bắt, lưu vị trí neo đậu, đánh 
dấu vị trí luồng đánh bắt.

•	  Kết hợp với các thiết bị khác để xác định 
tàu lạ, dự báo thời tiết.
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navigation-system-chart-plotter-60844249650.html.
14. https://fado.vn/us/amazon/hozee-marine-navigator-7-inch-color-display-gps-chartplotter.

Dựa trên tiêu chí đạt được, hệ thống Hải đồ điện 
tử giá rẻ được phát triển phù hợp với ngư dân Việt 
Nam nói chung và ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
nói riêng, hệ thống sẽ được thử nghiệm và triển 
khai trên các tàu đánh bắt xa bờ. Trong tương lai, 
hệ thống Hải đồ này sẽ giúp ngư dân đánh bắt hiệu 
quả hơn, bám biển an toàn, không lo vi phạm biên 
giới biển nước bạn và góp phần bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo của Việt Nam.

L.N.T
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ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC 
TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TS. Trần Thị Liên1, Cao Ngọc Giang1, Nguyễn Minh Hùng1, Nguyễn Xuân Trường1, Lê Đức Thanh1, 
Lê Văn Khanh2, Lê Văn Sơn2, Lê Hồng Sơn3, Nguyễn Duy Bắc4, Lê Trung Kiên4, Ngô Thị Minh 

Huyền1

1 Viện Dược liệu; 2 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu;
3 Vườn Quốc Gia Côn Đảo; 4 Ban Quản lý rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu;

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. Kết quả điều tra đã xác định được 1.199 loài thực vật có giá trị làm thuốc, 664 chi, 170 họ thuộc 6 
ngành thực vật bậc cao có mạch (Lycopodiophyta, Polypodiophyta, Cycadophyta, Gnetophyta, Pinophyta 
và Magnoliophyta). Trong đó, ngành Ngọc lan là đa dạng nhất chiếm 95,83% tổng số loài cây thuốc. Có 6 
dạng sống chính của cây thuốc được ghi nhận (Cây thân gỗ, cây bụi, dây leo, thân thảo, phụ sinh và ký sinh), 
nhóm cây thân gỗ chiếm tỷ lệ cao nhất đến 51,34%. Các bộ phận sử dụng của cây thuốc được chia thành 6 
nhóm (thân/vỏ, lá/cành, rễ/rễ củ, cả cây, hoa/quả/hạt và nhóm nhựa/mủ), trong đó nhóm sử dụng lá/cành 
(L) và rễ/rễ củ, củ (R) được sử dụng nhiều nhất chiếm từ 41% đến 44%. Bản đồ phân bố (tỉ lệ 1:100.000) của 
272 loài cây thuốc có giá trị với với 522 điểm phân bố cũng được xây dựng.

Từ khóa:  Dược liệu, đa dạng cây thuốc, Côn Đảo, Bình Châu, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu 
ABSTRACT 
This research was conducted to investigate the diversity of medicinal plant resources in Binh Chau Phuoc 

Buu Nature Reserve, Ba Ria - Vung Tau province. The results of research were identified 1.199species of 
medicinal plants of 664genera and 170 families belong to the 6 divisions of Angioperms (Lycopodiophyta, 
Pteridophyta, Cycadophyta, Gnetophyta,Pinophyta andMagnoliophyta). TheMagnoliophyta is the most 
diverse repersenting 95,83% of the total. Six main life forms of the medicinal plants are recorded (woody 
tree, shrubs, vines, herbs, epiphytes and parasites) and woody tree are the highest rate with 51.34%. Parts 
used as medicine are also classified into six groups (stems/bark, leaves/branches, roots, whole plant, 
flowers/fruits/seeds and resinous), of which leaves/branches and roots are most used accounting forfrom 
41% to 44%. The distribution maps (1:100.000) of 272 rare medicinal plant species with 522 distributed 
points were built

Key words: Diversity of medicinal plant, medicinal materials, Con Dao, Ba Ria - Vung Tau

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) là một tỉnh ven 

biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Nằm 
trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ở vị trí 
cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh trong khu vực 
miền Đông Nam Bộ, BR-VT kết nối thuận lợi 
với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương 
khác bằng đường bộ, đường không, đường thủy 
và đường sắt. Chính vì vậy việc điều tra đa dạng 
thành phần loài nhằm đánh giá đa dạng nguồn tài 
nguyên cây thuốc của tỉnh BR-VT. Quy hoạch bảo 
tồn và định hướng phát triển dược liệu cho tỉnh 
BR-VT nhằm phát triển dược liệu thành ngành sản 

xuất hàng hóa, trên cơ sở ứng dụng khoa học công 
nghệ, đổi mới trang thiết bị trong nghiên cứu chọn 
tạo giống, trồng trọt, chế biến, chiết xuất, chuyển 
giao công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm có chất 
lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong 
nước, khu vực và thế giới. Đồng thời quản lý, khai 
thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược 
liệu phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế và kinh 
tế, chú trọng bảo tồn và phát triển nguồn gen dược 
liệu quý, có giá trị, giữ gìn, phát huy và tăng cường 
bảo hộ vốn tri thức truyền thống về sử dụng cây 
thuốc trong cộng đồng các dân tộc.

Chính vì vậy “Điều tra hiện trạng cây thuốc 
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có giá trị tại tỉnh BR-VT làm cơ sở để quản lý sử 
dụng, bảo tồn và phát triển bền vững” là rất cần 
thiết, nhằm cung cấp dẫn liệu đầy đủ về nguồn tài 
nguyên cây thuốc tại tỉnh BR-VT để bảo tồn, định 
hướng phát triển những cây dược liệu tiềm năng.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tất cả các loài thực vật có mạch, có công dụng 

làm thuốc tại tỉnh BR-VT (Vườn Quốc gia Côn 
Đảo; Khu Bảo tồn Thiên nhiên (KBTTN) Bình 
Châu - Phước Bửu, Khu rừng phòng hộ thị xã Phú 
Mỹ và huyện Đất Đỏ).

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
- Thời gian điều tra: Từ tháng 09 năm 2019 đến 

tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm điều tra: tỉnh BR-VT (tập trung chủ 

yếu tại Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo; KBTTN 
Bình Châu - Phước Bửu, Khu rừng phòng hộ thị xã 
Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ).

Để thu mẫu một cách đầy đủ và đại diện cho một 
khu nghiên cứu, không thể đi hết các điểm trong 
khu nghiên cứu, vì thế việc chọn tuyến và địa điểm 
thu mẫu là hết sức cần thiết. Đề tài xây dựng trên 
34 tuyến điều tra như sau: 

Bảng 1. Các tuyến điều tra tại tỉnh BR-VT

2.3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp chung để điều tra cây thuốc áp 

dụng theo “Quy trình điều tra dược liệu” của Viện 
Dược liệu (2006) [15].

- Điều tra theo tuyến: Tuyến điều tra được thiết 
lập dựa trên các thông tin về thảm thực vật trong 
nơi điều tra (bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy 
hoạch các phân khu chức năng), các thông tin từ 
Ban quản lý, cán bộ chuyên môn của VQG Côn 
Đảo, KBTTN Bình Châu - Phước Bửu và Ban 
Quản lý rừng phòng hộ tỉnh BR-VT. 

- Thu thập số liệu nghiên cứu về thành phần thực 
vật: Dọc theo tuyến điều tra, ghi chép tất cả các 
loài xuất hiện, đặc biệt là các loài cây quý hiếm ở 
hai bên tuyến trong phạm vi mỗi bên 10m (đối với 
các loài cây gỗ), 4m (đối với các loài cây bụi, dây 
leo) và 1m đối với các loài thân thảo hay thực vật 
dưới tán. 

- Xác định tên khoa học các loài cây thuốc Đỗ 
Huy Bích (2006) [5], Võ Văn Chi (2012) [6], 
Phạm Hoàng Hộ (1999 - 2000) [8], Đỗ Tất Lợi 
(2006) [11],Gagnepain (1908) [18], (Wu và cs 
(2000) [21]... Một số tiêu bản được định loại dựa 
trên so sánh với các tiêu bản ở một số phòng bảo 
tàng thực vật trong và ngoài nước (HN, P, NIMN, 
VNM). Tên khoa học của loài (danh pháp họ, chi, 
loài) được chỉnh lý theo (Nguyễn Tiến Bân (2003-
2005)) [2].

- Phương pháp đánh giá mức độ nguy cấp của 
các loài cây thuốc: Theo Sách Đỏ Việt Nam 
(2007) [3], Danh lục Đỏ Việt Nam (2007) [4], 
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Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam (2019) [3], Nghị 
định số 84/2021/NĐ-CP [7].

- Thu mẫu tiêu bản cây thuốc: Các tiêu bản cây 
thuốc được thu thập và xử lý theo phương pháp 
của Nguyễn Nghĩa Thìn (2007) [13] và được lưu 
giữ tại Phòng tiêu bản Trung tâm Sâm và Dược 
liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu.

- Công dụng của từng cây thuốc được xác định 
dựa trên tên khoa học đã được định danh và tra 
cứu của Võ Văn Chi (2012) [6], Đỗ Tất Lợi (2006) 
[11], Viện Dược liệu (2016) [15].

- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu điều tra 
được nhập và xử lý bằng phần mềm Microsoft 
Excel version 2010. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

3.1. Đa dạng tài nguyên cây thuốc tại tỉnh BR-
VT

3.1.1. Đa dạng taxon cây thuốc ở các bậc 
ngành, lớp thực vật 

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu và từ 
các dữ liệu thu thập từ điều tra, khảo sát thực địa, 
các mẫu vật thu thập được sau khi xử lý, phân tích 
và tổng hợp, nghiên cứu đã xác định được tại tỉnh 
BR-VT có 1.199 loài cây thuốc, thuộc 664 chi, 170 
họ, 99 bộ, 8 lớp thuộc 6 ngành thực vật cho khu hệ 
thực vật có giá trị làm thuốc tại 3 địa điểm điều tra 
là Vườn Quốc gia Côn Đảo; KBTTN Bình Châu 
Phước Bửu và rừng phòng hộ Thị xã Phú Mỹ và 
huyện Đất Đỏ, đây là 3 nơi tập trung đa dạng sinh 
học cao nhất của tỉnh BR-VT (Bảng 2). Trong đó 
số loài cây thuốc ghi nhận được trong nghiên cứu 
này là 928 loài, 560 chi, 164 họ, số loài cây thuốc 
kế thừa từ các các kết quả nghiên cứu trước là 271 
loài.
Bảng 2. Số lượng loài cây thuốc trong các ngành thực vật của 

tỉnh BR-VT

Bảng 2 cho thấy sự phân bố của các taxon 
cây thuốc trong 6 ngành là không đều, chủ yếu 
tập trung ở ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) 
với 151 họ (chiếm 88,82% tổng số họ), 633 
chi (chiếm 95,33% tổng số chi), 1.149 loài 
(chiếm 95,83% tổng số loài). Ngành Dương xỉ 
(Polypodiophyta) với 37 loài (chiếm 3,09%), 26 
chi (chiếm 3,92%), 14 họ (chiếm 8,24%), ngành 
Tuế (Cycadophyta) với 5 loài (chiếm 0,42%), 1 
chi (chiếm 0,15%) và 1 họ (chiếm 0,59%). Ngành 
Dây Gắm (Gnetophyta) với 3 loài (chiếm 0,25%), 
1 chi (chiếm 0,15%), 1 họ (chiếm 0,59%). Ngành 
Thông đất (Lycopodiophyta) với 3 loài (chiếm 
0,25%), 1 chi (chiếm 0,15%), 1 họ (chiếm 0,59%) 
và cuối cùng là Ngành Thông (Pinophyta) với 2 
loài (chiếm 0,17%), 2 chi (chiếm 0,30%), 2 họ 
(chiếm 1,18%).

Phân tích sâu hơn về ngành Ngọc Lan thì có 
lớp Ngọc Lan (Magnoliopsida) là lớp có đa dạng 
thành phần loài nhiều nhất với số lượng 942 loài 
(chiếm 78,57%) thuộc 521 chi, 121 họ, 63 bộ. Sau 
lớp Ngọc lan là lớp Hành (Liliopsida) với 129 loài 
(chiếm 10,76%) thuộc 112 chi, 30 họ, 21 bộ, kết 
quả này có thể thấy rõ mức đa dạng taxon của lớp 
Ngọc Lan chiếm tỉ lệ cao gấp khoảng 7,3 lần so 
với lớp Hành và cũng là lớp cao nhất trong toàn 
hệ cây thuốc điều này cho thấy lớp Ngọc lan đóng 
vai trò chủ đạo của hệ thực vật làm cây thuốc và 
ngành Ngọc lan chiếm ưu thế trong toàn khu hệ 
thực vật. Dựa trên kết quả nghiên cứu trước đây 
của Lê Xuân Ái, Trần Đình Huệ (2013) [1], nghiên 
cứu của Nguyễn Cao Toàn (2019) [13], Nguyễn 
Văn Hợp, Kiều Mạnh Hưởng (2013) [9], thì số 
loài cây thuốc ghi nhận trong cuộc điều tra lần này 
của chúng tôi bổ sung thêm 182 loài, 151 chi, 67 
họ cho khu hệ cây thuốc tại tỉnh BR-VT.
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3.1.2. Đa dạng các taxon cây thuốc ở bậc họ và 
chi của tỉnh BR-VT

Trong tổng số 1.199 loài cây thuốc thuộc 664 
chi, 170 họ, 99 bộ, 8 lớp, 6 ngành thực vật. Trong 
nghiên cứu này chúng tôi tiến hành phân tích các 
họ và chi nhiều loài nhất (Bảng 3, bảng 4).

Kết quả bảng 3 cho thấy có 10 họ giàu loài 
nhất từ 25 loài đến 57 loài chiếm 36,53% tổng 
số loài cây thuốc. Trong các họ giàu loài thì họ 
Đậu (Leguminosae) có số lượng loài nhiều nhất 
là 101 loài (chiếm 8,42%), tiếp theo là họ Cà 
phê (Rubiaceae) với 57 loài (chiếm 4,75%), họ 
Bông (Malvaceae) và họ trúc Đào (Apocynaceae) 
cùng có 48 loài (chiếm 4,0%) mỗi họ, họ Hoa 
môi (Lamiaceae) có 35 loài (chiếm 2,92%), họ 
Thầu dầu (Euphorbiaceae) với 34 loài (chiếm 
2,84%), hai họ Cúc (Compositae) và họ Dâu 
tằm (Moraceae) có số loài bằng nhau là 31 loài 
(chiếm 2,59%), họ Diệp hạ châu (Phyllanthaceae) 
có 28 loài (chiếm 2,34%) và cuối cùng là họ Cói 
(Cyperaceae) với 25 loài (chiếm 2,09%) chiếm số 
loài ít nhất trong 10 họ giàu loài). Các họ còn lại 
(136 họ) chiếm 63,47%).

Bảng 3. Các họ thực vật có nhiều chi, loài làm thuốc của tỉnh 
BR-VT

Tính đa dạng chi góp phần phong phú thành phần 
loài thực vật làm thuốc của tỉnh BR-VT. Phân tích 
sâu hơn tính đa dạng loài cây thuốc trong mỗi chi 
thực vật như Bảng 4.

Bảng 4 cho thấy số lượng loài cây thuốc trong 
các chi khá cao có sự chênh lệch khá rõ giữa 
các chi. Cụ thể, chi Sung (Ficus) thuộc họ Dâu 
tằm (Moraceae) chiếm số lượng loài cao nhất 
20 loài (chiếm 1,67%). Kế đến là chi Trâm 
(Syzygium) thuộc họ Sim (Myrtaceae) có 15 loài 
(chiếm 1,25%), chi Cói (Cyperus) thuộc họ Cói 

(Cyperaceae) có 12 loài (chiếm 1,0%), 2 chi có 
cùng số lượng 10 loài là các chi Củ nâu (Dioscorea), 
Chi Thị (Diospyros) (chiếm 0,83%) mỗi chi, thấp 
hơn là chi Bứa (Garcinia) thuộc họ Măng cụt 
(Clusiaceae) với 9 loài (chiếm 0,75%). Các chi có 
cùng 8 loài là chi Sầm (Memecylon), chi Trọng đũa 
(Ardisia) và chi Ngọc nữ (Clerodendrum) (chiếm 
0,67%) mỗi chi. Có tới 655 chi có số loài dưới 8 
loài/chi, tổng số loài trong nhóm này là 1.099 loài 
chiếm 69,39% đã góp phần làm đa dạng nguồn tài 
nguyên dược liệu cho tại tỉnh BR-VT.

Bảng 4. Các chi thực vật có nhiều loài làm thuốc của tỉnh BR-VT
3.1.3. Đa dạng các dạng sống cây thuốc của 

tỉnh BR-VT
Phân tích tính đa dạng về dạng sống và phân bố 

của các loài cây thuốc giúp chúng ta định hướng dễ 
dàng nguồn nguyên liệu sẽ khai thác và sử dụng. 
Dựa trên kết quả nghiên cứu, cây thuốc ở tỉnh BR-
VT được chia thành 6 nhóm dạng sống chính: cây 
gỗ, cây bụi, cây thân thảo/cỏ, dây leo, phụ sinh và 
ký sinh. Kết quả nghiên cứu dạng sống được trình 
bày ở hình 2.

Hình 2. Dạng sống các loài cây thuốc của tỉnh BR-VT
Kết quả trên cho thấy cây thuốc tại tỉnh BR-VT 
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chủ yếu là cây thân gỗ với 461 loài (chiếm 51,34%) 
cao nhất so với 5 dạng sống còn lại. Nhóm cây 
thân thảo có 364 loài (chiếm 40,53%), nhóm cây 
bụi có 205 loài (chiếm 22,83%), nhóm cây dây leo 
có 160 loài (chiếm 17,82%), hai nhóm có số lượng 
loài thấp nhất là nhóm thực vật ký sinh và phụ sinh 
mỗi loài có số lượng lần lượt 8 loài (chiếm 0,89%) 
đối với nhóm thực vật ký sinh và nhóm thực vật 
phụ sinh là 01 loài (chiếm 0,11%).

3.1.4. Đa dạng các bộ phận sử dụng cây thuốc 
tại tỉnh BR-VT

Dựa trên kết quả khảo sát điều tra và các tài 
liệu dược điển chuyên ngành nêu trên, giá trị sử 
dụng các cây thuốc ở tỉnh BR-VT được chia thành 
các nhóm bộ phận sử dụng: cả cây (H), hoa/quả/
hạt (F), thân/vỏ (St), lá/cành (L), rễ/rễ củ, củ (R), 
nhựa/mủ (Lt). Kết quả nghiên cứu giá trị sử dụng 
cây thuốc được trình bày trong hình 3.

(Số này lớn hơn 1.199  loài, do một loài có thể có nhiều bộ 
phận được sử dụng)

Hình 3. Đa dạng về các dạng sống cây thuốc tại tỉnh BR-VT
Hình 3 cho thấy có 5 bộ phận dùng là lá/cành 

(L), rễ/rễ củ/củ (R), toàn cây (H), thân/vỏ (St), 
hoa/quả/hạt (F) thống kê có trên 200 loài cây thuốc 
được sử dụng các bộ phận này. Trong đó, nhóm 
cây thuốc thu hái và sử dụng lá/cành có số loài 
nhiều nhất với 390 loài (chiếm 43,43%), tiếp theo 
là nhóm sử dụng bộ phận rễ/rễ củ, củ (R) với 377 
loài (chiếm 41,98%). Rễ/vỏ rễ/củ là bộ phận lưu 
giữ nhiều hoạt chất trong cây, có thể dùng ngâm 
rượu uống, sắc uống. Tuy nhiên khi thu hái nhiều 
sẽ dẫn đến sự cạn kiệt, làm chết cây hoặc làm giảm 
khả năng tái sinh cây con cho các mùa sau. Nhóm 
sử dụng toàn cây với 320 loài (chiếm 35,63%), 
nhóm này có thể sử dụng tươi, khô hay vừa dùng 
tuơi vừa dùng khô. Nhóm sử dụng thân/vỏ (St) với 
310 loài (chiếm 34,52%), nhóm sử dụng hoa/quả/

hạt (F) có 236 loài (chiếm 26,28%). Một nhóm 
bộ phận dùng có số loài dưới 100 loài là nhựa/mủ 
(Lt) có 41 loài (chiếm 4,57%). Đa số các cây thuốc 
sau khi thu hái ngoài tự nhiên được người dân/các 
lương y về rửa sạch, cắt khúc băm nhỏ dùng tươi 
hoặc phơi khô tự nhiên phần lớn các công đoạn 
đều làm thủ công.

3.2. Xây dựng, lập bản đồ phần bố các loài 
cây thuốc của tỉnh BR-VT

Trong quá trình điều tra nhóm nghiên cứu đã 
ghi nhận tọa độ của các loài cây thuốc thuộc diện 
quý hiếm, có trữ lượng lớn, có giá trị kinh tế và 
có nhiều tiềm năng để nghiên cứu và phát triển. 
Nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm Mapinfo để 
tổng hợp các lớp dữ liệu và thể hiện các bản đồ. 
Các bản đồ được xây dựng theo tỉ lệ 1:50.000 và 
hệ tọa độ VN-2000. Với 522 tọa độ phân bố của 
272 loài cây thuốc dùng vẽ bản đồ được đánh giá 
ở mức quý hiếm, đặc trưng, trọng tâm và có khả 
năng khai thác trong đó có 27 loài nằm trong Sách 
đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ cây thuốc Việt 
Nam (2019), trong nhóm II Nghị định số 84/2021/
NĐ-CP ngày 22/9/2021.

3.3. Thu thập mẫu tiêu bản tại tỉnh BR-VT
Tổng cộng có 908 tiêu bản của 182 loài thuộc 75 

họ số hiệu mẫu tiêu bản đã được thu thập. Mỗi số 
hiệu mẫu thu 2-5 tiêu bản có đầy đủ hoa, trái, cành 
lá hoặc cả cây. Mẫu được xây dựng thành tiêu bản 
và được xử lý định danh tại Bộ môn Tài nguyên 
Dược liệu của Trung tâm Sâm & Dược liệu TP 
HCM để phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo và 
bàn giao sản phẩm cho các vườn và Sở KH&CN 
tỉnh BR-VT.

3.4. Thu thập mẫu dược liệu tại tỉnh BR-VT
Tổng cộng có 100 mẫu dược liệu (86 mẫu dạng 

khô, 14 mẫu ngâm dung dịch bảo quản) của 100 
loài cây thuốc. Trong đó tại Vườn Quốc Gia Côn 
Đảo thu 42 mẫu (32 mẫu khô, 10 mẫu nước); tại 
KBTTN Bình Châu - Phước Bửu 39 mẫu (35 mẫu 
khô, 4 mẫu nước), 19 mẫu khô thu tại khu vực 
rừng phòng hộ (Núi Dinh 7 mẫu, núi Thị Vải 3 
mẫu, núi Minh Đạm 9 mẫu). Mẫu dược liệu sẽ tiến 
hành thực hiện lưu giữ tại Trung tâm Sâm & Dược 
liệu Thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao cho Sở 
KH&CN tỉnh BR-VT.

4. KẾT LUẬN 
- Nghiên cứu đã xác định được tại tỉnh BR-VT 
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có 1.199 loài cây thuốc thuộc 664 chi, 170 họ, 99 
bộ, 8 lớp thuộc 6 ngành thực vật cho khu hệ thực 
vật có giá trị làm thuốc. Bổ sung cho danh lục cây 
thuốc tại tỉnh BR-VT thêm 182 loài, 151 chi, 67 
họ. 

- Ghi nhận 6 dạng sống của cây thuốc. Trong 
đó, chủ yếu là cây thân thảo với Gỗ với 461 loài 
(chiếm 51,34%). Ghi nhận 6 nhóm bộ phận của 
cây thuốc đã được cộng đồng người dân sử dụng 
trong đó nhóm cây thuốc sử dụng bộ phận lá/cành 
(L) chiếm ưu thế với 390 loài chiếm 43,43%.

- Xây dựng 01 bản đồ với tỉ lệ 1:50.000 với 522 
tọa độ phân bố của 272 loài cây thuốc dùng vẽ 
bản đồ được đánh giá ở mức quý hiếm, đặc trưng, 
trọng tâm và có khả năng khai thác trong đó có 27 
loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007), Danh lục 
đỏ cây thuốc Việt Nam (2019), trong nhóm II Nghị 
định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021.

- Đã thu thập được 908 tiêu bản của 182 loài cây 
thuốc thuộc 75 họ tại tỉnh BR-VT.

- Đã thu được 100 số hiệu mẫu vật của 100 loài 
cây thuốc cho tỉnh BR-VT.

T.T.L, C.N.G, N.M.H, N.X.T, L.Đ.T, L.V.K, 
L.V.S, L.H.S, N.D.B, L.T.K, N.T.M.H
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BR-VT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp 
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DÙNG RÁC THẢI NHỰA ĐỂ LOẠI BỎ 
KHÍ CO2 ĐỘC HẠI

Hai vấn đề môi trường lớn nhất là hàng tấn 
rác thải nhựa không sử dụng được và hàng 

tấn khí carbon dioxide (CO2) được thải vào khí 
quyển. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện 
phương pháp mới nhằm giải quyết vấn đề này.

Phương pháp được phát triển bởi các nhà nghiên 
cứu tại Trường Đại học Rice (Mỹ). Kỹ thuật này 
là một biến thể của quy trình tái chế nhựa dựa trên 
nhiệt phân hiện có. Nhiệt phân được định nghĩa là 
sự phân hủy nhiệt của vật liệu ở nhiệt độ cao trong 
môi trường trơ.

Quy trình bắt đầu với việc chất thải nhựa được 
nghiền thành bột. Sau đó, nó được trộn với kali 
axetat và nung ở 600 độ C (1.112 độ F) trong 45 
phút. Quy trình này sẽ biến bột nhựa thành các 
hạt hấp thụ chứa đầy lỗ xốp kích thước nano. Nhờ 
đó, có thể bẫy các phân tử carbon dioxide trong 
không khí.

Mỗi hạt có thể tích trữ 18% trọng lượng của 
chính nó trong CO2 ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, 
khi được làm nóng đến khoảng 75 độ C (167 độ F), 
nó giải phóng carbon dioxide bị mắc kẹt. Carbon 
dioxide có thể được sử dụng trong sản xuất các 
sản phẩm như nhiên liệu hoặc vật liệu xây dựng. 
Sau đó, hạt hấp thụ có thể được tái sử dụng. Bởi, 
khoảng 90% lỗ xốp của hạt được mở lại khi CO2 
giải phóng.

Chất thải nhựa được nghiền thành bột và trộn với kali axetat
Khi các hạt ban đầu được tạo ra, một sản phẩm 

phụ là sáp cũng xuất hiện. Sáp có thể được sử 
dụng trong chất tẩy rửa hoặc bôi trơn. Các loại 
nhựa được sử dụng phổ biến như polypropylene 
hoặc polyethylene mật độ cao và thấp thường khó 
tái chế về mặt hóa học. Tuy nhiên, chúng rất lý 

tưởng để chuyển đổi thành các phần tử thu giữ 
CO2.

Các nhà khoa học ước tính, chi phí sử dụng bộ 
lọc làm bằng chất hấp thụ để loại bỏ CO2 từ các 
dòng khí thải là khoảng 21 USD một tấn. Ngược 
lại, một quy trình hiện có sử dụng các hợp chất 
được gọi là amin để loại bỏ CO2 từ các dòng khí 
tự nhiên. Quy trình được báo cáo có giá từ 80 - 
160 USD một tấn. Hơn nữa, các nhà khoa học cho 
rằng, chất hấp thụ sẽ tồn tại lâu hơn các amin.

Nguồn: vietQ.vn

PIN LÀM TỪ GIẤY CÓ THỂ PHÂN HỦY 
SINH HỌC SAU KHI LOẠI BỎ 

Mặc dù hiện có các thiết bị điện tử sử dụng 
một lần có thể phân hủy sinh học như cảm 

biến môi trường, pin cung cấp năng lượng cho 
thiết bị đó vẫn có thể gây ra vấn đề sinh thái. Đó 
là lý do tại sao các nhà khoa học đã tạo ra một loại 
pin làm từ giấy có thể phân hủy sinh học hoàn 
toàn.

Được phát triển bởi một nhóm tại Đại học Công 
nghệ Nanyang của Singapore, pin chỉ có kích 
thước 4 x 4 cm (1,6 inch) được cho là có khả năng 
cung cấp năng lượng cho một chiếc quạt điện nhỏ 
trong 45 phút. Đầu ra điện không bị gián đoạn 
nếu nó bị cong, xoắn, hoặc ngay cả khi các mảnh 
bị cắt.

Ở trung tâm của pin là một tờ giấy xenlulo đã 
được gia cố bằng hydrogel để lấp đầy khoảng 
trống giữa các sợi xenlulo. Giấy đó đóng vai trò 
phân cách giữa hai điện cực là cực dương và cực 
âm được in trên màn hình các mặt đối diện của tờ 
giấy. Mực dẫn điện được sử dụng để in cực dương 
chủ yếu bao gồm kẽm và cacbon đen, trong khi 
cả mangan và niken được sử dụng riêng biệt cho 
mực in cực âm.

Sau khi quá trình in điện cực hoàn tất, toàn bộ 
pin được ngâm trong dung dịch điện phân, sau đó 
một lớp vàng mỏng được phủ lên cả hai điện cực 
để tăng độ dẫn điện. Thành phẩm dày khoảng 0,4 
mm và được vi sinh vật phân hủy hoàn toàn trong 
một tháng sau khi được đặt vào đất.

Giáo sư Fan Hongjin, người đứng đầu cuộc 
nghiên cứu cho biết: “Khi quá trình phân hủy xảy 
ra, các vật liệu điện cực được giải phóng vào môi 
trường. Niken hoặc mangan được sử dụng  trong
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giống lúa mì HB4 (IND-ØØ412-7).
Tuy nhiên, Bioceres cho biết hạt giống của HB4 

sẽ chưa có mặt trên thị trường, và công ty sẽ tiếp 
tục sản xuất giống lúa mì này trong môi trường 
được bảo quản.

Các nhà sản xuất ngũ cốc lo ngại rằng sản lượng 
xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng do phần lớn các 
nước trên thế giới chưa cấp phép tiêu thụ lúa mì 
GMO. 

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

NHẬT BẢN PHÁT TRIỂN ĐŨA ĐIỆN TỬ 
TĂNG VỊ MẶN ĐỂ GIẢM MUỐI TRONG 
ĐỒ ĂN

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển loại 
đũa điện tử làm tăng vị mặn, có thể giúp ích 

cho những người cần giảm lượng muối trong chế 
độ ăn.

Loại đũa trên do Giáo sư Homei Miyashita 
thuộc Đại học Meiji và nhà sản xuất đồ uống Kirin 
Holdings Co phối hợp phát triển, có thể tăng vị 
giác bằng cách sử dụng kích thích điện và một 
máy tính mini cài trên cổ tay áo của người dùng.

Giáo sư Miyashita cho biết máy tính mini này 
sử dụng một dòng điện yếu để truyền các ion natri 
từ thực phẩm qua đũa đến miệng và tạo cảm giác 
mặn gấp 1,5 lần.

Giáo sư Miyashita và phòng thí nghiệm của ông 
đã nghiên cứu các cách khác nhau để công nghệ 
này có thể tương tác và kích thích các giác quan 
của con người. Ông cũng phát triển màn hình TV 
nếm được có thể mô phỏng các vị khác nhau của 
thực phẩm.

Trung bình một người Nhật Bản trưởng thành 
tiêu thụ khoảng 10g muối/ngày, cao gấp đôi lượng 
muối được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến 
cáo. Lượng muối dư thừa liên quan đến huyết áp 
cao, đột quỵ và các bệnh khác.

Giáo sư Miyashita và các nhà nghiên cứu của 
Kirin đang hoàn thiện mẫu đũa điện tử đầu tiên và 
hy vọng thương mại hóa trong năm 2023./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Nhóm nghiên cứu với ba phiên bản pin tại trường Đại học 
Công nghệ Nayang

cực âm vẫn ở dạng oxit hoặc hydroxit, gần với 
dạng khoáng chất tự nhiên. Kẽm được tìm thấy 
ở cực dương sẽ bị oxy hóa tự nhiên để tạo thành 
hydroxit không độc hại. Điều này chỉ ra tiềm năng 
của pin như một giải pháp thay thế bền vững hơn 
cho các loại pin hiện tại”.

Cùng với việc được sử dụng trong thiết bị điện 
tử dùng một lần, pin cuối cùng cũng có thể được 
sử dụng trong các thiết bị điện tử linh hoạt không 
dùng một lần và các loại vải “thông minh”.

Nguồn: vietQ.vn

ARGENTINA TRỞ THÀNH NƯỚC ĐẦU 
TIÊN CẤP PHÉP TRỒNG LÚA MÌ BIẾN 
ĐỔI GENE

Theo tuyên bố ngày 12/5 của Bộ Nông nghiệp 
Argentina, đơn vị INDEAR thuộc Tập đoàn 

Bioceres đã được phép thương mại hóa hạt giống, 
các sản phẩm và sản phẩm phụ có nguồn gốc từ 
giống lúa mì HB4.

Argentina -  một trong những nước xuất khẩu 
lúa mì lớn nhất thế giới - đã trở thành trở thành 
quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép trồng 
lúa mì biến đổi gene (GMO), sau khi phê duyệt 
thương mại hóa giống lúa mì HB4 GMO trên toàn 
quốc.

Đây là giống lúa mì do Tập đoàn sinh học 
Bioceres phát triển, có ưu thế thích nghi tốt với 
điều kiện hạn hán và có khả năng kháng thuốc diệt 
cỏ glufosinate-amoni.

Theo tuyên bố ngày 12/5 của Bộ Nông nghiệp 
Argentina, đơn vị INDEAR thuộc Tập đoàn 
Bioceres đã được phép thương mại hóa hạt giống, 
các sản phẩm và sản phẩm phụ có nguồn gốc từ 
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VIETNAM DIGITAL AWARDS 2022: TÔN 
VINH CÁC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chiều 21/4 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt 
Nam (VDCA) chính thức phát động chương 

trình bình chọn, trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi 
số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2022. 
Giải thưởng năm nay bổ sung hạng mục dành cho 
sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài.

Đại diện Ban Tổ chức thông tin cụ thể về Giải thưởng 
Chuyển đổi số Việt Nam mùa thứ 5 - Ảnh: VGP/HM

Theo TS. Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, 
Trưởng Ban Tổ chức, Giải thưởng Chuyển đổi 
số Việt Nam 2022 được phát động nhằm tiếp tục 
hưởng ứng Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số 
chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 của Chính phủ. Đồng thời, thực 
hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “chuyển 
đổi số sẽ là trọng tâm trong quá trình thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội”.

Giải thưởng năm nay nhằm phát hiện và tôn 
vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ 
số tiêu biểu tại Việt Nam để quảng bá tới các thị 
trường trong nước và quốc tế. Giải thưởng cũng sẽ 
tiếp tục tôn vinh và khuyến khích các cơ quan Nhà 
nước, các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực mạnh 
dạn đổi mới sáng tạo, đầu tư, ứng dụng công nghệ 
số để chuyển đổi số thành công.

Bên cạnh đó, ngoài 4 hạng mục đã được bình 
chọn, trao giải từ những năm trước, giải thưởng 
năm 2022 sẽ có thêm hạng mục “Sản phẩm, dịch 

vụ, giải pháp nước ngoài”.
Ban Tổ chức Giải thưởng năm 2022 nhận hồ sơ 

trực tuyến đến ngày 15/7/2022 tại website vda.
com.vn. Sau đó, Hội đồng Bình chọn sơ tuyển 
và Hội đồng Bình chọn chung khảo sẽ lựa chọn 
những sản phẩm xứng đáng nhất vinh danh trong 
lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào trung tuần 
tháng 10/2022.

Cá nhân, tổ chức tiêu biểu tham gia giải thưởng 
lần này sẽ được giới thiệu, quảng bá dịch vụ, sản 
phẩm và tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư thông qua 
chuỗi sự kiện, hội thảo chuyển đổi số. 

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ 
chức thường niên với sự bảo trợ của Bộ TT&TT. 
Vietnam Digital Awards nhằm tôn vinh những 
thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, 
góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc 
gia.

Sau 4 năm liên tiếp được tổ chức, giải thưởng đã 
tiếp cận được hơn 10.000 cơ quan, doanh nghiệp 
tại 63 tỉnh, thành phố; thu hút khoảng 1.000 hồ sơ 
tham dự; vinh danh 260 sáng kiến chuyển đổi số 
tiêu biểu và cơ quan, tổ chức chuyển đổi số xuất 
sắc. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được trao 
giải thưởng đã không ngừng phát triển, đóng góp 
tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

5 hạng mục giải thưởng Chuyển đổi số Việt 
Nam năm 2022

1/ Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số 
tiêu biểu: Trao cho tổ chức, cá nhân hoạt động 
trong lĩnh vực ICT sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, 
giải pháp công nghệ số tiêu biểu, hướng đến giải 
quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. 

2/ Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi 
số xuất sắc: Trao cho những doanh nghiệp, đơn vị 
sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng 
dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, 
sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công. 

3/ Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất 
sắc: Trao cho cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp 
có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình 
truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc 
dựa trên nền tảng công nghệ số.

4/ Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng 
đồng: Trao cho tổ chức được thành lập tại Việt 
Nam; có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc 
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cá nhân là người Việt Nam. Người nước ngoài có 
thẻ thường trú tại Việt Nam sở hữu giải pháp công 
nghệ số mang tới hiệu quả cao cho người thiệt thòi 
về năng lực, người có sức mua thấp, cho những 
hoạt động, sự kiện, phong trào có ý nghĩa xã hội 
cao, có tính nhân văn sâu sắc.

5/ Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài: Trao 
cho tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại 
Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường 
trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ICT, sở 
hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ 
số tiêu biểu, góp phần xây dựng Chính phủ số, 
phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những 
vấn đề thực tiễn cấp bách tại Việt Nam.  

Nguồn: baochinhphu.vn

VIETTEL XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ 
LIỆU LỚN NHẤT VIỆT NAM

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân 
đội (Viettel) vừa công bố kế hoạch xây dựng 

trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với tổng mức 
đầu tư 6.000 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ lễ công bố, Viettel trao tặng 200 căn nhà 
tình nghĩa cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính 
sách và hộ nghèo trên địa bàn tại hai huyện Hóc Môn và Củ 

Chi. Ảnh: VGP/Lê Nguyễn
Đây là nội dung có trong Bản ghi nhớ đầu tư 

giữa Viettel với huyện Hóc Môn và huyện Củ 
Chi được ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào 
huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi do Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Theo nội dung Bản ghi nhớ đầu tư, Viettel sẽ 
đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số của hai địa 
phương trên các phương diện hạ tầng số, chính 
quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Về hạ tầng số, đến năm 2025, Viettel sẽ đầu tư 
hạ tầng 4G, 5G để phủ sóng dịch vụ băng rộng 
cho 100% dân số và hạ tầng cáp quang đến 100% 
hộ gia đình. Đồng thời, Viettel đánh giá triển khai 
trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với quy mô 
đầu tư 6000 tỷ đồng.

Về chính quyền số, Viettel triển khai và cung 
cấp dịch vụ trung tâm điều hành thông minh, hệ 
thống trung tâm dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt 
động, điều hành của chính quyền.

Về kinh tế số, Viettel đồng hành cùng chính 
quyền để thúc đẩy, đạt được các mục tiêu đã đề 
ra: 100% doanh nghiệp sử dụng nền tảng quản trị 
số, hợp đồng điện tử, chữ ký số. Riêng đối với nền 
tảng quản trị số, Viettel sẵn sàng cung cấp cho 
100% doanh nghiệp ở TPHCM.

Về xã hội số, Viettel đồng hành cùng chính 
quyền để toàn bộ người dân huyện Hóc Môn và 
Củ Chi sử dụng smartphone và 100% dân số sử 
dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại tá Tào Đức 
Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đại diện 
Viettel trao tặng 200 căn nhà tình nghĩa cho các 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách 
và hộ nghèo trên địa bàn tại hai huyện Hóc Môn 
và Củ Chi.

Nguồn: baochinhphu.vn

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐỌC SÁCH 
TRONG NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, 
sách được coi là tinh hoa tri thức của nhân 

loại, là phương tiện quan trọng để con người tiếp 
thu tri thức. Vì vậy, việc phát triển văn hoá đọc 
nói chung, văn hoá đọc trong ngành khoa học và 
công nghệ nói riêng có ý nghĩa quan trọng, đặc 
biệt trong tháng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam.

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã phát động phong trào đọc sách trong 
ngành khoa học và công nghệ.

Lễ phát động nhằm kỷ niệm 132 năm Ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); 
chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam 18/5/2022; hưởng ứng Ngày Sách và văn 
hóa đọc Việt Nam năm 2022.
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Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu 
tại lễ phát động. Ảnh: TL

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh: Sách 
được coi là tinh hoa tri thức của nhân loại, là 
phương tiện quan trọng để con người tiếp thu tri 
thức và khẳng định vai trò quan trọng trong việc 
giúp con người tích lũy kiến thức, đưa xã hội ngày 
càng phát triển văn minh, tiến bộ hơn.

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4, cùng với sách, các phương tiện thông tin 
ngày càng trở nên đa dạng, văn hóa đọc đang bị 
cạnh tranh bởi truyền hình, mạng xã hội… khiến 
giới trẻ dần mất thói quen đọc sách. Vì vậy, việc 
phát triển văn hoá đọc nói chung, văn hoá đọc 
trong ngành khoa học và công nghệ rất ý nghĩa, 
đặc biệt trong tháng kỷ niệm Ngày Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam.

Thứ trưởng cũng cho biết, phát triển văn hóa 
đọc ở Việt Nam hiện nay là một nhiệm vụ quan 
trọng nhằm thực hiện Đề án phát triển văn hóa 
đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030 của Chính phủ, góp phần phát triển 
thế giới quan, nhân sinh quan và năng lực sáng 
tạo của con người, thúc đẩy sự tiến bộ của mỗi cá 
nhân, sự phồn vinh của xã hội, gia tăng các nguồn 
lực cho đất nước.

Tại lễ phát động nhiều chuyên gia và nhà khoa 
học cũng cho rằng, việc xây dựng và phát triển 
văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng để xây 
dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt 
Nam phát triển toàn diện. Phát triển văn hóa đọc 
là việc hướng đọc sách trở thành một thói quen 
không thể thiếu, một nét đẹp văn hóa trong cuộc 

sống của cá nhân, cộng đồng; làm cho việc đọc 
sách trở thành một nhu cầu thiết yếu, trở thành 
nền nếp và ở phạm vi lớn hơn là trở thành chuẩn 
mực văn hóa quốc gia.

Cho dù xã hội phát triển đến đâu thì việc đọc 
sách vẫn được đặc biệt coi trọng, đó là nhu cầu 
tinh thần cần thiết, là sự kết nối với truyền thống 
và hiện đại, giải trí và thẩm mĩ, nhận thức và giáo 
dục đối với công chúng nói chung và giới trẻ nói 
riêng.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: TL
Cũng tại Lễ phát động, Bộ Khoa học và Công 

nghệ đã giới thiệu 4 cuốn sách mới xuất bản của 
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật gồm: Sổ tay 
thương mại hóa; Báo cáo đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam năm 2021; Muôn nẻo đường đến thành 
công; Trí óc vận hành như thế nào?

Những cuốn sách trên sẽ là những tài liệu hướng 
dẫn, hỗ trợ các nhà khoa học, viện nghiên cứu, 
trường đại học và những bên liên quan nhằm 
nhanh chóng đưa các kết quả nghiên cứu, tài sản 
trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo 
động lực mới để phát triển kinh tế dựa vào khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, những cuốn sách cũng cung cấp 
thêm tài liệu tham khảo về thực trạng thu hút FDI 
vào Việt Nam và những vấn đề cần giải quyết để 
nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn FDI 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng 
và mục tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết số 50-NQ/TW 
ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị..../.

Nguồn: dangcongsan.vn
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HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO 
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 
TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 
TƯ”

Sáng ngày 18/5/2022, Sở KH&CN tỉnh BR-VT 
tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư”. Tham dự Hội thảo có ông 
Vương Đức Tuấn – Phó cục trưởng, Cục Công tác 
phía Nam (Bộ KH&CN); ông Nguyễn Công Danh 
– Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
cùng đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, viện, 
trường, các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hội thảo là hoạt động chính của chuỗi sự kiện 
Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam (18/5). Hội thảo nhằm giới thiệu tổng quan 
về chuyển đổi số, tầm quan trọng của việc ứng 
dụng chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh, đời 
sống và lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp 
thích ứng trong tình hình mới. Đồng thời, kết nối 
doanh nghiệp với các nhà khoa học, chuyên gia 
để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp về những vấn đề liên quan.

Hiện nay ở Việt Nam, CĐS đã diễn ra hầu hết 
các loại hình DN và ở nhiều mức độ khác nhau. 
Tại tỉnh BR-VT, hai năm qua, hoạt động của DN 
trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn 
thách thức khi dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát 
kéo dài. Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh 
đầy thách thức hiện nay, làn sóng chuyển đối số 
trong DN để thích nghi với tình hình sản xuất kinh 
doanh trong đại dịch trên địa bàn tỉnh lại được 
thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Cộng đồng DN trong tỉnh 
đã chủ động, tích cực tìm hướng đi mới, bằng cách 
áp dụng CĐS trong quản trị điều hành DN để có 
thể duy trì tối đa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Công Danh, thời gian qua, 
hoạt động CĐS tại tỉnh BR-VT đã được Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, 
ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện, cụ thể, 
trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
BR-VT lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác 
định chương trình CĐS, đô thị thông minh là một 
trong ba khâu đột phá.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe các báo 
cáo viên trình bày tham luận được lựa chọn từ 10 
báo cáo gửi Ban tổ chức của các nhà khoa học, 
quản lý liên quan. Nội dung của các báo cáo tham 
luận đã góp phần khẳng định chuyển đổi số là xu 
hướng tất yếu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Đồng thời, làm rõ các nội hàm chuyển đổi số của 
doanh nghiệp; cũng như các lợi ích của chuyển 
đổi số mang lại và những khó khăn, rào cản trong 
thực hiện chuyển đổi số như: “Thách thức và giải 
pháp thực hiện Chuyển đổi số tại một số doanh 
nghiệp”; “Trao đổi định hướng cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ trong tỉnh thực hiện chuyển đổi số”; 
“Các chính sách và kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-
VT năm 2022”; “Chuyển đổi số - động lực phục 
hồi và phát triển kinh tế”; “Quản trị rủi ro trong 
chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”; 
“Nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ”;…

TS. Đặng Mỹ Châu - Phó Tổng Giám đốc Viet Lotus; Giảng 
viên Đại học Siam Thailand và Đại học công lập Palawan 

Philippines trình bày tham luận tại hội thảo
Nhằm tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, 

thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của các DN 
nhỏ và vừa. Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Công 
Danh cho biết: “Thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tiếp 
tục phối hợp với các sở, ban, ngành và các viện, 
trường, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các 
nhiệm vụ, cụ thể: Tăng cường tổ chức sự kiện kết 
nối cung - cầu công nghệ, các hội nghị, hội thảo 
và báo cáo chuyên đề về công nghệ số, chuyển 
đổi số, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh 
doanh; tăng cường triển khai các nhiệm vụ khoa 
học, công nghệ dựa trên nền tảng số và đổi mới 
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sáng tạo; Xây dựng và triển khai các chương trình 
hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các 
doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh; Đẩy mạnh xây dựng và 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại 
tỉnh; thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp của tỉnh, tập trung vào các công nghệ cốt 
lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo. Tăng cường hợp tác với các trường đại 
học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chủ động 
tìm kiếm, tham gia, kết nối có hiệu quả với hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong vùng, 
quốc gia”, Giám đốc Sở KH&CN nói.

Ngoài sự kiện chính là Hội thảo, Sở KH&CN 
tỉnh BR-VT còn tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng 
Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 như họp mặt, trưng 
bày - triển lãm, báo cáo chuyên đề... Hoạt động 
trưng bày - triển lãm với 25 gian hàng của các đơn 
vị trong và ngoài tỉnh với các công nghệ, thiết bị, 
dịch vụ liên quan đến công nghệ số, công nghệ 
4.0, công nghệ tiên tiến và các sản phẩm tiêu biểu 
từ nghiên cứu - ứng dụng khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo… Phần kết nối trực tuyến Chợ công 
nghệ và thiết bị Hải Phòng năm 2022 (Techmart 
Haiphong 2022), kết nối dự trực tuyến với 300 
gian hàng 2D, 3D tại địa chỉ Techmarthaiphong.
isc1.vn, hội thảo trực tuyến của sự kiện Techmart 
Haiphong 2022 và Báo cáo chuyên đề: “Nâng cao 
nhận thức về chuyển đổi số ứng dụng trong sản 
xuất và đời sống cho đoàn viên - thanh niên”.

Nguồn: Sở KH&CN

ĐẠI HỘI CHI BỘ 1 LẦN THỨ III, NHIỆM 
KỲ 2022 - 2025 THUỘC ĐẢNG BỘ SỞ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÀ RỊA – 
VŨNG TÀU

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-ĐU ngày 
15/4/2022 của Đảng ủy Sở KH&CN về việc 

tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Sở KH&CN 
nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngày 26/5/2022, tại Hội 
trường Sở KH&CN đã diễn ra Đại hội Chi bộ 1 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự, có 
đồng chí Nguyễn Công Danh – Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN, các đồng chí 
là đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ 
Sở KH&CN, cùng toàn thể các đồng chí là Đảng 
viên Chi bộ 1.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; 
báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ 1 nhiệm kỳ 
2020 - 2022. Các báo cáo đã đánh giá những kết 
quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên 
nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong 
nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, trên cơ sở đó đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 
trong nhiệm kỳ 2022 - 2025;…

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi 
bộ đã tập trung lãnh đạo và hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị, trong đó tập trung lãnh đạo đảng viên, 
công chức chủ động và linh hoạt trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Triển khai, quán triệt đầy đủ 
nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin 
nội bộ đến tất cả đảng viên và quần chúng. Công 
tác chỉ đạo, phối hợp các tổ chức đoàn thể tiếp tục 
phát huy, tăng cường trên nhiều phương diện, nhất 
là công tác tuyên truyền các giải pháp kiểm soát 
dịch Covid-19 trong thời gian qua. Trong nhiệm 
kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Đảng được Chi 
bộ quan tâm lãnh đạo, phối hợp thực hiện, cơ bản 
duy trì ổn định Chi bộ (đầu nhiệm kỳ có 09 đảng 
viên, đến cuối nhiệm kỳ có 09 đảng viên, trong đó 
thực hiện chuyển sinh hoạt 03 đồng chí về Chi bộ 
khác, tiếp nhận chuyển về 03 đồng chí theo quy 
định). Công tác tham mưu phục vụ chỉ đạo, điều 
hành được bảo đảm, công tác lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận cơ bản 
có sự tăng cường so với nhiệm kỳ trước. Công tác 
cải cách hành chính, duy trì hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, 
kiểm soát thủ tục hành chính cơ bản thực hiện đạt 
yêu cầu,…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 03 
đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới thuộc Chi 
bộ 1. Đồng chí Nguyễn Nam Phương được tín 
nhiệm bầu giữ chức Bí thư. Đồng chí Phạm Ngọc 
Thắng giữ chức vụ Phó Bí thư. Đồng chí Lê Thị 
Tuyết Nga giữ chức vụ Chi ủy viên. 

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ 
1 nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn 
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thành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 
mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 lần thứ III đã đề 
ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Nguồn: Sở KH&CN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO 
NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ ỨNG 
DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 
CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN”

Ngày 18/5/2022, Trung tâm Thông tin và Ứng 
dụng KH&CN – Sở KH&CN phối hợp với 

Tỉnh đoàn đã tổ chức lớp báo cáo chuyên đề 
“Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ứng dụng 
trong sản xuất và đời sống cho đoàn viên thanh 
niên”. Tham dự,có ông Vũ Tuấn Anh – Phó Tổng 
giám đốc Công ty TNHH Tái cấu trúc- Chuyển 
đổi số Dr.SME - Giảng viên chính, cùng hơn 100 
đại biểu, khách mời là cán bộ đoàn thanh niên là 
học sinh, sinh viên của các huyện, thị xã, thành 
phố trên địa bàn tỉnh.

Lớp báo cáo chuyên đề nhằm bồi dưỡng, cung 
cấp các khái niệm và tổng quan về chuyển đổi số 
ứng dụng phục vụ trong sản xuất và đời sống cho 
đối tượng đoàn viên - thanh niên giúp thanh niên 
đủ tự tin, chủ động trong xây dựng chiến lược sản 
xuất kinh doanh, nắm bắt các thủ tục cần thiết khi 
tiếp cận sâu vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, 
phát huy vai trò của tuổi trẻ, trở thành động lực 
quan trọng đóng góp cho quá trình chuyển đổi 
số,…

Tại lớp báo cáo chuyên đề, các bạn đoàn viên 
thanh niên đã được nghe ThS. Vũ Anh Tuấn trình 
bày về tầm quan trọng của chuyển đổi số và quá 
trình chuyển đổi số ở Việt Nam;Kinh tế số - sản 
phẩm/ dịch vụ số - cơ hội khởi nghiệp số; Các mô 
hình kinh doanh số và các ví dụ bài học mô hình 
điển hình…

Nguồn: Sở KH&CN

TẬP HUẤN “QUY TRÌNH CẢNH BÁO 
PHÒNG CHỐNG SÉT CHO CƠ QUAN 
QUẢN LÝ, CƠ QUAN TIẾP NHẬN CÁC 
MÔ HÌNH CẢNH BÁO SÉT, CÁC CƠ SỞ 
KINH DOANH DU LỊCH VÀ NGƯỜI DÂN 
TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU”

Ngày 20/4, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 
khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và 

Công nghệ), tổ chức tập huấn “Quy trình cảnh 
báo phòng chống sét cho cơ quan quản lý, cơ 

quan tiếp nhận các mô hình cảnh báo sét, các cơ 
sở kinh doanh du lịch và người dân tại thành phố 
Vũng Tàu”. Đến dự có ông Đỗ Hữu Hiền – Phó 
Giám đốc Sở KH&CN, báo cáo viên tại hội nghị 
TS. Nguyễn Xuân Anh – Giảng viên chính – Viện 
trưởng Viện Vật lý địa cầu. Cùng đại diện các Sở, 
ban, ngành, UBND các phường, Ban quản lý các 
khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn, ông Đỗ 
Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh BR-
VT cho biết: Trong thời gian gần đây, trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện những đợt mưa 
lớn kéo dài và những cơn bão mạnh đổ bộ trực 
tiếp vào tỉnh ngày càng nhiều hơn. Hiện tượng 
dông sét mạnh gây ảnh hưởng trực tiếp lên kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, tại bãi biển TP Vũng 
Tàu các hiện tượng dông sét đã gây ra các tai nạn 
cho người dân và khách du lịch. Việc đề xuất các 
giải pháp phòng tránh sét, cảnh báo sét đảm bảo 
an toàn cho người dân và du khách không bị ảnh 
hưởng bởi tác hại của sét, giữ gìn hình ảnh du lịch 
của địa phương là điều rất cần thiết. Thời gian 
qua, Sở KH&CN đã phối hợp Viện Vật lý Địa cầu 
triển khai lắp đặt hoàn thiện 4 trạm cảnh báo sét 
và 10 hệ thống chống sét tại Bãi Sau thành phố 
Vũng Tàu. Các công trình này đã góp phần giảm 
thiểu thiệt hại do sét và giúp người dân và khách 
du lịch an tâm hơn.

Theo đó, TS. Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng 
Viện Vật lý địa cầu cho biết: Sét là hiện tượng 
phóng điện trong khí quyển khi cơn dông xảy ra. 
Khi đánh xuống đất, sét có thể đánh trực tiếp vào 
công trình gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 
Trong trường hợp sét đánh vào khu vực gần công 
trình, nó có thể lan truyền trên đất, theo các đường 
dây dẫn thâm nhập vào công trình. Trong mọi 
trường hợp sét tác động gián tiếp lên công trình và 
thiết bị trong công trình bằng sóng điện từ. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã được 
nghe TS. Nguyễn Xuân Anh hướng dẫn các nội 
dung như: Tổng quan về công nghệ và các phương 
pháp phòng chống sét; Hướng dẫn phòng chống 
sét an toàn cho con người; Chống sét cho nhà và 
công trình, … Trong đó, các phương pháp phòng 
chống sét tích cực như: Thiệt hại phòng chống 
sét và thực trạng phòng chống sét; Cách sét gây 
thương tích lên con người; Hướng dẫn phòng 
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chống sét cho con người (lên kế hoạch trước; thực 
hiện quy tắc nghe nhìn; Tránh sét trong nhà; tránh 
sét đánh ngoài trời; Cấp cứu người bị sét đánh); 
phương án sử dụng thông tin cảnh báo sớm; …

Buổi tập huấn góp phần tuyên truyền phổ biến 
và hướng dẫn thông tin phòng tránh sét có hiệu 
quả đảm bảo an toàn cho dân cư, góp phần giảm 
thiểu thiệt hại do hiện tượng dông sét gây nên trên 
địa bàn TP Vũng Tàu nói riêng và địa bàn tỉnh 
BR-VT nói chung.

Nguồn: Sở KH&CN

TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG 
GÂY RÒ RỈ DỮ LIỆU CHO NGƯỜI DÙNG 
CUỐI CHO CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN

Nhằm trang bị một số kỹ năng và kiến thức cơ 
bản giúp đảm bảo an toàn thông tin, nguồn 

tin, dữ liệu cá nhân cho người dùng cuối cho các 
cán bộ đoàn viên thanh niên. Ngày 21/4/2022, 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN phối 
hợp với Tỉnh đoàn đã tổ chức lớp “Tập huấn phòng 
chống tấn công gây rò rỉ dữ liệu cho người dùng 
cuối cho cán bộ đoàn thanh niên”. Báo cáo viên là 
ThS Nguyễn Thế Phương - Trường An ninh mạng 
ISPACE, cùng hơn 100 đại biểu, khách mời là cán 
bộ đoàn thanh niên của các huyện, thị xã, thành 
phố trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, ThS Nguyễn Thế Phương đã 
truyền đạt và hướng dẫn thực hành các nội dung 
chính như: Giới thiệu cho học viên tổng quan 
về dữ liệu và phương thức tấn công của tin tặc; 
Các hình thức tấn công gây rò rỉ dữ liệu người 
dùng; Demo các hình thức tấn công gây rò rỉ dữ 
liệu người dùng; Chia sẻ các phương pháp phòng 
chống tấn công lấy cắp dữ liệu; Cách thức bảo vệ, 
sao lưu và khôi phục dữ liệu; Cách phòng chống rò 
rỉ dữ liệu khi lướt web; Phòng chống tấn công lấy 
cắp dữ liệu trên thiết bị di động thông minh; Thực 
hành phòng chống tấn công lấy cắp dữ liệu,…

Qua buổi tập huấn, các học viên cùng báo cáo 
viên đã thảo luận, trao đổi những vướng mắc về 
vấn đề khi bị tấn công, đánh cắp dữ liệu cá nhân. 
Nắm vững được kỹ năng xử lý các tình huống 
liên quan tới bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu 
cho người dùng, trang bị kỹ năng cần thiết để chủ 
động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi làm mất 
dữ liệu cá nhân. Từ đó, tự tin hơn khi ứng phó, xử 

lý trước các cuộc tấn công mạng vào hệ thống. 
Đồng thời, góp phần tuyên truyền, phổ biến nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng 
về an toàn thông tin khi bị rò rỉ dữ liệu.

Nguồn: Sở KH&CN

XỬ LÝ TÀI SẢN TRANG BỊ KHI KẾT 
THÚC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền 

xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ (KH-CN) sử dụng vốn nhà 
nước.

Theo đó, thẩm quyền quyết định giao tài sản cho 
tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH-CN theo 
hình thức ghi tăng tài sản và giá trị tài sản cho tổ 
chức chủ trì là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ 
quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị 
- xã hội. UBND tỉnh quyết định giao tài sản cho 
tổ chức chủ trì đối với tài sản là nhà, đất và tài sản 
khác gắn liền với đất. Chủ tịch UBND tỉnh quyết 
định giao tài sản cho tổ chức chủ trì đối với tài sản 
là xe ô tô, tàu, thuyền các loại, máy móc, thiết bị 
và các loại tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách 
kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản.

Giám đốc Sở KH-CN quyết định giao tài sản 
trang bị đối với nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh cho 
tổ chức chủ trì đối với tài sản (trừ nhà, đất, tài 
sản khác gắn liền với đất, xe ô tô, tàu, thuyền các 
loại) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 
triệu đồng/1 đơn vị tài sản. Người đứng đầu các 
sở, ban, ngành và cấp tương đương thuộc tỉnh, chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giao tài 
sản trang bị đối với nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở 
cho tổ chức chủ trì đối với tài sản (trừ nhà, đất, tài 
sản khác gắn liền với đất, xe ô tô, tàu, thuyền các 
loại) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 
triệu đồng/1 đơn vị tài sản.

Nguồn: Báo BR-VT


