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 SỞ KH&CN TỈNH BR-VT: ĐẨY MẠNH HỌC 
TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
  || Nguyễn Văn Quang, Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản 
tinh thần vô giá. Sức sống trường tồn của tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không những được 
Nhân dân Việt Nam mà cả Nhân dân thế giới thừa 
nhận bởi những đóng góp to lớn đối với sự phát triển 
dân tộc và nhân loại. Những giá trị ấy của Người đối 
với dân tộc và thời đại mãi mãi vẫn còn soi sáng cho 
các thế hệ hôm nay, để mỗi một cán bộ, đảng viên, 
mỗi một người dân học tập và noi theo Bác.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, 
sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy tỉnh BR-VT về triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Đảng uỷ Sở KH&CN 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
có hiệu quả, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2022 gắn với cam 
kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo Nghị quyết 
TW 4 Khoá XII và Quy định về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, phải kể 
đến sự thành công của Hội thi “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2022” mà Đảng ủy Sở Khoa học và Công 
nghệ vừa tổ chức. Tham dự Hội thi có đồng chí 
Nguyễn Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Tám - 
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 
đồng chí Trần Duy Tâm Thanh - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN cùng toàn thể đảng 
viên, quần chúng Sở KH&CN.

Hình thức thi gồm có 3 phần: phần thi sân khấu 
hóa; thi trắc nghiệm và thuyết trình. Thí sinh tham 
gia là các đảng viên và quần chúng trong toàn 
Đảng bộ Sở KH&CN, bao gồm tất cả 06 đội thi, 
tổng là 32 thí sinh tham gia (kể cả phần thi sân 
khấu hóa). Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo 
quyết liệt, chặt chẽ và xây dựng kế hoạch, thể lệ cụ 
thể chuyển đến từng Chi bộ, từng đội thi của Đảng 

ủy Sở. Các đội tham gia dự thi cũng đã có sự đầu 
tư công phu, tham gia nhiệt tình, với tinh thần hết 
sức phấn khởi đã thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong 
mỗi phần thi... Hội thi không chỉ là hoạt động 
thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 
111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 
(5/6/1911 - 5/6/2022) và kỷ niệm Ngày khoa học 
và công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2022, mà còn là 
đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa thiết 
thực; thông qua Hội thi đã góp phần đưa Chỉ thị số 
05 vào cuộc sống một cách hiệu quả, đưa nội dung 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên và quần 
chúng phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Lôi cuốn, hấp dẫn và mang ý nghĩa giáo dục 
cao là phần thi sân khấu hóa. Ở phần thi này các 
đội lần lượt biểu diễn hát, ngâm thơ, tiểu phẩm, 
tuyên truyền cổ động, kể chuyện,… theo chủ đề 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự 
cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, 
linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2022 trong thời gian 
10 phút. Với sự chuẩn bị kỹ càng về âm thanh, 
dàn dựng hoạt cảnh minh họa và bằng tấm lòng 
yêu mến, kính trọng Bác, nhiều thí sinh đã nhập 
vai vào câu chuyện một cách tự nhiên và đã mang 
đến cho Hội thi những câu chuyện thật ý nghĩa, 
xúc động về Bác Hồ. Với rất nhiều những câu 
chuyện mang tính giáo dục cao, tính nhân văn sâu 
sắc. Mặc dù là một vị lãnh tụ đứng đầu đất nước, 
nhưng Bác vẫn sống giản dị, đời thường; luôn gần 
gũi, yêu thương, quan tâm tới mọi tầng lớp nhân 
dân; cả cuộc đời Bác là tấm gương sáng ngời về 
“cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, được tái 
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hiện qua tiểu phẩm kể về “Đôi dép của Bác” hay 
câu chuyện “Đôi bàn tay” và nhiều câu chuyện ý 
nghĩa khác, khiến mỗi người nghe đều phải nhìn 
lại mình, từ đó càng thêm quyết tâm phấn đấu học 
tập và làm theo gương Bác.

Phát biểu tại Hội thi, đồng chí Trần Duy Tâm 
Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
cho biết: Thực hiện theo Kế hoạch số 42-KH/ĐUK 
ngày 04/10/2021 của Đảng ủy Khối thực hiện Kết 
luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 26-KH/
ĐU, ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Sở KH&CN về 
việc Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền 
Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự 
lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an 
toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2022. Hội thi 
nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát 
huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, 
thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp tục 
tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng và đảng 
viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời 
hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của 
Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
dân tộc Việt Nam; xây dựng mô hình mới trong 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý 
thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của 
đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 
nhằm thực hiện tốt chuyên đề năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở hy vọng: Sau 
cuộc thi này, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và người lao động sẽ thấm nhuần tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh 
tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại 
của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao 

Bằng tấm lòng yêu mến, kính trọng Bác, nhiều thí sinh đã mang đến cho Hội thi 
những câu chuyện thật ý nghĩa, xúc động về Bác
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Sau thời gian diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, kết quả Hội thi đã trao: 01 giải nhất thuộc 
về Đội 3 (Chi bộ 3); 01 giải nhì thuộc về Đội 2 (Chi bộ 2); 01 giải ba thuộc về Đội 6 (Chi bộ 4); 03 giải khuyến 
khích thuộc về Đội 5 (Chi đội 4), Đội 4 (Chi bộ 3), Đội 1 (Chi bộ 1); 01 giải biểu diễn ấn tượng và trang phục 
đẹp thuộc về Đội 3 (Chi bộ 3).

đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng 
ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của 
dân tộc và thời đại”. Trọn cuộc đời, Người hiến 
dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân 
tộc; chúng ta vận dụng vào trong cuộc sống hàng 
ngày, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ghi nhận và 
đánh giá cao từ hình thức, nội dung, sự chỉ đạo 
điều hành sát sao của Đảng ủy Sở KH&CN, sự 
đầu tư của các thí sinh, các đơn vị tham gia Hội thi. 

Theo đó, đồng chí Trần Văn Tám - Ủy viên Ban 
Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng 
ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị 
Đảng ủy Sở sẽ tiếp tục phát huy, nhận rộng mô 

hình hay, cách làm mới trong việc thực hiện “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” trong toàn Đảng bộ Sở; tiếp tục quan 
tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt 
tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm xấu, độc 
hại trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, thực hiện 
tốt các mặt công tác xây dựng tổ chức đảng và 
phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác nội 
chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

N.V.Q, V.H.T

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
20-NQ/TW NGÀY 01/11/2012 CỦA BAN 

CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XI)  
TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 Nguyễn Thị Ánh Hồng
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT

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

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 
01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa 
XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những 
kết quả tích cực (sau đây gọi là Nghị quyết số 20-NQ/
TW).

Xác định phát triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN) là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành 

Nghị quyết số 20-NQ/TW, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội 
nghị quán triệt nội dung Nghị quyết cho đội ngũ 
cán bộ chủ chốt (04 hội nghị cấp tỉnh cho hơn 500 
cán bộ chủ chốt). Đồng thời, chỉ đạo các Đảng bộ 
trực thuộc Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn 
tổ chức học tập Nghị quyết và Kết luận số 50-KL/
TW, công tác quán triệt triển khai được Tỉnh ủy tổ 
chức lồng ghép trong hội nghị quán triệt các văn 
bản của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức trực 
tiếp từ tỉnh đến cơ sở (40 hội nghị cấp huyện cho 
11.363 lượt cán bộ, đảng viên tham gia). 
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Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
20-NQ/TW, Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch hành 
động số 83-KH/TU, ngày 09/12/2013 thực hiện 
Nghị quyết số 20-NQ/TU, UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 721/QĐ-UBND, ngày 15/4/2014 
để thực hiện Kế hoạch hành động số 83-KH/TU, 
trong đó cụ thể hoá việc thực hiện các nhiệm vụ 
của Nghị quyết số 20-NQ/TW, đồng thời, phân 
công cụ thể các sở, ngành chủ trì, phối hợp thực 
hiện và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp nhằm phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh. 
Trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, song 
có thể nói, hoạt động KH&CN của tỉnh trong thời 
gian qua, đặc biệt là từ khi Nghị quyết Trung ương 
6 khóa XI về phát triển KH&CN được ban hành 
và Luật KH&CN có hiệu lực đã có nhiều sự quan 
tâm và đạt được những kết quả đáng kể, góp phần 
thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, giữ 
gìn quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề cho việc đẩy 
mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh 
trong giai đoạn tiếp theo.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, hoạt động 
KH&CN của tỉnh đã có bước phát triển và đạt 
được những kết quả nhất định:

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp 
đối với sự nghiệp phát triển KH&CN

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các kết quả đã đạt 
được trong thời gian qua và căn cứ vào tình hình 
thực tế địa phương, tỉnh đã chỉ đạo ngành KH&CN 
triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 
- 2020 một cách cụ thể và toàn diện, với việc đề 
ra những chủ trương, định hướng ưu tiên để ngành 
KH&CN của tỉnh tập trung phát triển. Tỉnh cũng 
yêu cầu ngành KH&CN tham mưu, trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát 
triển KH&CN của tỉnh đến năm 2020. Với sự quan 
tâm đẩy mạnh phát triển KH&CN trước yêu cầu 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). 
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 
Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 28/7/2017 về phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến 2020, 
tầm nhìn đến năm 2025. Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 
11/07/2017 về “Phát triển KH&CN tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 

2025”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, trong 
đó chú trọng tập trung vào giải quyết những vấn đề 
quan trọng, thực tế, đáp ứng yêu cầu của các ngành 
và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền 
các cấp đã chủ động chỉ đạo xây dựng, kiểm tra 
triển khai các chương trình, kế hoạch hành động 
của cấp ủy, chính quyền địa phương về đẩy mạnh 
phát triển KH&CN, cụ thể: Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã tổ chức kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo việc thực 
hiện Kế hoạch hành động số 83-KH/TU; kiểm tra 
thực tế đối với Dự án xây dựng mô hình thử nghiệm 
sản xuất giống Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea 
gigas Thunberg, 1973) tại xã Long Sơn - Thành phố 
Vũng Tàu; dự án xây dựng mô hình thử nghiệm 
nuôi thương phẩm Cá Chim vây vàng (Trachinotus 
blochii Lacepede, 1801) trong ao đất tại xã Long 
Sơn - Thành phố Vũng Tàu; dự án xây dựng 
mô hình sản xuất Bưởi Da Xanh đạt tiêu chuẩn 
VietGAP tại xã Sông Xoài - huyện Tân Thành; mô 
hình kết hợp hệ thống tưới nước, bón phân tự động 
theo công nghệ Israel để sản xuất Dưa lê trong lưới; 
Mô hình trang trại chăn nuôi gà; mô hình trang trại 
chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao của tỉnh tại 
huyện Đất Đỏ.

Qua kiểm tra, đã tạo sự chuyển biến trong nhận 
thức, hành động về vai trò, tầm quan trọng của 
khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội tại địa phương. Trên cơ sở đó, đã lãnh 
đạo, chỉ đạo tập trung cho công tác này, coi đây là 
nhiệm vụ quan trọng tạo động lực thúc đẩy kinh tế 
- xã hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống 
của người dân.

* Về phát huy và tăng cường tiềm lực KH&CN 
quốc gia

Về phát triển nguồn nhân lực, tỉnh đã ban hành 
các quyết định nhằm thu hút các nguồn lực có 
trình độ cao trên mọi lĩnh vực, đáp ứng được nhu 
cầu sự phát triển của tỉnh. Quan tâm đầu tư cơ sở 
vật chất cho các đơn vị như đầu tư Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn - Đo lường - Chất lượng theo dự án thực 
hiện giai đoạn II tại Quyết định số 317/QĐ-TTg, 
ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Đầu 
tư xây dựng Khu KH&CN biển, Trạm Ứng dụng 
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và chuyển giao công nghệ Côn Đảo, Trạm quan 
trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường và Khu bảo 
tồn gen các loại thực vật quý hiếm của tỉnh. Triển 
khai dự án đầu tư Khu KH&CN Biển, dự án đầu tư 
tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ KH&CN (giai đoạn 2), dự án 
đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm 
cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường 
- Chất lượng (giai đoạn 2) và dự án đầu tư Trạm 
ứng dụng và chuyển giao công nghệ Côn Đảo. Dự 
án đầu tư Khu KH&CN Biển đã được phê duyệt 
nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 và hoàn thiện 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Dự án đầu tư 
tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ KH&CN và đầu tư tăng cường 
năng lực đo lường, thử nghiệm cho Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Dự án 
317) đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, hiện tại 
đang xây dựng danh mục trang thiết bị để xem xét 
phê duyệt đầu tư giai đoạn 2. Dự án đầu tư Trạm 
Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Côn Đảo 
hiện đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư.

Ngoài ra, còn thực hiện đồng bộ đầu tư cơ sở vật 
chất, phương tiện và trang thiết bị đối với Trung 
tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ 
và các trung tâm, chi cục quản lý, kiểm nghiệm 
tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc 
các sở ban ngành tỉnh. 

Tại các huyện, thị, thành phố đã đầu tư cho các 
dự án, đề tài trong việc ứng dụng KH&CN vào 
trong lĩnh vực nông nghiệp như tại huyện Xuyên 
Mộc, các dự án: “Xây dựng mô hình trồng cây 
thanh long ruột đỏ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 
theo hướng VietGAP”. Dự án xây dựng 5 mô hình 
thanh long ruột đỏ (TLRĐ) rộng 2ha tại xã Bông 
Trang theo quy trình trồng thanh long của Viện 
Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam với doanh thu 
hơn 550 triệu đồng với tổng sản lượng là 28,780 
tấn/2ha; Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất Dưa lê 
lưới đạt chứng nhận VietGAP tại xã Phước Thuận, 
huyện Xuyên Mộc”; Dự án “Xây dựng mô hình sản 
xuất phân hữu cơ vi sinh quy mô hộ gia đình trên 
địa bàn huyện”; Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chế 
phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng hại cây khổ 
qua và cà tím tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thực 

hiện....; tại huyện Đất Đỏ có các mô hình như sản 
xuất lúa giống xác nhận, chuyển đổi vườn tạp sang 
vườn chuyên canh, sản xuất rau an toàn, hỗ trợ 
mua máy gặt đập liên hợp, áp dụng công nghệ tưới 
tiết kiệm; tổ chức nhiều lớp tập huấn chương trình 
“3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, Sind hóa đàn bò, 
nạc hóa đàn heo…; tại huyện Côn Đảo có các mô 
hình nuôi trồng như: Nuôi cá rô phi đơn tính, nuôi 
cá rô phi đầu vuông, cá trê lai, nuôi gà thả vườn, 
nuôi heo nái sinh sản....

* Về phát triển thị trường KH&CN:

Lễ khai trương Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT
Mô hình Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến (gọi 

tắt là Sàn giao dịch Bavutex) của tỉnh được đánh 
giá là mô hình đặc trưng và có hiệu quả trong phát 
triển thị trường KH&CN. Qua đó giới thiệu, phổ 
biến rộng rãi các thành tựu KH&CN, các ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới công 
nghệ doanh nghiệp. Qua 5 năm vận hành (tháng 
12/2017 đến nay) có tổng 507 giao dịch trao đổi 
giữa nhà cung cấp và khách hàng (Thống kê từ 
quản lý trên trang quản trị của sàn giao dịch); Hỗ 
trợ kết nối tư vấn cho khách hàng trên phần mền 
trực tuyến tại trang https://dashboard.tawk.to vừa 
được đưa vào vận hành hơn 1 năm là 127 hỗ trợ. 
Hiện nay, Sàn giao dịch bavutex đã kết nối với 
5 sàn trong nước thành công đó là Sàn giao dịch 
công nghệ và thiết bị Thái Bình, Sàn giao dịch 
công nghệ và thiết bị Ninh Bình, Sàn giao dịch 
công nghệ và thiết bị trực tuyến Nam Định, Sàn 
giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng, Sàn 
giao dịch công nghệ và thiết bị Quảng Ninh. Việc 
kết nối với 5 sàn trong nước nhằm trao đổi, chia sẻ 
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cơ sở dữ liệu thông tin cung - cầu công nghệ, thiết 
bị trong cả nước.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện 
đề tài “Xây dựng chương trình thúc đẩy phát triển 
thị trường Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đến năm 2020”, với mục tiêu của Đề tài 
là nhằm khảo sát nhu cầu hiện trạng của thị trường 
KH&CN tỉnh và Đề xuất các giải pháp thúc đẩy 
phát triển thị trường KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu giai đoạn 2016 - 2020.

* Về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 
KH&CN:

Tỉnh đã chỉ đạo Sở KH&CN phối hợp cùng với 
các đơn vị liên quan chọn những vấn đề ưu tiên 
trong phát triển kinh tế bền vững của tỉnh (kinh 
tế biển, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí 
hậu, an toàn thực phẩm,…) để xây dựng kế hoạch 
hợp tác cụ thể với các tổ chức KH&CN trong nước 
và quốc tế. Qua đó, đã đạt được một số kết quả 
bước đầu như: Triển khai ký kết hợp tác với Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ KH&CN; 
hợp tác với Hà Lan triển khai Dự án thí điểm công 
nghệ cảnh báo sớm dòng Rip/Ao xoáy tại Bãi Sau 
- TP. Vũng Tàu,...   

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai thực hiện xây 
dựng Chương trình hợp tác quốc tế về KH&CN 
đến năm 2020, nhằm góp phần đẩy nhanh quá 
trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá chung
Có thể nói, hoạt động KH&CN của tỉnh đã có 

bước phát triển và đạt được những kết quả nhất 
định; tiềm lực KH&CN được tăng cường, nhiều dự 
án đầu tư cơ sở vật chất cho ngành KH&CN tỉnh 
được triển khai; công tác nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN có nhiều chuyển biến theo hướng lựa 
chọn, đặt hàng thực hiện các đề tài, dự án KH&CN 
có địa chỉ ứng dụng, gắn với nhu cầu thực tiễn 
của các ngành, lĩnh vực. Các nghiên cứu và triển 
khai ứng dụng KH&CN tập trung ứng dụng các 
công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ sản xuất và 
đời sống thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp, nông 
nghiệp công nghệ cao, du lịch, bảo vệ môi trường, 
phòng chống thiên tai, công nghệ thông tin, khoa 
học y dược...; nhiều đề án, chương trình KH&CN 
được xây dựng và triển khai. 

Công tác quản lý công nghệ, công tác thẩm định 

công nghệ các dự án đầu tư vào tỉnh ngày càng 
được tăng cường, việc chuyển giao công nghệ gắn 
với các dự án đầu tư vào tỉnh được kiểm soát chặt 
chẽ theo hướng thu hút những dự án công nghệ 
hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng, thân thiện với môi 
trường, có sức cạnh tranh và lan tỏa; đã triển khai 
Kế hoạch đánh giá trình độ công nghệ của một số 
ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều hoạt động KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, 
hỗ trợ khởi nghiệp được tổ chức; công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực KH&CN 
được quan tâm, góp phần từng bước nâng cao số 
lượng, chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của 
tỉnh. Công tác thông tin KH&CN có chuyển biến 
và được đẩy mạnh; Sàn giao dịch công nghệ trực 
tuyến ngày càng phát huy hiệu quả; việc hợp tác về 
KH&CN được tăng cường hơn, có nhiều chuyển 
biến tích cực và đạt được kết quả khả quan…

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, 
dự án, tiêu chí phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thu hút được sự 
quan tâm rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp, tổ 
chức kinh tế, các nhà khoa học và được người dân 
tích cực hưởng ứng. Mặc dù tỉnh chưa đầu tư hình 
thành được Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao do vướng về thể chế đất đai; tuy nhiên các mục 
tiêu của Đề án về cơ bản đã đạt được những kết 
quả nhất định, giá trị sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao đạt 41,98% tổng giá trị sản xuất toàn 
ngành nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ cao 
đã giúp tăng năng suất trên đơn vị diện tích, tăng 
chất lượng sản phẩm do chủ động quản lý dịch hại, 
điều kiện sản xuất và cung cấp dinh dưỡng trong 
suốt quá trình sinh trưởng của cây trồng. Tỷ trọng 
giá trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao 
trên tổng giá trị sản phẩm trồng trọt có xu hướng 
tăng qua các năm (từ 3,03% năm 2017 lên 11,35% 
năm 2020). Quy mô đàn vật nuôi ứng dụng công 
nghệ cao so với tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh đạt tỷ 
lệ cao 70,27%. Diện tích nuôi thủy sản ứng dụng 
công nghệ cao chiếm tỉ lệ 36,98% so với tổng quy 
mô nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh đặt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
phát triển KH&CN từ nay đến năm 2030, định 
hướng đến năm 2045:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán 
triệt và tổ chức thực hiện, đồng bộ các nhiệm vụ, 
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giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 20-NQ/
TW; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/7/2017 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KH&CN 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kết 
luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí 
thư; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản 
lý của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền trong 
triển khai, tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy phát 
triển, ứng dụng KH&CN.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của 
Nhà nước: Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ 
Đảng và chính quyền về vai trò của KH&CN trong 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xác định 
nhiệm vụ phát triển KH&CN là một trong những 
nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng của người đứng đầu 
cấp uỷ, chính quyền.

- Tiếp tục quán triệt “Lấy doanh nghiệp là trung 
tâm cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo”; 
nghiên cứu xây dựng và triển khai chính sách 
KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu theo tinh thần đột phá, hướng đến doanh nghiệp, 
trong đó cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ứng 
dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, thiết bị 
tiên tiến, hiện đại; nghiên cứu phát triển và ứng dụng 
công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 
chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 
đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, vận hành, ứng dụng công 
nghệ hiện đại vào các lĩnh vực của tỉnh trong thời 
gian tới. 

Để thực hiện tốt các nội dung trên, các cấp ủy 
đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội 
cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức 
và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và Nhân dân về vai trò của KH&CN 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước; trong đó cần xác định việc phát triển 
KH&CN là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; 
gắn việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời 
sống, quốc phòng, an ninh, góp phần hoàn thành 
các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của 
tỉnh. Hàng năm, các cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng 
kết, đánh giá kết quả, giải quyết hiệu quả những 
khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực 
hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, 
phố biến kiến thức về phát triển KH&CN phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế đến mọi tầng lớp nhân 
dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

+ Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và 
đầu tư. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách 
nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN tại tỉnh. Xây dựng Đề án tăng 
cường tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 
các tổ chức KH&CN thuộc tỉnh; Đề án đầu tư 
trang thiết bị thử nghiệm, kiểm nghiệm, phân tích 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kiểm nghiệm vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng công 
tác tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu đề án, dự án; 
tổ chức thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư, 
thực hiện tốt và kiểm tra định kỳ về hoạt động tư 
vấn chuyển giao công nghệ.

+ Phát triển nguồn nhân lực KH&CN: Xây dựng 
Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến 
năm 2030, trong đó có nhân lực KH&CN. Triển 
khai Đề án sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức của 
tỉnh; có cơ chế, tạo môi trường và động lực để đội 
ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, việt kiều cống 
hiến tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.   

+ Hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN: 
Chủ động có Chương trình hợp tác cụ thể về 
KH&CN với các tổ chức KH&CN trong nước. 

+ Tập trung ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào 
sản xuất, kinh doanh và đời sống, nhất là lĩnh vực 
nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường. 
Lựa chọn các mô hình trong và ngoài tỉnh có hiệu 
quả về cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương; 
ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, chuyển 
giao quy trình và nhân rộng quy mô sản xuất cho 
người dân. Xây dựng thí điểm một số mô hình liên 
kết giữa KH&CN gắn với nông nghiệp, du lịch, 
hướng vào khai thác các lợi thế của địa phương 
về các điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội, 
hình thành các sản phẩm đặc thù có thương hiệu.

N.T.A.H, M.H.Y
(Nguồn: Báo cáo số 256-BC/TU ngày 20 tháng 5 

năm 2022)
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PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC - 
CÔNG NGHỆ TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

|| Lê Thị Huệ
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13 
tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Chương trình phát triển thị trường khoa học 
và công nghệ (KH&CN) quốc gia đến năm 2030, ngày 
14/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 
1961/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát 
triển thị trường KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) 
đến năm 2030. 

Mục tiêu của Chương trình nhằm hình thành và 
phát triển thị trường KH&CN của tỉnh theo hướng 
hiện đại, phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. Qua đó, góp phần thúc 
đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng 
tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh BR-VT. Cùng 
với đó, đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng KH&CN 
đồng bộ nhằm kích thích các hoạt động ứng dụng 
các kết quả KH&CN vào sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp; thúc đẩy các chủ thể tham gia phát 
triển thị trường KH&CN, đặc biệt đẩy mạnh việc 
hình thành, phát triển các tổ chức trung gian của 
thị trường KH&CN. 

Các đại biểu tham quan tại Sự kiện Kết nối cung - cầu công 
nghệ năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong đó mục tiêu cụ thể là:
* Đến năm 2025:
- Giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN hàng năm 

tăng bình quân đạt 25%, trên 30% đối với một số 
lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực; tỷ trọng 
giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 15%.

- Góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về tỷ 

trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, 
trường đại học trong tỉnh đạt trên 35% trong tổng 
giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước.

- Đẩy mạnh giới thiệu và quảng bá các sản phẩm 
KH&CN do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
nghiên cứu, sản xuất, đẩy mạnh hoạt động kết nối 
cung, cầu công nghệ trên địa bàn tỉnh với các đối 
tác trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ hình thành ít nhất 03 tổ chức trung gian 
của thị trường KH&CN; Hỗ trợ đào tạo ít nhất 15 
chuyên gia tư vấn, chuyển giao công nghệ của tổ 
chức trung gian.

- Hình thành cơ sở dữ liệu về trình độ và năng 
lực công nghệ sản xuất thuộc các ngành, lĩnh vực 
công nghiệp chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành 
công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh BR-VT.

- Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh BR-VT.

* Đến năm 2030:
- Giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN hàng năm 

tăng bình quân đạt 30%, trên 35% đối với một số 
lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỷ trọng 
giao dịch tài sản trí tuệ đạt 20%.

- Góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về tỷ 
trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, 
trường đại học trong tỉnh đạt trên 40% trong tổng 
giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh và giới thiệu, quảng bá các 
sản phẩm KH&CN do các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh nghiên cứu, sản xuất, đẩy mạnh hoạt động 
kết nối cung, cầu công nghệ trên địa bàn tỉnh với 
các đối tác trong và ngoài nước.

- Tập trung nguồn lực phát triển 03 tổ chức trung 
gian của thị trường KH&CN, trong đó phát triển 
01 tổ chức trung gian có vai trò đầu mối phục vụ 
phát triển của các ngành. Tiếp tục hỗ trợ đào tạo 
nâng cao trình độ chuyên môn của chuyên gia tư 
vấn, chuyển giao công nghệ của các tổ chức trung 
gian.



TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 9 

TRAO ĐỔI KH&CN <<

- Rà soát, cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu về 
trình độ và năng lực công nghệ sản xuất thuộc các 
ngành, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, lắp 
ráp và các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 
tỉnh BR-VT.

- Tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và 
hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh 
BR-VT.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đã 
đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản, đó là:

(1) Triển khai các văn bản của bộ, ngành trung 
ương; các cơ chế, chính sách, quy định pháp lý hỗ 
trợ phát triển thị trường KH&CN.

(2) Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường 
KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và 
đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

(3) Thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị 
trường KH&CN.

(4) Phát triển tổ chức trung gian của thị trường 
KH&CN.

(5) Tăng cường hoạt động xúc tiến 
thị trường KH&CN.

(6) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế 
về thị trường KH&CN.

(7) Phát triển hạ tầng của thị trường KH&CN.
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ 

trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan triển 
khai thực hiện Chương trình. Sở cũng có trách 
nhiệm tham mưu UBND tỉnh những nội dung 
cần cập nhật để điều chỉnh Chương trình cho phù 
hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đồng 
thời rà soát, lồng ghép các nội dung của Chương 
trình với các Chương trình KH&CN khác để tăng 
cường hiệu quả.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, các sở, ban, ngành, tổ chức, viện, 
trường, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
và các địa phương phải xây dựng và lồng ghép các 
nội dung của Chương trình phát triển thị trường 
KH&CN vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
hàng năm, 5 năm, 10 năm của đơn vị.

L.T.H
(Nguồn: Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 

14/7/2022)

Ngày 25/7/2022, Sở KH&CN đã ban hành văn bản số 840/SKHCN-QLKCN về việc triển khai Quyết định số 
1961/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh. 

Theo đó, để triển khai thực hiện Chương trình nêu trên có hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị 
các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng và lồng ghép các nội dung của Chương trình 
phát triển thị trường KH&CN vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị.

- Chủ động kết nối các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực để thu thập nhu cầu chuyển 
giao công nghệ, tài sản trí tuệ để cung cấp cho Sở KH&CN nhằm kịp thời xây dựng các nhiệm vụ hỗ trợ.

- Phối hợp với Sở KH&CN thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong thẩm quyền quản lý, thuộc nội dung của 
Chương trình; phổ biến tuyên truyền cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc cấp quản lý về nội dung của 
Chương trình, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình gửi Sở KH&CN trước ngày 15/12 để tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các đại biểu tham quan mô hình giải pháp cấu kiện lắp ghép 
bảo vệ sông, hồ và đê biển hữu ích tại Việt Nam của Công ty CP 

KH-CN Việt Nam
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BÀ RỊA – VŨNG TÀU: TRIỂN KHAI CHƯƠNG 
TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ  

GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG  
ĐẾN NĂM 2030

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

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

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13 tháng 
01 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 
18 tháng 5 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban 
hành Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây 
gọi tắt là Chương trình).

Chương trình được ban hành nhằm cụ thể hoá 
các nội dung được quy định tại Quyết định số 
2205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
24/12/2020 về phê duyệt Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ (TSTT) đến năm 2030. Thông qua 
Chương trình, tạo được môi trường khuyến khích 
đổi mới sáng tạo và đưa sở hữu trí tuệ (SHTT) trở 
thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh 
tranh của tỉnh.

Các sản phẩm của huyện Châu Đức tham gia đánh giá, phân 
hạng OCOP năm 2022. (Ảnh nguồn: Internet)

Theo đó, tỉnh phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 
có 100% viện nghiên cứu, trường đại học, cao 
đẳng, các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động 
nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo cơ bản về SHTT; 

Có ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù 
của tỉnh và 30 sản phẩm gắn với Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh 
được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển 
TSTT, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi 
được bảo hộ. 

Đến năm 2030 có tối thiểu trung bình mỗi năm 
có 05 đơn sáng chế, 20 đơn kiểu dáng công nghiệp, 
200 đơn nhãn hiệu và 01-03 đơn giống cây trồng 
của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh; Ngoài 
ra, có ít nhất 15 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc 
thù của tỉnh và 50 sản phẩm gắn với Chương trình 
OCOP của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản 
lý, phát triển TSTT, kiểm soát nguồn gốc và chất 
lượng sau khi được bảo hộ.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình cũng đã 
đề ra 06 nội dung chủ yếu sau:

(1) Tăng cường các hoạt động tạo ra TSTT, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng 
tạo và SHTT như: Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông 
tin SHTT cho các tổ chức, doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo nhằm tạo ra các TSTT được bảo hộ và 
bài báo khoa học có tính ứng dụng cao; Triển khai 
các chương trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến 
chuyên sâu về SHTT phù hợp với từng nhóm đối 
tượng.

(2) Thúc đẩy đăng ký bảo hộ quyền SHTT ở 
trong và ngoài nước, bao gồm: Đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu); Đăng ký bảo hộ, công 
nhận giống cây trồng mới; Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể 
cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của 
tỉnh…
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(3) Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và 
phát triển TSTT: Nghiên cứu xây dựng và triển 
khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm thuộc 
Chương trình OCOP gắn với đăng ký mã số vùng 
trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng 
và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được 
bảo hộ; Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm 
gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, 
liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo 
chuỗi giá trị, gắn với phát triển du lịch của tỉnh. 
Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động 
xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát 
triển giá trị các TSTT. Quản trị TSTT cho doanh 
nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ…

(4) Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và 
chống xâm phạm quyền SHTT: Tăng cường các 
hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên 
ngành nhằm xử lý các hành vi sản xuất kinh doanh 
hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền SHTT; 
Hỗ trợ triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao 
hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; Tổ chức 
trưng bày, giới thiệu, triển lãm sản phẩm được bảo 
hộ quyền SHTT cùng với các sản phẩm xâm phạm 
quyền SHTT.

(5) Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức 
trung gian và chủ thể quyền SHTT.

(6) Hình thành, tạo dựng văn hóa SHTT trong 
xã hội thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm 
nâng cao nhận thức của người dân về SHTT trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời 
vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển 
hình có TSTT, thành quả lao động sáng tạo được 
áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho 
cộng đồng và xã hội.

Đồng thời, kế hoạch cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ, 
giải pháp để triển khai hiệu quả, đó là, (1) Tăng 
cường các hoạt động tạo ra TSTT, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo 

và SHTT; (2) Thúc đẩy đăng ký bảo hộ TSTT ở 
trong và ngoài nước;  (3) Nâng cao hiệu quả quản 
lý, khai thác và phát triển TSTT; (4) Thúc đẩy và 
tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm 
quyền SHTT; (5) Phát triển, nâng cao năng lực các 
tổ chức trung gian và chủ thể quyền SHTT; (6) 
Hình thành, tạo dựng văn hóa SHTT trong xã hội.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan 
được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 
chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai Chương 
trình này.

Tại Quyết định phê duyệt, UBND tỉnh cũng nêu 
rõ, Chương trình được thực hiện theo quy định 
của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật SHTT 
và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 
Các nhiệm vụ thuộc Chương trình triển khai theo 
đúng mục tiêu, nội dung và không xâm phạm 
quyền SHTT của chủ thể quyền khác. Việc quản lý 
Chương trình phải bảo đảm công khai, minh bạch. 
Kinh phí của Chương trình phải được sử dụng 
đúng mục đích, có hiệu quả, không lãng phí, tuân 
thủ Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện 
hành.

T.T.K.L, M.H.Y
(Nguồn: Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 

và Kế hoạch số 38/KH-SKHCN)

Ngày 15/7/2022, nhằm cụ thể hoá nội dung và tổ chức thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 các nhiệm vụ, giải 
pháp liên quan được giao tại Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13/01/2022 về triển khai thực hiện Chiến lược 
SHTT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về 
Phê duyệt Chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-SKHCN về việc 
tổ chức và phân công thực hiện giai đoạn 2022 - 2025. 

Báo cáo chuyên đề "Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở 
hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo cho đoàn viên thanh niên"



>> TRAO ĐỔI KH&CN

12 > TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Theo đó, Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ chính Sở cần thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025:
(1) Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về SHTT; Hình thành văn hoá SHTT trong xã hội; tích cực, 

chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT: Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kế hoạch 
thực hiện Chiến lược SHTT, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và các chương trình có liên quan trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức sự kiện, hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SHTT, phổ 
biến các chính sách, pháp luật về SHTT, các quy định về bảo hộ quyền SHTT tại nước ngoài cho các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về SHTT: Tập trung triển khai và khai thác có hiệu quả 
hệ thống cơ sở dữ liệu về SHTT trực tuyến liên thông và kết nối đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
ở địa phương; Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin SHTT cho các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các TSTT được bảo hộ và bài báo khoa học 
có tính ứng dụng cao.

(3) Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền SHTT: Hỗ trợ kinh phí triển khai 
các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; Tổ chức trưng bày, giới thiệu, 
triển lãm sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT cùng với các sản phẩm xâm phạm quyền SHTT.

(4) Thúc đẩy các hoạt động tạo ra TSTT; đăng ký bảo hộ TSTT ở trong và ngoài nước: Đẩy mạnh các hoạt 
động liên kết,  hợp  tác  giữa  các  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (bao gồm hợp tác xã, hộ kinh doanh) với 
các viện nghiên cứu, trường đại học trong việc tham gia các chương trình, nhiệm  vụ khoa học và công nghệ 
theo hướng tạo ra kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền SHTT; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền SHTT; Hỗ 
trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân; Đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, 
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm/nhóm sản phẩm dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với 
Chương trình OCOP; Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý; khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ trên địa bàn tỉnh và sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; 
Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản 
phẩm thuộc Chương trình OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất 
lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ; Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển du lịch của tỉnh; Khai thác sáng chế, 
giải pháp hữu ích của Việt Nam được bảo hộ, sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ hoặc hết thời 
hạn bảo hộ tại Việt Nam để ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ cho phát triển KT-XH của tỉnh; Quản trị TSTT 
cho doanh nghiệp và tổ chức KHCN. Hỗ trợ tư vấn định giá, kiểm toán TSTT, tập trung vào các đối tượng là 
sáng chế, tên thương mại và nhãn hiệu.

(6) Phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT; Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ 
thể quyền SHTT: Nâng cao năng lực của các hội, hiệp hội, tổ chức trong hỗ trợ và triển khai hoạt động sáng 
tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu tập thể; Nâng 
cao năng lực của tổ chức trung gian tham gia hoạt động kiểm soát, quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chủ thể 
quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

(7) Tăng cường nguồn lực cho hoạt động SHTT: Tổ chức, tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ về SHTT cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, công tác thực thi quyền SHTT: Lĩnh 
vực sở hữu công nghiệp; Tổ chức, triển khai các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng từ cơ bản đến chuyên sâu 
về SHTT phù hợp với từng nhóm đối tượng; trong đó chú trọng đào tạo chuyên gia quản trị TSTT cho doanh 
nghiệp; Triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về SHTT phù hợp với từng 
nhóm đối tượng.
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH 
TẾ TUẦN HOÀN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

- XÃ HỘI BỀN VỮNG HUYỆN CÔN ĐẢO
|| Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Ngày 09/8/2022, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch 
UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở KH&CN và 
đơn vị tư vấn Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế 
tuần hoàn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) 
báo cáo, thông qua báo cáo kết quả Đề án “Nghiên 
cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn 
Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 
2026”.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp
Tham dự có ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành; 
UBND huyện Côn Đảo và Ban Quản lý vườn 
Quốc gia Côn Đảo. 

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 cũng 
đã xác định phát triển bền vững, khai thác tiềm 
năng tăng trưởng xanh cũng như ứng dụng có hiệu 
quả thành tựu của cuộc CMCN 4.0 là nhiệm vụ 
chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế bền 
vững tại địa phương. Với chức năng là cơ quan 
tham mưu, Sở KH&CN đã tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh triển khai Đề án “Nghiên cứu và ứng 
dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026’’.

Theo đó, mục tiêu chung của đề án là nghiên 
cứu phát triển và ứng dụng thành công mô hình 
kinh tế tuần hoàn phục vụ thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế bền vững cho huyện Côn Đảo giai đoạn 
2022 - 2026. Từ đó, tạo cơ sở và nền tảng nhằm 
đề xuất các định hướng chiến lược phát triển bền 
vững huyện Côn Đảo tầm nhìn 2050.

Mục tiêu cụ thể là đánh giá được hiện trạng và 
tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn 
Đảo trên tư duy của mô hình kinh tế tuần hoàn; 
Xác định được tầm nhìn, định hướng chiến lược 
ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát 
triển 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; 
Đề xuất được các giải pháp và nhiệm vụ chiến 
lược (dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ, triển 
khai các mô hình) để ứng dụng mô hình kinh tế 
tuần hoàn 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 kinh tế tuần hoàn cho huyện Côn Đảo.

Đề án với 06 chiến lược áp dụng kinh tế tuần 
hoàn thúc đẩy tăng trưởng bền vững huyện Côn 
Đảo, gồm: (1) Giáo dục nhận thức về kinh tế tuần 
hoàn; (2) Không rác thải; (3) Tuần hoàn nước; (4) 
Phát triển và sử dụng hiệu quả năng lượng; (5) Bảo 
tồn đa dạng sinh học; (6) Du lịch bền vững gắn với 
áp dụng kinh tế tuần hoàn.

Thời gian qua nhằm thực hiện các công tác liên 
quan đến việc triển khai đề án, Sở KH&CN đã 
phối hợp với đơn vị tư vấn Viện nghiên cứu Phát 
triển Kinh tế tuần hoàn và UBND huyện Côn Đảo 
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tổ chức khảo sát hoạt động các doanh nghiệp, khu 
dân cư và các cơ quan quản lý nhà nước về nước 
và rác thải nhằm nắm bắt thực trạng và nhu cầu 
của Côn Đảo trước các vấn đề bức thiết hiện nay, 
cần phải có sự áp dụng của mô hình kinh tế tuần 
hoàn. Đồng thời tổ chức 02 hội thảo “Nghiên cứu 
và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026” 
tại Côn Đảo và Hội thảo khoa học “Góp ý hoàn 
thiện đề án Nghiên cứu và Ứng dụng mô hình 
kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu giai đoạn 2022 - 2026” tại Sở KH&CN. Ngày 
01/6/2022, Sở KH&CN đã phát hành văn bản số 
599/SKHCN-QLKH về việc góp ý báo cáo Đề án 
“Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần 
hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2022 - 2026” và đã nhận được góp ý của 14/14 sở, 
ban, ngành, tổ chức và địa phương.

Vừa qua, ngày 23/6/2022, Sở KH&CN và đơn vị 

tư vấn cũng đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, thông 
qua báo cáo dự thảo đề án. Qua đó, Sở KH&CN và 
đơn vị tư vấn đã bổ sung, hoàn thiện báo cáo đề án.

Sau khi nghe Sở KH&CN và đơn vị tư vấn Viện 
Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn báo cáo 
với Thường trực UBND tỉnh. Kết luận tại cuộc 
họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho 
rằng: Đề án mang ý nghĩa trong giai đoạn này tại 
Côn Đảo, do đó thống nhất và đánh giá cao các nội 
dung của Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình 
kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng 
Tàu giai đoạn 2022 – 2026”. Tuy nhiên, Chủ tịch 
UBND tỉnh đề nghị, Sở KH&CN và đơn vị tư vấn 
phối hợp, hoàn thành một số nội dung như: rà soát 
các dự án đã và đang triển khai ở huyện Côn Đảo 
có liên quan đến đề án và đề xuất các nhiệm vụ cần 
tiếp tục thực hiện. Xác định lộ trình, sắp xếp ưu 
tiên thứ tự các dự án theo thời gian triển khai hàng 
năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.

V.H.T

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững của huyện đảo, trở thành huyện đảo tiên phong và hình mẫu điển hình trong áp dụng kinh tế 
tuần hoàn trong tỉnh và cả nước. Ảnh internet: Đường Tôn Đức Thắng, con đường đẹp nhất ở Côn Đảo.

Trước đó, ngày 23/6, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở KH&CN và đơn 
vị tư vấn Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) báo cáo dự thảo 
đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
huyện Côn Đảo giai đoạn 2022-2026”.
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BÀ RỊA – VŨNG TÀU PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHÂN LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

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

Với ba trụ cột chính trong chuyển đổi số quốc 
gia là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Việt 
Nam là một trong những quốc gia tiên phong trên 
thế giới xây dựng chương trình chuyển đổi số quốc 
gia được Chính phủ phê duyệt nhằm đáp ứng yêu 
cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Là điều 
kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động khai thác triệt 
để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang 
lại và bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng. Tại 
Bà Rịa - Vũng Tàu, là tỉnh nằm trong vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam cũng xác định phương 
hướng và lộ trình cụ thể thực hiện chuyển đổi số 
hướng tới mục tiêu đến năm 2025, đang bước vào 
quá trình chuyển đổi số với những thuận lợi và khó 
khăn, thách thức đan xen. Một trong những giải 
pháp quan trọng là phải xây dựng và nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là yêu cầu cấp 
thiết đặt ra đối với mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa 
phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 
số 91/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định 
số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tưởng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận 
thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân 
lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn 
nhân lực chuyển đổi số quốc gia

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh” nhằm tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành 
động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy thực 
hiện chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc Sở KH&CN và đơn vị tư vấn đã đề xuất các giải pháp để phát triển Côn Đảo theo hướng 
tuần hoàn như: giải pháp chuyển đổi chất thải hữu cơ thành phân bón, biến chất thải nông nghiệp thành 
sản phẩm mới có thể bán được trên thị trường; chuyển đổi mô hình sản xuất và tăng trưởng theo hướng sử 
dụng hiệu quả tài nguyên,… Đặc biệt, huyện Côn Đảo cần hình thành du lịch xanh, trong đó lấy Vườn Quốc 
gia Côn Đảo làm nền tảng thí điểm để huyện thực hiện các sản phẩm du lịch carbon thấp.

Thông qua việc triển khai đề án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho huyện 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 đáp ứng các yêu cầu, chủ trương phát 
triển bền vững, tăng trưởng xanh mà Đảng và Nhà nước đề ra. Đồng thời, sẽ tạo ra nhiều chuyển biến tích 
cực trong việc phục vụ thúc đẩy tăng trưởng bền vững của huyện đảo, trở thành huyện đảo tiên phong và 
hình mẫu điển hình trong áp dụng kinh tế tuần hoàn trong tỉnh và cả nước.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn cho rằng, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu để Côn 
Đảo phát triển bền vững. Trong đó, phải đạt được các mục tiêu chính như: Bảo vệ môi trường là trên hết, xử 
lý rác thải, tuần hoàn nước, du lịch xanh và bảo tồn đa dạng sinh học… “Làm sao để mỗi một người dân và 
du khách khi đến với Côn Đảo sẽ cảm thấy tự hào vì tôi từng sống ở đây, tôi có đóng góp cho sự phát triển 
của Côn Đảo, đó là tất cả tâm huyết mà chúng tôi muốn gửi gắm vào”, ông Tuấn nói.
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Theo đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là 100% 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động trong các cơ quan nhà nước, các 
tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước trên địa 
bàn tỉnh được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ 
năng số, công nghệ số. 100% cán bộ chuyên trách 
chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong các cơ 
quan, đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về 
công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả 
đào tạo qua hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ 
năng số quốc gia. 70% người dân trong độ tuổi lao 
động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình 
dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu 
khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, 
du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử 
dụng dịch vụ khi có nhu cầu. 100% các sở, ban, 
ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tham gia mạng 
lưới chuyển đổi số với đội ngũ thành viên thường 
xuyên được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, 
kỹ  năng làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi 
số trong tỉnh, 50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu 
học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có 
tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ 
năng số,… Bên cạnh đó, cử thành viên tham gia 
lớp đào tạo 1.000 chuyên gia chuyển đổi số để trở 
thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan 
tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn 
tỉnh. Khuyến khích các trường đại học dân lập trên 
địa bàn tỉnh tham gia thí điểm triển khai mô hình 
“Giáo dục đại học số”,…

Phấn đấu đến năm 2030, 90% người dân trong 
độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ 
công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác 
trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du 
lịch,… thành thạo cách thức sử dụng dịch vụ khi 
có nhu cầu; Mở rộng triển khai mô hình “Giáo dục 
đại học số” trên địa bàn tỉnh; Các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh có khả năng đào tạo 
kỹ sư, cử nhân, cử nhân thực hành chất lượng cao 
chuyên ngành công nghệ số; 80% cơ sở giáo dục 
các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông trên 
địa bàn tỉnh có tổ chức hoạt động giáo dục STEM/
STEAM và kỹ năng số.

Nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận cấu 
thành nguồn nhân lực của quốc gia, có vai trò quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 

nước. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, phát 
triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực 
chất lượng cao nói riêng càng trở nên quan trọng 
và cấp thiết. Theo đó, hoạt động chuyển đổi số tại 
Bà Rịa - Vũng Tàu cần nghiên cứu bổ sung, hoàn 
thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao, hiểu biết và chuyên sâu về công nghệ 
thông tin, khoa học kỹ thuật nhằm đáp ứng các 
mục tiêu. Do đó, cần thực hiện một số nhiệm vụ 
phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, cụ thể: 

+ Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
chuyển đổi số, công nghệ số cho đội ngũ là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu 
chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước từ cấp 
tỉnh đến cấp xã, các tập đoàn, tổng công ty, công 
ty nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

+ Lựa chọn cán bộ trong tỉnh tham gia vào 
Chương trình đào tạo tối thiểu 1.000 chuyên gia 
chuyển đổi số, để được đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức về chuyển đổi số, công nghệ số, kỹ năng tổng 
hợp, phân tích dữ liệu số, từ đó có thể hỗ trợ ra 
quyết định phù hợp theo chuyên môn, ngành nghề, 
lĩnh vực tại địa phương. 

+ Hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi 
số của tỉnh và tham gia vào mạng lưới chuyên gia 
chuyển đổi số quốc gia để gắn kết sức mạnh tri 
thức, thúc đẩy chuyển đổi số trong tỉnh. 

+ Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên tham gia 
các lớp đào tạo chuyên ngành công nghệ số, giảng 
viên đại học, nhất là giảng viên các chuyên ngành 
kinh tế và xã hội của các trường đại học trên địa 
bàn tỉnh được tham gia vào các khóa đào tạo bổ 
sung, cập nhật các kiến thức, kỹ năng số.

+ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học trên 
địa bàn tỉnh mở thêm chuyên ngành đào tạo hoặc 
cập nhật, bổ sung nội dung đào tạo về chuyển đổi 
số trong lĩnh vực, ngành, nghề của mình; đổi mới 
chương trình đào tạo và tăng chỉ tiêu đào tạo đối 
với các ngành công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng công 
nghệ; chuẩn hóa các chuyên ngành đào tạo gắn với 
nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ngay khi có 
hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương. 

+ Nghiên cứu lộ trình cụ thể và triển khai Chương 
trình STEM/STEAM trong giáo dục phổ thông 
toàn tỉnh, trong đó ưu tiên triển khai thí điểm ở các 
thành phố, thị xã có điều kiện phù hợp trước khi 
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nhân rộng trên toàn tỉnh.
+ Xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình 

“Học từ làm việc thực tế”, trong đó các cơ quan 
quản lý nhà nước trong tỉnh có vai trò dẫn dắt, liên 
kết các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp, đào tạo với các doanh nghiệp trong 
tỉnh để xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân 
lực theo yêu cầu thực tế và đặt hàng của doanh 

nghiệp. Triển khai các nền tảng số kết nối các cơ 
sở giáo dục và đào tạo với các doanh nghiệp nhằm 
trao đổi thông tin, thúc đẩy học từ làm việc thực 
tế; đào tạo và đào tạo lại kỹ năng số cho người lao 
động thích ứng với thị trường lao động, kết nối 
cung cầu thị trường lao động trong tỉnh…

N.T.T
(Nguồn: Kế hoạch 91/KH-UBND ngày 20/5/2022)

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT 
ĐƯỢC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG 
CÔNG TÁC LIÊN KẾT, QUẢNG BÁ, PHÁT 
TRIỂN SẢN PHẨM NÔNG SẢN, THỦY SẢN 

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

Trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
định hướng phát triển ngành nông nghiệp nói chung 
và nông sản chế biến nói riêng theo hướng liên kết, 
tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh 
hoạt động chuyển đổi số, tiếp cận các kênh thương 
mại điện tử để từ đó nâng cao giá trị, hiệu quả, chất 
lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thị 
trường, quảng bá sản phẩm tăng lợi thế cạnh tranh 
cho các mặt hàng nông sản.

Nhiều chương trình liên kết phối hợp, ký kết 
với các tỉnh thành trên cả nước, giữa các Sở, ban 
ngành trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 
như: Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực 
phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố 
giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phối hợp quản 
lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm bảo đảm 
an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu và Ban Quản lý An toàn thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 
2025; Chương trình Hỗ trợ tiêu thụ nông lâm thủy 
sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong trường hợp dịch 
bệnh hoặc nguyên nhân khách quan cản trở lưu 

thông thị trường giữa Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chương trình phối 
hợp vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản 
thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng 
đồng phát triển bền vững giữa UBND tỉnh, Hội 
Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Chương 
trình phối hợp hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp 
lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển 
kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giữa Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Bưu điện tỉnh, 
Bưu chính Viettel chi nhánh Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại, kết 
nối giao thương phát triển quảng bá thương hiệu, 
kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản và thủy sản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh thành trong cả 
nước đã được UBND tỉnh quan tâm, triển khai một 
cách đồng bộ, một số chương trình diễn ra thường 
niên tại các tỉnh: Đak lak, Tây Ninh, thành phố 
Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cần Thơ, Tiền Giang, 
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Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Bình Định,... khi Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự đã mang 
thương hiệu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như: Hội 
Chợ giống Nông nghiệp và Ứng dụng Công nghệ 
cao và Hội chợ Công nghệ thực phẩm tại Thành 
phố Hồ Chí Minh; Hội chợ các sản phẩm OCOP 
tại Hòa Bình, Ninh Thuận, Tiền Giang, Long An; 
Hội chợ Thủy sản tại Quảng Ninh; Hội chợ Quốc 
tế Công nghiệp thực phẩm tại Cần Thơ; Hội chợ 
làng nghề truyền thống, Hội chợ triển lãm OCOP 
Việt Nam,...

Ngoài ra, phát triển kinh tế số, hỗ trợ đưa sản 
phẩm lên sàn thương mại điện tử cũng được 
UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quan tâm đẩy mạnh, cụ thể Ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp Sở 
Thông tin và Truyền thông hỗ trợ tạo tài khoản 
trên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển 
kinh tế số nông nghiệp nông thôn, đến nay, đã tạo 
23.788 tài khoản; số tài khoản có gian hàng 804 và 
199 gian hàng thực hiện giao dịch; Phối hợp với 
Sở Khoa học và Công nghệ, địa phương Hướng 
dẫn, hỗ trợ 26 doanh nghiệp (85 sản phẩm) triển 
khai ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng 

tem điện tử thông minh QR code nhằm minh bạch 
thông tin về nguồn gốc hàng hóa, đáp ứng yêu 
cầu thị trường. Các sản phẩm của tỉnh được hỗ trợ 
gồm: thịt gà, rau quả, trứng vịt, ca cao, sa kê, quả 
bơ, nhãn xuồng, sản phẩm mắm, thủy sản khô,… 

Bên cạnh một số kết quả đạt được trong công tác 
liên kết phát triển vẫn còn một số khó khăn, vướng 
mắc cản trở liên kết để phát triển sản phẩm nông 
sản, thủy sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các 
địa phương trong cả nước như:

Chưa có vùng nguyên liệu rộng lớn: Đa số sự 
liên kết vùng giữa doanh nghiệp và nông dân, hợp 
tác xã cần những vùng nguyên liệu rộng lớn, đáp 
ứng đủ tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, tạo ra 
chất lượng cũng như đủ số lượng phục vụ cho thị 
trường xuất khẩu, tuy nhiên do các vùng nguyên 
liệu không tập trung, riêng lẻ nhiều hộ gia đình 
nên các doanh nghiệp còn e ngại trong quá trình 
liên kết.

Yêu cầu về kỹ thuật, quy trình canh tác, sản xuất 
trong liên kết vùng: Hiện nay trong quá trình liên 
kết vùng, các doanh nghiệp liên kết, tiêu thụ sản 
phẩm yêu cầu bên liên kết phải sản xuất đảm bảo 
theo yêu cầu, quy trình kỹ thuật của công ty, chính 
vì vậy các công ty bao tiêu sản phẩm trước khi 
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ký cam kết đều có kỹ sư xuống tập huấn, hướng 
dẫn,… tuy nhiên do trình độ, thói quen canh tác, 
nên không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, dẫn 
đến chất lượng, sản lượng không đảm bảo yêu cầu 
dẫn đến liên kết sản xuất bị phá vỡ.

Giá thành sản phẩm: Khi liên kết giữa doanh 
nghiệp và người dân đều có gia giá thu mua cụ 
thể, tuy nhiên về phía người sản xuất cũng không 
ít lần bội tín với doanh nghiệp, khi cố tình vi phạm 
điều khoản trong hợp đồng để bán sản phẩm ra bên 
ngoài với giá cao hơn. Điều đáng nói là, dù trong 
hợp đồng liên kết đều nêu rõ trách nhiệm của mỗi 
bên, song khi xảy ra sự việc, trách nhiệm lại không 
hề được làm rõ, không có bên nào phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật khi vi phạm. Thế nên, nông 
dân bị mất niềm tin, còn doanh nghiệp thì lo sợ, e 
dè trong việc duy trì, mở rộng vùng nguyên liệu. 

Liên kết 4 nhà chưa cao: Để xây dựng được vùng 
liên kết hiệu quả, bền vững cần có sự tổng hòa 
của nhiều yếu tố của cả “4 nhà”, gồm: nhà nông 
- nhà nước - nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, hiện nay, trong quá trình liên kết, mỗi 
“nhà” đều đang bộc lộ những mặt hạn chế, như: 
Đối với nhà nông, đa số nông dân vẫn còn quen 
với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chậm 
tiếp cận thông tin thị trường, chưa hoàn toàn gạt bỏ 
được tư tưởng hám lợi trước mắt và khó tính toán 
được chiến lược lâu dài. Đồng thời, một bộ phận 
nông dân còn hạn chế trong nhận thức về trách 
nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật nên 
họ rất dễ vi phạm hợp đồng trong quá trình liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ nông 
dân mặc dù ký hợp đồng nhận đầu tư ứng trước 
của doanh nghiệp, nhưng khi giá nông sản trên 
thị trường tăng thì lại sẵn sàng bán cho tư thương 
hoặc doanh nghiệp khác để hưởng giá cao hơn. 
Nhà doanh nghiệp thì hiện còn ngần ngại đầu tư 
cho sản xuất, kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp 
do vốn đầu tư lớn nhưng rủi ro cao và thu hồi vốn 
chậm. Việc liên kết với các nhà khoa học còn lúng 
túng và hiệu quả chưa cao, nhất là việc liên kết với 
người nông dân để “xã hội hóa” các công nghệ 
hiệu quả. Nhà nước thì trong nhiều trường hợp xảy 
ra tranh chấp giữa nông dân và doanh nghiệp vẫn 
chưa có sự dàn xếp kịp thời, thỏa đáng.

Về chính sách: Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 
ngày 05/7/2018 của Chính phủ nhằm khuyến khích 

nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các thành 
phần kinh tế tham gia thực hiện liên kết sản xuất 
gắn với tiêu thụ các sản phẩm, thông qua hợp đồng 
liên kết để đảm bảo ổn định đầu ra, nâng cao giá 
trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông 
nghiệp, tuy nhiên hiện nay việc tiếp cận chính sách 
còn hạn chế, phần lớn các doanh nghiệp chủ động 
liên kết bằng nguồn lực của doanh nghiệp, chưa 
được hưởng ưu đãi từ chính sách của nhà nước.

Để khắc phục các mặt hạn chế trong công tác 
liên kết phát triển như trên, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã đề ra một số giải pháp để 
thực hiện như:

Triển khai có hiệu quả Nghị định số 98/2018/
NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 
sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 
Phát triển liên kết vùng cho các tỉnh thành trọng 
điểm phía Nam; Áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến (ISO: 9000, HACCP, VietGAP, 
GlobalGAP...), hệ thống truy xuất nguồn gốc, từ 
đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá trị gia 
tăng cao, giá thành hạ và có sức cạnh tranh mạnh 
trên thị trường; Đầu tư, phát triển các trung tâm 
dịch vụ logistics tại các tỉnh, khu vực đảm bảo dịch 
vụ về kho bãi, bảo quản, phương tiện vận chuyển 
đảm bảo chất lượng, thời gian giao nhận hàng hóa 
phù hợp với đặc thù sản phẩm nông nghiệp.

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu sản xuất và 
dự báo thị trường: Cung cấp thông tin về mùa vụ, 
sản lượng, thời gian thu hoạch, tiêu chuẩn áp dụng 
của các sản phẩm nông lâm thủy sản để liên kết, 
cung ứng nguyên liệu đầu vào cho chế biến; Công 
khai các tiêu chuẩn, qui định, yêu cầu đối với sản 
phẩm cung cấp vào theo từng phân khúc thị trường 
của các tỉnh, thành để các cơ sở, doanh nghiệp, 
HTX có kế hoạch, định hướng sản xuất, đáp ứng 
yêu cầu của thị trường; Cung cấp thông tin thị hiếu 
tiêu dùng và dự báo xu thế, khuynh hướng, phát 
triển thị trường,..

Mời gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án nông 
nghiệp công nghệ cao, xây dựng các nhà máy chế 
biến sâu nông thủy sản (nước ép, sấy dẻo, khô, 
đông lạnh,…), sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, 
công nghệ bảo quản, chế biến hiện đại nhằm nâng 
cao giá trị và thương hiệu sản phẩm.

N.V.B
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 HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2022
  || CN. Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Sáng ngày 06/7/2022, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt 
động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2022. Tham dự, có lãnh đạo Sở, 
trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Ông 
Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở KH&CN - chủ 
trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Sở KH&CN đã 
tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm được giao theo các văn bản chỉ đạo 
và hướng dẫn của tỉnh, qua đó đã đạt được những 
kết quả tích cực, cụ thể:

Các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao 
tại Kế hoạch hành động số 111/KH-UBND ngày 
29/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 gắn 
với thực hiện Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng (Điều chỉnh bổ sung tại Kế hoạch 
số 186/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND 
tỉnh); Chương trình hành động của UBND tỉnh về 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2022 (Kèm theo Quyết định số 144/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh); Kế hoạch số 
22/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh 
thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy BR-VT đã được Sở KH&CN tiếp tục triển 
khai, đôn đốc thực hiện, cơ bản đạt tiến độ đề ra. 
Một số nhiệm vụ trọng tâm khác tham mưu trình 
UBND tỉnh như: Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng 
mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2022 - 2026”; Đề án “Ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ giai đoạn 2022 - 2026 trên 
địa bàn tỉnh BR-VT”; dự thảo Nghị quyết bãi bỏ 
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của 
HĐND tỉnh về chủ trương hỗ trợ Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2019 - 2025.

Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN, sở hữu trí 

tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân được duy trì thực 
hiện. Tham mưu UBND quyết định phê duyệt danh 
mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh BR-VT năm 2022 (06 
đề tài, dự án), trên cơ sở đó phát hành thông báo 
tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh năm 2022; tiếp nhận 10 hồ sơ 
đăng ký, qua đó tổ chức 03 hội đồng tư vấn tuyển 
chọn 5/10 hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá 
nhân chủ trì đối với 3/6 đề tài, dự án năm 2022. 
Cơ bản hoàn thành dự thảo Báo cáo kết quả đánh 
giá quy trình công nghệ, thiết bị sản xuất, các hạng 
mục công trình bảo vệ môi trường và Báo cáo đề 
xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp công nghệ, thiết 
bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường đảm bảo 
vận hành hiệu quả và xử lý đạt tiêu chuẩn môi 
trường riêng biệt cho từng nhà máy luyện thép, 
cán thép và các nhà máy trong khu xử lý chất thải.

Công tác về quản lý tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản 
lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh 

Hội thảo "Thực trạng kinh tế xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT, 
Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, phục vụ 

phát triển biền vững
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BR-VT năm 2022; phối hợp Sở Tài chính tham 
mưu UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện Đề 
án triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. 
Tham mưu xây dựng hồ sơ đề nghị UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị 
quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của 
HĐND tỉnh về chủ trương hỗ trợ Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2019 - 2025 theo ý kiến của Sở Tư pháp…

Về hoạt động thông tin và ứng dụng KH&CN 
đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng 
Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2022. Đồng 
thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 
phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án 
“Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai 
đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”.

Sở tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022: Tiếp 
tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 
hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ khoa học và 
công nghệ cho doanh nghiệp giai đoạn 2023 - 
2027 (dự kiến kỳ họp cuối năm); Nghị quyết bãi 
bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 
của HĐND tỉnh về chủ trương hỗ trợ Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2019 - 2025. Trình UBND tỉnh phê duyệt 
Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế 
tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT giai đoạn 2022 
- 2026” và Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh 

BR-VT” (Trong tháng 7/2022). Tiếp tục triển khai 
thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt 
như kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh BR-VT năm 2022, kế hoạch ứng dụng công 
nghệ sinh học đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030; kế hoạch thực hiện Đề án triển khai áp dụng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh BR-
VT năm 2022; Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm 
vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt như kế hoạch 
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT 
năm 2022, kế hoạch ứng dụng công nghệ sinh 
học đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế 
hoạch thực hiện Đề án triển khai áp dụng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 
2022; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm, hàng 
hóa tỉnh BR-VT đến năm 2030; Kế hoạch tổng thể 
nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2021 - 2030; Đề án truy xuất nguồn gốc tỉnh 
năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến 
lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 trên 
địa bàn tỉnh; Chương trình phát triển thị trường 
KH&CN đến năm 2030,…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn 
Công Danh đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần 
tập trung khắc phục để đảm bảo hoàn thành kế 
hoạch trên các mặt công tác. Đồng thời, ông cũng 
đề nghị mỗi cán bộ công chức, viên chức và người 
lao động trong cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần 
trách nhiệm trong công việc, phát huy tinh thần 
sáng tạo, đề xuất các giải pháp, sáng kiến để phục 
vụ trong công tác chuyên môn. Cùng phối hợp, 
thống nhất cách làm việc hiệu quả, bảo đảm thông 
tin kịp thời, chính xác giữa các phòng và các đơn vị 
trực thuộc Sở. Tiếp tục bám sát các chương trình, 
kế hoạch và vận dụng nghiên cứu, tham mưu triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ góp phần hoàn thành 
tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022.

N.T.T

Triễn lãm chào mừng ngày khoa học công nghệ VN 18/5
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 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2025
  || Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Sở KH&CN vừa triển khai Kế hoạch số 149/KH-
UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 
06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về nội 
dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện 
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến 
năm 2025 dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo.

Quyết định này nhằm triển khai các mục tiêu, nội 
dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” phù hợp 
với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh BR-VT 
trong giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó hoàn thiện, 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh BR-VT theo chiều 
sâu; góp phần tạo lập môi trường thuận lợi để thúc 

đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại 
hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh 
dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh 
vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa 
bàn tỉnh có ít nhất 400 dự án, ý tưởng được hỗ trợ 
khởi nghiệp và 200 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo được hình thành.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp khởi 
nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể 
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từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp lần đầu. Sở KH&CN sẽ tổ chức khảo sát 
thực tế tại tổ chức, doanh nghiệp về các vấn đề liên 
quan đến nội dung đăng ký hỗ trợ (nếu cần thiết) 
trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được đơn đăng ký của doanh nghiệp, tổ chức. Tổ 
chức, doanh nghiệp có thể liên hệ Văn phòng thúc 
đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT để 
được hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ đăng ký hỗ 
trợ.

Truyền thông về khởi nghiệp tại cộng đồng cho Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh năm 2022

Ngoài ra, Sở KH&CN sẽ tổ chức 6 nhiệm vụ 
trọng tâm trong năm 2022 để hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo gồm: thông tin, tuyên truyền; nâng 
cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo; phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục 
vụ hoạt động khởi nghiệp; xây dựng và triển khai 
các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của các ngành, các lĩnh vực trọng điểm; 
khảo sát hiện trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Hồ sơ đăng ký tham gia cụ thể như sau:
1. Phiếu đăng ký: theo mẫu Phụ lục 2.1.
2. Thuyết minh hỗ trợ: bao gồm thông tin pháp 

nhân của tổ chức và Thuyết minh nội dung hỗ trợ:
- Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký 

hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo: theo mẫu Phụ lục 2.2.b.

- Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký 
hỗ trợ trả tiền công lao động trực tiếp; Hỗ trợ kinh 
phí sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực 
tuyến; Hỗ trợ kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm 
sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ: thực hiện 

theo hình thức nhiệm vụ khoa học công nghệ: theo 
mẫu Phụ lục 2.2.c. Sau khi được phê duyệt danh 
mục dự án, đơn vị gửi thuyết minh dự án theo mẫu 
B1-2c của Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp 
tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến nội 
dung hỗ trợ.

 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đăng ký đơn/hồ sơ
- Hàng năm, định kỳ Sở Khoa học và Công nghệ 

thông báo về việc đăng ký tham gia hỗ trợ.
- Tổ chức/Doanh nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ 

gửi đơn/hồ sơ đăng ký tham gia đến Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng Thúc đẩy 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh);

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn 
phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh) tiếp nhận đơn/hồ sơ đăng ký của tổ chức/
doanh nghiệp. 

Bước 2: Khảo sát và hướng dẫn tổ chức/
doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát 
thực tế tại tổ chức/doanh nghiệp về các vấn đề liên 
quan đến nội dung đăng ký hỗ trợ (nếu cần thiết) 
trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được đơn đăng ký của doanh nghiệp/tổ chức.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn 
phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh) hướng dẫn tổ chức/doanh nghiệp chỉnh sửa, 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tham gia trong thời gian 
10 ngày làm việc kể từ ngày khảo sát.

Bước 3: Tổ chức hội đồng xét duyệt
- Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng 

tư vấn tuyển chọn, thẩm định kinh phí đề nghị hỗ 
trợ của tổ chức/doanh nghiệp trong thời gian 15 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
của doanh nghiệp/tổ chức. Tùy theo quy mô, nội 
dung thực hiện và theo yêu cầu của Hội đồng, đại 
diện tổ chức/doanh nghiệp có thể được mời báo 
cáo trước Hội đồng.  

Bước 4: Trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ
- Căn cứ kết quả tư vấn của Hội đồng, Sở Khoa 

học và Công nghệ gửi văn bản với cơ quan thuế 
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về xác nhận nghĩa vụ thuế của các tổ chức/doanh 
nghiệp trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày 
họp Hội đồng.

 - Căn cứ văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ 
thuế, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản của cơ quan thuế, Sở KH&CN 
hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 5: Ký Hợp đồng hỗ trợ
Căn cứ văn bản phê duyệt của UBND tỉnh, Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện ký 
Hợp đồng hỗ trợ với tổ chức/doanh nghiệp trong 
thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
văn bản phê duyệt của UBND tỉnh.

Bước 6: Thực hiện nội dung hỗ trợ, kiểm tra 
tiến độ

- Tổ chức/doanh nghiệp thực hiện các nội dung 
được hỗ trợ, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 
theo Hợp đồng hỗ trợ và theo yêu cầu đột xuất của 
Sở Khoa học và Công nghệ (nếu có).

- Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiến độ 
thực hiện đối với các nội dung hỗ trợ kéo dài (nếu 
cần thiết) và thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp 
trước 03 ngày làm việc để tổ chức/doanh nghiệp 
chuẩn bị.

Bước 7: Nghiệm thu
- Tổ chức/doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ kinh phí sau khi thực hiện hoàn thành nội dung 
để làm cơ sở nghiệm thu. Hồ sơ nghiệm thu theo 
mẫu tại Phụ lục 3 của Hướng dẫn. Tổ chức/doanh 
nghiệp gửi chứng từ bản chính để đối chiếu và lưu 
chứng từ gốc và hạch toán theo quy định.

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng 
nghiệm thu các nội dung hỗ trợ trong thời gian 15 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ nghiệm 
thu đầy đủ của doanh nghiệp/tổ chức. Đối với một 
số nội dung hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ 
tổ chức kiểm tra thực tế kết quả thực hiện của tổ 
chức/doanh nghiệp (nếu cần thiết).

- Tùy theo quy mô, nội dung thực hiện và theo 
yêu cầu của Hội đồng, tổ chức/doanh nghiệp có 
thể được mời báo cáo kết quả thực hiện trước hội 
đồng nghiệm thu.

Bước 8: Thực hiện hỗ trợ kinh phí và thanh 
lý Hợp đồng

- Căn cứ kết quả nghiệm thu của Hội đồng 
nghiệm thu và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí của 
doanh nghiệp/tổ chức, Sở Khoa học và Công nghệ 

gửi văn bản với cơ quan thuế về xác nhận nghĩa 
vụ thuế của các tổ chức/doanh nghiệp trong thời 
gian 07 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng 
nghiệm thu.

- Căn cứ văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ 
thuế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
thực hiện hỗ trợ kinh phí cho tổ chức/doanh nghiệp 
và thanh lý hợp đồng hỗ trợ theo quy định trong 
thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
văn bản của cơ quan thuế.

- Đối với các nội dung hỗ trợ do tổ chức/doanh 
nghiệp tự thực hiện và chi trả cho tập thể, cá nhân 
thì tổ chức/doanh nghiệp thực hiện hạch toán theo 
luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Đối với các nội dung hỗ trợ kinh phí cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công 
lao động trực tiếp; hỗ trợ kinh phí sử dụng không 
gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất 
thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công 
nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo quy định 
tại điểm b khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 06/2020/
NQ-HĐND: Thực hiện theo hình thức nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành và 
giao trực tiếp cho doanh nghiệp thực hiện.

3. Đối với nội dung phát triển cơ sở vật chất - 
kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 
số 06/2020/NQ-HĐND: Thực hiện theo quy định 
hiện hành của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Hồ sơ quý tổ chức/doanh nghiệp vui lòng 
gửi về: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh BR-VT, Số 04 đường Xuân 
Diệu, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 
(0245) 650.1999; hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, số 379 đường Hà Huy Tập, 
phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: (0254) 370.2256, Fax: 
(0254) 385.0226.

V.H.T
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MỐI QUAN HỆ GIỮA 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

|| Harvey Brooks - Đại học Harvard, Hoa Kỳ
|| Lược dịch: 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.

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. 

(phần tiếp theo Tập san Thông tin KH&CN tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu số 125/2022)

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 
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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). Trong ví dụ này, khó khăn hơn để quyết định 
liệu nghiên cứu có được thúc đẩy bởi công nghệ 
hay không. Physics Survey Committee (1972b) 
đưa ra nhiều ví dụ về sự củng cố lẫn nhau của 
các kích thích lý thuyết và công nghệ trong quá 
trình đồng phát triển của một lĩnh vực ứng dụng 
KH&CN mới, nơi mà các sự kiện gây ra rất khó 
để giải quyết vấn đề. Các quan sát “đôi khi được 
thực hiện trong bối cảnh công nghiệp bởi những 
người không có khả năng đánh giá cao tầm quan 
trọng tiềm ẩn của chúng” (Rosenberg, 1991, trang 
337) hoặc, có lẽ thường thấy hơn là thiếu động cơ 
hoặc nguồn lực để theo đuổi, khái quát hóa và giải 
thích quan sát, do đó thiếu “tâm trí chuẩn bị” là 
thứ rất cần thiết cho khám phá khoa học cơ bản. 
Điều này có thể đơn giản là do tổ chức phụ thuộc 
vào doanh thu thương mại để hỗ trợ, vì vậy nó 
không đủ khả năng để theo đuổi các khái niệm đầy 
hứa hẹn trừ khi ứng dụng tiềm năng của chúng là 
khá rõ ràng và ngay tức thì, hoặc có thể là do tư 
duy coi thường lý thuyết thuần túy. Một ví dụ cổ 
điển, cái gọi là hiệu ứng Edison ban đầu được phát 
hiện bởi Thomas A. Edison, nhưng không được 
theo đuổi vì ông quá “bận tâm đến các vấn đề về 
tiện ích ngắn hạn”. Để trích dẫn Asimov (1974, 
tr.51), “Hiệu ứng Edison, sau đó, mà Edison thực 
tế cho rằng thú vị nhưng vô dụng, hóa ra để có 
kết quả đáng kinh ngạc hơn bất kỳ thiết bị thực 
tế nào của anh ấy”. Thật vậy, nhiều quan sát quan 
trọng được thực hiện ngẫu nhiên trong quá trình 
phát triển công nghệ công nghiệp hoặc quân sự 
lớn có thể do bối cảnh chuyên môn sâu mà chúng 
được thực hiện, hoặc vì tính bảo mật quân sự hoặc 
độc quyền, không bao giờ được đưa vào các tài 
liệu khoa học nói chung, cũng không được ghi lại 
một cách thích hợp để chúng có thể được hiểu và 
đánh giá cao bởi các nhà nghiên cứu công nghiệp 
khác hoặc các nhà khoa học cơ bản quan tâm và có 
khả năng theo đuổi ý nghĩa khoa học rộng lớn hơn 

(Alit và cộng sự, 1992, trang 390-393) .
Ngoài ra, tất nhiên, phát triển công nghệ gián 

tiếp kích thích nghiên cứu cơ bản bằng cách thu 
hút các nguồn tài chính mới vào các lĩnh vực 
nghiên cứu được chứng minh là có ý nghĩa thiết 
thực. Điều này đã nhiều lần xảy ra đối với những 
phát minh cấp tiến như bóng bán dẫn, laser, máy 
tính và năng lượng phân hạch hạt nhân, nơi mà 
hầu hết các ngành khoa học, thậm chí là khoa học 
cơ bản nhất, đã theo sau hơn là đi trước quan niệm 
ban đầu về một phát minh. Thật vậy, phát minh 
càng cấp tiến thì càng có nhiều khả năng kích thích 
các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản hoàn toàn mới 
hoặc làm trẻ hóa các lĩnh vực nghiên cứu cũ đang 
mất dần sự quan tâm của các nhà khoa học sáng 
tạo nhất, ví dụ: quang học cổ điển và quang phổ 
nguyên tử và phân tử trong trường hợp laser, luyện 
kim cơ bản và sự phát triển tinh thể và vật lý tinh 
thể trong trường hợp bóng bán dẫn, cũng như sự 
phát triển của khoa học mới về sự không hoàn hảo 
trong các tinh thể gần như hoàn hảo” (Shockley et 
al ., 1952; Bardeen, 1957).

Có hai lĩnh vực mà tìm kiếm những công nghệ 
đột phá triệt để có vai trò quan trọng một cách 
bất thường; quốc phòng và chăm sóc sức khỏe. 
Trong mỗi trường hợp, giá trị của việc cải thiện 
hiệu suất hầu như không phụ thuộc vào chi phí của 
nó, không chỉ ở R&D, mà còn trong hoạt động xã 
hội tối hậu, đã đóng một vai trò cơ bản trong việc 
kích thích không phát triển công nghệ mà còn có 
các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản liên quan. Trong 
trường hợp quốc phòng, người ta thường tin rằng 
ngay cả một công nghệ nhỏ trong thực hành các hệ 
thống vũ khí riêng lẻ cũng có thể tạo nên sự khác 
biệt giữa chiến thắng và thất bại. Trong trường 
hợp y sinh, tập trung phần lớn vào công nghệ chữa 
bệnh, bất kỳ thứ gì có thể cải thiện cơ hội sống sót 
của từng bệnh nhân, so với tỷ lệ mắc bệnh hoặc 
tử vong theo thống kê dân chúng, đều được ưu 
tiên cao nhất, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Điều này đã 
dẫn đến các ngành công nghiệp R&D chuyên sâu 
một cách không cân xứng với sự chú trọng tương 
ứng vào cơ sở khoa học của các lĩnh vực liên quan 
trong các học viện và phòng thí nghiệm của chính 
phủ. Động lực tương tự dường như đã lan rộng 
trong lĩnh vực môi trường liên quan đến các quy 
định. Tuy nhiên, điều này cho đến nay vẫn chưa 
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dẫn đến sức mạnh R&D tương ứng, mặc dù có một 
số dấu hiệu cho thấy điều này có thể sắp thay đổi 
(xem Wald, 1993).

3.2. Thiết bị và kỹ thuật đo
Công nghệ đã đóng một vai trò to lớn trong việc 

giúp chúng ta có thể đo lường các hiện tượng tự 
nhiên mà trước đây không thể nghiên cứu được. 
Tất nhiên, một trong những ví dụ ấn tượng nhất 
gần đây về điều này là vai trò của công nghệ vũ 
trụ trong việc tạo ra một phạm vi phổ điện từ có 
thể tiếp cận được với phép đo lớn hơn nhiều so với 
khả năng có thể xảy ra khi việc quan sát X-quang, 
tia y, tia cực tím xa, và một số phần của tia hồng 
ngoại bị giới hạn bởi bầu khí quyển không trong 
suốt. Các ngành khoa học vũ trụ và thiên văn học 
đã được cách mạng hóa nhờ việc mở ra các cửa sổ 
mới này. Trong trường hợp cụ thể này, khả năng 
mới có lẽ sẽ không bao giờ được tạo ra chỉ riêng 
cho mục đích khoa học, nhưng các nhà khoa học 
cơ bản đã nhanh chóng nắm bắt các cơ hội mới mà 
vũ trụ tạo ra.

Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như vật 
lý hạt nhân và hạt cơ bản, phần lớn công nghệ mới 
đã được phát triển và chế tạo bởi chính các nhà vật 
lý. Trong phần lớn các trường hợp, các dụng cụ thí 
nghiệm ban đầu được phát triển bởi các nhà khoa 
học nghiên cứu, nhưng sau đó đã được thương mại 
hóa để bán cho một cộng đồng nghiên cứu rộng 
lớn hơn. Quá trình thứ hai này rất quan trọng đối 
với sự phổ biến nhanh chóng của các kỹ thuật thí 
nghiệm mới và có lẽ là một cơ chế chuyển giao tri 
thức giữa các lĩnh vực khác nhau, do đó đã thúc 
đẩy nhanh chóng tất cả sự tiến bộ của khoa học. 
Mẫu tương tác đã được mô tả trong các thuật ngữ 
sau đây đối với trường hợp chuyển giao nhưng 
mẫu này tương tự đối với sự chuyển giao giữa 
hai ngành bất kỳ, hoặc thực tế là để lan tỏa giữa 
các nhà nghiên cứu và các lĩnh vực con của một 
chuyên ngành.

Khi phương pháp này lần đầu tiên được phát 
hiện, một số nhà hóa học, thường là các nhà hóa 
học vật lý, nhận thức được các ứng dụng hóa học 
của phương pháp này, tự chế tạo các thiết bị của 
riêng họ và chứng minh công dụng của dụng cụ 
mới. Tại một số thời điểm các mẫu thương mại 
của thiết bị được đưa ra thị trường. Những chiếc 
máy này đôi khi vượt trội hơn, đôi khi kém hơn 

so với những cỗ máy tự chế về khả năng cung cấp 
thông tin tối hậu của chúng. Tuy nhiên, các công 
cụ thương mại thường dễ sử dụng hơn và đáng 
tin cậy hơn nhiều so với các thiết bị tự chế. Tác 
động của các công cụ thương mại được cảm nhận 
nhanh chóng, thường rất sâu rộng và đôi khi gần 
như cách mạng hóa lĩnh vực này. Các nhà hóa học 
với các công cụ mới không cần quan tâm đến việc 
phát triển nguyên lý của thiết bị; họ có thể tự do 
cống hiến nỗ lực của mình để trích xuất thông tin 
hóa học hữu ích mà ứng dụng của thiết bị mang 
lại. Mẫu hình này đặc trưng cho sự phát triển của 
quang phổ tần số vô tuyến, hồng ngoại và quang 
phổ, phép đo khối lượng,và tinh thể học tia X. 

Hiệu quả của mô hình này phụ thuộc vào sự 
hợp tác chặt chẽ giữa các nhà cung cấp và người 
dùng khoa học, cũng như giữa các kỹ sư và nhà 
khoa học, do đó các dụng cụ và kỹ thuật phòng thí 
nghiệm thường trở thành một cơ chế được chuyên 
môn hóa quá mức trong khoa học đã điều chỉnh. 
Sự tồn tại của một ngành thiết bị khoa học mang 
tính khởi nghiệp, kết hợp chặt chẽ với những người 
dùng nhà khoa học nghiên cứu và tận hưởng lợi thế 
kinh tế theo quy mô bắt nguồn từ một trong những 
thị trường hoạt động nghiên cứu lớn nhất trên thế 
giới, là một nguồn lợi thế cạnh tranh quan trọng và 
có lẽ bị đánh giá thấp đối với Hệ thống nghiên cứu 
khoa học cơ bản của Hoa Kỳ - một lợi thế đạt được 
sớm hơn các nước khác do chính phủ đã đầu tư rất 
nhiều vào R&D liên quan đến quốc phòng ở Hoa 
Kỳ so với các nước khác trong hai thập kỷ đầu sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngành thiết bị này, 
kết hợp với các ngành cung cấp nghiên cứu khác, 
bao gồm một cơ sở hạ tầng chưa được khai thác, 
có thể có tiện ích chung rộng rãi hơn nhiều cho sự 
sáng tạo theo định hướng thương mại so với các 
“sản phẩm phái sinh” cụ thể từ R&D quốc phòng 
được chuyên môn hóa cao.

4. Những yếu tố tích cực bên ngoài của hoạt 
động đổi mới

Mối quan tâm của các nhà kinh tế học đối với 
kinh tế học nghiên cứu, đặc biệt là về cơ sở kinh 
tế hợp lý cho cả đầu tư công và tư trong nghiên 
cứu cơ bản, là tương đối gần đây. Như Pavitt đã 
chỉ ra, các nhà kinh tế học đã đóng góp quan trọng 
khi trở thành người đầu tiên nêu rõ các khía cạnh 
“công ích” của khoa học và do đó nó đủ điều kiện 
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để được hỗ trợ cộng đồng hoặc tập thể. Tuy nhiên, 
như Pavitt cũng nhấn mạnh, đã có sự nhầm lẫn 
đáng kể trong kết quả thảo luận công khai “giữa 
giả định hợp lý rằng kết quả của khoa học là hàng 
hóa công cộng..., và giả định phi lý rằng chúng 
là hàng hóa miễn phí” (Pavitt, 1991). Cách giải 
thích sau này đã dẫn đến quan điểm ngày càng 
tăng nhanh sự hỗ trợ rộng rãi của công chúng cho 
nghiên cứu học thuật ở Hoa Kỳ... Giả định “công 
ích thuần túy” về khoa học cơ bản bỏ qua thực tế 
là cần phải có khả năng nghiên cứu đáng kể (và 
thực sự là tham gia nghiên cứu liên tục thực tế) để 
“hiểu, giải thích và thẩm định tri thức đã được đặt 
trên giá - dù là cơ bản hay ứng dụng... Cách hiệu 
quả nhất để tiếp tục gắn bó với mạng lưới khoa học 
là trở thành người tham gia vào quá trình nghiên 
cứu” (Pavitt, 1991). Tương tự, Dasgupta cũng lập 
luận rằng đào tạo thông qua nghiên cứu cơ bản 
cho phép lựa chọn sáng suốt hơn và tuyển dụng 
vào cộng đồng nghiên cứu công nghệ. Những lập 
luận này chắc chắn có giá trị, nhưng đã chứng tỏ 
rất khó định lượng. Điều đáng chú ý là hầu hết 
các quốc gia có chính sách công nghệ theo định 
hướng phổ biến thành công (Đức, Thụy Sĩ, Thụy 
Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc) đều nhấn mạnh việc 
áp dụng và phổ biến nhanh chóng công nghệ mới, 
đặc biệt là sản xuất, như một mục tiêu chiến lược 
quốc gia (Ergas, 1987), có tỷ lệ chi tiêu cho R&D 
(công và tư) trên GDP cao nhất trong số các nước 
công nghiệp phát triển, cũng như mức độ hiệu quả 
giáo dục đặc biệt cao ở tất cả các cấp. Có vẻ hợp lý 
khi cho rằng một phần đáng kể hỗ trợ R&D ở các 
quốc gia này là nhằm mục đích nâng cao nhận thức 
về những gì đang diễn ra trong thế giới KH&CN 
hơn là cần thiết để tạo ra kiến   thức mới lần đầu tiên 
“trong vũ trụ”.

Về nguyên tắc, người ta có thể tranh luận rằng có 
sự đánh đổi giữa đầu tư vào R&D và đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng thông tin để phân phối hiệu quả các kết 
quả R&D cho người dùng tiềm năng của họ. Lý do 
chính mà việc thực hiện R&D là cần thiết cho việc 
hấp thụ và đánh giá công nghệ là các nhà khoa học 
tham gia vào nghiên cứu thực sự dành một phần 
lớn thời gian và nỗ lực của họ giao tiếp với những 
người khác để có thể tận dụng tối đa những tiến 
bộ đã đạt được, bởi những người khác trong việc 
hoạch định chiến lược nghiên cứu của riêng họ. 

Do đó, sự xuất sắc của họ như một đường dẫn kiến   
thức nghiên cứu cho các tổ chức mà họ làm việc có 
xu hướng trở thành sản phẩm phụ tự động của sự 
tham gia tích cực của họ vào nghiên cứu. Nhưng 
điều này vẫn không đảm bảo rằng thói quen truy 
xuất thông tin của họ là tối ưu theo quan điểm của 
các kỹ sư hoặc nhà khoa học đồng nghiệp tham gia 
vào phát triển công nghệ hoặc thiết kế sản phẩm 
mới. Do đó, các nhà khoa học này không tự động 
khớp hành vi truy xuất thông tin của họ với nhu 
cầu thông tin của các giai đoạn “hạ nguồn” của 
quá trình đổi mới. 

Weed (1991) đã nghiên cứu vấn đề này từ quan 
điểm của các nhà y học cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe phù hợp cho từng bệnh nhân duy nhất, 
một quy trình mà ông mô tả là “sự kết hợp giữa vấn 
đề và tri thức”. Thách thức là làm thế nào để lập 
bản đồ toàn bộ tri thức tập thể được thể hiện trong 
tài liệu y sinh với kiến thức cần thiết để giải quyết 
các nhu cầu cụ thể tiềm ẩn trong các triệu chứng và 
tiền sử bệnh của từng bệnh nhân. Theo Weed: Sự 
tự tin của chúng ta vào năng lực bẩm sinh của con 
người để đưa ra các phán đoán đúng đắn và đáng 
tin cậy như kiến thức tập thể của chúng ta về mặt lý 
thuyết cho phép đơn giản là không được hỗ trợ bởi 
hơn 30 năm nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học 
lâm sàng và nhận thức. Hơn nữa, có nhiều tài liệu 
y tế rộng rãi, thường mang tính tranh luận cũng 
như cẩn thận làm bằng chứng cho việc áp dụng 
tràn lan hoặc áp dụng sai kiến thức y tế vào các 
tình huống lâm sàng hàng ngày... Chuyên môn hóa 
thể hiện nỗ lực giải quyết vấn đề. Thật không may, 
nó gây ra sự thất bại dai dẳng của các vấn đề thực 
tế để phù hợp với ranh giới được xác định về mặt 
xã hội và lịch sử của các chuyên ngành y tế. Kiến 
thức y khoa, được nhìn nhận một cách tổng thể, có 
mối liên hệ chặt chẽ với nhau như tâm trí và cơ thể 
của các đối tượng. Theo dõi các kết nối này ở bất 
cứ nơi nào chúng dẫn đến phản ứng với một vấn đề 
thực tế, như thể theo một bản đồ, là điều mà việc 
giải quyết vấn đề y tế đòi hỏi (Weed, 1991, p. Xvi). 
Cũng có thể nói điều tương tự về khối lượng kiến 
thức khoa học và kỹ thuật khổng lồ liên quan đến 
các vấn đề được trình bày trong quá trình đổi mới 
công nghệ và phát triển sản phẩm mới trong công 
nghiệp. Ngoài ra, tất nhiên, một tỷ lệ đáng kể kiến 
thức cần thiết trong đổi mới công nghệ là “ngầm” 
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hoặc “được nhúng” vào con người, không được 
hệ thống hóa hoặc viết ra, và không thể truyền đạt 
được (ít nhất là hiện tại) ngoại trừ những người 
cộng sự. Trong quá trình đổi mới, tầm quan trọng 
của mối liên hệ cá nhân và khoảng cách địa lý giữa 
người tạo ra và người sử dụng tri thức được hỗ trợ 
từ các nghiên cứu cấp bằng sáng chế công nghiệp 
bắt nguồn với mức độ đáng ngạc nhiên tại các 
trường đại học ở vị trí địa lý tương đối gần với nơi 
cấp bằng sáng chế phòng thí nghiệm công nghiệp 
(Pavitt, 1991, tr.116; Jaffe và cộng sự, 1993, trang 
577-598). Nhưng có rất nhiều tài liệu khác trích 
dẫn tầm quan trọng của tri thức nhúng. Câu hỏi 
được nêu ra bởi công trình của Weed là liệu sự 
phụ thuộc vào sự tiếp xúc cá nhân, tri thức ngầm 
và “sự ngẫu nhiên” để cung cấp thông tin cho việc 
áp dụng kiến thức có thể giảm dần bằng cách khai 

thác một cách có hệ thống hơn một số công cụ của 
công nghệ thông tin hiện đại hay không, để hiệu 
suất của nghiên cứu trong các tổ chức có thể trở 
nên kém thiết yếu hơn với năng lực của họ đối với 
việc hấp thụ công nghệ. Cá nhân có khuynh hướng 
nghi ngờ điều đó vì sự “khoa học hóa” ngày càng 
tăng của công nghệ có khả năng bù lại hiệu quả 
cao hơn trong các hệ thống chính thức của việc 
chuyển giao tri thức từ khoa học sang công nghệ. 
Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu quả hơn các công cụ 
thông tin hiện đại và tài liệu tốt hơn để sử dụng 
kinh nghiệm tổ chức trong quá trình phát triển sản 
phẩm trong tương lai vẫn có thể có giá trị đáng kể 
theo đúng nghĩa của nó.

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

relationship-between-science-and-technology#
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>> HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG

ƯỚC TÍNH CƯỜNG LỰC VÀ SẢN LƯỢNG KHAI 
THÁC BỀN VỮNG TỐI ĐA CHO NGHỀ LƯỚI 

RÊ HOẠT ĐỘNG TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ VÀ 
VÙNG LỘNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ThS. Nguyễn Như Sơn
Phân Viện Nghiên cứu hải sản phía Nam

TÓM TẮT 
Kết quả nghiên cứu tàu lưới rê hoạt động khai thác tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu cho thấy: số lượng tàu cá và năng suất khai thác của nghề lưới rê giai đoạn 2016 - 2021 có xu hướng 
giảm dần. Kết quả ước tính giá trị cường lực và sản lượng khai thác bền vững tối đa theo mô hình Scheafer 
và Fox có sự chênh lệch nhau về số lượng tàu cá và sản lượng khai thác lần lượt là 928 chiếc và 3.244 tấn. 
Ngoài ra, dựa vào kết quả 02 mô hình số lượng tàu và sản lượng khai thác của nghề lưới rê năm 2021 có thể 
bổ sung thêm khoảng 480 chiếc trong thời gian tới.

Từ khóa: cường lực, sản lượng, lưới rê, và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ABSTRACT 
Research results of gill nets fishing in coastal waters and coastal areas of Ba Ria - Vung Tau province show 

that: The number of fishing vessels and the fishing productivity of gill nets in the period 2016-2021 tend to 
decrease. Estimates of the maximum value of strength and sustainable fishing yield according to Scheafer 
and Fox models have different differences in the number of fishing vessels and the catches of 928 and 
3,244 tons, respectively. In addition, based on the results of 02 models, the number of ships and the fishing 
output of gill nets in 2021 can add about 480 units in the near future.

Key words: effort, catchs, gill net and Bà Rịa - Vũng Tàu province.

1. MỞ ĐẦU
Những năm qua, các cơ quan nghiên cứu đã có 

nhiều nỗ lực trong việc xác định sản lượng khai 
thác cho phép hàng năm cũng như ngưỡng giới 
hạn của cường lực khai thác nhằm tạo cơ sở khoa 
học cho việc ra các quyết định quản lý, quy hoạch 
và lập kế hoạch quản lý thông qua điều chỉnh cơ 
cấu tàu thuyền và nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch, 
chỉ tiêu khai thác hàng năm. Tuy nhiên, nguồn số 
liệu điều tra tại các cấp, các vùng miền, khu vực 
chưa được đồng bộ và liên tục. Đặc biệt, là các địa 
phương, khu vực nghiên cứu nhỏ gặp rất nhiều khó 
khăn khi không có số liệu thống kê nghề cá liên tục 
theo các năm để phục vụ công tác đánh giá và quản 
lý nghề cá tại các địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) là một trong năm 
trung tâm nghề cá của cả nước, đại diện cho nghề 
cá khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, công tác 
thống kê nghề cá tại địa phương chưa được quan 
tâm và không liên tục trong nhiều năm qua nên 

công tác quản lý nghề cá gặp khó khăn. Do đó, 
nhằm xác định cường lực khai thác tối ưu phù hợp 
với trữ lượng nguồn lợi tại vùng biển ven bờ và 
vùng lộng tỉnh BR - VT phục vụ yêu cầu quản lý. 
Qua thực tế khảo sát, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 
mô hình sản lượng khai thác thặng dư của Schaefer 
(1954) và Fox (1970) để xác định cường lực khai 
thác tối ưu cho nghề lưới rê. Mô hình này dựa trên 
các số liệu phụ thuộc nghề cá được thu thập thông 
qua công tác thu mẫu nghề cá thương phẩm và thu 
mẫu cường lực khai thác từ năm 2016 - 2021.

2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Tài liệu nghiên cứu
Nguồn số liệu của dự án “Điều tra đánh giá 

nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ và vùng lộng 
trên vùng biển của tỉnh BR - VT” từ năm 2020 - 
2021;

Nguồn số liệu của các đề tài/dự án của Viện 
Nghiên cứu Hải sản chủ trì thực hiện từ năm 2016 
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- 2019 về điều tra nghề cá thương phẩm tại tỉnh 
BR-VT.

Ngoài ra, còn sử dụng nguồn số liệu thống kê số 
lượng tàu cá hàng năm (từ 2016 - 2021) của Chi 
cục Thủy sản BR - VT [2].

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: tàu cá làm nghề lưới 

rê có kích thước chiều dài tối đa dưới 15m hoạt 
động khai thác tại vùng ven bờ và vùng lộng tỉnh 
BR-VT;

- Địa điểm nghiên cứu: các huyện/thành phố ven 
biển của tỉnh BR-VT.

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Sản lượng và cường lực khai thác tối ưu được 

ước tính dựa trên chuỗi số liệu về sản lượng, cường 
lực khai thác ở vùng biển nghiên cứu với mô hình 
sử dụng là Schaefer (1954) và Fox (1970) [7]. 

+ Mô hình Scheafer (1954):
- Trong trạng thái cân bằng của quần thể, trữ 

lượng quần thể luôn ở trạng thái cân bằng động 
tại một dung lượng nhất định. Do vậy, từ phương 
trình tương quan tuyến tính giữa tổng cường lực 
khai thác và sản lượng khai thác trên một đơn vị 
cường lực ta có thể xây dựng phương trình hồi quy 
cho sản lượng khai thác ở dạng một phương trình 
bậc 2, theo công thức: 

Do vậy, sản lượng khai thác bền vững tối ưu 
(MSY) và cường lực khai thác tương ứng (fMSY) 
được ước tính như sau. 

Cường lực khai thác tối ưu (fMSY) được tính theo 
công thức: 

Sản lượng khai thác bền vững tối ưu (MSY) được 
tính theo công thức:

+ Mô hình Fox (1970):
Fox (1970) đưa ra mô hình dạng phi tuyến như 

sau:

Dạng tuyến tính như sau:

 
Đường cong của phương trình có một sản lượng 

cực đại bằng sản lượng bền vững tối đa Ymax= 
MSY ứng với cường lực khai thác hợp lý fmax = 
fMSY. Giá trị MSY và fMSY được xác định như sau:

 Biến đổi phương trình ta được:  

 Đạo hàm Yi theo fi  ta có:

- Đối với vùng biển nhiệt đới có khu hệ cá đa 
loài và hoạt động khai thác hải sản đa ngành nghề 
thì việc áp dụng mô hình Sheafer và Fox đối với 
từng loài đơn lẻ không thể thực hiện được. Sparre 
& Siebren [7] đã đưa ra phương pháp ước tính sản 
lượng và cường lực khai thác tối đa cho từng nghề 
riêng biệt dựa trên cường lực tổng sản lượng khai 
thác của loại nghề đó theo thời gian. Phương pháp 
này đã được trình bày trong sách hướng dẫn đánh 
giá nguồn lợi cá nhiệt đới của FAO và đã được 
nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam áp dụng.

2.3. Xử lý số liệu
Việc phân tích, xử lý số liệu được thực hiện theo 

hướng dẫn của FAO [8]. Các chỉ tiêu được tính 
toán như năng suất khai thác trung bình (CPUE, 
kg/ngày/tàu), hệ số hoạt động của tàu (BAC), tổng 
sản lượng khai thác (Y, tấn) được xác định theo 
phương pháp thống kê mô tả thông thường.

- Năng suất khai thác: Năng suất khai thác trung 
bình của mỗi đội tàu được ước tính theo công thức 
dưới đây:
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Trong đó: - là năng suất khai 
thác trung bình của đội tàu cần tính; n - là số mẫu 
thu thập được; CPUEi - là năng suất khai thác của 
tàu thứ i (mẫu thứ i).

- Sản lượng khai thác: Công thức ước lượng tổng 
sản lượng khai thác được tính cho từng đội tàu:

Trong đó: - là năng suất khai 
thác trung bình của đội tàu i (kg/ngày/tàu); A- Số 
ngày hoạt động tiềm năng của đội tàu i; F- Số tàu 
hiện có của đội tàu i; BAC - Hệ số hoạt động của 
đội tàu i.

- Tổng sản lượng khai thác của nghề:

Trong đó: Y - Tổng sản lượng khai thác của 
nghề; Yi - Sản lượng khai thác của đội tàu thứ i; 
n - Tổng số đội tàu tham gia khai thác.

Nhằm tăng tính chính xác trong khâu xử lý số 
liệu, dự án sử dụng công thức quy chuẩn cường 
lực khai thác của các đội tàu theo khả năng 
khai thác của đội tàu chuẩn theo công thức quy 
chuẩn của Robson (1966) được mô tả trong tài 
liệu của P. Sparre & S. C. Venema (1992) [6]. 
Quy chuẩn đội tàu (i) theo đội tàu chuẩn (c). 

Trong đó: Fci - Tổng cường lực khai thác của 
đội tàu (i) đã được quy chuẩn; Fi - Tổng cường 

lực khai thác của đội tàu (i);  - là 

năng suất khai thác thực của đội tàu (i); 

 - là năng suất khai thác của đội tàu chuẩn.
Đội tàu chuẩn được lựa chọn phải đáp ứng điều 

kiện của mô hình đồng thời hệ số tương quan giữa 
tổng cường lực khai thác và năng suất khai thác 
của đội tàu chuẩn phải là cao nhất so với các đội 
tàu còn lại.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

3.1. Hiện trạng tàu lưới rê hoạt động khai 
thác tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh BR-
VT, giai đoạn 2016 - 2021

3.1.1. Số lượng tàu lưới rê

Kết quả khảo sát bổ sung tàu cá hoạt động tại 
vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh BR-VT, giai 
đoạn năm 2016 - 2021 được trình bày trong bảng 
1.

Bảng 1: Cơ cấu đội tàu lưới rê hoạt động khai thác hải sản 
ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh BR-VT, giai đoạn 2016 

- 2021

Qua bảng 1 nhận thấy, tàu lưới rê hoạt động khai 
thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh BR-
VT có xu hướng giảm dần từ năm 2016 đến 2021, 
trung bình giảm khoảng 115 tàu/năm.

3.1.2. Năng suất khai thác
Năng suất khai thác của các đội tàu hoạt động 

tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh BR-VT 
trong giai đoạn năm 2016 - 2021, thể hiện dưới 
Bảng 2.

Bảng 2: Bình quân năng suất của đội tàu lưới rê hoạt động 
khai thác tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh BR-VT, giai 

đoạn 2016 - 2021

Trung bình năng suất khai thác của một tàu làm 
nghề lưới rê trong năm khoảng 110 kg/tàu và có xu 
hướng giảm dần từ năm 2016 đến 2021. Năng suất 
khai thác của nhóm tàu từ 12-15m cao hơn nhóm 
tàu dưới 12m.

3.2. Ước tính sản lượng và cường lực khai 
thác bền vững tối đa nghề lưới rê dưới 15m tại 
tỉnh BR-VT

3.2.1. Chuẩn hóa cường lực khai thác ở vùng 
biển ven bờ và vùng lộng BR-VT

Trên cơ sở tương quan giữa sản lượng sản khai 
thác bình quân và số lượng tàu khai thác của các 
đội tàu lưới rê dưới 12 m và 12-<15 m tại vùng 
biển ven bờ và vùng lộng BR-VT. Nhóm nghiên 
cứu lựa chọn được đội tàu tiêu chuẩn cho nghề 
lưới rê là nhóm tàu có chiều dài <12 m. Từ kết quả 
lựa chọn đội tàu chuẩn của nghề lưới rê, chuẩn hoá 
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đội tàu khai thác theo công thức (2-13), ước tính 
được số tàu tiêu chuẩn khai thác tại vùng biển ven 
bờ và vùng lộng BR-VT, thể hiện dưới Bảng 3.

Bảng 3: Số lượng tàu chuẩn khai thác tại vùng biển ven bờ 
và vùng lộng BR-VT, giai đoạn 2016 - 2021

3.2.2. Sản lượng bền vững và số tàu khai thác 
tối đa theo tàu tiêu chuẩn

Trên cơ sở số lượng tàu chuẩn và sản lượng khai 
thác tại vùng biển ven bờ, vùng lộng tỉnh BR-VT 
trong giai đoạn 2016 - 2021, nhóm nghiên cứu ứng 
dụng mô hình schaefer (1954) và mô hình Fox 
(1970) để xác định sản lượng và số tàu khai thác 
bền vững cho nghề lưới rê hoạt động khai thác ở 
vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh BR-VT như 
Bảng 4 và Hình 1.

Bảng 4: Sản lượng và số tàu bền vững theo mô hình 
Scheafer và Fox

Hình 1: Mô hình Schaefer và Fox ước tính sản lượng và 
cường lực khai thác bền vững tối đa của nhóm nghề lưới rê 

hoạt động tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh BR - VT
Theo kết quả tính toán của mô hình Scheafer, số 

tàu bền vững tối đa (tàu chuẩn) cho vùng biển ven 
bờ và vùng lộng tỉnh BR-VT là 2.595 chiếc, sản 
lượng khai thác tối ưu là 20.202 tấn. Trong khi đó, 

tính toán theo mô hình Fox thì số tàu bền vững tối 
đa là 1.667 chiếc, tương ứng với sản lượng tối ưu 
là 16.956 tấn.

3.2.3. Số tàu khai thác tối đa theo đội tàu thực
Trên cơ sở ước tính số lượng tàu bền vững tối đa 

theo đội tàu chuẩn, ước tính được số tàu bền vững 
tối đa theo đội tàu thực khai thác tại vùng biển ven 
bờ và vùng lộng cho từng nghề và nhóm chiều dài 
được trình bày trong Bảng 5.
Bảng 5: Số tàu lưới rê bền vững tối đa ở vùng ven bờ và vùng 

lộng biển BR-VT

3.3. Thảo luận vấn đề
Việc đánh giá cường lực và sản lượng khai thác 

bền vững tối đa tại vùng biển ven bờ và vùng lộng 
tỉnh BR-VT có xu hướng tương tự như các tỉnh 
vùng Đông và Tây Nam bộ (Kiên Giang và Trà 
Vinh) là sự khai thác quá mức của một số nghề 
thuộc danh mục cấm của Thông tư 19/2018/TT-
BNN [1] như lưới kéo, rập bát quái, đăng, đáy, Te, 
xiệp. Điều này cho thấy, việc sử dụng các loại ngư 
cụ cấm trong khai thác thủy sản tại vùng biển ven 
bờ và vùng lộng của nhiều địa phương vẫn đang 
diễn ra và cần được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, 
việc cắt giảm hoặc cấm triệt để các loại nghề cấm 
này chúng ta cần lưu ý đến vấn đề an sinh xã hội 
tại cộng đồng ngư dân ven biển. Bởi tàu làm nghề 
cấm thường hoạt động khai thác tại vùng biển ven 
bờ và vùng lộng có hiệu quả hơn so với các nghề 
khác [3,4,5], đội tàu khai thác có xu hướng phát 
triển mạnh và số nhân khẩu của hộ gia đình phụ 
thuộc vào hoạt động khai thác thủy sản là rất lớn.

Ước tính cường lực và sản lượng khai thác tại 
vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh BR-VT gặp 
nhiều khó khăn, do công tác thống kê nghề cá 
tại địa phương chưa được liên tục theo thời gian 
(chuỗi số liệu từ 2016-2021). Hầu hết các số liệu 
này được sử dụng từ nguồn của các đề tài/dự án do 
Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì thực hiện, nhưng 
chưa phản ánh được hết chuỗi số liệu của các nghề 
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khai thác thủy sản tại vùng biển nghiên cứu. Do 
đó, kết quả ước tính giá trị cường lực và sản lượng 
khai thác bền vững tối đa sẽ có sự sai lệch nhất 
định, nhưng kết quả của báo cáo này đã cung cấp 
được 01 tiêu chí trong việc cắt giảm tàu cá làm 
nghề khai thác thủy sản tại tỉnh BR-VT.

Năm 2021, số lượng tàu và sản lượng khai thác 
nghề lưới rê hoạt động khai thác ở vùng lộng 
và vùng ven bờ lần lượt là 1.888 chiếc và 8.721 
tấn [6]. Do đó, kết hợp với ước tính từ mô hình 
Scheafer và Fox tại mục 3.2.2 có thể tăng thêm 
khoảng 480 chiếc. Đây là cơ sở khoa học quan 
trọng để cơ quan quản lý của tỉnh chuyển đổi số 
lượng tàu cá từ nghề cấm khai thác sang nghề lưới 
rê của địa phương.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
Tàu lưới rê hoạt động khai thác tại vùng ven bờ 

và vùng lộng tỉnh BR-VT có xu hướng giảm dần 
từ 2016 - 2021, bình quân giảm khoảng 115 tàu/
năm.

Năng suất khai thác trung bình của nghề lưới rê 
dưới 15m có xu hướng tăng dần theo chiều tăng 
kích thước tàu cá, nhóm tàu 12-15m trung bình đạt 
142,6 kg/ngày/tàu.

Cường lực và sản lượng khai thác bền vững tối 
đa được ước tính theo mô hình Scheafer lần lượt 
đạt 2.595 chiếc và 20.202 tấn.

Cường lực và sản lượng khai thác bền vững tối 
đa được ước tính theo mô hình Fox lần lượt đạt 
1.667 chiếc và 16.956 tấn.

4.2. Kiến nghị
Ước tính cường lực và sản lượng khai thác bền 

vững tối đa tại vùng biển ven bờ và vùng lộng 
tỉnh BR-VT chưa phản ánh đầy đủ các nhóm nghề 
(câu, chụp,..), do thiếu số liệu thống kê liên tục 
của nhiều năm tham chiếu. Do đó, để quản lý được 
nghề cá tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh BR - VT cần thực hiện công 
tác thu mẫu nghề cá thương phẩm cần được thực 
hiện theo kế hoạch hàng năm.

N.N.S
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NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH THỦY CANH HỒI LƯU 
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT IoT PHỤC VỤ NÔNG 

NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU

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

TÓM TẮT 
Kỹ thuật thủy canh hiện nay được xem là giải pháp tốt nhất để trồng rau sạch không cần đất mà chỉ sử 

dụng dung dịch dinh dưỡng hòa trong nước, phù hợp ở những nơi đô thị không có đủ không gian đất cho 
phép trồng trọt. Mục đích của nghiên cứu này là thiết kế và chế tạo hệ thống trồng rau thủy canh hồi lưu 
ứng dụng kỹ thuật IoT, trong đó thành phần dinh dưỡng sẽ được giám sát và điều chỉnh một cách tự động 
bởi cảm biến, hệ thống điều khiển và webserver. Hệ thống điều khiển được thiết kế với vi điều khiển trung 
tâm là ESP32, các cảm biến pH và TDS đặt trong két dung dịch có chức năng giám sát nồng độ dinh dưỡng 
và gửi tín hiệu đến bộ điều khiển để điều khiển các bơm châm thêm dung dịch hoặc thêm nước nhằm điều 
chỉnh thành phần dinh dưỡng trong ngưỡng cho phép. Dữ liệu đo sẽ gửi lên webserver để người chủ có thể 
giám sát sự phát triển của cây ở bất cứ nơi đâu có kết nối internet. Kết quả thử nghiệm với cây xà lách, húng 
quế và rau cải cho thấy hệ thống tự động đo và điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp theo chu trình phát triển 
của cây. Với hệ thống này cây lớn nhanh, thân cây lớn, lá to và thời gian thu hoạch nhanh hơn so với trồng 
bằng phương pháp truyền thống trồng rau trên đất. 

Từ khóa: Nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật IoT, thuỷ canh hồi lưu, webserver, độ dinh dưỡng cho rau, cảm 
biến. 

ABSTRACT 
Hydroponics currently are looked the best way to grow clean vegetables without soil but only using 

solution of nutrient dissolved water, suitable where urban areas do not have enough land space to allow 
them to grow. The purpose of this research is to design and manufacture vegetable growing hydroponic 
system recycles the application of IoT techniques, inside nutritional components will be automatically 
monitored and controlled by sensors, control system and webserver. The control system is designed with 
the central microcontroller ESP32, the pH and TDS sensors placed in solution that have function monitor the 
nutrient concentration and sends signals to the controller to control pumps prickle more solution or water 
to adjust nutrient components reach threshold allowing. The measurement data will be sent to webserver 
so that the owner can monitor growth of plant anywhere with internet connection. Test results with salads, 
vegetables and basils show automatic system of measuring and adjust nutrition according to plant growth 
cycle. With this system plants grow faster, the trunks are large, the leaves the time of harvesting is faster 
than traditional soil vegetable cultivation

Key words: Hi-tech agriculture, IoT technology, hydroponics, webserver, vegetable nutrition, sensors.

I. GIỚI THIỆU
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lâu nay được biết đến là 
địa phương có thế mạnh về phát triển công nghiệp, 
cảng biển và du lịch. Tuy nhiên, ngoài ba thế mạnh 
trên nông nghiệp công nghệ cao cũng được xác 
định là trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 
2020 - 2025 [1]. Hiện nay có rất nhiều mô hình 
nông nghiệp công nghệ cao được giới thiệu đến 

người nông dân, một trong số đó là mô hình trồng 
rau sạch thủy canh để giải quyết vấn đề rau sạch 
cho người dân khi sức khỏe ngày càng được quan 
tâm. Kỹ thuật trồng rau thủy canh là kỹ thuật trồng 
rau không sử dụng đất, dung dịch dinh dưỡng được 
hòa với nước và được sử dụng làm nguồn thức ăn 
cho sự phát triển của cây trồng, khi áp dụng kỹ 
thuật này rau trồng được cung cấp đầy đủ chất 
dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển nhanh thân 
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cây và lá to, cho năng suất cao, do không dùng 
thuốc bảo vệ thực vật nên không bị ô nhiễm hóa 
chất, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng. 
Công nghệ này có thể tận dụng được những diện 
tích rất nhỏ để tạo ra những sản phẩm rau an toàn, 
có năng suất cao. Ngoài ra người trồng rau còn có 
khả năng trồng ổn định quanh năm, cả trong điều 
kiện trái vụ, nâng điều kiện canh tác lên 11-12 vụ 
trong năm đảm bảo đủ rau sạch cung cấp cho gia 
đình và có thể kinh doanh.

Kỹ thuật trồng rau sạch thủy canh có những ưu 
điểm sau:

- Điều chỉnh dinh dưỡng cho cây một cách tối ưu 
giúp cây phát triển vượt trội, mỗi loại rau có thể 
cung cấp dinh dưỡng khác nhau, giám sát chất gây 
hại cho cây và không có chất tồn dư từ vụ trước.

- Đảm bảo đủ nước cho cây, tiết kiệm nước do 
cây sử dụng trực tiếp nước trong dụng cụ đựng 
dung dịch nên nước không bị thất thoát do ngấm 
vào đất hoặc bốc hơi [3]. 

- Giảm chi phí nhân công do giảm bớt một số 
khâu như làm đất, làm cỏ, vun xới và tưới nước. 
Dễ thanh trùng vì chỉ cần rửa bằng formaldehyt 
loãng và nước lã sạch. Hạn chế sử dụng thuốc 
bảo thực vật và điều chỉnh được hàm lượng dinh 
dưỡng nên tạo ra sản phẩm rau an toàn [2].

- Kỹ thuật thủy canh cho phép trồng được rau 
trái vụ do điều khiển được các yếu tố môi trường. 
Nâng cao năng suất và chất lượng rau: Năng suất 
rau có thể tăng từ 25 - 500% [4].

Ngày nay việc ứng dụng kỹ thuật IoT trong trồng 
rau thủy canh được nghiên cứu rộng rãi [5-8]. Hầu 
hết các nghiên cứu đều ứng dụng các thiết bị IoT 
để giám sát và điều khiển thông số môi trường và 
cung cấp dinh dưỡng phù hợp để trồng một loại 
cây cụ thể. Trong nghiên cứu này chúng tôi tập 
trung xây dựng mô hình trồng rau thủy canh phù 
hợp bố trí trên sân thượng toà nhà và ứng dụng 
thiết bị IoT để đo lường, giám sát thông số môi 
trường và dung dịch dinh dưỡng đồng thời điều 
khiển tự động quá trình chăm sóc cây dựa trên quy 
trình dinh dưỡng đã được phân tích. Mô hình này 
cho phép tự động chăm sóc cho từng nhóm cây có 
công thức dinh dưỡng giống nhau như rau xà lách, 
húng quế và rau cải.

II. KỸ THUẬT THỦY CANH HỒI LƯU
Hiện nay có rất nhiều mô hình trồng rau thủy 

canh được nghiên cứu và triển khai, mỗi mô hình 
có ưu nhược điểm riêng. Bảng 1 phân tích ưu 
nhược điểm của các mô hình trồng rau thủy canh.

Bảng 1. Phân tích ưu nhược điểm của các mô hình trồng rau 
thủy canh

Qua phân tích ưu nhược điểm các mô hình thủy 
canh trên bảng 1, để áp dụng kỹ thuật IoT cho hệ 
thống trồng rau thủy canh, trong nghiên cứu này 
chúng tôi chọn phương pháp thủy canh hồi lưu. 
Phương pháp trồng rau thủy canh hồi lưu (hay còn 
gọi là thủy canh động) là mô hình trồng rau được 
thiết kế với hệ thống thùng chứa và các ống thủy 
canh. Dung dịch dinh dưỡng thủy canh sẽ được 
bơm đều từ thùng chứa dung dịch đi khắp các ống, 
phần dư còn lại sẽ được luân chuyển về thùng chứa 
ban đầu. Quá trình này được diễn ra liên tục nên 
được gọi là thủy canh hồi lưu. Ưu điểm của mô 
hình thủy canh hồi lưu so với mô hình thủy canh 
tĩnh và thủy canh dạng bấc là mô hình thủy canh 
hồi lưu giúp cây dễ hấp thụ dinh dưỡng và phát 
triển tốt hơn. Hiện nay đã có một vài mô hình ứng 
dụng Công nghệ cao vào trồng rau sạch thuỷ canh 
với hệ thống bơm tự động hoặc có thể hẹn giờ. 
Điều này có thể giúp tiết kiệm đến 70% sức lao 
động so với những cách thông thường. Như vậy sẽ 
giúp bạn chủ động được thời gian chăm sóc cũng 
như có thể kiểm soát được độ tăng trưởng thích 
hợp cho cây trồng thủy canh phát triển tốt nhất. 
Hệ thống thủy canh hồi lưu hoạt động hoàn toàn 
tự động. Hoạt động theo một chu trình khép kín 
và không cần đất nên ít có sâu bệnh hại đến cây. 
Người dân không cần phải tốn quá nhiều thời gian 
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và công sức vào việc chăm sóc, tưới nước, bắt sâu 
bệnh hay cải tạo hệ thống. Chính vì thế, mô hình 
này rất thích hợp với những người không có nhiều 
thời gian nhưng vẫn muốn tự tạo một vườn rau 
cho gia đình. Mặc dù trong thời gian đầu, chi phí 
lắp đặt cho hệ thống hồi lưu thường cao hơn so với 
các hệ thống thủy canh khác như trong quá trình 
nuôi trồng cây. Phương pháp thủy canh hồi lưu lại 
tiết kiệm được rất nhiều khoản chi phí như chi phí 
dinh dưỡng cho cây trồng, chi phí mua máy sục 
khí, chi phí mua thuốc trừ sâu bệnh. Phương pháp 
này có thể cho năng suất cao hơn từ 2 đến 3 lần 
so với các phương pháp trồng truyền thống. Cây 
trồng phát triển đồng đều, thân cây to lớn và tuyệt 
đối an toàn đối với sức khỏe của con người [2].

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Trình tự các bước xây dựng mô hình 

trồng rau thủy canh hồi lưu ứng dụng kỹ thuật 
IoT

Mô hình trồng rau thủy canh ứng dụng kỹ thuật 
IoT được xây dựng giúp cho chủ vườn có thể thực 
hiện việc chăm sóc vườn rau từ khoảng cách rất xa 
lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số chỉ 
bằng một chiếc điện thoại thông minh. Mô hình sử 
dụng những cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, 
pH, độ dẫn điện TDS để kiểm soát tốt nồng độ 
dinh dưỡng và kết nối mạng 3G, WIFI để giám sát, 
điều khiển tự động hệ thống ở mọi nơi, mọi lúc, 
tạo ra điều kiện sinh trưởng lý tưởng nhất cho rau 
thuỷ canh. Trình tự các bước thiết kế và chế tạo mô 
hình trồng rau thủy canh hồi lưu ứng dụng công 
nghệ IoT được trình bày trong hình 1. 

Hình 1. Trình tự các bước xây dựng mô hình thủy canh hồi 
lưu ứng dụng IoT

3.2. Thiết kế và chế tạo mô hình cơ khí
Dựa trên nguyên lý của hệ thống thủy canh hồi 

lưu, diện tích nơi đặt mô hình, sản lượng rau trên 
một vụ, quá trình thiết kế hệ thống cơ khí sẽ tiến 
hành trên phần mềm Solidworks. Bảng vẽ thiết kế 
và chế tạo mô hình trồng rau thủy canh được trình 
bày trên hình 2.

Hình 2. Bảng vẽ mô hình cơ khí của hệ thống thủy canh hồi 
lưu

Hệ thống cơ khí thiết kế gồm 2 phần chính là 
hệ thống khung cơ khí và hệ thống cung cấp dinh 
dưỡng. Dinh dưỡng cung cấp cho cây được pha 
trộn theo một tỉ lệ dựa trên chế độ dinh dưỡng của 
từng loại cây trồng theo từng giai đoạn. Dung dịch 
dinh dưỡng từ bồn chứa sẽ được bơm lên các máng 
nhựa thủy canh. Mỗi máng thủy canh được thiết 
kế nghiêng một góc 50 nhằm để dung dịch chảy 
theo ống xả và quay trở về bồn chứa. Để tạo môi 
trường thông thoáng, hệ thống gồm 2 quạt đối lưu 
được thiết kế 2 bên gồm một bên hút không khí 
vào, và một bên đẩy khí ra, tạo thành dòng khí đối 
lưu trong hệ thống. Tốc độ quạt dựa theo sự thay 
đổi nhiệt độ bên trong hệ thống và chương trình đã 
thiết lập sẵn.

3.3. Thiết kế hệ thống điều khiển và webserver
Hệ thống điều khiển cho mô hình trồng rau thủy 

canh hồi lưu ứng dụng kỹ thuật IoT được mô tả 
như hình 3. Hệ thống gồm có các chức năng: đo 
lường - điều khiển và giám sát qua mạng internet.
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Hình 3. Sơ đồ tổng quát hệ thống điều khiển
- Khối đo lường: Gồm các cảm biến DHT22 đo 

nhiệt độ và độ ẩm bên trong hệ thống. Các cảm 
biến mức nước đo mức dung dịch thủy canh còn 
lại trong bình. Cảm biến PH, cảm biến TDS được 
đặt trong bồn chứa dung dịch dinh dưỡng để đo độ 
pH và độ đặc của dung dịch.

- Khối điều khiển trung tâm: Gồm các module, 
vi mạch được lắp ghép với nhau tạo thành một hệ 
thống điều khiển hoàn chỉnh. Vi điều khiển trung 
tâm là ESP32 NodeMCU-32 V1.2 Ai-Thinker 
được phát triển trên nền module trung tâm là ESP32 
với công nghệ Wifi, BLE và nhân ARM SoC, tích 
hợp mạch nạp và giao tiếp UART CP2102. Ngoài 
ra còn có các mạch xử lý tín hiệu vào của cảm 
biến PH và Cảm biến TDS, mạch cầu BTS 7960, 
mosfet và relay được kết nối với vi điều khiển.

- Cơ cấu chấp hành: Hệ thống dùng mạch cầu 
BTS 7960 để điều khiển tốc độ quạt đối lưu và 
cường độ sáng của đèn led, và sử dụng relay để 
kích hoạt các máy bơm định lượng và máy bơm 
châm thêm nước.

- Raspberry Pi 3 by Server: Gồm Raspberry Pi 
3 làm Server, màn hình cảm ứng 7 inch và bộ nhớ 
thẻ SD 16G. Bộ điều khiển gửi dữ liệu lên server 
qua sóng wifi, dữ liệu được lưu vào thẻ nhớ SD 
và người dùng có thể tùy chỉnh các thông số dinh 
dưỡng, môi trường thông qua màn hình cảm ứng.

- Webserver: Trang web được xây dựng trên 
công cụ lập trình Node-RED nhằm hiển thị và theo 
dõi dữ liệu của hệ thống đo. Dữ liệu của hệ thống 
hiển thị trên phần Dashboard gồm dữ liệu hiện thời 

và biểu đồ dữ liệu của cảm biến đo được. Dữ liệu 
hiện thời của hệ thống được hiển thị và cập nhật 
liên tục các thông số đo trên trang web giúp người 
sử dụng giám sát được các thông số môi trường 
sống của cây. Ngoài ra, người dùng còn có thể truy 
cập trang web từ xa để giám sát chất lượng cây 
trồng và điều chỉnh thông số đèn, quạt.

IV. THÍ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Quá trình thực nghiệm trong vòng 40 ngày gồm 

3 giai đoạn trồng các cây rau gồm xà lách, cải và 
húng quế. Mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu 
ứng dụng kỹ thuật IoT do nhóm nghiên cứu chế 
tạo được trình bày trên hình 4. Bảng 2 so sánh kết 
quả trồng rau cải trên mô hình thủy canh hồi lưu 
ứng dụng IoT với kỹ thuật thủy canh thông thường.

Hình 4. Mô hình trồng rau thủy canh ứng dụng IoT được 
chế tạo và thử nghiệm

Bảng 2. So sánh kết quả trồng rau cải trên hai mô hình.
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Quá trình trồng thực nghiệm trên mô hình thủy 
canh hồi lưu ứng dụng kỹ thuật IoT gồm bốn giai 
đoạn, cụ thể như sau:
	Giai đoạn ươm hạt: thực hiện ươm hạt từ 5-7 

ngày, đến khi ra 3 lá, trồng vào các khay của mô 
hình thủy canh.
	Giai đoạn tăng trưởng: Bơm một lượng chất 

dinh dưỡng với nồng độ là 400 ppm. Và mỗi ngày 
tự động bơm một lượng tăng dần theo phương 
trình mức TDS = số ngày x 25 + 400 (sai số ± 
25ppm), cho đến ngày thứ 10, nồng độ chất điện 
phân là 650 ppm. 
	Giai đoạn phát triển: Đến giai đoạn phát 

triển, mức TDS hiện tại là 650 ppm (từ ngày thứ 
11) mỗi ngày hệ thống sẽ bơm theo một lượng chất 
dinh dưỡng vẫn theo phương trình mức TDS = số 
ngày x 25 + 400 (sai số ± 25ppm), cho đến ngày 
thứ 20 nồng độ chất dinh dưỡng đạt 900 ppm. Sau 
ngày thứ 20, chúng tôi thấy cây rau cải, rau diếp, 
rau xà lách phát triển tốt. 
	Giai đoạn gần thu hoạch (ngày thứ 20) giảm 

nồng độ chất dung dịch từ 900 ppm đến 700ppm, 
mỗi ngày hệ thống bơm một lượng chất dinh dưỡng 
theo phương trình Mức TDS = số ngày x (-20) + 
1300 (sai số ± 25ppm), cho đến ngày thứ 30 nồng 
độ chất dinh dưỡng đạt 700 ppm. Đến ngày thứ 31, 
không bơm chất dinh dưỡng, chỉ cung cấp nước 
sạch cho hệ thống thủy canh, và thu hoạch dần rau 
trên hệ thống.

Dựa trên kết quả chạy thử nghiệm trồng rau sạch 
trong hệ thống thủy canh hồi lưu ứng dụng kỹ 
thuật IoT đã đạt những ưu điểm vượt trội so với hệ 
thống thủy canh thông thường.
•	Quá trình giám sát và chăm sóc cây thuận lợi ở 

khắp mọi nơi, không cần con người trực tiếp theo 
dõi và vận hành.
•	Hệ thống tự động đo và giám sát nồng độ chất 

dinh dưỡng cập nhật liên tục và gửi dữ liệu lên 
webserver.
•	Thời gian thu hoạch cây của hệ thống thủy 

canh ứng dụng kỹ thuật IoT ngắn hơn so với cây 
trồng trên thủy canh thông thường.
•	Thân cây to, khỏe, sản lượng tăng, đảm bảo 

sạch và an toàn cho người tiêu dùng.
Với kết quả đạt được từ mô hình này có thể giới 

thiệu cho người dân ở thành phố Vũng Tàu và các 
vùng lân cận có thể triển khai trồng rau sạch tại 

nhà, đảm bảo cung cấp đủ nguồn rau sạch cho gia 
đình và cho người thân cũng như tạo nên thú vui 
trồng cây trong gia đình.

L.N.T
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BỘ LỌC SỬ DỤNG CHẤT THẢI THỰC 
VẬT ĐỂ LOẠI BỎ KIM LOẠI NẶNG KHỎI 
NƯỚC 

Khi dầu ăn được chiết xuất từ   đậu phộng và 
hạt hướng dương, một chất thải được gọi là 

bột hạt có dầu sẽ bị bỏ lại. Nghiên cứu mới cho 
thấy protein thu hoạch từ bữa ăn đó có thể được 
sử dụng để lọc các kim loại nặng ra khỏi nước bị 
ô nhiễm.

Nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà khoa 
học từ Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore 
(NTU) và viện nghiên cứu ETH Zurich, Thụy Sĩ.

Họ bắt đầu bằng cách chiết xuất protein từ bột 
đậu phộng và hạt hướng dương, sau đó cuộn các 
chuỗi protein lại với nhau để tạo thành cấu trúc 
giống như sợi dây kích thước nano được gọi là sợi 
amyloid protein. Sau đó, các sợi này được kết hợp 
với than hoạt tính, để tạo thành màng lọc lai.

Khi các màng lọc được sử dụng để lọc nước bị 
nhiễm chì, bạch kim và crom, chúng được phát 
hiện loại bỏ tới 99,89% kim loại nặng đó, cho 
phép nước đáp ứng các tiêu chuẩn nước uống 
quốc tế. Hiệu ứng này chủ yếu là do các sợi hoạt 
động như “sàng phân tử”, hút và giữ ion kim loại 
nặng đi qua.

Theo tính toán của các nhà khoa học, chỉ cần 
16 kg (35 lb) protein hướng dương để lọc thể tích 
tương đương của một bể bơi cỡ olympic bị nhiễm 
400 phần tỷ chì. Khi các màng trở nên bão hòa với 
các kim loại bị mắc kẹt, chúng có thể được làm 
khô và sau đó đốt cháy. Làm như vậy sẽ phá hủy 
các sợi nhưng để lại kim loại phía sau, cho phép 
tái chế các kim loại có giá trị hơn (chẳng hạn như 
bạch kim).

Ngoài ra, các sợi amyloid của protein vẫn còn 
trong màng khi nó đang được sử dụng, trái ngược 
với việc được giải phóng vào nước lọc. Đây là 
thực tế quan trọng, vì amyloids có thể gây tổn 
thương mô và suy cơ quan khi chúng hình thành 
và tích tụ trong cơ thể.

Hiện nay người ta hy vọng rằng một khi được 
phát triển hơn nữa, màng lọc có thể là giải pháp 
thay thế chi phí thấp cho các công nghệ truyền 
thống như thẩm thấu ngược, không chỉ đắt hơn mà 
còn đòi hỏi nguồn điện. Như một phần thưởng bổ 
sung, các màng này sẽ cung cấp công dụng khác 
cho bột hạt có dầu, đôi khi được sử dụng làm thức 
ăn gia súc nhưng thường bị loại bỏ.

Nguồn: vietQ.vn

SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢM 
ÁCH TẮC GIAO THÔNG 

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Aston phát 
triển hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới có 

khả năng đọc cảnh quay camera trực tiếp và điều 
chỉnh đèn tín hiệu điều phối, duy trì di chuyển ổn 
định, giảm ách tắc giao thông.

Những hàng dài phương tiện ùn ứ, tắc nghẽn 
tại cột đèn tín hiệu giao thông có thể sẽ được giải 
quyết triệt để nhờ công nghệ AI mới của các nhà 
nghiên cứu thuộc Đại học Aston. Hệ thống AI đầu 
tiên của công nghệ này quét các cảnh quay video 
trực tiếp và điều chỉnh đèn để điều phối tại chỗ, 
giữ cho giao thông di chuyển ổn định và giảm tắc 
nghẽn.

Phương pháp này sử dụng kỹ thuật máy học 
tăng cường sâu, trong đó phần mềm nhận ra khi 
nào hoạt động không tốt và chuyển sang cách tiếp 
cận mới hoặc tiếp tục cải thiện khi đang đạt được 
tiến bộ. Hệ thống AI vượt qua tất cả các phương 
pháp tiếp cận khác trong thử nghiệm, thường phụ 
thuộc vào quá trình chuyển pha, được thiết kế thủ 
công. Thời gian chuyển tín hiệu giao thông sai 
lệch là nguyên nhân chính gây ra tắc nghẽn.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một trình mô 
phỏng hiện đại bằng hình ảnh thực tế (photo-
realistic) giao thông, Giao thông 3D để đào tạo 
chương trình hệ thống AI, dạy phần mềm xử lý 
các tình huống giao thông trong những thời tiết 
khác nhau.

Khi hệ thống AI được thử nghiệm trên một giao 
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Nhưng chương trình luôn tự học chứ không phải 
được lập trình máy móc với những hướng dẫn cụ 
thể.

Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch bắt đầu thử 
nghiệm chương trình hệ thống AI điều khiển đèn 
giao thông trên những con đường thực sự trong 
năm 2022.

Nguồn: vietQ.vn

PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU TỪ VỎ TÔM PHẾ 
THẢI LÀM CHO XI MĂNG CHẮC CHẮN 
HƠN

Giáo sư Somayeh Nassiri và các nhà khoa học 
từ Đại học Bang Washington đã phát triển 

nghiên cứu mới thông qua chiết xuất hợp chất 
được gọi là chitin từ vỏ tôm mà lẽ ra đã bị loại bỏ.

Chitin là chất tạo màng sinh học tự nhiên phong 
phú thứ hai trên thế giới (sau cellulose), được tìm 
thấy trong vỏ nhiều loài giáp xác khác nhau. Nó 
gần đây đã được sử dụng trong sản xuất màng bọc 
thực phẩm có thể ủ phân, các hạt nano diệt muỗi 
và một lớp phủ kháng khuẩn.

Trong nghiên cứu mới nhất này, các nhà nghiên 
cứu đã thu được tinh thể nano chitin và sợi nano, 
mỗi tinh thể có chiều rộng bằng một phần nghìn 
chiều rộng sợi tóc người. Khi những thứ này được 
thêm vào hồ xi măng thông thường với tỷ lệ 0,05 
trọng lượng, kết quả là xi măng đã cứng chắc hơn 
tới 40% khi uốn cong và mạnh hơn 12% khi nén.

Ngoài ra, so với xi măng thông thường, thời gian 
đông kết lâu hơn khoảng một giờ. Đây thực sự là 
chất lượng mong muốn trong một số trường hợp, 
chẳng hạn như khi bê tông ướt, bê tông trộn sẵn 
vận chuyển đường dài đến địa điểm xây dựng. 
Thời gian đông kết dài hơn có thể do các sợi và 
tinh thể chitin đẩy lùi hạt xi măng riêng lẻ, làm 
thay đổi tính chất hydrat hóa của chúng.

Nhiều nghiên cứu vẫn cần được tiến hành, đặc 
biệt các nhà khoa học muốn xem xi măng ảnh 
hưởng như thế nào đến tính năng của bê tông mà 
nó được sử dụng. Cuối cùng, người ta hy vọng 
bằng cách làm cho xi măng cứng hơn sẽ phải sử 
dụng ít xi măng hơn, giảm lượng khí thải carbon 
của ngành xây dựng.

Nguồn: vietQ.vn

lộ thực, sau đó hệ thống đã thích nghi với các giao 
lộ giao thông thực mặc dù được đào tạo hoàn toàn 
trên chương trình mô phỏng. Như vậy, chương 
trình hệ thống AI có thể có hiệu quả trong nhiều 
môi trường thực tế.

Hệ thống đèn giao thông trí tuệ nhân tạo mới học sâu duy trì 
sự ổn định, giảm ách tắc trong mô phỏng. 

Ảnh: Đại học Aston
Hiện nay, hình thức tự động hóa đèn giao thông 

chính được sử dụng tại các giao lộ phụ thuộc 
vào vòng cảm ứng từ tính; một sợi dây nằm trên 
đường và phản ứng khi xe ô tô lăn qua. Chương 
trình đếm kết quả và phản ứng với dữ liệu. Do 
chương trình AI mà nhóm nhà khoa học thuộc Đại 
học Aston phát triển “nhìn thấy” lưu lượng giao 
thông cao trước khi những chiếc xe đi qua đèn và 
đưa ra quyết định tức thời, chương trình phản ứng 
nhanh hơn và ra quyết định sớm hơn.

TS George Vogiatzis, giảng viên cao cấp Khoa 
học Máy tính tại Đại học Aston cho biết: “Lý do 
phát triển chương trình AI dựa trên những hành 
vi đã học để hệ thống hiểu các tình huống chưa 
từng gặp phải một cách rõ ràng. Chúng tôi đã thử 
nghiệm chương trình với một chướng ngại vật vật 
lý gây ra tắc nghẽn, chứ không phải phân kỳ đèn 
giao thông và hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả. 
Chỉ cần có một liên kết nhân quả, máy tính cuối 
cùng sẽ xác định được liên kết đó và đưa ra phản 
ứng hợp lý. Đây là một hệ thống cực kỳ mạnh mẽ.

Chương trình có thể được thiết lập ở bất kỳ giao 
lộ nào, thực tế hoặc mô phỏng và sẽ bắt đầu học 
một cách tự chủ. Có thể cài đặt hệ thống phần 
thưởng để khuyến khích chương trình cho phép 
các phương tiện khẩn cấp đi qua nhanh chóng. 
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HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHÂN TÍCH 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ DỰA TRÊN DỮ LIỆU LỚN THÚC 
ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Ngày 20/07/2022 tại Hà Nội, Cục Thông tin 
KH&CN quốc gia đã tổ chức Hội thảo về 

Phân tích thông tin KH&CN dựa trên dữ liệu 
lớn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hội thảo nhằm 
tăng cường thêm những tri thức mới về phát triển 
hoạt động phân tích thông tin KH&CN của Việt 
Nam, phục vụ xây dựng chính sách KH&CN và 
hỗ trợ đổi mới sáng tạo; chia sẻ tri thức và kinh 
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phân tích thông 
tin KH&CN dựa trên dữ liệu lớn để thúc đẩy các 
hoạt động đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh Hội thảo
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đào Mạnh 

Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN 
quốc gia, cho biết: Đổi mới sáng tạo được Đảng và 
Nhà nước Việt Nam quan tâm và đẩy mạnh trong 
thời gian qua, Bộ KH&CN cũng là cơ quan quản 
lý nhà nước chịu trách nhiệm thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp KH&CN, tiến hành các hoạt động đổi mới 
sáng tạo. Để thực hiện các hoạt động nghiên cứu 
và phát triển những công nghệ mới phục vụ thị 
trường, thì đòi hỏi phải có phân tích thị trường, 
thông tin, dữ liệu về tình hình trên thế giới và 
tại Việt Nam, công nghệ mà chúng ta muốn đẩy 
mạnh nghiên cứu và phát triển đang nằm ở đâu, vị 
trí nào, có những quan điểm nào, các viện trường 
nào trên thế giới họ đã và đang nghiên cứu, xu 
hướng phát triển trong những lĩnh vực công nghệ 
đó như thế nào... Tất cả những điều đó cần phải 
được hiểu rõ, đặc biệt là đối với những đơn vị 
có vai trò chức năng thúc đẩy hoạt động đổi mới 

sáng tạo cho doanh nghiệp. Trong khuôn khổ dự 
án với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, KISTI 
phối hợp với Cục Thông tin KH&CN quốc gia 
tiến hành xây dựng và chuyển giao cho Việt Nam 
bộ công cụ phân tích cạnh tranh về công nghệ - 
COMPAS.

Tại hội thảo, ông Phùng Công Định - Giám đốc 
Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN đã 
trình bày về nền tảng dữ liệu lớn phục vụ nghiên 
cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Cục 
Thông tin KH&CN quốc gia đang xây dựng Cơ 
sở dữ liệu Quốc gia dựa trên nền tảng http://sti.
vista.gov.vn.

Tại Hàn Quốc, KISTI là cơ quan duy nhất liên 
quan về mảng nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ 
thông tin KH&CN. KISTI có bốn nhiệm vụ chính: 
thu thập; quản lý thông tin về KH&CN; phân tích; 
và số hóa. Năm 2013, KISTI đã xây dựng thành 
công hệ thống COMPAS để quản lý và phân tích 
thông tin.

COMPAS là công cụ phân tích thông tin, với 
chức năng chính là phân tích những bản quyền 
sáng chế; luận văn; nghiên cứu trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật đặc biệt nào đó. COMPAS cung 
cấp nền tảng dữ liệu, sau đó sẽ tự động phân tích 
và xuất báo cáo cho người dùng.

Nguồn: NASATI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHIỆT ƯỚT 
TRONG XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ AN TOÀN

Thay vì sử dụng phương pháp đốt truyền thống 
với vô số nhược điểm thì hiện nay, các chuyên 

gia tại Việt Nam đang đề xuất sử dụng công nghệ 
plasma, nhiệt ướt để nâng cao hiệu xuất, đồng thời 
tăng cường yếu tố bảo vệ môi trường trong hoạt 
động xử lý rác thải y tế.

Theo GS.TS Nguyễn Quốc Sỹ, Chủ tịch Viện 
Công nghệ VinIT, giải pháp đốt đối với rác y tế 
hiện nay có nhiều nhược điểm, thải ra khí dioxin 
và furan, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và 
môi trường.

Các vật dụng y tế như kim tiêm cần nhiệt độ 
nóng chảy lên tới 1.500 độ C, trong khi các 
phương pháp đốt thông thường dưới 850 độ C 
không làm các kim loại này phân rã, dẫn đến tồn 
lưu thủy ngân, gây hại môi trường.

Nhưng công nghệ plasma nhiệt độ cao từ 7.000 



TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC

TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 43 

đến 10.000 độ C, phân tách triệt để các liên kết 
hóa học có trong rác thải y tế, làm nóng chảy, hóa 
hơi và tiêu hủy, kể cả các chất thải bền vững về 
nhiệt.

Theo ông Sỹ, nhóm nghiên cứu của VinIT đã 
phát triển sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam với đầu 
phát plasma nhiệt công suất 400 kW, sử dụng điện 
3 pha, điện thế 10 kV ứng dụng xử lý chất thải 
rắn y tế nguy hại. Sản phẩm đầu phát plasma vừa 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng 
chế hồi tháng 1.

Trên cơ sở đầu phát plasma, có thể xây dựng dây 
chuyền xử lý gồm lò đốt, hệ thống băng chuyền, 
khoang nạp rác đầu vào, hệ thống hấp, lọc khí, hệ 
thống thủy tinh hóa rác.... Rác bị thủy tinh hóa, 
lưu giữ dưới dạng vật thể rắn, có thể được tái sử 
dụng làm tấm đá kè đường, làm kè ở biển hoặc 
chôn lấp mà không ảnh hưởng môi trường.

Ông Sỹ cho biết, sản phẩm đã thương mại hóa ở 
Nga. Hệ thống này cũng có thể thiết kế theo nhu 
cầu thực tế trong nước.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó giám đốc Trung tâm 
cơ điện thủy, Viện nghiên cứu cơ khí (Bộ Công 
thương) giới thiệu về công nghệ nhiệt ướt. Ông 
cho biết, công nghệ này có thể thay thế phương 
pháp đốt truyền thống nhưng giá thành chỉ bằng 
60%,

Hiện Công ty môi trường đô thị Hà Nội (Ureco 
13) đang ứng dụng công nghệ nhiệt ướt sử dụng 
nồi hấp nhiệt độ cao diệt vi khuẩn, virus, vi sinh 
vật... trong rác, không phát sinh khí độc, tro xỉ 
kim loại nặng. Chất thải sau khi được khử khuẩn 
sẽ chôn lấp như rác thông thường.

Công nghệ xử lý rác thải y tế bằng plasma và 
nhiệt ướt của các chuyên gia tại VinIT được kỳ 
vọng sẽ mở ra phương pháp giải quyết loại rác 

thải đặc biệt này và các vấn đề môi trường liên 
quan trong tương lai gần.

Nguồn: sohuutritue.net.vn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: PHÊ DUYỆT 
CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

Để cung cấp kịp thời những luận cứ khoa học, 
thực tiễn và giải pháp thúc đẩy thực hiện 

hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định 
hướng đến năm 2030 thông qua tập hợp nguồn lực 
KH&CN đa ngành; góp phần phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn; nâng cao 
chất lượng đời sống của người dân, thúc đẩy liên 
kết và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miển. 
Do đó, ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình này 
là tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn 
để đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện 
hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. Đề xuất được các giải pháp 
khoa học, công nghệ phục vụ phát triển nền nông 
nghiệp có trách nhiệm theo hướng kinh tế xanh, 
kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh ứng 
dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí 
hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; giải pháp 
tổng hợp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, 
bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn; giải 
pháp quản trị và kết nối các cộng đồng cư dân gắn 
với cải thiện dịch vụ công và cải cách hành chính 
trong nông thôn.
Xây dựng và nhân rộng được các mô hình phát 
triển kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông 
thôn phù hợp với điều kiện đặc thù, phát huy được 
thế mạnh của từng địa phương, vùng, miền trên cơ 
sở ứng dụng thành thực khoa học, công nghệ, thúc 
đẩy liên kết sản xuất và phát triển thị trường theo 
chuỗi giá trị nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, sản 
phẩm cấp tỉnh và sản phẩm đặc thù địa phương.

Nguồn: sokhcn.angiang.gov.vn



44 > TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO LÒ ĐỐT RÁC 
THẢI TẠO KHÍ SẠCH

Việc xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay chủ yếu 
vẫn sử dụng công nghệ chôn lấp với tỷ lệ 

71%, 13% sử dụng công nghệ đốt, còn lại là các 
giải pháp khác. Ngoài ra, khó khăn lớn nhất trong 
việc xử lý rác thải tại Việt Nam là rác thải chưa 
được phân loại từ đầu nguồn và chi phí đốt rác quá 
lớn đối với các khu vực nông thôn của Việt Nam. 
Trong khi đó, việc chôn lấp rác thải tạo nước rỉ rác 
gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm 
cũng như môi trường sống của người dân.

Từ nhiều năm trước, TS Nguyễn Đình Trọng, 
Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam, 
đã bắt tay nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ đốt rác, 
hạn chế nhất của phương pháp này là khí thải. Tìm 
cách giảm thiểu lượng khí thải độc hại này, công 
nghệ đốt rác sẽ là ưu việt để khắc phục tình trạng 
nêu trên. Từ đây, ông và các cộng sự đã tự nghiên 
cứu, sản xuất thành công nhiều loại lò đốt rác với 
công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy chuẩn của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sản phẩm “Lò đốt rác tạo khí sạch” của TS 
Nguyễn Đình Trọng về bản chất là sử dụng khí 
tự nhiên CNC để đốt. Lò đốt được thiết kế với 2 
buồng đốt sơ cấp và 2 buồng đốt thứ cấp. Khi áp 
dụng không cần diện tích lớn, không phát sinh ô 
nhiễm thứ cấp; giá trị đầu tư chỉ bằng 1/4 - 1/2 
so với công nghệ nhập khẩu; được nghiên cứu, 
sản xuất trong nước nên được đóng gói đồng bộ, 
hoàn chỉnh; dễ dàng vận hành, bảo dưỡng và nâng 
cấp. Lò được thiết kế gồm buồng sấy rác; buồng 
đốt rác; 2 buồng đốt khí và bụi; buồng lưu khí 

và tản nhiệt; buồng bẫy bụi; hệ thống ống khói 
bằng inox chịu được axit và môi trường độc hại, 
có chiều cao trên 20m, tạo nên một dây chuyền 
khép kín từ khâu sấy rác, đốt rác, đến lọc bụi, hấp 
thụ khí độc… Khí thải ra từ lò đốt là khí sạch, theo 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 61-MT:2016/
BTNMT.

Trước khi đưa vào đốt, rác thải được lọc với tỷ 
lệ chôn lấp dưới 10%. Các chất thải vô cơ như 
gạch, ngói, vật liệu xây dựng cùng tro xỉ sau khi 
đốt được phối trộn với xi măng, đá mạt để sản 
xuất gạch không nung. Rau củ quả và các loại rác 
hữu cơ sạch được phân loại để ủ làm phân hữu cơ 
cao cấp. Nilon, nhựa được tái chế để tăng thêm 
thu nhập cho nhà máy và giảm thiểu dioxin/furan 
trong quá trình đốt rác. 5% rác hữu cơ sạch được 
ủ để lấy khí gas, tăng nhiệt trị cho lò đốt, đảm bảo 
chất lượng khí thải đầu ra khi đốt ở nhiệt độ cao. 
Giấy vụn, bao bì các tông, củi, gỗ được lọc làm 
nguyên liệu đốt, hoặc nguyên liệu tái chế.

 Mô hình dây chuyền và giải pháp xử lý rác sinh 
hoạt công suất lớn của Tập đoàn Công nghệ T-
Tech Việt Nam

TS Nguyễn Đình Trọng cho biết, lò đốt rác 
model CNC do TS Nguyễn Đình Trọng nghiên 
cứu và chế tạo có nhiều công suất khác nhau: Từ 
7,2 tấn/ngày đêm đến 500 tấn/ngày đêm, thậm chí 
có thể lắp đặt nhiều dây chuyền cùng lúc để có thể 
xây dựng một nhà máy xử lý rác có công suất lên 
đến 2.000 tấn/ngày đêm.

Do được thiết kế thông minh, liên hoàn và tối ưu 
trong quá trình khai thác, sử dụng, do đó chi phí 
vận hành rất thấp. Chi phí thường xuyên khoảng 
từ 50.000 -150.000 đồng/tấn rác, trong khi nhiều 
phương pháp xử lý khác có chi phí lên tới 400.000 
đồng/tấn.

Sản phẩm lò đốt rác tạo khí sạch của TS Nguyễn 
Đình Trọng đã được giới thiệu tại Sàn giao dịch 
công nghệ TPHCM. Sản phẩm cũng đã được triển 
khai trên 20 tỉnh, thành của cả nước như: Bắc Gi-
ang, Hà Giang, Long An, Trà Vinh, Nam Định, 
Nghệ An, Phú Yên, Ninh Bình, Hà Nội…

Nguồn: vista.gov.vn
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HỘI THẢO KHOA HỌC GÓP Ý DỰ THẢO 
“ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN 
NGANG BỘ, UBND CÁC TỈNH, THÀNH 
PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” GIAI 
ĐOẠN 2022 – 2030

Sáng ngày 28/7/2022, tại thành phố Vũng Tàu, 
UBND tỉnh BR-VT phối hợp với Bộ Nội vụ 

tổ chức Hội thảo khoa học góp ý xây dựng “Đề 
án xác định Chỉ số CCHC của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương” giai đoạn 2022-2030.

Quang cảnh hội thảo
Thành phần tham dự hội thảo bao gồm các 

nhà khoa học, chuyên gia trong nước về lĩnh vực 
CCHC, lãnh đạo Vụ CCHC - Bộ Nội vụ, lãnh đạo 
các Sở Nội vụ, lãnh đạo, chuyên viên các bộ phận 
phụ trách CCHC các tỉnh, thành phố vùng Nam 
bộ, tỉnh Hà Tĩnh, một số Sở, Ban ngành của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu có liên quan.

Đến dự và chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn 
Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng 
Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; ông Trần Văn 
Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu.

Thay mặt Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, 
Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Trọng Thừa phát biểu 
khai mạc Hội thảo, nêu bật sự cần thiết và ý nghĩa 
của việc xây dựng Đề án nhằm tiếp tục cụ thể hóa 
nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 
76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban 
hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước 
giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 
02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Vụ CCHC- Bộ 

Nội vụ báo cáo tóm tắt dự thảo “Đề án xác định 
Chỉ số CCHC của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai 
đoạn 2022-2030, tóm tắt những ý kiến ghi nhận 
tại các Hội thảo trước đó, Hội thảo tiến hành thảo 
luận, góp ý, tập trung vào nội dung Chỉ số CCHC 
cấp tỉnh.

Hội thảo đã được nghe ý kiến đóng góp của 
lãnh đạo Sở Nội vụ 10 tỉnh, thành phố thuộc 
Trung ương (Cần Thơ, Tây Ninh, Tiền Giang, 
Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp và Hà Tĩnh). Hầu hết 
ý kiến đều đồng tình với chủ trương ban hành Đề 
án, đánh giá cao công tác soạn thảo của cơ quan 
chủ trì, đồng thời chia sẻ kết quả thực hiện chỉ số 
CCHC của tỉnh/thành mình, sự quan tâm của lãnh 
đạo Tỉnh/Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh/thành 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác 
CCHC nói chung, Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá 
CCHC (PAR Index) nói riêng. Bên cạnh đó, nhiều 
đại biểu bày tỏ sự băn khoăn vì Chỉ số CCHC theo 
Đề án lần này vẫn còn rất nhiều tiêu chí, tiêu chí 
thành phần, bổ sung lĩnh vực xây dựng và phát 
triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số (Chính 
quyền điện tử) với rất nhiều nhiều tiêu chí, tiêu 
chí thành phần sẽ tăng thêm nhiều khó khăn trong 
việc đánh giá, xếp hạng; một số tiêu chí thành 
phần mới có thể chưa phù hợp với thực tiễn với 
từng địa phương; có ý kiến đề nghị xem xét bỏ 
cách xếp hạng theo thứ tự mà điều chỉnh xếp hạng 
theo các nhóm, có ý kiến đồng tình với việc bãi bỏ 
tiêu chí áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001,…

Thay mặt chủ trì Hội thảo, ông Nguyễn Trọng 
Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban 
chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã phát biểu cảm ơn 
sự tham gia đầy đủ, có trách nhiệm và có những ý 
kiến góp ý, chia sẻ của lãnh đạo các Sở Nội vụ địa 
phương. Thay mặt cơ quan chủ trì, ông Nguyễn 
Trọng Thừa kết luận sẽ tiếp thu toàn bộ những 
ý kiến tại Hội thảo, chỉ đạo các cơ quan có liên 
quan thuộc Bộ Nội vụ, và giao Vụ CCHC tiếp thu 
ý kiến chỉnh sửa, lấy ý kiến các Bộ ngành Trung 
ương, các địa phương để hoàn thiện dự thảo Đề 
án, nhất là các tiêu chí chỉ số CCHC cấp tỉnh tạo 
sự thống nhất để sớm ban hành, triển khai thực 
hiện Đề án, vì đây là công cụ có tầm quan trọng, 
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tác động lớn đến công tác CCHC. Đồng thời nhấn 
mạnh Sở Nội vụ phải là cơ quan đầu mối chủ chốt 
tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh/thành phố về công 
tác CCHC, đây là nhiệm vụ có ý quan trọng nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hướng 
đến nền hành chính phục vụ người dân, doanh 
nghiệp, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng và an ninh, bảo đảm an sinh xã hội trong 
thời gian tới.

Nguồn: Sở KH&CN

ĐẢNG BỘ SỞ KH&CN ĐẠT NHIỀU KẾT 
QUẢ TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC XÂY 
DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày 26/7, Đảng ủy Sở KH&CN tổ chức Hội 
nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công 
Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở KH&CN chủ trì hội nghị cùng các đồng chí 
Đảng ủy viên, Chi ủy các Chi bộ, BCH Công 
đoàn, BCH Đoàn thanh niên Sở KH&CN.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ 
Sở KH&CN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. 
Đảng uỷ Sở đã phối hợp thủ trưởng cơ quan tập 
trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm, cơ bản hoàn thành theo tiến độ. Trong đó, 
hoàn thành dự thảo Đề án nghiên cứu, ứng dụng 
mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 
2022-2026. Triển khai lập Đề án Ứng dụng tiến 
bộ KHCN giai đoạn 2022-2026. Hoàn thành tham 
mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện 
Chương trình phát triển thị trường công nghệ, 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, Chương 
trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất 
dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,…

Về thực hiện công tác chính trị - tư tưởng: kịp 
thời tuyên truyền, phổ biến, định hướng nhận thức 
tư tưởng cho đảng viên và quần chúng. Tình hình 
tư tưởng của đảng viên, quần chúng trong Đảng 
bộ tốt. Trong đảng bộ không có đảng viên có biểu 

hiện tiêu cực về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 
sống. Tổ chức tuyên truyền, tham gia kỷ niệm 
các ngày lễ lớn trong năm; Lãnh đạo triển khai 
thực hiện tốt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên 
đề 2022 gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, 
phấn đấu theo Nghị quyết TW 4 Khoá XII và Quy 
định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội thi “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ 
Chí Minh năm 2022”. Đề ra các giải pháp cụ thể 
nhằm triển khai thực hiện chuyên đề học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với lĩnh vực khoa học công nghệ thiết 
thực, hiệu quả.

Về công tác xây dựng tổ chức đảng: Đảng uỷ đã 
lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, 
đảm bảo nguyên tắc đảng trong công tác tổ chức, 
quản lý cán bộ, đại hội, phát triển đảng. Đảng bộ 
Sở thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 
4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII 
gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng 
bộ không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và 
những điều đảngviên không được làm; Về công 
tác xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - 
xã hội: Đảng uỷ Sở đã phối hợp với thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt xây dựng cơ 
quan, đoàn thể. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở 
cơ quan, phát huy quyền làm chủ của đảng viên, 
CCVC-NLĐ, phối hợp với công đoàn cơ sở tăng 
cường công tác phòng chống dịch bệnh trong tình 
hình mới,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo 
luận về những kết quả đạt được, những hạn chế, 
nguyên nhân và một số giải pháp nhằm khắc phục 
những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và 
phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo và định hướng nhiệm vụ công 
tác đảng 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Công 
Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở KH&CN ghi nhận sự quyết tâm, đoàn kết, tinh 
thần trách nhiệm của toàn thể đảng viên đã hoàn 
thành cơ bản tốt và hiệu quả các nhiệm vụ chính 
trị đề ra. Bên cạnh những mặt đạt được, đồng chí 
Nguyễn Công Danh cũng nêu ra những mặt hạn 
chế của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đồng chí 
Nguyễn Công Danh đề nghị mỗi đảng viên cần 



TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH

TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 47 

tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy 
tinh thần sáng tạo, đề xuất các giải pháp, sáng kiến 
để hoạt động Đảng bộ được hiệu quả hơn. Tiếp tục 
phát huy tốt vai trò của Cấp ủy, Chi bộ và đảng 
viên trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, 
Chi bộ và triển khai hoàn thành kế hoạch công tác 
chuyên môn trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nguồn: Sở KH&CN

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ 
CHỨC VÀ CÁ NHÂN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
“NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH BAN 
ĐÊM PHỤC VỤ CHO KHÁCH DU LỊCH 
TẠI TỈNH BR-VT” 

Ngày 20/7/2022, Sở KH&CN đã tổ chức họp 
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá 

nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải 
pháp phát triển sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ 
cho khách du lịch tại tỉnh BR-VT”. Tham dự, có 
ông Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở KH&CN 
- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm có 02 hồ sơ: 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia 
Tp.HCM và Viện nghiên cứu Chiến lược, Trường 
Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM.

Dự án với mục tiêu chính là nghiên cứu thực 
trạng, đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du 
lịch ban đêm, mô hình du lịch ban đêm trên địa 
bàn tỉnh BR-VT nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, 
nâng cao sự hài lòng cho du khách và cải thiện 
chất lượng, phát triển kinh tế du lịch của tỉnh.

Được biết, các hoạt động du lịch ban đêm ở 
nước ta trở nên khá sôi động từ nhiều năm nay ở 
một số đô thị và trung tâm du lịch lớn của cả nước. 
Tại tỉnh BR-VT nói riêng, các loại hình, sản phẩm 
du lịch đêm diễn ra dưới hình thức đi bộ, khu mua 
sắm, khu ẩm thực đêm, chợ đêm, quán bar, vũ 
trường, một số hoạt động nghệ thuật, giải trí trong 
và ngoài đường phố,... vào ban đêm còn tương 
đối đơn điệu, nghèo nàn, thiếu tính đặc sắc, chưa 
phát triển mạnh. Do vậy, phát triển sản phẩm du 
lịch đêm là giải pháp làm đa dạng hóa sản phẩm 
dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, 
tăng khả năng chi tiêu, các hoạt động du lịch nội 
địa, góp phần thúc đẩy cho ngành Du lịch có chất 
lượng cao, có thương hiệu mạnh nói chung và sản 

phẩm du lịch ban đêm nói riêng là một yêu cầu 
cấp thiết hiện nay, cả về mặt thực hiện chủ trương 
phát triển kinh tế ban đêm của Chính Phủ cũng 
như mặt thực tiễn của tỉnh BR-VT.

Đại diện chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung thuyết minh 
trước Hội đồng

Sau khi các Chủ nhiệm đề án trình bày thuyết 
minh và kế hoạch thực hiện, các thành viên Hội 
đồng đã đặt câu hỏi, phản biện và đưa ra những 
góp ý đối với các hồ sơ.

Trên cơ sở các ý kiến nhận xét về mặt tổng quan, 
nội dung, phương pháp, kinh phí, thời gian thực 
hiện của 02 hồ sơ, các thành viên Hội đồng đã 
bỏ phiếu nhất trí chọn hồ sơ của Viện nghiên cứu 
Chiến lược, Trường Đại học Công nghiệp thực 
phẩm Tp.HCM do TS. Lê Cao Thanh đăng ký làm 
chủ nhiệm. Tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện dự 
án theo góp ý của Hội đồng./.

Nguồn: Sở KH&CN

BÀ RỊA  –  VŨNG TÀU: KHAI GIẢNG 
KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ 
BẢN VỀ ĐIỆN TOÁN SƯƠNG MÙ (FOG 
COMPUTING) CHO CÁN BỘ CHUYÊN 
TRÁCH QUẢN TRỊ MẠNG CÁC SỞ, BAN, 
NGÀNH 

Ngày 11/7/2022, Trung tâm Thông tin và Ứng 
dụng KH&CN (Sở KH&CN) tổ chức khóa 

đào tạo “Chuyên đề cơ bản về điện toán sương mù 
(Fog computing) cho quản trị mạng các sở, ban, 
ngành/ các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh BR-
VT”. Tham dự có ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám 
đốc Sở KH&CN; Giảng viên là ThS Nguyễn Thế 
Phương - Trường An ninh mạng ISPACE cùng 
hơn 30 đại biểu, khách mời là cán bộ chuyên trách 



48 > TẬP SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH

quản trị mạng của các sở, ban, ngành/ các huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN tham dự buổi 
khai giảng

Tại khóa đào tạo, các học viên sẽ được nghe 
ThS. Nguyễn Thế Phương - Trường An ninh mạng 
ISPACE truyền đạt và hướng dẫn thực hành các 
nội dung như:tổng quan về điện toán sương mù, 
lợi ích và ứng dụng của điện toán sương mù; kiến 
trúc tổng thể của hệ thống điện toán sương mù và 
các thành phần của hệ thống điện toán sương mù; 
các mục tiêu phát triển khung điện toán sương 
mù; sự khác biệt giữa điện toán sương mù và điện 
toán đám mây; điện toán sương mù (Fog) và điện 
toán biên (Edge); thực hành triển khai Cisco Fog 
Computing;…

Khóa đào tạo diễn ra trong 06 ngày (từ ngày 
11 – 16/7/2022). Sau khi hoàn thành khóa học, 
học viên có thể nắm rõ mô hình tổ chức của Fog 
computing và nhận diện được các kiến thức, kỹ 
năng cần thiết trong Fog computing. Đồng thời, 
học viên sẽ được trang bị các kiến thức liên quan 
đến việc xây dựng, giám sát, vận hành, quản lý sự 
cố Fog computing.

Nguồn: Sở KH&CN

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG CUỘC THI 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NGÀNH THUỶ SẢN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 
04/4/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022,

Tiếp nối thành công của Cuộc thi năm 2020 và 
2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa 
-Vũng Tàu phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Quỹ 
khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN Việt Nam và 
đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng 
tạo ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 
2022.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển 
các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo để giải 
quyết các vấn đề trong khai thác, nuôi trồng, chế 
biến và thương mại hóa để nâng cao chuỗi giá trị 
và phát triển bền vững ngành thủy sản và có khả 
năng phát triển thành các sản phẩm, dự án khởi 
nghiệp, doanh nghiệp công nghệ tốt.

Ngoài các giải thưởng có giá trị bằng tiền mặt, 
các ý tưởng, dự án đạt giải được hỗ trợ cố vấn để 
hoàn thiện, thương mại hoá giải pháp và có cơ hội 
nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, chính sách 
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa 
-Vũng Tàu sau Cuộc thi. Các đội thi, cá nhân tham 
gia từ các địa phương khác được hỗ trợ chi phí đi 
lại và ăn ở trong Vòng chung kết Cuộc thi dự kiến 
diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 
2022 vào cuối tháng 11/2022.

Để Cuộc thi được tổ chức hiệu quả và thành 
công, Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân 
trọng thông báo và kính đề nghị Quý cơ quan, đơn 
vị quan tâm hỗ trợ truyền thông và phổ biến rộng 
rãi đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên/ nhóm 
sinh viên, cá nhân/ nhóm cá nhân, doanh nghiệp 
có ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiếp cận các thông 
tin về Cuộc thi và đăng ký tham gia Cuộc thi.

Thể lệ và biểu mẫu dự thi tại địa chỉ: https://
tinyurl.com/FIC-2022 hoặc http://www.
doimoisangtaongheca.com.

Thời hạn đăng ký tham gia Cuộc thi: Đến hết 
ngày 25/9/2022.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi, vui lòng liên hệ: 
Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; địa chỉ: số 04 đường Xuân 
Diệu, phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Điện thoại: (0254) 650 1999 - 084.827.3988 
(Ông. Trịnh Thành Trung) - Email: Starup.brvt@
gmail.com | facebook.com/Ficbariavungtau.

Nguồn: Sở KH&CN


